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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu ihsanları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) 
(S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) 

A) ORMAN BAKANLIĞI 
1. — Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI , 
1. _ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
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2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 240:281, 
282:285,286:307 

C) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 307 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 307:359 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 307:360 
IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 240,281 

• 1. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatın
da ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve 
Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/482) (S. Sa
yısı : 224) 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 285 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 285 
1. — 2-23 Haziran 1992 Tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 79 uncu Ulus

lararası Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararıyla ilgili 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sıra
sında, Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/741) 285 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 360 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 360 
1. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu konutlarında otu

ran personelden alınması düşünülen yakıt parasına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/483) 360:361 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hazinece desteklenen bazı 
ürünlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun ya
zılı cevâbı (7/485) _ 362:364 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in bazı basın organlarında 
yer alan ekonomik durum hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Sümer OraPın yazılı cevabı (7/499) 364:366 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı 
bazı beldelerdeki camilerin imam ve müezzin kadrolarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/537) 366:367 

5. —Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, iki şahsın ölümü ile ilgili ola
rak ortaya atılan iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazı
lı cevabı (7/540) 367:368 

6. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, bir gazetenin dağıtımının 
engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (7/548) 368:370 

7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Uşak Valisinin partizan
lık yaptığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı ce
vabı (7/549) 370:371 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, polislerin basında çıkan bir 
beyanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/559) 371 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının Türkiye'de

ki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak (10/77), 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın 

Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, Çernobil faciasıyla ilgili gerçeklerin 
ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek (10/78) ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ye 18 arkadaşının, ormanlarımızın ve orman 
köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak (10/79), 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Genel ve katma bütçe kanunu tasarıları ile birlikte görüşülmekte olan kesinhesap kanunu 
tasarılarına bağlı cetvellerin Genel Kurulda yapılan oylamalarında sadece program veya bö
lümlerin genel toplamlarının oya sunulmasına; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 29.12.1992 tarihinden itibaren 10 gün ara 
verilmesine; 

9.12.1992 tarihli gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 17 nci sırasında yer alan 224 sıra sayılı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu- « 
nu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda 
Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finans
man Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kânun Tasarısının, 22.12.1992 günü bütçe programının tamamlanmasından sonra görüşül
mesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

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

Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, I 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi, 
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Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, ' 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, 
1993 malî yılı bütçeleriyle, 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve ANAP Grubuna ait olan Kâtip Üyeliğe, 

Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan seçildi. 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada 

öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanın
ması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/482) (S. Sayısı: 224), görüş
melerinden sonra yapılan açık oylamasında toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

23 Aralık 1992 Çarşamba günü saat 10,00'da toplanmak üzere, birleşime 21.30'da son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
• Başkahvekili 

Ali Günaydın Kadir Ramazan Coşkun 
Konya istanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Halil İbrahim Artvinli İbrahim özdiş 

Kocaeli Adana 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
23.12.1992 Çarşamba 

Tasanlar 

1. — tnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek ve Bu Sözleş
me ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulununlardan Başka Diğer Bazı Hak ve Özgürlükleri Ta
nıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/485) 
(Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1992) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tür
kistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/486) (Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1992)) 

3. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı 
Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/487) (Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1992) 

Teklifler \ 

1. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/555) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1992) 

2. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/556) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1992) 

3. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaş
larının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/557) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1992) 

4. — Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu'nun, 30.4.1992 Tarih ve 3797 Sayılı Millî Eği
tim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/558) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Sırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alı
nan bir şahsa işkence yapıldığına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/673) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, ABD Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri
nin ülkemizi ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/674) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.12.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ermeni çetelerin ele geçirdikleri bir Azeri 
köyünde toplu katliam yaptıkları iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/675) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1992) 
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4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Bosna-Hersek'in Sarajevo Şehrinde gö
revli Kanadalı bir general hakkındaki bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/676) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12^992) 

5. — İstanbul Milletvekili-Bülent Akarcalı'nın.Vakıflar Bankası Genel Müdürünün bir çok 
şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/677) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Denizli Çimento Fabrikasının satışına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/678) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Snnü : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

A) ORMAN BAKANLIĞI 
1. — Orman Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.— Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1993 yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kanun Tasarıları 

ile 1991 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Programa göre, Orman Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle 1991 yılı kesinhesabının gö

rüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan üyelerin adlarını 

sırasıyla okuyorum : 
Gruplar : 
Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Musa Demirci ve Kemalettin Göktaş; Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Abuzer Tannverdi; ANAP Grubu 
adına, Muğla Milletvekili Nevşat Özer; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili 
Adil Aydın ve Sinop Milletvekili Cafer Keseroğlu; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana 
Milletvekili İbrahim, özdiş. 

Gruplar adına konuşma süreleri 30'ar dakikadır. 
Şahıslar : 
Lehinde, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk; aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş 

Şendiller ve Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün; üzerinde, Adıyaman Milletvekili Mah
mut'Kılıç. 

Sayın Milletvekilleri, bugün üç bütçeyi görüşmek durumundayız. O nedenle, grup adına 
konuşacak milletvekili arkadaşlarımız sürelerine uymalıdırlar. 

(1) 211, 212, 223,219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Gruplar adına yapılan konuşmada, süre bitimine 5 dakika kala, hatip, Başkanlık tarafın
dan uyarılacak ve böylece konuşmasının en önemli bölümlerini Genel Kurula sunması olanağı 
sağlanacaktır. 

Aynı şekilde, şahıslan adına konuşanlar da, süre bitiminden 2 dakika önce uyarılacak ve 
konuşmasının önemli bölümünü Genel Kurula sunması olanağı sağlanacaktır. 

tik söz, Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin. 
Buyurun Sayın Demirci. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Refah 

Partisi Grubunun 1993 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini arz edeceğim. Gru
bum ve şahsım adına yüksek heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

insanın temel hak ve özgürlükleri, Anayasamızda teminat altına alınmıştır. Bundan baş
ka bakıyoruz, ormanlarımızın korunması da Anayasamızın teminatı altındadır. Ormanlarımızdan 
başka herhangi bir tarım kolunu Anayasanın teminatı altında görmek mümkün değildir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarihe kadar -özel ormanlar da dahil olmak üzere- bütün 
ormanlar, devletin malı olmuştur ve kanunlarla, devletin malı sayılmıştır; ancak, son yıllarda, 
bakıyoruz, bu konuda geriye doğru yarım adım atılmış gibi görülmektedir, ki bu şekliyle, özel 
ormanlar veya rejim dışına çıkarılan bir kısım araziler, aşağı yukarı bazı şahıslara verilmek , 
üzeredir veya verilmiştir. > 

Ormanlarımızın, yalnız ormanın içerisinde veya bitişiğinde yaşayan 13 milyon insanı ilgi
lendirdiğini veya 17 bin köyü ilgilendirdiğini varsayamayız, bu mümkün değil. Ormanlarımız, 
60 milyon insanımızı yakından ilgilendirmektedir. Elbette, ormansız hiçbir yurt düşünülemez, 
düşünülmesi mümkün değil. Ormansız yurt, gerçekten çöl manasına gelir. Ormansız yurtta, 
su kaynaklarını bulmak, hiçbir canlıyı barındırmak, hiçbir canlıyı tutmak mümkün olmadığı 
gibi, elbette insanı da tutmak mümkün değil. 

Bu bakımdan, ormana gereken önemin verilmesi lazım. Şimdi, burada düşündürmek isti
yorum; -gerçekten, ormana, bu süreler içinde, yetmiş yıllık süre içinde gereken önemi verdik 
mi?.. Bıj soruya hemen "evet" demek mümkün değil. 

Bakınız, bu konudaki rakamları size arz ediyorum : Aşağı yukarı 11,3 milyon hektar, de
kara çevirerek söylemek gerekirse, aşağı yukarı 113 milyon dekar saha, hâlâ, Türkiye'de, bozuk 
orman sahasıdır. 7 milyon dekar saha da orman vasfını kaybetmiştir bugün. Her vesileyle, ya
pılan toplantılarda, yapılan panellerde, bu rakamlar telaffuz edilir söylenir ve söylenmeye de 
devam edilir. 

Bu olumsuz tablo, gerçekten, ne zamana kadar söylenecektir, ne zaman bu olumsuz tab
loya bir gün son vereceğiz, bilemiyorum; ama bunun hasreti içerisinde, tahmin ediyorum ki, 
bir süre daha bekleyeceğiz. 

Buradan hemen, müsaade ederseniz bütçeye geçmek istiyorum. 
Bütçeyi incelediğimizde de bu olumsuz tabloyu görmemiz mümkün. 
Bakın, burada da rakamları arz edeceğim size. Oysaki ANAP Hükümeti, 1991 yılında, 

seçimlerden hemen önce kurmuştu Orman Bakanlığını. Tabiî, Orman Bakanlığı kurulması ka
rarı, ülkemiz için, ülkemiz ormancılığı için fevkalade yerince bir karardır; belki geç kalmış bir 
karardır; daha önceki, Orman Bakanlığının kapatılması kararı yerinde olmayan bir karardır; 
ama, ne olursa olsun, 1991 yılında yeniden açılmasına karar verilmesi, fevkalade isabetli olmuştur. 

Orman Bakanlığının kurulması için çıkarılan kanun da, orman köylüsü ve oı*man işçisine 
bir umut olmuştur, hükümet göreve geldikten sonra, Sayın Bakan, kararnameyi, komisyonlar
dan ve Genel Kuruldan süratle geçirmek suretiyle kanunlaştırmıştır. 
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Bu işlemler aşağı yukarı 7 nci aydan önce bitmiştir ve genel müdürlükler ve taşrada teşek
kül etmesi gereken kurumlar da, bu suretle oluşmuştur. Dolayısıyla, biz, Orman Bakanlığının 
bu tarihten sonraki faaliyetlerini irdelemek durumundayız. 

1992 yılına ait bazı rakamları, sizlere, raportörlerin hazırlamış olduğu kitapçıktan vermek 
istiyorum : Bakın, yatırım ödeneği 1992 yılında 329 milyar ama, Bakanlığın, kurulmuş ve or
ganları teşekkül etmiş olmasına rağmen, eylül sonu itibariyle harcaması 97 milyardır, yani, yar 
tırım ödeneğinin aşağı yukarı yüzde 30'u harcanmıştır. 

Aşağıdaki sayfalarda, bu noksan yatırımın mazereti olarak, "Bakanlığın kuruluş çalış
maları devam etmektedir, taşra teşkilatı da, daha tam teşekkül etmemiştir ve ormancılık tekni
ği gereği de, dikimlerin sonbaharda yapılması lazımdır'' deniliyor. Oysa, bahsettiği aylar ekim, 
kasım, aralık aylarıdır, işte, aralık ayındayız; her taraf kar, kış kıyamet; geriye ekim ve kasım 
ayları kalıyor ki, bu iki ayda da işlerin yapılması mümkün değil. 

"Ormancılık tekniği gereği" mazeretini de kabul edemezsiniz; çünkü, fidanların mutlaka 
ilkbaharda dikilmesi lazım; sonbahar dikimi de olabilir; ama ilkbaharda mutlaka fidanların 
yerinin hazırlanması lazım. Oysa ki, fidancılıkta, fidan dikimine yapacağınız masraf, ağaçlan
dırmanın yalnız yüzde 10'udur. öyleyse, bakın burada fevkalade büyük bir aksaklık meydana 
gelmiştir. Oysaki, bu yatırımın içinde, millî parklar yatırımı da vardır ve ondan da burada bah-
sedilmemektedir. Bana göre 1992 yılı bir kayıp yıl olmuştur. Ben, bunu, buradan, bu rapordan 
takip ederek söylüyorum; inşallah öyle olmamıştır. 

Şimdi de 1993 yılı bütçesini irdeleyelim : 1993 yılı bütçesinde yatırım ödeneği 568 milyar 
lira olarak kabul edilmiş. Bunun içerisinde ağaçlandırma, milB parklar ve Or-Köy çalışmaları var. 

Or-KÖy çalışmalarının faaliyet giderlerinin büyük bir bölümü, daha önce, biliyorsunuz; 
fonlardan karşılanıyordu. Edindiğimiz bilgilere göre, Sayın Bakanımızın gayretleriyle, bu fo
na, son zamanlarda, yani, yılın bitimine bir iki ay kala 150 milyar gibi bir kaynak bulunmuş 
ve toplam olarak aşağı yukarı 200 milyar harcanmış. 

Bu, fevkalade güzel bir şey; inşallah o yatırımlar tamamlanmış olur. Ancak, 1993 yılı büt
çesinde, (A) cetvelini incelediğimde, bu fona ayrılan paranın yalnız 37 milyar lira olduğunu 
gördüm. Bu, fevkalade düşük, fevkalade gülünç bir rakam. 

Türkiye ormancılığının kalkındırılması için bu miktar yeterli değildir, bu mümkün değil
dir. Ayrılan yatırım ödeneğinin 250 milyannı siz Or-Köy'e verseniz, geride millî parklar var, 
ağaçlandırma var... 1992 yılıyla kıyasladığınız zaman, geriye kalan paranız 318 milyar liradır. 
Bununla hiçbir iş yapılmaz, yapılması da mümkün değildir. Oysa ki, Sayın Bakanımız, Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, orman köylüsünün kalkındırılması, gelirinin artırıl
ması bakımından fevkalade güzel şeyler söylediler. Bu iyi temennilerin bu bütçeyle gerçekleşti
rilmesi mümkün değil; bu, fevkalade zor bir iş. 

Orman Bakanlığının, şu anda, aşağı yukarı 150'ye yakın fidanlığı var. Bakın, burada 58 
bin hektarlık alan, ağaçlandırma alanı olarak gözüküyor. Halbuki, bu 58 bin hektarlık alanın 
1992'de ağaçlandırılması mümkün değil. Bu hedeflerin 1993 yılı için de gösterilmesi lazım 150 
orman fidanlığından aşağı yukarı 400-450 milyon fidan elde edersiniz. Şu sahanın tamamını 
ağaçlandıracağınızı varsaysanız, aşağı yukan 150 milyon fidana ihtiyacınız var. O halde, geriye 
kalan 250-300 milyon fidanı ne yapacaksınız? Bu kadar fidanı okullara, hastanelere, şuraya 
buraya verseniz bile tüketmeniz mümkün değildir. Bu kadar fidan fazlalığına rağmen, bir 
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bakıyoruz ki, Orman Bakanlığı 5 yeni fidanlık daha kurulmasına karar vermiş. Burada bu ka
rarın isabetsizliğinden bahsetmek istiyorum. 

Bakın, Devlet Planlama Teşkilatının 1984 yılında öngördüğü programa göre, yılda, aşağı 
yukarı 300 bin hektar sahanın ağaçlandırılması lazım. Bugün, hâlâ biz bu hedefin üçte birin
deyiz. öyleyse, biraz önce arz ettiğim, 113 milyon dekar verimsiz, 7 milyon dekar da orman 
vasfını kaybetmiş sahayı, biz bu gidişle kaç yılda ağaçlandırabiliriz? Bunlar, fevkalade zor işler. 

Bakın, burada yine bir tenakuz var, "481 bin hektar saha bakıma alınmıştır" deniliyor. 
Bu kadar sahayı 1993 yılında bakıma alsanız, size 1 trilyon lira para lazım. Bütün bunlarla, 
bütçenin kısır olduğunu söylemek istiyorum. 

Sayın Bakanlık, bir de, 1993 yılında, aşağı yukarı 336 bin hektar sahayı orman rejiminin 
dışına çıkarmayı öngörmüş. Bu sahalar, ilmen ve fennen, orman olarak kalmasında yarar gö
rülmeyen sahalar. Bakın, bu sahalar nerelerde : tzmir, istanbul, Antalya, Muğla, Adapazarı, 
Ankara, Bolu ve İsparta'da. 

Başta saydığım izmir, istanbul, Adana ve Muğla, turistik bölgelerdir. Sayın Bakanımın 
bilhassa dikkatini çekmek isterim ki, ANAP Hükümetinin, kendi döneminde, Muğla'da, Ya
tağan'da, o yörede kırkdokuz yıllığına kiraya verdiği koylar vardır. Korkarım ki, bu isabetsiz 
kararla, bazı yerler, aynı şekilde turistik sahalara kayabilir; bunun sonucunda Sayın Bakanı
mızın da başı ağrıyabilir. 

Bununla ilgili olarak elimde Gürpınar'dan aldığım bir mektup var. Tabiî, vatandaş elbette 
basından izliyor. Bu konuda vatandaşın da feryadı var : "Niye bizden başlanmıyor, niye Van'
dan başlanmıyor?" diyor, ileride Sayın Bakanımızın başının ağrımaması bakımından bu ko
nuyu arz ettim. 

Bu camiada çalışan işçilerin, bu camiada çalışan memurların gerçekten sosyal problemle
ri var. 

Orman içerisinde yaz, kış soğuk, sıcak demeden çalışan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan 
işçiler var. 

Bakın, 1957'den beri uygulanan bir sistem vardı; bu sistem ormanda çalışan işçilere uygu
lanan bir sistemdi. Neydi bu?., istihsalin yüzde 25'i ya emval olarak veya yüzde 25'e tekabül 
eden para olarak işçilere verilirdi. Bu uygulamaya 1991 yılında son verildi. 

Biz, iki milletvekili arkadaş, Bolu'nun köylerinde incelemeler yaptık. Bu konuda fevkala-. 
de ıstırap, fevkalade sıkıntı var. Sayın Bakanımız da bu bölgelerde gezmişler, incelemelerde bu
lunmuşlar; aynı problemler kendilerine de aktarılmış. 

Bakın, 1990 yılında yüzde 25'in karşılığı olarak orman köylüsüne verilen 114 bin liradır. 
Oysaki, 1991 yılında verilen para ise 7 bin liradır. Dolayısıyla, 1991 yılında verilen bu para fev
kalade düşüktür. 

BAŞKAN — Sayın Demirci, sürenizin yarısını konuştunuz. 
MUSA DEMlRCl (Devamla) — Peki, bitiriyorum^ efendim. 
Bu bakımdan, bu problemin halledilmesi lazımdır. 
Sektörde çalışan insanların 1475 sayılı iş Kanunu kapsamına alınması lazım; çünkü, bun

ların fevkalade problemleri vardır. Ormanı Anayasanın teminatı altına alacaksınız; ama, ora
da çalışan insanı Anayasa teminatı altına almayacaksınız(I..) 

Bakın, orman muhafaza memurlarının sıkıntılarını ifade .eden telgrafları vardır. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda kendilerine 5 milyar lira ayrılmış ki, bu bizim ekmek paramız değildir, 
bir 5 milyar lira daha ayrılır da 200 milyar daha alırsak, fevkalade isabetli olur derler. 
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Yeni kurulan Orman bölge müdürlükleri vardır. Bu orman bölge müdürlüklerini sayıyo
rum : İzmir, Manisa ve Aydın'dır ve diğerlerini saymıyorum. Bunların üçü bir arada, 125 kilo
metrenin içerisindedirler. Oysaki, memleketim olduğu için söylemiyorum. Kayseri ve Sivas'ta 
yok. Sivas'ı önce söylemedim... Bakın, Türkiye'nin arazi olarak en büyük şehri Sivas'tır, ama 
buna rağmen, Tokat'ta vardır, Samsun'da vardır, burası ise ihmal edilmiştir. 

Sayın Bakanım, siz gerçekten umur görmüş, devlet büyüğü bir insansınız. Bakın, gelen 
telgrafları arz etmek istiyorum. Antalya, Bursa ve Çanakkale millî parklarında çalışan orman 
köylü ve işçilerimizin paraları hâlâ verilmemiştir. Şurada, kurulmamış bölge müdürlüklerine 
alınan fevkalade sayıda işçi vardır; bunların sayılarını sizlere arz edemiyorum; çünkü, sürem 
dolmuştur. 

Sayın Bakanım, artık bu ormanı dağdan ovaya indirmek lazım; Konya, Sivas, Erzurum, 
Erzincan ovalarına indirmek lazım. Aksi takdirde, bu rakamları, bu kötü gidişatı, bu kötü tab
loyu, buradan sergileyip duracağız. 

İnsanla ormanı mutlaka barıştırmak mecburiyetindeyiz. 
1985 yılında Dilek Yarımadasında bir orman yangını meydana geldi; bunun sosyal sebep

lerinin araştırılıp, bulunması lazımdır. 
1993 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin milletimize ve orman camiasına hayırlı ve uğurlu 

olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere Trabzon Milletvekili Sayın Ke-

malettin Göktaş, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet- ' 

vekilleri; sözlerime başlamadan önce, Refah Partisi Grubu ve şahsım adına hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Orman Bakanlığımız, ülkemiz ekonomisine katkısı bakımından en önemli bakanlıkları
mızdan biridir; ama, ormancılığımız bakımından talihsiz bir bakanlıktır. Zira, bir hükümet 
gelmiş, bakanlığı kaldırmış, diğer bir hükümet gelmiş, yeniden kurmuştur. Bu da, Bakanlığın 
elindeki araç-gereçlerin dağılmasına, eskimesine neden olmuş, dolayısıyla, Bakanlığın istikrarlı 
çalışamamasına da sebep teşkil etmiştir. Neticede, orman alanları bakımından ülkemizde iste
nilen verim sağlanamamıştır. 

Orman Bakanlığımızın bütçesine bakıyoruz, bütçesi yeterli değildir. Bu bütçeyle Bakanlı
ğın istenilen seviyede başarılı olamayacağı endişesini taşıyoruz. Geçen yıl ağaçlandırmaya ay
rılan para azaltılmıştı, bu yıl ise daha da azaltılmıştır. 

Ülkemizdeki orman alanları 20 milyon hektardan fazladır. Bu ormanların 8,8 milyon hektarı 
verimli olma niteliğinde, geri kalanı ise, verimsiz ve çok bozuk niteliktedir. 

Ülkemizin orman alanları ülke yüzeyinin yüzde 20'sini teşkil etmektedir. Bu alanın da yüzde 
56'sı verimsiz, çok bakımsız ve ağaçsız alanlardır. 

Ülkemizde millî bir orman politikası uygulanamamıştır. Dolayısıyla, istenilen verim.de * 
alınamamıştır. 

Türkiye'nin orman alanlarını, verimli orman alanlarını ve ihracatını Balkan ülkeleri ve 
İskandinav ülkeleriyle bir kıyaslayacak olursak: 

Türkiye'ye bakıyoruz : 20 milyon 199 bin hektar orman alanı, 8 milyon 856 bin hektar 
ormanı var ve 10,7 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 
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Bulgaristan'a bakıyoruz : 3 milyon 683 bin hektar orman alanı, 3 milyon 386 bin hektar 
ormanı var ve 9,8 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

Yunanistan'a bakıyoruz : 6 milyon 32 bin hektar orman alanı, 2 milyon 512 bin hektar 
ormanı var ve 36 milyon dolarlık ihracat yapıyor. -

Romanya'ya bakıyoruz : 6 milyon 265 bin hektar orman alanı, 6 milyon 190 bin hektar 
ormanı var ve 89 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

Macaristan'a bakıyoruz : 1 milyon 675 bin hektar orman alanı, 1 milyon 675 bin hektar 
ormanı var ve takriben 30 milyon, dolarlık ihracat yapıyor. 

• • . / 

Avusturya'ya bakıyoruz : 3 milyon 877 bin hektar orman alanı, 3 milyon 877 bin hektar 
ormanı var ve, 163 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

isveç'e bakıyoruz : 28 milyon hektar orman alanı, 24 milyon 437 bin hektar ormanı var 
ve 41 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

Norveç'e bakıyoruz : 9 milyon 565 bin hektar orman alanı, 8 milyon 697 bin hektar orma
nı var ve 3,2 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

Danimarka'ya bakıyoruz : 466 bin hektar orman alanı, 466 bin hektar ormanı var ve 70 
milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

Finlandiya'ya bakıyoruz : 23 milyon 370 bin hektar ormanı alanı, 20 milyon 112 bin hek
tar ormanı var ve 535 milyon dolarlık ihracat yapıyor. 

Görüldüğü üzere, bizim gibi, ormanları, orman alanına göre az olan ülke yoktur. İhracat
ları da bizden fazladır. 

Buradan da anlaşılıyor ki, bugüne kadar ülkemizde uygulanmakta olan orman politikası 
yanlıştır. Ormanlarımızın, ekonomiye önemli katkısı olması gerekirken, maalesef, bu katkı, 
yeterli plan ve proje olmadığından sağlanamamıştır. , 

Ormanlarımızda ihraç edilecek miktarda reçine varken, sanayide kullanılan kolofon reçi
ne, Yunanistan'dan ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal ediliyor. Oysa, bu sektörün kurulması teş
vik edilmeli veya kurulmalıdır. 

Ülkemizin iklim ve coğrafi koşulları, nitelikli ve her yönüyle güzel ormanların yetişebil
mesi için son derece uygundur. Bu şartlara rağmen, ülkemizde ormanlar hızla azalmaktadır. 
Ormanlarımız yok olmaktadır. Ülkemiz, hızla bir ormansızlaşma sürecine girmiştir. NASA'-
nın bir tespitine göre, ülkemiz yakin bir gelecekte, çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak
tır. Ormansızlaşma sonucu, ülkemizde sel, heyelan, çığ felaketleri her yıl birçok can almakta, 
milyarları aşan mal kayıpları meydana gelmekte ve her yıl, toprak erozyonuyla, 470 milyon 
ton toprak denize dökülmektedir. * 

Ağaçlandırma ve erozyondan koruma çalışmalarında, 1992 yılında bir azalma görülmüş
tür. 1993 yılı programına bakıldığında, ağaçlandırmaya ayrılan ödeneğin azaltıldığı görülmek
tedir. Bu, büyük bir ihmaldir ve ormanlarımızın azalmasına sebebiyet verecektir. 

Orman ürünlerinin enerjide kullanılması doğru değildir. Ülkemizde, enerjinin yüzde 38'inin 
odundan karşılandığı, raporlarda belirtiliyor. Bu, büyük bir orandır, orman ürünlerini tehdit 
eden bir orandır ve orman ürünlerimizin yüzde 72'sini enerjiye dönüştürdüğümüz anlamına gelir. 

Kesim yapılan yerler boş kalmamalı, yeni ağaçlandırmaya tabi tutulmalıdır. 
İnşaat sektöründe, ağaç ürünleri yerine, teknolojik malzemelerin kullanılması özendiril

melidir. Gene bu sektörde kullanılmak üzere, kavakçılığın teşviki önemli bir çalışmadır. Ba
kanlığın, kavakçılığın teşviki yönünde bir çalışmasının olduğunu biliyoruz. Bu konudaki çalış
manın hızlandırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılması gerekir. 
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Son yıllarda, Orta Asya cumhuriyetlerinden önemli miktarda ithalat yapılmaktadır. Bu 
„ ithalatın, Bakanlığımızca iyi değerlendirilmesi gerekir. 

Ülkemizin, 7 389'u orman içi ve 10 056'sı orman bitişiği olmak üzere, toplam 17 445 or
man köyü vardır. Bu köylerde, takriben 10 milyon orman köylüsü yaşamaktadır. 

Bugün, orman köylüsü vatandaşlarımızın durumu içler acısıdır. Millî gelirden en düşük 
payı, orman köylüsü almaktadır. Devlet olarak, zor doğa şartlarında yaşayan orman köylüleri
mizin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştiremedik. Orman köylüsünün parası geç ödeni
yor ve mağdur oluyotlar. 

Orman muhafaza memurlarıyla köylüler arasındaki münasebet çok serttir. Orman muha-
faza memurlarımız bu konuda eğitilmelidir. 

Orman köylüsü kışın boş kalmaktadır. Bu nedenle, orman köylüsü, orman ürünlerinin 
imalatı için eğitilmeli ve onların atölyeler kurabilmesi hükümetçe desteklenmelidir. 

Bilindiği gibi, orman turizmi önemli gelir kaynaklarımızdandır. Yalnız, bu turizmde, dik
katsizce yakılan ateşler ve atılan sigaralar, büyük orman yangınlarına sebebiyet vermektedir. 
Turizme açılan ormanlarımızın etrafında yangına karşı gerekli tedbirler alınmalı ve buralar, 
araç, gereç ve personel bakımından da takviye edilmelidir. 

Orman kadastro çalışmaları yeni baştan düzenlenmelidir. Orman köyleri üzerindeki bas
kılar kaldırılmalıdır. Geçen yılkı bütçe konuşmamda da söylemiştim; kadastro konusunda hal
kın büyük sıkıntısı vardır. Vatandaşın dedesinden kalma arazisi, tapusu da olduğu halde, ka
dastro kapsamına dahil edilerek elinden alınmaktadır. Bu durumda olan, Trabzon İli Isken-
derli beldesindeki sıkıntıyı da geçen yılkı bükçe konuşmamda dile getirmiştim. Oradaki bu sı
kıntı hâlâ devam ediyor. Geçim sıkıntısı ve zor doğa şartları altında yaşamını sürdürmekte olan 
vatandaşlarımız tedirgindir ve artık bu meseleye bir çözüm bulunması gerekir. 

Sözlerime son verirken, Orman Bakanlığı bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını Cenabı Hak'
tan niyaz ediyor ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göktaş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, adına Adıyaman Milletvekili Sayın Abuzer Tanrı-

verdi, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 1993 malî yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerine Grubum adıma konuşmak üzere 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılarımı iletiyorum. 

Orman Bakanlığının protokoldeki sırası, her ne kadar, Bakanlar Kurulunda sondan ikinci 
sıradaysa ve toplam bütçe içindeki Bakanlık ödeneğinin payrbinde 2 gibi son derece düşük 
bir rakamdaysa da, Orman Bakanlığı, ülkemizin en önemli ve çok yaygın bir hizmet alanı bu
lunan birkaç bakanlığından biridir.. 

önemi, yıllardır, her nedense göz ardı edilen bu Bakanlığımızın, bütçe ödeneklerinin tril
yonlarla ifade edildiği günümüzde, bütçesinin 1 trilyona bile ulaşamaması ve geçtiğimiz yılın 
bütçesine göre payında hiçbir değişiklik meydana gelmemiş olması, son derece düşündürücüdür. 

Ayrıca, yatırım açığı çeken bu Bakanlığın yatırım ödeneği payının yüzde 71,2'den yüzde 
65'e düşürülmüş buna karşılık transfer ödeneklerinin yüzde 1,9'dan yüzde 8'e yükseltilmiş ol
ması, bir diğer düşündürücü gelişmedir. 

Ben, kürsüye, İktidar Partisinin sözcüsü olarak çıkmama karşın, söyleyecek pek güzel ke
lime bulamıyorum. Üzülerek söylüyorum ki, Orman Bakanlığına ayrılan ödenekle, ne Bakan-
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lık düşündüğü işleri yapabilecek ne de orman köylülerinin beklentileri karşılanabilecektir. Or
manların korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan Orman Bakanlığının, zaten çok ağır olan 
görevi, kendisine ayrılan bu ödenekle daha da ağırlaşmış ve zorlaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, tarım alanlarının korunması ve genel doğa dengesinin bozulmama-
sının sigortası durumundaki Orman Bakanlığının işi çok zor demiştik. Buna sebep, Türkiye'
deki ormancılığın, gelişmiş ülkelerdeki ormancılıktan çok farklı yönlerinin bulunmasıdır; çünkü, 
gelişmiş ülkelerde orman içinde yaşayan halk yoktur. Oysa, ülkemizde, 7 bin 500'e yakın or
man içi ve 10 bini aşkın orman yanı köy vardır ve son nüfus sayımına göre, orman köylüsünün 
nüfusu 9 milyonu aşmıştır. 

Verilen bu ödenekle, Orman Bakanlığı, orman köylüsünün hangi derdine merhem ola
cak, göçü nasıl durduracak, onların sosyal ve ekonomik gelişmelerini nasıl sağlayacaktır? Bı
rakın tarım alanlarını geliştirmeyi, var olanı nasıl koruyacak, ekolojik dengenin hızla bozul
masının önüne nasıl geçecektir?. Daha da önemlisi, ormanla orman köylüsü nasıl barıştırıla-
caktır? 

Sayın milletvekilleri, hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Türkiye, orman alanı yönünden çok 
yoksuldur ve bu yoksulluk, artarak sürmektedir. 

Görünüşte orman alanlarımız 20,2 milyon hektara ulaşmakta ve ülkemizin yüzde 26'sını 
kapsamaktadır. Bir karşılaştırma olsun diye vermek istiyorum : Bizdeki ormanların tümünü 
verimli kabul etsek bile, bizden küçük isveç'te ormanların kapsadığı alan 28 milyon hektar, 
Finlandiya'da ise 24 milyon hektardır. Gerçekte ormanlarımızın yansından çoğu -ki, bu 11 milyon 
hektar ediyor- bozuk ve verimsizdir. 

Sayın milletvekilleri, durumun vahameti bununla da bitmemektedir. Yılda, bir kilometre
karelik alandan, erozyon nedeni ile taşınan toprak miktarı, Avrupa'da 84 ton, Avustralya'da 
273 ton, Kuzey ve Orta Amerika'da 491 ton, Asya'da 610 ton, Güney Amerika'da 701 ton ve 
Afrika'da bile 715 ton iken, Türkiye'de bu miktar tam 810 tondur. , 

Türkiye'de tarım yapılan.arazilerin yüzde 60'ında şiddetli erozyon vardır. Bir başka he
saplamayla, erozyon sonucu ülkemizde dakikada 38 kamyon toprak yok olmaktadır. Oysa, Türk
iye'de erozyonlu toprakların ancak yüzde 8 inde erozyon mücadelesi yapılmaktadır. Bu, son 
derece yetersizdir sayın milletvekilleri. Üstelik, ormansızlaştırma politikası sonucu erozyon,daha 
da artmış, 1955 ile 1990 yılları arasındaki 35 yıl içinde, toplam 26 milyon dönüm alan orman-
sızlaştınlmıştır. Oysa, ülkemizde, kesinlikle ormanlaştırılması gereken 190 milyon dönüm ara
zi bulunmaktadır ve bunun ancak 32 milyon dönümünde orman yetiştirilebilmiştir. 

Ayrıca, son üç yılda 270 bin dönüm orman alanı yangınlarla yitirilmiş ve 720 bin dönüm 
alan da, yasalarla, orman rejimi dışına çıkarılmıştır. „. 

Değerli milletvekilleri, ormancılıkla ilgili daha da vahim bir durumu gözlerinizin önüne 
getirmek istiyorum. Orman içinde ve kıyısında yaşayan köylülerimiz, zor koşullarda, dağınık 
ve perişan halde yaşamaktadırlar. Eğer ormanlar tahrip ediliyor ve yakılıyorsa, bunun ardında 
bu perişanlık/sahipsizlik ve ilgisizlik yatmaktadır. Buradaki zor yaşam koşulları ve yoksulluk, 
"bir ekmek bir hırka" derdindeki insanlarımızı ormanları tahribe zorlamaktadır. Devlet, bu 
insanların da kendi vatandaşı olduğunu hatırlamak ve gereğini yapmak zorundadır. Eğer hâlâ 
hatırlamıyorsa, hiç olmazsa ormanları kurtarmak için vatandaşına sahip çıkmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ormancılık sektörü, gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde, dış 
ödemeler dengesine son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Yüzölçümü bizim yüzölçümü-
müzden çok küçük, ancak verimli orman alanı bizim orman alanlarımızın iki katı olan Fin-
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landiya'nın 1990 yılındaki orman ürünleri dışsatımı 536 milyon doları, orman alanı bizim or
man alanlarımızın beşte biri olan Avusturya'nın dışsatımı ise 164 milyon doları bulmaktadır. 
Oysa, Türkiye'nin dışsatımı 11 milyon doları bile bulmamaktadır. Bu rakam, 1993 yılında 20 
milyon doları aşamayacaktır. Zaten, bırakın döviz getirmesini, bu sektör, hızla döviz tüketen 
bir konuma doğru gitmektedir. 

Askerî hükümeti gördük; ormanları duman etti, belli kesimlere peşkeş çekti, gitti... ANAP'ı 
da çok iyi tanıdık; aynı rejimi yürüttü, gitti... Hiç olmazsa bu Hükümetten, bu olumsuz gidişe 
dur demesini bekliyoruz. Bunu bu Hükümet de yapmazsa, kim ve ne zaman yapacaktır?.. 

Sayın milletvekilleri, bütçe ödeneklerine takmış değilim. Biliyorum ki, özellikle orman ko
nusunda bütçenin şu ya da bu düzeyde artırılması, tek başına soruna çözüm teşkil etmemekte
dir. Hepsinden önemlisi, bu soruna yaklaşımımızdaki samimiyettir, sorunların çözümüne geti
receğimiz çağdaş ve bilimsel yaklaşımlardır. 

Anayasanın 169 uncu maddesinde yer alan, orman niteliğini yitirmiş yerlerin orman sınır
ları dışında bırakılması hükmüyle, sekiz senede 2 milyon dönümlük orman alanı, orman'sınır
lan dışında kalmıştır. Birçok kişi, kurum ve kuruluşlar, özel şirketler, haberdar oldukları bu 
açık kapıdan yararlanıp, orman alanlarından pay kapmak için sıralanmışlardır. 

Anayasanın 169 uncu maddesinde yer alan "Kamu yararı dışında ormanlardan irtifak hakkı 
verilmez" hükmü, âdeta "kişilerin -hatta, giderek- holdinglerin çıkarı kamu yararınadır" şek
linde yorumlanmış, orman alanları, ilgisiz kişi, kurum ve kuruluşların, vakıfların, mezarlıkla
rın, camilerin, maden ocaklarının, beş yıldızlı beton yığınlarının, benzin istasyonlarının, kara
yollarının, yatların yağma alanı haline getirilmiştir. Bizzat ormanın varlığı kamu yararına iken, 
birtakım aklıevvellerin hazırladığı, cuntacı askerlerin hazırladığı Anayasayla, benzin istasyon
ları, maden ocakları, karayolları, yatlar beş yıldızlı beton yığınları kamu yararına sayılmıştır. 

Şimdiye kadar bunlara doyurucu bir yanıt verilmemesi, bırakın bu haksızlığın giderilme
sini, bu haksızlıktan, bu çirkin yağmadan kimlerin yararlandığının, hangi vakfın, hangi hol
dinglerin ve madencilerin köşeyi dönmüş olduğunun dahi açıklanmamış olması; hatta, Yüce 
Meclisin bu konuda bir Meclis soruşturması bile açmamış olması üzüntü vericidir. Bunlar, Or
man Bakanlığına bu kadar düşük ödenek verilmesi sonucu, Bakanlığın bu görevlerini yerine 
getirememiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, orman konusunda durum gerçekten çok ciddîdir. Özellikle vakıflar 
arasında, ormanlık alanları kapatma yarışı ve kıyılarda, ormanlık alanları talan koşturması 
sürerken, şimdi de, yayla turizmi yapma bahanesiyle, yaylalara bitişik ormanlardan izin alma 
modası çıkmıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bravo!.. 

ABUZER TANRIVERDİ (Devamla) — Son on yıllık yasal düzenlemelerle, özellikle son 
beş yıldır, orman alanlar nın, küçük politik çıkarlarla eşe dosta birer ulufe gibi dağıtıldığı gö
rülmektedir. Buna, kim "dur" diyecektir? Ben, buna pek umutla bakamıyorum; çünkü, 12 
Eylülle birlikte, ormanlardan sorumlu yönetim kadrolarının oluşturulmasında liyakat sistemi 
terk edilmiş; denetim, deneyim ve bilgi birikimi göz ardı edilmiş; kadrolar, aynı ormanlar gibi, 
siyasal çıkar ilişkileriyle talan edilmiştir. Böylece, özellikle ANAP İktidarı döneminde, orman
cılık politikasının oluşturulması önlenerek, ormancılığımız dinamitlenmiştir. Öyle ki, halen or
mancılık politikasını hazırlamak ve kötü gidişin önüne geçmekle yükümlü Bakanlığın önemli 
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bir bürokratı, "Turizm daha fazla gelir getiriyorsa, ormanların yok olmasına göz yumarız" 
diyebilme cahilliğinde, cüret ve gafletinde bulunabilmektedir. 

Ben, bu konuşma vesilesiyle dikkatinizi bir kez daha bu konulara çekiyor ve ortak bir Meclis 
araştırması veya Meclis soruşturması açılması için grup yöneticilerini göreve davet ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, ağaçlandır
mayı, ülkenin ulusal amaçlarından biri olarak kabul etmekteyiz. Sağlıklı bir çevrenin önkoşu
lu olan ormanın, kadastrosu ivedi olarak bitirilmelidir. Ormanlarımız, üretme, dinlenme, enerji, 
sanayi, erozyon önleme ve benzeri biçimlerde sınıflandırılarak, kullanıma açılması gereken or
manlarımız açılmalı, kullanıma kapatılması gereken ormanlarımız da mutlaka kapatılmalıdır. 

Ağaçlandırma, eğitim ve askerlik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilme
li; orman, koru ve parkların artırılması hedefi, sürekli bir ulusal eylem haline getirilmelidir. 

Hükümet Programında da ifade edildiği gibi, orman köylülerini ekonomik suç işler du
rumda bırakan koşullar ve yasalar yeniden gözden geçirilmeli ve mevcut orman tanımı ve anla
yışı, mutlaka, ama mutlaka değiştirilmelidir. 

Orman ürünlerinin fiyatlandırma ve satış sistemi, verimlilik ve etkinlik esasları göz önüne 
alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

Orman işletmeciliğinden elde edilen gelirlerin, öncelikle ağaçlandırma çalışmalarında kul
lanımı sağlanmalıdır; ama bunların hepsinden önce, tümüne karşı olduğumuz cunta Anayasa
sında, hiç olmazsa orman yağmasına, orman alanlarının peşkeş çekilmesine yol açan madde
lerin kaldırılması için, sizi, Yüce Meclis üyelerini göreve çağırıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için 
teşekkür ediyor; saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanrıverdi. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, Marmaris felaketiy

le ilgili kısa bir konuşmam olacak; onu zamandan düşerseniz memnun olacağım. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hepsi içinde olacak; hayır... Üç bakanlık görüşeceğiz bugün. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 Yılı Bütçe Ka

nunu Tasarısının Orman Bakanlığı bölümüne ait görüş ve düşüncelerimi ifade etmek üzere, 
Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Orman Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin, orman köylümüze, orman işçimize, çiftçimize 
ve ormancılık camiamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormancılığımızın ve ormanlarımızın, ülkemiz top
raklarının korunmasında, su ve toprak rejiminin düzenlenmesinde, çevrenin güzelleştirilme
sinde, turizmin geliştirilmesinde çok önemli rolü olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin malumu olduğu üzere, 10 Aralıkı 11 Aralık'a bağlayan 
gece Marmaris, içmeler ve Armutalan Belediyelerimizde ve Çamlık ve Beldibi Köylerimizde, 
aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana gelmiştir. 

Bu sel felaketinin oluşumunda, dağlık havzalardaki ormansızlaşmanın ve erozyon ve ta-
şıntıya müsait ve bu havzalardaki derelerin ıslah edilmemiş olması yanında, aşırı yağışlar ve 
imar bölgelerindeki bazı teknik nedenlerle, bu felaket husule gelmiş bulunmaktadır. 
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Bu olayda can kaybının olmayışı, en büyük tesellimiz olmuştur. Ancak, bu afet nedeniyle, 
bu bölgede, tüm konutlar, tüm işyerleri, turistik işletmeler, belediyelerimize ait altyapı tesisleri 
büyük zarar görmüştür. Burada, huzurlarınızda, zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş ol
sun dileklerimi ifade etmek istiyorum. 

Ağır kış şartlarına rağmen, afetin ikinci gününde, kendi imkânlarımla afet bölgesine vasıl 
olabildim. Bu ana kadar Hükümetten hiçbir yetkilinin bölgeye gelmediğini gördüm, özel tele
vizyon kanalları ve radyolar saniyen haberi kamuoyuna duyururken, TRT'mizin bu haberi ka
muoyuna yansıtamadığını üzülerek gördüm. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet yetkililerince "yaraların sarılacağı, zarar
ların imkân ölçüsünde giderileceği" bildirildi. En son Hükümet toplantısında, Marmaris'te 
meydana gelen bu afet nedeniyle alt komisyon kurulacağı ve mevzuat içerisinde her nevi yardı
mın yapılacağı bildirildi. Eh son edindiğim bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz
ce, Marmaris bölgemize, altyapı zararları maksatlı 42 milyar lira tefrik edildiğini öğrenmiş bu
lunuyorum. Burada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve onun, emeği geçen değerli bakanla
rını saygıyla anıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, önemli bir konuyu ifade etmeden geçemeye
ceğim. Türkiye turizm gelirlerinin dörtte birine yakın bir bölümünü sağlayan Marmaris bölge
mizin turizm sezonuna yetiştirilmesi, Hükümetimizin ve mahallî teşkilatlarımızın ana amacı 
olması lazım gelir. Ayrıca, zarar gören fukara vatandaşın zararları karşılanmalı, esnaf ve sa
natkârlarımız ile turistik işletme sahiplerinin kredilendirilmesi, vergi borçlarının ertelenmesi, 
banka borçlarının ertelenmesi, kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. Biz, Anavatan Partisi ola
rak ve şahsen, Muğla Milletvekili olarak, zarar gören Marmaris bölgemizin sorunları ile va
tandaşımızın problemlerini takip etmekte olduğumuzu huzurlarınızda ifade ediyor; diğer va
tandaşlarımızın ve esnafımızın zararları konusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizden, 
acil tedbir almaşım bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sel felaketini kısaca .ifade ettikten sonra, günde
mimizin konusu olan Orman Bakanlığı bütçesine dönmek istiyorum. 

Bütçeler, bir ülkenin idaresinde izlenen politikaların yeniden gözden geçirilmesine, değer
lendirilmesine imkân veren çok önemli belgelerdir. 

Biz, bugün Orman Bakanlığının bir yıllık icraatını değerlendireceğiz; yani başka bir ifa
deyle, Koalisyon Hükümetinin, orman köylümüze ve işçimize vaatlerini ne ölçüde yerine getir
diğini, vaatlerle uygulama arasındaki değerlendirmeleri, ilişkileri değerlendireceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Anavatan hü
kümetleri dönemindeki ormancılık çalışmalarımızı Yüce Heyetinize bir arz etmiştim. Yaptı
ğım bu konuşmaların bir kelimesi dahi ilgililerce değiştirilmemiştir. Dolayısıyla, sizleri yeni
den bizim dönemimizde neler yaptığımıza dair konularla işgal etmek istemiyorum. Burada as-
lolan, Orman Bakanlığının 1992 yılı bütçe uygulamaları ile 1993 yılı bütçe tasarısı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinize, dünya orman varlığı ve mülkiyet 
durumuyla, Türkiye orman varlığı ve onun mülkiyeti hakkında kısa bilgiler vererek konuşma
mı sürdürmek istiyorum. 

Bugün dünyada 4,3 milyar hektar orman alanı -ki bu orman alanı, dünya kara alanının 
1/3'ü kadardır- yurdumuzda ise 20 milyon hektar kadar orman alanı olup, bu miktar, yurdu
muz genelinin yüzde 26'sını teşkil etmektedir. Ormanlarımızın da yüzde 60'ı verimsizdir. 
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Üyesi olmayı arzu ettiğimiz Avrupa Topluluğunda ise, orman varlığı yüzde 32 seviyesindedir. 
Mülkiyet yönünden ormanlarımızın yüzde 99'u devlete ait bulunmaktadır. Avrupa Toplu

luğunda ise bu oran yüzde 60 seviyesindedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ise ormanların 
yüzde 61'i özel mülkiyette bulunmaktadır. Bu kabil örnekleri yaymak mümkündür. 

Ülkemiz ormancılığının ana problemi de burada yatmaktadır. Ormanlarımızın büyük bir 
bölümünün verimsiz oluşu da, mülkiyetinin tamamına yakınının devlete ait oluşundan kay
naklanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan hükümetleri döneminde orman köylümü
ze, orman işçilerimize ve ormancılığımıza gereken önem verilmiş ve 1991 ağustos ayında Or
man Bakanlığı yeniden kurulmuştur. 

İkinci bütçe yılını idrak edeceğimiz Orman Bakanlığı, halen merkez ve taşra kuruluşlarını 
organize edememiş; ne yazıktır ki, ne orman köylümüze ne de ormancılığımıza, maalesef, ye
terli hizmeti götürememiştir. 

3-7 Aralık 1992 tarihlerinde, Orman Bakanlığına ait merkez ve taşra kuruluşlarına ait yö
netmelikler, çok geç de olsa yayımlanabilmiştir. Bilhassa, taşra teşkilatına ait yönetmeliği, mo
dern yönetim ilkelerinden uzak, koordinasyonu ve verimliliği olmayan, hizmeti halkın ayağına 
götürme düşüncesinden uzak, hantal ve uygulanması zor, ormancılığın bütünlüğünü çok ciddî 
şekilde zedeleyen bir yönetmelik olarak değerlendiriyorum. 

Burada kısa bir örnek vermek istiyorum : Erzurum Bakanlık Bölge Müdürlüğü : Benim 
Artvinli vatandaşım, millî parklar, Or-Köy ve ağaçlandırma hizmetleri için, Erzurum'a; Tun
celili vatandaşım, ormancılık hizmetleri için Elazığ'a; Tuncelili vatandaşım, ağaçlandırma, Or-
Köy ve millî parklar hizmetleri için de Erzurum'a gidecektir. 

Değerli milletvekilleri, bir başka örnek vermek istiyorum : Samsun Bakanlık Bölge Mü
dürlüğü : Giresunlu vatandaşım ormancılık hizmetleri için Giresun'a, ağaçlandırma, Or-Köy, 
millî parklar hizmeti için Samsun'a; Kastamonulu vatandaşım ormancılık hizmetleri için Kas
tamonu'ya, diğer hizmetler için Samsun'a; Sinoplu vatandaşlarım için yine aynı, Trabzonlu 
vatandaşlarım için aynı... Dolayısıyla, yönetmelik sakil doğmuştur değerli milletvekilleri. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz niye değiştirmediniz, genel müdürken, bunları?.. 
NEVŞAT ÖZER (Deevamla) — Bunun yanı sıra, Orman Genel Müdürlüğü Araştırma Ens

titüsünün kaldırılarak, Bakanlık bünyesinde araştırma müdürlüklerinin kurulmasını, pratiğe 
uygun ve doğru bulmuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğünün, kendisine ait araştırma konularını kendi bünyesindeki araş
tırma birimiyle yapması ve uygulatması, doğru olanıdır. Burada hiyerarşi ters çalıştırılmıştır. 
Bir başka ifadeyle, Orman Genel Müdürlüğü, araştırma kurumu olmadan çalışacak demektir. 
Bize göre doğru olanı, Orman Genel Müdürlüğü araştırma birimi, kendi araştırma konularıy
la kalıp; Bakanlığın, ana hizmet birimlerine uygun olarak araştırma organizasyonu yapması
dır. Araştırma birimleri, yapılan bu reorganizasyon sonucu,- pratikte ve uygulamada verimli 
olmayan, hareket kabiliyeti sınırlı olan atıl bir duruma getirilmiştir. Kaldı ki, Orman Genel 
Müdürlüğü, her yıl, araştırma birimlerine, devletimizin araştırma birimlerine ayırdığı paydan 
daha yüksek para ve imkân ayırabilmekteydi. 

Ayrıca, araştırmalarla ilgili bölümü dikkatle incelendiğimde, toprak tahlil laboratuvarla-
rına ait müdürlükleri göremedim. Biz toprak tahlil Iaboratuvarları kurduğumuzda, hem or
mancılık yönünden faydalanacağımızı hem de çiftçimizin, köylümüzün toprak tahlilli maksatlı 
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faydalanacağını düşünmüştük. Görülüyor ki, Koalisyon Hükümeti, burada da ana görevini 
unuttuğu gibi, maalesef köylümüzü ve çiftçimizi de unutmuştur. 

Yine, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Müdürlüğü eskiden olduğu 
gibi, Kocaeli Vilayetinde kurulmuştur. Bu kuruluşumuzun yurdumuza yaygın teşkilatı, bu yö
netmelikte görülmemektedir. Bundan da anlaşılıyor ki, Orman Bakanlığı, tüm yurt sathına 
yayılmış olan kavakçılığımıza ve kavak yetiştiren çiftçimize maalesef sırtını çevirmiş görün
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığının, 3-7 Aralık tarihlerinde yayım
ladığı merkez ve taşra kuruluşlarına ait yönetmelikler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gele
neksel yapısına, verimliliğine, tasarruf prensiplerine, sevk ve idare kolaylıklarına maalesef uy
gun görülememektedir. 

Anavatan Hükümetinin getirdiği Orman Bakanlığına ait kanun hükmünde kararname
nin, organizasyon yönünden getirdiği hükümlerden Koalisyon Hükümetinin uzaklaşması, âdeta 
bir ucube meydana getirmiştir. 

Burada Sayın Bakanı son bir kez daha ikaz etmek istiyorum. Bu konudaki kararlarını ye
niden gözden geçirsin; çünkü, zaten kargaşa ve uyumsuzluk içinde bulunan Orman Bakanlığı, 
daha da büyük kaosun içine sürüklenecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, Bakanlık ve Bakanlık ana hizmet birimle
rinin bütçe uygulamalarını kritik ederek sürdürmek istiyorum. 

Hatırıma gelmişken, bir hususu ifade edemeden geçemeyeceğim : 15.10.1992 tarihinde, Ba
kanlığımızdan, 1991,1992,1993 bütçeleri ve uygulamaları hakkında not istedim. Sayın Bakan, 
imzalı aldığım yazıda, sadece 1992 ve 1993 yıllarına ait bütçe rakamlarını görebildim; uygula
malar yoktu. • • • ' • • ' . 

Burada Sayın Bakandan sormak istiyorum : Verilen cevaptan, 1992 programlarının aynen 
gerçekleştiğini mi anlayalım, yoksa bu bilgileri vermek için çekindiği bir konu mu yar? Kaldı 
ki, dosya da yayımdadır. Talep yazımda, 1991 yılıyla 1992 yılı gerçekleşmelerini, mukayeseli 
olarak istemiştim. Buna rağmen teşekkür ediyorum. Zira, 1992 yılı, 1991 yılıyla mukayese edi
lemeyecek kadar çok geride, tabiri caizse cüce kalmıştır. 

1993 yılı bütçe tasarınıza ait ödeneklere baktığımızda, Orman Bakanlığı yatırımları için, 
maksatlı olarak, 568 milyar Türk Lirasının tefrik edildiği anlaşılıyor. Bunun 3 milyar Türk Li
rası, Sayın Başbakanın, "benim orman köylüm" diye hitap ettiği, orman içi ve bitişiğinde ya
şayan orman köylüsünün kalkınması içindir. Yani, Or-Köy Genel Müdürlüğüne aittir. Geliniz, 
burada küçük bir hesap yapalım değerli milletvekilleri. 

Bu para 10 milyon orman köylüsüne paylaştırıldığında -basit bir hesap- köylümüz başına 
300 Türk Lirası düşmektedir. Herhalde bu parayla Bakanlığımız, beher orman köylümüze, sa
nıyorum bir çeyret simit alabilecektir. 

Bunun yanı sıra, 41 milyar Türk Lirasının Millî Parklar Genel Müdürlüğüne, 150 milyar 
Türk Lirasının dış kaynaklı projelere ve 374 milyar Türk Lirasının da ağaçlandırma, erozyon, 
mera ıslahı ve fidan üretimi maksatlı ayrıldığı anlaşılmaktadır. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılında, Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu
na, 36 milyar Türk Lirası, Sayın Musa Demirci Beyefendinin ifade ettiği gibi, en son Hazinece 
verilen 150 milyar Türk Lirasıyla birlikte, 186 milyar Türk Lirası tefrik edilmiş olup, ekim ayı 
sonu itibariyle uygulamamızın 70 milyar lira olduğunu dolaylı şekilde öğrenebildim. Bunun, 
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muhtelif köylümüze, muhtelif projeler karşılığında dağıtıldığını öğrendim. 
Yılın son aylarında tefrik edilen paranın, orman köylümüzün ihtiyacı yanında, çok küçük 

bir ödeneğinin dahi kullanılamadığını derin bir teessür içinde görüyorum. Kaldı ki, kullanıl
mışsa, bana bildirilebilir. Bu ödeneğin tamamı kullanılabilse bile Hükümete yakın bir işada
mının kullandığı kredi kadar bile değildir. 

Bu bütçe rakamlarının, bir genel müdürlük seviyesindeki bu kuruluşa, Koalisyon Hükü
metince uygun görülmesini, orman köylümüz adına, üzüntüyle, esefle karşılıyorum. 

Bu bütçe ödeneklerini, bu genel müdürlüklerin binaları ve tanıtım levhalarıyla da müte
nasip görmüyorum; takdiri Yüce Heyetinize bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Parklar Genel Müdürlüğüne, 8 milyar Türk Li
rası fondan, 10 milyar Türk Lirası genel bütçeden, 25 milyar lirası da Orman Genel Müdürlü
ğü döner sermayesinden olmak üzere yatırım imkânı verildiği anlaşılıyor. Bu yatırım bütçesi
nin, herhangi bir bölge kuruluşunda dahi yeterli olmadığı izahtan varestedir. Bu Genel Mü
dürlüğümüz, çevre konuları, turizmle ilişkisi ve turizme katkısı yönünden, 60 milyona yakın 
insanımızın rekreasyon ihtiyacını karşılayabilmek için her an en iyi şekilde hizmet vermesi ge
reken ve halkımızla iç içe olan bir kuruluşumuzdur. Bu bakımdan, turizmin ve çevrenin çok 
önem arz ettiği günümüz dünyasında ülkemizde, bu ödeneklerle, Millî Parklar Genel Müdür
lüğünün hizmetlerini görmesi mümkün değildir. Yatırım yapmak bir yana, zorunlu hizmetleri 
ve temizlik işlerini dahi yapabiliyorsanız, sizleri kutluyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi sizlere, yurdumuz için çok önemli olan Ağaç
landırma Genel Müdürlüğünün bütçe ve uygulamalarından bahsetmek istiyorum. 

Anavatan Partisi hükümetleri döneminde, 8 yılda, 1 milyon hektar civarında ağaçlandır
ma yapılmıştır ki, bu rakam, cumhuriyet dönemimizde yapılanın yüzde 50'sine denktir. Her 
yıl vasatî olarak 125 bin hektar ağaçlandırma, Anavatan hükümetleri döneminde yapılmıştır. 

1992 yılına gelindiğinde, Orman Bakanlığı ve ond bağlı olarak da Ağaçlandırma Genel 
Müdürlüğü kurulmuş, Hazinece de ekstra yardım sağlanmış olmasına rağmen, 1992 yılında, 
ekim ayı sonu itibariyle, ancak, 18 800 hektarlık ağaçlandırma yapılabilmiştir. Aynı zamanda, 
bugüne kadar yapılan ağaçlandırmaların teknik bakımdan zorunlu olan bakımlarının bile doğru 
dürüst yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Bunun acı bir değerlendirmesi yapılacak olursa, 1992 yılı, Sayın Bakan ve ilgili kurulu
şunca "ağaçlandırma yılı" ilan edilmiştir; ancak, rakamlar, uygulamalar ve gözlemlerimiz bi
ze göstermiştir ki, 1992 yılı, "ağaçlandırma yılı" yerine, "ağaçlandırmama yılı" olarak tarihe 
tescil edilmiştir. 

Anavatan hükümetleri döneminde 8 yılda yapılan ormancılık hizmetleri, cumhuriyet dö
neminde yapılan ormancılık hizmetlerinin yarısına eşittir. Halbuki, Orman Bakanlığının daha 
geniş imkân ve kadroya daha çok hizmet yapması gerekirken, rakamlar gösteriyor ki, bu hiz
mette çok aşağılara düşülmüştür. Bunun bir tek izah tarzı olabilir; o da, basiretsiz bir yönetim, 
basiretsiz bir idare, hedefini ve amacını bilmeyen bir yönetim ve bol bol israfla açıklanabilir. 
Kıt kanaat sağlanan bunca kaynakların, nerelerde ve nasıl çarçur edildiği merak konusudur. 

Bu arada, bazı yöneticilerin, bu kadar yoğun işleri arasında, kendi konularından başka 
konulara zaman ayırabilmesini, televizyon programlarından izliyorum ve görüyorum. Bu yö
neticilerimizin, vatandaşımıza, ağaç dikmeyi ve fidan yetiştirmeyi öğretmeleri daha doğru 
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olur kanaatindeyim. Şayet bu arkadaşlarımız görevlerini beğenmiyorlarsa, değişik bir görev 
almaları daha doğru olur kanaatindeyim değerli milletvekilleri. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın özer, bütün borçları, milyarlarca lirayı biz ödedik. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Onu da konuşuruz, merak etmeyin. Yüreğin yetiyorsa, onu 

buradan ifade et, Ali Eser. 
Bakanlığın kuruluşu nedeniyle bir kötü uygulama da yurdumuzu gezerken sık sık göze 

batmaktadır. Sayın Bakan, bilhassa bu konu üzerinde durmanızı istirham ediyorum. Zaman 
zaman, Muğla ve Eskişehir güzergâhlarında gezerken, karayolları güzergâhlarında eskiden ya
pılan ağaçlandırma sahalarındaki tanıtım levhalarının değiştirildiğini, çok kısa mesafelerle ye
ni levhaların ard arda konulduğunu görüyorum. 

öncelikle, levha değişikliğini anlamsız buluyorum. 
Kaldı ki, levha değiştirmeye gerek duyuyorsanız, bari ölçüyü kaçırmayın. Tanıtım amaçlı 

yapılmak istenen bu faaliyet, çok pahalı bir iştir. Bunun yerine, 1 hektar daha ağaçlandırma 
yapma gayreti içinde olmanızı tavsiye ediyorum. 

Bu davranışlarınızla, kamuoyunda gülünç duruma düşüyorsunuz. Eğer illa bir övünç ve
silesi arıyorsanız, Anavatan hükümetleri zamanında gerçekleştirilen ağaçlandırma programı
na ve gerçekleştirilen rakamlara ulaşarak övününüz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; KİT olmasına rağmen, Orman Bakanlığına bağlılığı 
nedeniyle ORÜS kurumu hakkında da bazı noktalara değineceğim. 

Bu Kurum, yıllar önce, Orman Genel Müdürlüğü Üretim Pazarlama Dairesinin bir şube 
müdürlüğü iken, zamanla genel müdürlüğe dönüştürülmüştür; aslında, Orman Genel Müdür
lüğünün içindeki fonksiyonu, halkımıza bir demonstrasyon maksadından ibarettir. 

KİT'ler konusu, çok iyi bilinen ve halkımızca değerlendirilebilinen bir konudur; bu konu
da detaya girmeyeceğim. 

ORÜS Kurumu, 1992 yılı başında altı aylık stoka sahipti; 1993 yılı başında ise bir aylık 
stoka dahi sahip olamayacağı gözlenmektedir. 1992 yılına, ORÜS Kurumu, stoklar ve nakit 
dahil, 600 milyar Türk Liralık devirle girmiştir. Halbuki, 1993 yılına bir aylık stok ve nakitle 
girebileceği tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, ORÜS Kurumunun yonga levha üretimi, pazarlaması ve fiyat tespitlerinin, kendi 
iradesiyle değil, bu pazarda etkili ve Hükümete yakın bazı holdiriglerce belirlendiği, kamuo
yunca söylenmektedir. ORÜS Kurumunun yonga levha üretiminin büyük bir kısmının da Hü
kümete yakın bazı holdinglere tahsis edildiği, yine kamuoyunca ifade edilmektedir. Halbuki, 
ORÜS Kurumu, kendi bayilerine yeterli tahsis yapamamakta ve bu da haklı şikâyetlere neden 
olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ORÜS Kurumumuz, ayrıca, Orman Genel Müdürlüğüyle olan ham
madde bağlantılarını yeniden gözden geçirmeli ve sağlam esaslara bağlamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bu Kurumumuzun bir anormal çalışmasını da
ha arz etmek istiyorum. / 

ORÜS Kurumunun, Azerbaycan'da yüzde 25 sermaye payıyla entegre bir tesis kurmak için 
teşebbüse geçtiği, bu konuda da ciddî harcamalar yaptığı söylenmekte, ortada ise hiçbir şey 
yapılmadığı gözlenmektedir. 

Yine, kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, entegre tesis kurma maksadıyla kiralanan 
binanın, bugün, silah deposu haline getirildiği ve bu maksatla, tekrar bir yerin kiralandığı söy
leniyor. 
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Bir yıldan beri, ne bir proje ne de bir planın olmadığı görülmektedir. Ancak, sayın ba
kanların, fabrikayı açmışçasına kurdele kestikleri de, kamuoyunca bilinen bir vakıadır. 

Sayın Bakan Vefa Tanır, basında ve TRT'de, metrekaresi 8 bin Türk Lirasından bu fabri
kanın parke satacağını ve orada ucuz kereste imal edip Türkiye'de satacaklarını beyan etmiştir. 
Mobilya sektöründeki mamullerin de ucuzlayacağı, kendisinin bu beyanlarından anlaşılmaktadır. 

İki ay içinde fabrika açacaklarını söyleyenler, daha, fabrikanın yerini tespit edip, temelini 
bile atamamışlardır. 

Burada Sayın Bakandan rica ediyorum; ucuz parke, mobilya ve keresteyi piyasaya hasıl 
vereceğine ve Azerbaycan'da kurulacak fabrikanın hangi safhada olduğuna dair Yüce Heyete 
ve kamuoyuna doyurucu ve tatmin edici bilgiler vermelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığı ve ormancılık bütçesi konuşulur
ken Ofman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde de konuşulmadan edilemez. 

Sayın Bakan, bu Kurumumuzun da akort ve uyum içinde olmadığı, gözlemlerim arasındadır. 

" Orman Bakanlığı bütçesi ve Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesi, bu sektörümüzde, 
benzetmek lazım gelirse, buzdağının su üstünde kalan kısmıdır; Orman Genel Müdürlüğünün 
döner sermaye bütçesi ise, buzdağının su altında kalan bölümüne benzemektedir. Esasen, or
man köylümüze ve orman işçilerimize götürülen hizmetler ve imkânlar, ağırlığı itibariyle bu 
bütçe içerisinde bulunmaktadır. Her ne kadar, Genel Kurulumuzun görüşme konuları arasın
da Orman Genel Müdürlüğünün döner sermaye bütçesi yoksa da, önemine izafeten, bu bütçe 
üzerinde de görüşlerimi arz edeceğim. 

Ülkemiz ormanlarından, her yıl vasatî olarak, 6,5-7 milyon metreküp endüstriyel odun, 
12 milyon ster kadar da yakacak odun üretilmektedir. Bu üretim faaliyetleri de, orman köylü
müz ve orman işçilerimiz tarafından yapılmaktadır. Orman köylümüze ve orman işçimize, yaptığı 
kesme, sürütme ve taşıma karşılığı, her yıl bütçeyle, ödenek tefrik edilmektedir. Anavatan İkti
darları döneminde, son 8 yılda, her yıl üst üste, yaptıkları bu iş karşılığı, orman köylümüz ve 
orman işçilerimize, enflasyonun üstünde ödenek artışları sağlanmıştır. 

ALİ GÜNAYDIN (Konya) — 60 milyar borçla mı?! 
BAŞKAN — Son 5 dakikanız efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Aman efendim!.. 
Sayın Bakan, istenilirse, bunun örneklerini, size resmî olarak arz edebilirim. 

Koalisyon Hükümeti, orman köylümüze, yaptıkları kesme, sürütme ve taşıma karşılığı, 
1992 yılı başında, 1991 yılına göre yüzde 35 zammı reva görmüş, ekim ayı sonlarına doğru da, 
orman köylümüzün yaptığı bu işler için yüzde 20 ilave zam vermiştir; toplam olarak, 1992 yı
lında, geç de olsa, orman köylümüze, yaptığı kesme, sürütme ve taşıma işleri karşılığı yüzde 
55 dolaylarında zam vermiştir. 1992 yılı enflasyon rakamı, hepinizin de malumu olduğu üzere, 
bütün enflasyonu düşürme oyunlarına rağmen, yüzde 70'leri aşacaktır. Sayın Başbakan, köy
lümüze, işçimize ve memurumuza enflasyonun üzerinde gelir artışları sağlandığını iddia et
mektedir. Orman köylüsü ve orman işçilerinin, sadece 1992 yılında yaptıkları işlerden dolayı, 
yüzde 20'nin üzerinde, haklan gasp edilmektedir. 

Ayrıca, Orman Bakanlığı kurulmasına, ormancılık hizmetlerinin bir bölümünün genel büt
çeye aktarılmasına rağmen, orman köylümüzün OGM gelirlerindeki payı küçültülmüş; ayrıca, 
orman köylüsü, enflasyon karşısında ezdirilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanın imzasıyla tüm valiliklere gönderdiği 
ve 1993 yılı içerisinde yakacak odunun tahsisen vilayetler emrine verilemeyeceğine, bundan böyle 
halkımızın tutuşturucu matsath yakacak odun ihtiyacının köylerdeki pazar satışlarından ve iha
leler yoluyla karşılanacağına dair yazılı emrini gördüm. Bu yazılı emri de gösterebilirim. 

Orman emvali satışlarının, Tahsisli Satışlar Yönetmeliğine göre yapılması, çok eski bir uy
gulamadır. TUtuşturucu maksatlı yakacak odunların vilayetlere tahsisinin kaldırılması -üstüne 
basarak söylüyorum- ve artırmalı ihale yöntemi, bu hususta en son yapılması lazım gelen iş
lemdir. Zira, bu uygulamayla, doğalgazı, petrolü ve elektriği olmayan dar gelirli vatandaşımı
za hizmet götürülmektedir. 

Bu Koalisyon Hükümeti, her konuda olduğu gibi, yine fukara vatandaşımızın aşını pişir
diği ve ısındığı yakacak odunu pahalılaştırarak onları ezecektir. 

Tahsislerin kaldırılması, pazar ekonomilerinde uygulanan bir yöntemdir; ancak, tahsisen „ 
endüstriyel odun alan yonga levha fabrikalarına yakacak odundan daha ucuza bu tahsis yapı
lırken, halkımızın ısınma ihtiyacı için belediyelere verilen yakacak odun tahsislerinin kaldırıl
mış olması, çok çok düşündürücüdür. Kaldı ki, ormanlarımızın, yurdumuz genelinde, hem da
ğılımı hem de verimi, halkımızın yakacak odun ihtiyacının ihaleler yoluyla karşılanmasına uy
gun değildir. Gönlümüz ister ki, bir ster odun dahi yakacak olarak kullanılmasın; arzumuz budur. 

Sayın Bakan, bu kararınızla, halkımızı inim inim inleteceksiniz; Hükümete yakın olan ve 
endüstriyel odun tüketen holdinglere ve müesseselere tahsisen endüstriyel odun vererek, onla
rın da zenginliklerine zenginlik katacaksınız! "Benim köylüm, benim işçim, benim fukara va
tandaşım, halkım" diyeceksiniz; sonra, onların cebinden aldığınızı, Hükümete yakın olan hol
dinglere peşkeş çekeceksiniz!.. 

Bu uygulama, önceliği itibariyle, cumhuriyet tarihimizin bu konudaki ilk büyük yanlış 
uygulaması olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, çok büyük kesimi ilgilendiren bu nazik konuyu Yüce Heyetinizin 
takdirine bırakıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ayrıca, Anavatan Hükümetleri döneminde uygula
maya konulan ve halkımıza ve belediyelerimize yapılan yakacak odun satışlarında ton esasının 
İsparta, Antalya, tzmir, Çanakkale, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerinde kaldırılarak 
ster esasına dönüldüğünü öğrenmiş bulunuyorum. Bizim dönemimizde, ster esasına göre satış 
uygulaması, üretimden depolamaya kadar, daima kullanıldı, ancak, çeşitli spekülasyonları ön
lemek ve yurt içi yakacak odun sirkülasyonlarında fiyat farklılıkları meydana gelmemesi için 
ton esasına göre satışa dönüldü. Bu sistemden uzaklaşılıyor olmasını endişeyle izliyorum. Ay
rıca, bu konuda, burnuma da, hoş olmayan kokular geliyor. 

Değerli Başkanım, vakit dar olduğu için bazı yerleri atlayarak geçiyorum; kusura bakmayın. 
BAŞKAN — Lütfen... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Orman işletmeciliği, bir ekonomik cüz'ü tamdır. Yakacak 
oduna göre, lif-yonga odunu fiyatlarının daha yüksek olması lazım gelirken, uygulama ters 
yönde gelişmektedir. Konunun, bütün şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde açıklığa kavuşması. 
gereklidir. Bu konuda Sayın Bakandan açıklamalar bekliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, ormancılığı
mızın en büyük problemlerinden biri de mülkiyet problemidir. Anavatan hükümetleri döne-
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minde, bu problemleri minimize eden kanunlar çıkarılmış ve uygulamaya konulmuştur; an
cak, bu konular zaman alıcı olduğu için, istenilen hedefe hemen ulaşmak mümkün olmamış
tır. 20 milyon hektar olan orman alanının takriben yüzde 50 kadarı, muhtelif kanunlarla, or
man kadastrosu görmüştür; ancak, meselenin çok büyük bölümü önümüzde durmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine burada, çok önem atfettiğim bir konuda, hazır-.. 
ladığım metnin bir cümlesini okuyarak geçmek istiyorum; zira, zamanımız çok dar. 

1992 programının, hedefleri, kadastro yönünden, 1991 programından çok düşüktür. Aca
ba neleri eksikti de, daha düşük hedefii bir program yaptılar? Onun izahını, ayrıca, bakandan 
istemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeri gelmişken, 6831 sayılı Orman Kanunumuzun 17 
nci maddesinin uygulamasından bahsetmeden geçmeyeceğim. Kamusal maksatlı ve turizm mak
satlı ormanlardan yer tahsisi, 1956 yılından beri uygulana gelmiştir; ancak, bu uygulama, Ana
vatan hükümetleri döneminde güncelleşmiştir. Nitekim, bu sayede, Türk turizmi ciddî sayıda 
yatak sahibi olmuş ve turizmimiz gelişmiştir. 

önceleri, bu tahsisler, basit bir tebliğle yapılırken, yine Anavatan hükümetleri döneminde 
ciddî bir yönetmelik hazırlanarak yayımlanmış ve bu, yer tahsislerine esas olmuştur. 

Tespit ettiğime göre -Sayın Bakana da verebilirim, ilgililere de gösterebilirim- bir yıla ya
kın zamandır, muhtelif kişi ve kuruluşlara, 24 adet, turizm maksatlı yer tahsis edildiği anlaşıl
maktadır. 

Burada, üzüntüyle karşıladığım bir konuyu ifade etmek istiyorum : Anavatan hükümetle
ri döneminde, istanbul İlimizde, turizm amaçlı olarak, hiçbir kişi veya kuruluşa yer tahsisi ya
pılmamıştır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Tabiî, o zamanlar, İstanbul Milletvekili ola
rak biz vardık! 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Koalisyon Hükümeti, İstanbul İlimizde, turizm maksatlı 
yer tahsis ettiği gibi -yapabilir; saygı duyarız- İstanbul Orman Bölge Müdürlüğümüzün bahçe
si de tahsise konu edilmiştir; meselenin önemi buradadır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hacıosman Bayırı... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Ancak, edindiğim bilgiye göre bu yerin, Y. Semra Köseoğ-

Iu'na verildiği anlaşılmaktadır. Bu kişinin kimliği hakkında, Bakanlık makamını da yıprata
cak söylentiler vardır. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiyemizde en son olarak turizm faaliyeti yapıla

cak yer, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesi olmalıdır. 
6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi ve buna dair yönetmelik, Türk turizmi için, 

ormanlardan yer tahsisi konusunda imkânlar sağlamaktadır. 
Sayın Bakanın, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinden doğan yetkisini çok 

iyi ve yerinde kullanması çok önemli bir husustur. Ümit ederim, Sayın Bakan, diğer takdirleri
ni, doğru ve isabetli yapmıştır. 

Ayrıca, yine İstanbul'da Fatih Ormanı bölgesinde, bir işadamına, şantiye yapılmak mak
sadıyla yer tahsis edildiği, "şantiye" adı altında orada villa yapıldığı, halk arasında rivayet edil
mektedir. 
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İstanbul'daki bu iki uygulama hakkında Yüce Heyetimize ve kamuoyuna tatmin edici bil
giler vermesini, Sayın Bakandan beklemekteyim. 

Sayın Başkanım, zamanımın darlığı nedeniyle diğer konuları detaylı olarak ifade etmek 
imkânına sahip değilim. Konuyu toparlamak lazım gelirse; 

Orman Bakanlığına ait 1992 yılı bütçesi, imkânlar ve ödenekler yönünden, dolayısıyla uy
gulamaları yönünden çok cılız kalmıştır. 

Maalesef, orman köylümüz ve orman işçimiz, Koalisyon Hükümetinden ümit ettiğini ala
mamış, daha da fakirleşmiştir. 

1993 yılı Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bütçeleri, yine, imkân ve ödeme
ler yönünden tatmin edici değildir. 

1993 yılı bütçesi için, zaten zayıf olan 1992 yılının baz alınması, çok çok büyük hata ol
muştur. Benim işçimin, benim memurumun, benim orman köylümün ümidi, bir başka bahara 
kalmıştır! -

Sayın Bakanın, orman işçilerini, tş Kanunu ve sosyal güvence kapsamına alacağına dair, 
basında yayımlanan beyanlarım görüyorum. Ancak, Bakanlık bünyesinde ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu yönde hiçbir çalışmanın olmadığı gözlenmektedir. Bizim zamanımızda 
hazırlanan Tarım tş Kanunu Meclise sevk edilirse iyi olur kanaatindeyim. Ancak, Sayın Ba
kandan, bu konuda ilave bir çalışması varsa, o konuda da bilgi-beklemekteyim. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin ve Orman Bakanlığının, partizanlığı ön plana çı
kardığı, işçi alımlarında da görülmektedir. Maalesef, bu Bakanlığımız, çok basit bir sözleşme 
kaidesi olan "ilk giren, son çıkar" prensibini bile ihlal etmiştir. Eski işçiler tasfiye edilmiş; 
işyerlerine, partizanlık gereği, yeni işçiler alınmıştır. Bu konuda Sayın Bakana nice örnekler 
verebilirim; ancak, zamanım dar, veremeyeceğim. 

REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Kastamonu'da da var. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, hatırıma gelmişken, Sayın Bakan, 

7 Haziran'seçimlerinde... 
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen son cümlenizi söyleyin. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Son cümleyi söylüyorum. 
BAŞKAN — Bugün 3 bütçe görüşeceğiz ve saat çok geç olacak. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Netice olarak : Orman Bakanlığı, 1992 yılında memurları

na maaş vermeye gayret etmiştir, başkaca ciddî hiçbir işe sahip olamamıştır; orman köylüsünü 
ve orman işçisini kendi kaderine terk etmiştir. 

Orman Bakanlığının kuruluşuyla, daha geniş imkânlar ve daha geniş kadrolarla, orman 
köylümüz ve orman işçimizi kalkındırması, beklenirken, Orman Bakanlığı, köylümüz üzerin
de ve ormancılık camiamızda, beklenileni veremediği gibi, derin bir üzüntü yaratmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı sendikaların bana getirdiği ve Bakanlığın borç 
ve alacakları konusundaki bilgileri, sizlere, zamanımın darlığı nedeniyle maalesef anlatama
dım, izah edemedim; şayet imkân bulursam, değerli arkadaşlarıma veya Bakanlık yetkililerine, 
bu konuda detaylı bilgi vereceğim. 

Değerli milletvekilleri, bu düşünce ve duygular içinde Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALÎ ESER (Samsun) — Biz de size getireceğiz, neler yaptıklarınızı!... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Eser, elinizden geleni arkaya koymayın! 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özer. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Adil Aydın; buyurun. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ADÎL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de

ğerli üyeleri; 1993 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, Orman 
Bakanlığımızın vefakâr, çalışkan ve değerli mensuplarını Grubum ve şahsım adına saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kendi kendini yenileyebilen en önemli tabiî kaynaklardan 
olan orman, insanlığın var olmasıyla birlikte tahrip edilmeye başlamıştır, Yurdumuzun yarı 
kurak iklim kuşağında'bulunması, topografik ve ekonomik şartlarının elverişsiz olması, or
man içi ve kenarındaki köylülerimizin ekonomik durumlarının fevkalade kötü olması, orman 
varlığımızın azalmasının ve tabiî yapısının bozulmasının baş amilidir. 

Ormanların taprip edilmesi ve biyolojik dengelerin bozulması sonucu, bitki, toprak ve su 
dengesi bozulmakta, toprak yabanlaşmakta, erozyon, sel ve taşkınlar sebebiyle can, mal ve 
tabiî kaynaklarımızda telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olmaktadır. 

Tabiatın korunması ve güzelleştirilmesi, erozyonla toprakların taşınmasının ve sel baskın
larının önlenmesi, tarım alanlarıyla yerleşim yerlerinin çeşitli doğal afetlerden korunması, ik
lim ve su rejiminin düzenlenmesi, doğa -toprak- su dengesinin tesis ve idamesi, çevrenin yaşa
nılabilir hale dönüştürülmesi, odun hammadde ihtiyacının karşılanması, mevcut ormanların 
korunması ve tekniğine uygun şekilde bakım ve işletilmesi, yeni ormanların tesisi, yani ağaç
landırma çalışmalarıyla mümkün olacaktır. 

Ülkemizin geleceği açısından çok büyük önem arz eden erozyon zararlarıyla hava kirlili
ğinin asgariye indirilebilmesi için ormanlarımızın korunmasında ve geliştirilmesinde zaruret 
vardır. Zira, ormanlar, çevrenin ve özellikle doğal dengenin korunmasında en önemli kaynak, 
faktör ve sigortadır. 

îşte, ormanın çok yönlü öneminden dolayı, 1857 yılında, Yüksek Orman Mektebi açıl
mıştır, 1869 yılında da Orman Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Zaman zaman çeşitli bakanlık
lar içinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü, gelişen Türkiye'de, ihtiyaca binaen, orman köy
lümüze ve milletimize hizmetlerin daha iyi götürülmesi düşüncesinden hareketle, büyük lider, 
Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel'in emirleriyle, 1969 yılında, Orman Bakanlığı haline 
getirilmiştir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Orman Bakanlığının kurulmasında emeği geçen, başta Sayın Demirel olmak üzere, o dö
nemin sayın hükümet üyelerine sayın milletvekillerine ve tüm sayın bürokratlarına, orman mü
hendisleri adına şükranlarımı arz ediyorum. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Orman mühendisleri adına mı, grup adına mı konuşu
yorsun?! , 

ADÎL AYDIN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1969 yılında kurulan Or
man Bakanlığı, 12 Eylül askerî müdahalesiyle kapatılmıştır. Sekiz yıl susan ANAP İktidarı, 
20 Ekim 1991 seçimleri arifesinde 442 sayılı Kanun Hüktmünde Kararnameyle Orman Bakan
lığını yeniden kurmuş ve Orman Bakanlığının Kuruluşuyla ilgili kanunu hazırlamış ve bu 
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da komisyonda ve Yüce Meclisimizde görüşülerek kanunlaşmıştır. Onbir yıl aradan sonra da 
olsa, Orman Bakanlığının tekrar kurulması ve teşkilatlanması, DYP - SHP İktidarına nasip 
olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

Orman Bakanlığı bünyesinde bağlı kuruluş olarak Orman Genel Müdürlüğü, ilgili kuru
luş olarak Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, ana hizmet birimleri olarak da Ağaç
landırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü, 
Millî Parklar ve Av - Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bu 5 genel müdürlük, büyük gayretlerle kuruluşlarını tamamlamak üzere olup, modern 
ormancılık ve hizmet anlayışı içinde ve planlı, programlı bir şekilde, en ücra yurt köşesine ka
dar, büyük bir azim ve şevkle, asil milletimize ve orman köylümüze hizmet yarışına girmişler
dir. Yüce Meclis huzurunda Jcendilerini kutluyorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; vatanımızın en önemli toprak üstü tabiî kaynağı 
ormanlarımız, çağlar boyu, tabiî âfetlerle, yangınlarla, usulsüz ve kaçak kesimlerle, aşırı otlat
malarla azalmıştır. Dünya ortalama yüzde 32 olduğu halde, memleketimizin ancak yüzde 26'sı 
ormanla kaplıdır. Bunun da yüzde 56'sı bozuk ormanlardır. 20 milyon 200 bin hektarlık or
man alanının 11 milyon 300 bin hektarı verimsizdir, 7 milyon hektar da Hazine arazisi mevcut
tur; hulasa olarak yurdumuzda ağaçlandırılması gereken 18 milyon 300 bin hektarlık saha mev
cuttur. 

1992 yılı sonu itibariyle 2 milyon 300 bin hektarlık ağaçlandırma, 266 bin hektarlık eroz
yon kontrolü, 65 bin hektarlık mera ıslahı, 480 bin hektarlık enerji ormanı tesisi ve yenilenme
si, 220 bin hektarlık tabiî gençleştirme olmak üzere, 3 milyon 41 bin hektarlık alanda ağaçlan
dırma ve imar ihya çalışması yapılmıştır, 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; yüzde 44'ü verimli olan ülkemiz ormanlarının 7 coğra
fi bölgeye dağılışı çok farklıdır. Akdeniz Bölgesinin yüzde 25'i, Karadeniz Bölgesinin yüzde 
26'sı, Ege Bölgesinin yüzde 18'i, Marmara Bölgesinin yüzde 13'ü, îç Anadolu Bölgemizin yüzde 
7'si, Doğu Anadolu Bölgemizin yüzde 8'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin de ancak yüzde 
3'ü ormanla kaplıdır. 

Gerek bölgelerarasındaki dağılışı ve gerekse verimlilik açısından dünya ortalamasının çok 
altında olan ormanlarımızı bir an önce verimli hale getirmek için, hiç zaman kaybetmeden, 
Orman Bakanlığıyla birlikte, baraj havzaları ve elektrik direği için Enerji Bakanlığının, PTT 
direği için Ulaştırma Bakanlığının, tarım alanlarının muhafazası ve erozyondan kurtarılması 
için Tarım Bakanlığının, çocuklarımızın ve halkımızın aydınlatılması açısından Millî Eğitim 
Bakanlığının, dinimizde ağaç ve ormanın önemi Üzerinde vaaz ve hutbelerle Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın, başta orman köylülerimiz olmak üzere, tüm halkımızı aydınlatmalarına ihtiyaç 
vardır. Pırıl pırıl, havası temiz suyu berrak, trilyonluk barajlarının ömrü uzun, bitki örtüsü 

V muntazam olan ve verimi yüksek ormanlarla kaplı yemyeşil ve müreffeh bir Türkiye, Türk köy
lüsü için, orman köylüsü için elzemdir. 

"Her şey insan içindir" prensibiyle, orman içinde, yaşayan 10 milyonu aşkın orman köy
lülerimizin ekonomik güçlerini artırmak, refah seviyelerini yükseltmek ve onlara orman sevgi
sini aşılamak; odunu, yakacak hammaddesi olarak kullanmayı önlemek; orman köylüsüne kredili 
ve ucuz kömür satışı yapmak; orman köylüsünün yüksekokullarda okuyan çocuklarına yurt 
ve kredi önceliği tanımak; orman işçilerini, birinci derecede yakınlarıyla birlikte sağlık sigorta
sı kapsamına almak; orman köylüsüne, ucuz ve uzun vadeli ziraî, besi ve konut kredisi ver-
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mek; diğer kuruluşlar için kesilen fonlardan ve orman emvali satışlarından, orman köylerinin 
bütçelerine belli ölçüde yardım yapmak; tüm orman mühendislerinin özel hizmet tazminatla
rının teknik hizmetler sınıfından ödenmesini temin etmek; orman kadastro komisyonlarında 
vazife yapan orman mühendislerine uygulanan aylık ödeneklere, ek göstergeler katmak; or
man köylülerinin zilyetinde bulunan arazi, bağ, bahçe ve evlerini bir an önce kadastrosunun 
yapılmasını ye 31.12.1981 tarihindeki rayiç değer üzerinden parasının alınmasını ve tapusunun 
verilmesini sağlamak ve Akdeniz ormancılığı için, Akdeniz Üniversitesine bağlı Antalya Or
man Fakültesinin açılmasını sağlamak son derecede yararlı olur kanaatini taşıyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; orman köylüsüne, 1992 yılında, alın teri ye 
el emeğinin karşılığını, teri kurumadan verenlere; 1991 yılından devreden 645 milyar liralık çe
şitli borçlan ödeyenlere; gece gündüz demeden, vatanımızı, bir uçtan bir uca yeşillendirmeye 
çalışanlara; ölüm pahasına da olsa, orman yangınlarını söndürenlere; mevcut ormanlarımızı, 
her türlü zorluklara rağmen koruyanlara; orman köylülerimize iş ve aş veren, onlara güler yüz 
gösteren tüm Orman Bakanlığı mensuplarına huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyor, selam ve 
saygılarımı sunuyorum. 

1993 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin, Orman Bakanlığı mensuplarına, Türk Ormancılı
ğına, memleketimize ve asil milletimize hayırlar getirmesini CenabrAllah'tan niyaz ederek, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aydın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, Sinop Milletvekili Cafer 

Keseroğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA. CAFER SADIK KESEROĞLU (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 1993 yılı Orman Bakanlığının bütçesi hakkında, Parti Grubumun görüş ve dü
şüncelerini açıklamak için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi, Grubum 
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Evvelemirde, 1993 yılı bütçesi tartışılan Orman Bakanlığının, tarihî gelişimi ve teşkilatın-
* dan önce, "orman" denilen bitki örtüsünün ne denli önemli olduğunu kısaca belirtmeden ge

çemeyeceğim. 
Bazılarına göre, ülkenin atardamarı, bazılarına göre akciğeri olarak nitelendirilen orman 

örtüsünün değeri, maalesef, zamanımızda geç öğrenilmiştir. Ülkelerin kalkınmasında, ekono
misinde, turizminde de bunun önemini izaha hiç gerek yoktur. 

Ormanlar, varlıklarıyla, toprak -su- bitki arasında bozulan tabiî dengenin yeniden elde 
edilmesinde, büyük şehirlerde meydana gelen hava kirliliklerinin, yeşil kuşak kurarak, kısmen 
önlenmesinde ve toprak erozyonu kontrolünde önemli bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, insanların yaşamında ekmek, su, hava ne denli önemliyse, bir ül
kenin yaşamında da orman o derece önemi haizdir. 

Ülkemizle dünya ülkeleri arasında ormancılık bakımından karşılaştırma yaptığımızda, or
man varlığımızın, bazı ülkelere göre iyi olduğu, bazı ülkelere göre de çok gerilerde olduğu gö
rülmektedir. Büyüyen, gelişen ve bölgesinde istikrar sağlayan ülkemizde, ormanın kıymetini 
çok geç anlamış ve bu konuda önemli mesafeler alamamışızdır. 

Ülkemizdeki ormanlar, doğadan yetişen ormanlardır; insan emeğiyle yetişen ormanları
mız, hemen hemen yok denecek kadar azdır. İstatistiklere göre, Türkiye'deki ormanların yüz-
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ölçümü 20,2 milyon hektardır; bunun 9 milyon hektarı verimli ve sağlam orman, geri kalanı 
ise bozuk orman türündendir. Ancak, bu rakamların, Avrupa ve dünya ülkeleri standartlarına 
uygun olduğu söylenemez;.çünkü, ormanlarımızın Türkiye kara yüzölçümüne göre oranı yüz
de 11 civarında iken, bu oran, dünyada yüzde 22, Avrupa'da ise yüzde 19 civarındadır. 

Orman varlığımız, bu denli az olduğu gibi, verim gücü itibariyle de Avrupa ülkelerinin 
altında bulunmaktadır. Türkiye'de bir yılda 1 hektardan 1 metreküp orman emvali artırımı 
alınabilirken, dünya ve Avrupa ülkelerinde bu rakam, üç dört misli olarak gözümüze çarp
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda yapmış olduğum kısa kıyaslamalarla, bulun
duğumuz noktayı yüksek ıttılaınıza sunmak istedim. Pek iç açıcı olmayan bu tablo karşısında, 
işi kadere bırakmak düşünülemeyeceğine göre, geçmiş zamanlarda sıkı bir orman politikası da 
uygulanmadığına göre, "bundan sonra neler yapılabilir" in araştırılması ve hemen mevki-i mu
ameleye konulması noktasına gelinmiştir. Tabiri caizse "ayınesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" 
sözünden mülhem olarak hemen yola çıkmalıyız. 

Meseleyi, bir hükümet meselesi, bir parti meselesi ve şahıs meselesi olmaktan çıkarıp, bir 
• millî mesele, bir devlet meselesi haline getirerek çare üretmenin yollarını aramalıyız. Dışişleri
ne uygulanan millî politika, orman politikası olarak da uygulanmalıdır, yani ormanın da millî 
bir politikası bulunmalıdır. Bu çerçeve tahtında, öncelikle orman sevgisini vermekle işe başla
malıyız. Bunun da ilk adımı, ilk ve orta dereceli okullara ormanla ilgili derslerin konulmasıyla 
başlar; çünkü, ancak eğitim ve kültürle bu işlerin üstesinden gelebiliriz. 

Senede bir gün veya bir hafta boyu kutlanan "Dünya Ormancılık Günü" kâfi değildir. 
Mevcut ormanlarımızın korunması, 1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Kanunla devlete ve

rilmiştir. Daha sonra 4785 sayılı Yasanın getirdiği mevzuat değişikliğiyle devletleştirilen orman
larımız nedeniyle, halk ile devleti karşı karşıya getirmişizdir. Netice itibariyle, 1956 yılında çı
karılan 6831 sayılı Orman Yasasıyla, halk ile devlet arasındaki bir çatışma kısmen giderilmiş 
ise de, sekiz on defa değişikliğe uğramış olmasına rağmen, bu yasa da istenilen amaca ulaşa
mamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, bu konuda kararlı isek, 1982 Anayasasının 
169 ve 170 inci maddelerini değiştirmek suretiyle yola çıkmalıyız. Ormanların gözetimini, mül
kiyetini ve işletmesini devlete bırakan bu maddelerle, ormanları koruyamayız ve geliştiremeyiz. 

Serbest piyasa ekonomisinin revaçta olduğu ve değişen dünya şartlarında, ormanların hem 
geliştirilmesi ve hem de korunmasında, özel sektöre de görevler düşmektedir. Ancak, ormancı
lık, sabır işidir, zaman işidir ve emek işidir, o nedenle, özel sektör, ormancılığa yatırım yapma-
layabilir; bu yönüyle de haklıdır. Mesela, ormanların korunması safhasında, orman içi ve biti
şiğindeki köylülerimiz hayvancılık, arıcılık ve dokumacılık gibi birçok faaliyetlere teşvik edile
rek, hem istihdam ve hem de üretim artırılmış olunur. 

Orman köylümüzün yıllık yakacak odun ihtiyacı 25 milyon sterdir; bunun 12 milyon steri 
devlet tarafından karşılanmakta, 13 milyon steri ise kaçak olarak karşılanmaktadır. Artık, odunu, 
bir yakacak maddesi olmaktan çıkarıp, onun yerine bir başka yakacak maddesi ikame, etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

17 bin yerleşim biriminde, 10 milyon orman köylüsü yaşamaktadır. Baba ocağı olan bu 
yerlerden bu insanları alıp başka yörelere sevk etmek, onlar için pek cazip olmaz. Zaten bu 
konuda yapılan düzenlemeyle de pek netice alınamamıştır; ancak, zengin ormanların fakir 
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bekçisi durumunda bulunan ve ormanlardan hiç istifade edemeyen bu milyonların sesine de 
kulak ükayamayız. Orman üretiminden, karnı doyacak kadar ücret bile alamayan, hatta, bu 
ücreti aylarca tahsil edemeyen, işsiz ve hiçbir sosyal güvenliği olmayan bu vatandaşlarımızın 
feryadına hâlâ kulak tıkamak yanlış olur. 

Orman üretimi dışında, onlara ekonomik bir iş temin ettiğimiz sürece, orman tahribatını 
da önlemiş oluruz. Aslında, ormanı tahrip edenler, bu vatandaşlarımız değildir. Seçim böl
gem, orman örtüsü itibariyle yoğun olan bir bölge olduğundan, bilebildiğim kadarıyla, bu tah
ribat, en çok, tapulu orman kesiminde ve kaçakçılık nedeniyle olmaktadır. 

Peğerli arkadaşlarım, ormancılıkta asıl başarı, ağaçlandırmayla ölçülür; yoksa, mevcut 
ormanları kesmek, istihsali artırmak suretiyle başarılı olunamaz. Ağaçlandırmada plan hede
fi, 300 b'in hektardır. Bu hedefe, akılcı politikalarla ve kesin tavırla sekiz on senede varılabilir. 
Ağaçlandırma da, fidan üretimiyle başlar. Fidan üretiminde şimdiye kadar yeterli yol alınama
mıştır; burada da hedef, yılda 1 milyar adet fidan üretilmesidir. 

Bu nedenle, fidanlık müdürlükleri çoğaltılmalı ve orman köylüsüne, ağaçlandırma fonun
dan, düşük faizli krediyle özel ağaçlandırma yapma imkânı verilmelidir. 

Ülkemiz, kavakçılığı geliştirme ve kavak yetiştirme yönünden çok.müsaittir. Bu nedenle, 
bu konuda, geliştirme ve teşvik projeleri oluşturulmalıdır. Şu anda ülkemizdeki takriben 130 
bin hektar saha, kavak plantasyonu ve 100 bin hektar saha da galeri kavakçılığı yapmaya uy
gundur. 

Kavak sahalarında yıllık üretim, hektar başına 30 metreküptür. Kavak fidanı ise, özel sek
tör tarafından 8 milyon, kamu sektörü tarafından da 2 milyon adet olarak üretilmektedir. 

Bu duruma göre, yıllık kavak ağaçlandırması yapılan saha 10 bin hektardır ve yılda orta
lama 2,5 milyon ton endüstriyel kavak üretilecektir. 

Bu çok yetersizdir. Plantasyon sahası 400 bin hektara çıkarılarak, hektar başına üretim 
de 50 metreküp olarak hedeflenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, huzurlarınızda, orman kadastro çalışmalarının da yetersiz olduğu
nu söylemek istiyorum. Bu konuda ekiplerin çoğaltılması gerekir. Ancak, burada, hem mev
zuattan ve hem de teknik elemanlardan doğan birtakım sıkıntılar vardır. Orman köylüsünün 
tapusu vardır, vergi kaydı vardır, tasarrufu vardır, zilyetliliği vardır; ama buna rağmen, yüz se
neyi aşkın bir süredir tarım arazisi olarak kullandığı bu taşınmazın, kadastro geçmesi sırasın
da kadastro tutanağında orman olarak sınırlandırılması, mülkiyet hakkının, bir anlamda, dev
letçe elinden alınması manasındadır. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasında geç 
kalındığını da vurgulamadan geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ayrıla
rak, ayrı, müstakil bir Bakanlık olarak yeniden teşkilatlanan ve önceki dönemlerden kalan birr 

çok sorunu üstlenerek, harcanmış bir bütçeyle büyük bir mesafe alan Orman Bakanlığımızın, 
1993 yılında, daha büyük bir uğraş içinde, kıt bütçe imkânlarıyla, inkâr edilemez büyük mesa
feler alacağına olan inancımı burada vurgulamadan geçemeyeceğim. 

Ayrıca, burada Sayın Bakanımıza, 1980 yılında askerî rejim tarafından kapatılan Sinop 
Orman Başmüdürlüğünü yeniden açıp ihya etmesinden dolayı huzurlarınızda teşekkürü bir borç 
biliyorum; ayrıca, önümüzdeki dönemde yapılacak hızlı çalışmalarla teşkilatlanmada büyük 
hizmetler yapacağına olan inancımı belirtirken, 1993 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin, Bakan
lığımıza ve mensuplarına, devletimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN —Teşekkür ederiz Sayın Keseroğlu. 
Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın İbrahim Öz-

diş, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan Orman Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesiyle ilgili olarak, mensubu bu
lunduğum Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, ülkemizin orman varlığı hakkında, sizleri 
fazla da rakamlara boğmadan, hepinizin bildiğini zannettiğim kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Ülkemizin orman varlığı 20.2 milyon hektardır. Dünyada çeşitlilik yönünden en zengin 
bitki örtüsüne sahip olduğumuz doğa varlıklarımız, bilinçsiz ve aşırı faydalanmalar nedeniyle 
büyük oranda tahrip edilmiş ve çeşitlilik gittikçe azalır olmuştur. Bu tahribattan ormanlar da 
nasibini almış ve 20,2 milyon hektarlık orman alanının sadece 8,8 milyon hektarı verimli or
man vasfını koruyabilmiştir. Geriye kalan 11,4 milyon hektar orman, çeşitli sebeplerle yok ol
muş ve verimliliğini kaybetmiştir. 

Ülkemiz ormanları, alan yönünden Avrupa'da üçüncü sırayı almasına rağmen, endüstri
yel odun üretimi yönünden son sıralardadır. Romanya, 6,2 milyon hektar ormana sahiptir ve 
buna karşılık 17,4 milyon mekreküp endüstriyel odun üretmektedir. Orman alanı yönünden 
Romanya'nın üçbuçuk katı ormana sahip olmamıza rağmen, üretimimiz, Romanya'nın üçte 
biri kadardır. Avrupa'nın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında da, aynı durum ortaya çıkacaktır. 

Ormansızlaşmayla birlikte, orman ürünleri üretimi, yurdumuzun orman ürünleri talebini 
karşılayamaz olmuştur. Günümüzdeki üretim açığı, 6 milyon metrekübü bulmuştur; 1995 yı
lında ise bu açık, 14,5 milyon metreküp civarında olacaktır. Peki, bu açık nasıl kapatılacaktır, 
nasıl kapatılmalıdır? Şimdilerde, bu açığın çok az bir kısmı ithalatla, büyük bir kısmı ise yasal 
olmayan yollardan karşılanmaktadır. Arz açığının kapatılması için, ülkemizde, senede, ortala
ma 250 bin hektar ağaçlandırma yapılması gerekmektedir. Üzülerek söyleyelim ki, 1992 yılı 
bütçesine 50 bin hektar ağaçlandırma hedefi konulmuş, bu program da tamamlanamamıştır. 
1993 yılı bütçesinde 25 bin hektar ağaçlandırma öngörülmüştür. Bu miktarın yeterli olmadığı 
bellidir; yani ağaçlandırma için, ülke gerçeklerine uygun miktarda kaynak aktarılmamıştır. 1980'li 
yılların başında yaklaşık 200 bin hektar ağaçlama yapan kuruluş, 1993 yılında 20 bin hektarın 
altında ağaçlandırma gerçekleştirebilecek duruma gelmiştir. 

Bugün, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kurulmuştur ve 1992 yılın
da 20 bin hektarın altında bir ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir. Erozyon ve taşkın koruma ça
lışmaları ise, 15 bin hektarda kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Orman Genel Müdürlüğü de, döner sermaye ve katma bütçeden 
ayrılan ödeneklerle, 1992 yılında 23 bin hektar alanda suni gençleştirme yapabilmiş ve 1993 
bütçesiyle, 23 500 hektar alanda suni gençleştirme yapılması öngörülmüştür. Bunlar çok kü
çük rakamlardır. . 

Ülkemiz topraklarının yüzde 7.22'si hafif, yüzde 20.44'ü orta, yüzde 36.42'si şiddetli ve 
yüzde 22.32'si çok şiddetli erozyonla karşı karşıyadır; yani, ülkel topraklarının yüzde 40'ı, çok 
ciddî bir toprak taşınması tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bugüne kadar, 6831 sayılı Yasanın 2/B maddesine göre, 320 bin hektar orman, orman sı
nırları dışına çıkarılmıştır. Bu alanlarda halen tarım yapılmaktadır ve bu alanlar, beşinci, 
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altıncı ve yedinci grup tarım topraklarıdır., Bu topraklar, aslında yeşil örtüyle kaplı olması ge
reken topraklardır. Açık bir ifadeyle, tarım yapılmaması gereken, yeşil örtüyle kaplı olması ge
reken beşinci, altıncı, yedinci sınıf tarım topraklarına, her sene, 20 bin hektar, erozyona açık 
alan eklenmektedir. Bu rakamlar, ülkemizin korkunç bir erozyon tehlikesiyle karşı karşıya ol
duğunu göstermektedir. Buna karşılık bütçeye konulan rakamlar, komik denecek kadar küçüktür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığı tekrar kurulmuş ve hizmet birim
leri oluşturulmuştur. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü merkez örgütlen
mesi tamamlanmıştır. Türkiye geneline yayılacak bu Genel Müdürlüğün, bölge müdürlükleri, 
başmüdürlükleri, fidanlık müdürlükleri, ağaçlandırma şeflikleri olacaktır. Ülkemizin gerçek
leri, böyle bir Genel Müdürlüğe gereksinme olduğunu göstermektedir. Ancak, bu dev Genel 
Müdürlük ne yapacaktır? Senede 20 bin hektar ağaçlandırma... Çok büyük masraflarla kuru
lacak bu Genel Müdürlüğün işlevleri bu kadar küçük olmamalıdır. Akla şu soru geliyor : Ku
rum açmak ve kurum kapatmak ve tekrar açmak için sarf ettiğimiz paralarla, herhalde, 20 
bin hektarlık ağaçlandırmayı 100 bin hektara çıkarabilirdik. 

Elimde bir yasa taslağı var; "Ağaçlandırma Seferberik Kanunu" ismini taşıyor; yani, Or
man Bakanlığı, ağaçlandırma için, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzelkişilerden 
medet umar hale gelmiştir. Şüphesiz, bu bir ülke sorunudur. Çölleşme olgusuyla, karşı karşıya 
olan bir ülkede, tüm kurum ve kuruluşlar seferber edilmelidir. Ancak, bu hale neden gelindiği 
de ciddî biçimde irdelenmelidir. 

Bize göre, bu hale gelişin nedenleri arasında ilk sırayı, kötü yönetim alıyor. Orman kuru
mu, son on senede çok kötü yönetilmiştir, halen de kötü yönetiliyor. 

Geçen iktidar döneminde, korkunç boyutlarda savurganlıklar yaşanmış, kaynaklar kötü 
kullanılmış, har vurup harman savrulmuştur. Dağ başlarında, "bekçi kulübeleri" diye lüks 
binalar yapılmış ve buralarda, partiler ve yüksek bürokratların yandaşları ağırlanmıştır. Loj
manlar yıkılmış, en pahalı biçimde yeniden döşenmiş; hizmet arabaları, bir ailenin bütün fert
lerinin emirlerine her an hazır tutulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü, vergilerini, PTT mas
raflarını, işçi ücretlerini ödeyemez duruma getirilmiştir. Kıyılar âdeta yağmalanmış, "yatak ka
pasitelerini artıracağız" diye, Akdenizin en güzel kıyıları beton yığınları haline getirilmiştir. 
Bugün, kıyılarda, beton yığınlarından adım atacak yer kalmamış, kirlilik üst düzeylere çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, son on senede ormanlardan ne kadarına izin verildiği tam olarak 
bilinmemektedir. Orman Bakanlığının katma bütçe taslağı sunuşunda, sadece 1991 yılında 
1 022 kişiye çeşitli gerekçelerle izin verilmiştir. Bu rakamı baz alırsak, son on sene içerisinde, 
yaklaşık 10 220 kişinin ormanlardan izin aldığı ortaya çıkmaktadır. Bir kişiye ortalama 50 hektar 
orman verdiğimizi varsayarsak, on sene içinde 502 220 hektar orman için izin verdiğimiz orta
ya çıkar. Bu kadar büyük bir alanın üretim dışı bırakılmasını akılla bağdaştırabilmek olası de
ğildir. 

Kimdir bu kişiler, bu kuruluşlar; özellikleri nelerdir?.. Bu kadar büyük bir orman parçası 
bağışlanarak, ülke için ne yarar sağlanmıştır? Ormanın tek başına kamu yararı sağlamasından 
daha büyük kamu yararları mı sağlanmıştır? 

Sayın milletvekilleri, bunun adı, yağmadır, orman yağması. Bugünkü Hükümet, "hesap 
soracağız" diye işbaşına geldi; Orman Bakanlığında neyin hesabı soruldu? Orman teşkilatını 
bu hale getirenler, ne yazık ki, halen Orman Bakanlığına hâkimdirler. 

Şimdi, diyeceksiniz ki; bildiğiniz bir şey varsa, söyleyin. 
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Böyle bir mazeretin arkasına sığınamazsınız. Gelin, ormanlardan yer alan kişi ve kurum
ları açıklayın, kimler yararlanmış görelim; kimlerin akrabaları ve dostları, kimlerin eşi dostu, 
kimlerin yandaşları... 

Gidin, Marmaris'teki sel olayını inceleyin. Otuz kırk seneden beri sel yüzü görmeyen bu 
şirin beldenin, bugün selden zarar görmeyen tek yöresinin Kale civarı olduğu söyleniyor. İşte, 
ANAP İktidarının eseri ortada... Bu olayı, bu boyutuyla inceleyelim. Sahilleri, hatta dağı taşı 
beton yığınlarına döndürmenin ağır faturalarını sadece Marmaris halkı ödememeli. Aynı teh
likelerle, tüm sahil beldelerimiz karşı karşıyadır, doğa tahrip edilmiştir ve intikamını almaktadır. 

Turizm sektöründen gelen döviz kesinlikle sizleri aldatmasın; gerçek turizmciler kan ağlı
yorlar, Sahillerdeki en büyük otellerimiz yüzde 30-40 kapasiteyle çalışıyor. 

Bu durum karşısında sizin yapabildiğiniz ise, göstermelik bir ağaçlandırma seferberlik ka
nunu taslağından öteye geçmiyor. 

Peki, bu konuda neyi amaçlıyorsunuz?.. Ağaçlandırmayı, kanun taslağının gerekçe bölü
münde belirttiğiniz ve sorunlu olarak gösterdiğiniz, senede ortalama 250 bin hektarlık düzeye 
çıkarabileceğinizi mi umuyorsunuz?.. 

Hayal içinde olmayın; bir müteşebbis, yani bir işadamı gelip de, sizin gösterdiğiniz orman 
içi açıklığında, sadece vergi muafiyetinden faydalanacağım diye, en az otuz kırk sene sonra 
nema alabileceği bir yatırıma kalkışmaz; ama ne olur: Birkaç gözü açık çıkar, sizden o onman 
parçasını alır, üzerindeki orman emvalini satar, göstermelik bir ağaçlandırma yapar ve "üç beş 
sene sonra burayı başka amaçlarla nasıl kullanabilirim?" diye hesapları; başarılı olmasa da, 
orayı kendi haline bırakır! . • ' 

Ağaçlandırabildiğiniz alanlarda, siz devlet olarak yeterli bakımı yapamazken, şahıslardan, 
o alanlarda yeterli bakımı yapmalarını beklemeniz de safdillik olur; çünkü, bu bir girdi olayı
dır. Kısa sürede nemasını alamayacağı bir yatırıma, aklı başında ve iyi niyetli hiç kimseyi ikna 
edemezsiniz. 

Kendi mülklerinde orman kurmak istiyen kişileri ise, göstermelik teşviklerle bu konuya 
yönlendirebilmeniz olası değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarını ise, birtakım yaptırımlarla ha
rekete geçirmenin ve ağaç dikmeye değil, orman kurmaya zorlamanın gereğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Bugün, sürekli gelişme ve ilerleme halindeki bir 
dünyada yaşıyoruz; fakat, ihtiyaç duyulan kaynaklar sınırsız değildir ve kullanımları sırasın
da, daha akılcı ve dikkatli olunması gerekmektedir." 

Bu satırların altına imza atmamak mümkün değildir ve bu sözler, Sayın Başbakana aittir. 
"Ormanlar, daha fazla kâr getirecekse, biz ormanları feda edebiliriz." 
Bu sözler de Sayın Bakanın Müsteşarına aittir. 
Bu iki görüş birbirine tamamen terstir. Yani, Orman Bakanlığına Sayın Başbakanın gö

rüşlerine ters bir zihniyet hâkimdir! 
Dünün kötü yönetimi, bugün de vardır..; Bugün de ormanlardan izin veriliyor, irtifak hakkı 

veriliyor; bunlar, Boğaz'dan veriliyor, Riva'dan veriliyor, Garipçe'den veriliyor, Fatih Orman
larından veriliyor. Bir taraftan da, seferberlik ilan ediyorsunuz, seferlerlik ilan ettiğiniz kanun
la, kişilere yer vermeyi amaçlıyorsunuz! 

Ben şimdi, soruyorum : Geçen iktidar döneminde Orman Kanununun 52 nci maddesini 
değiştirerek, kaç kişiye ağaçlama yapmak için, ne kadar orman arazisi verildi ve bunun sonuç
ları ne oldu; kaç hektar ağaçlama yapıldı; eğer bu ağaçlamalar yapıldıysa bakımları yürütü-
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lebiliyor mu, korunabiliyor mu; bu kötü örnek ortadayken, Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu 
taslağına aynı hükümlerin konulmasının anlamı nedir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz ormanlarının uzun sürelerden beri sınırla
ma çalışması yapılmaktadır. Aldığımız bilgilere göre, 22,2 milyon hektar orman alanının yüz
de 57'sinin kadastrosu yapılabilmiştir. Yani, ormanların yüzde 43'ünün kadastrosu henüz ya
pılamamıştır. 

I 

Görünen o ki, sınırlama işlemleri senelerce sürecek ve bu iş için daha çok milyarlar harca
nacaktır. 

Bu konuda ormancıların büyük gayret sarf ettiklerini biliyoruz. Ancak, onların bu gayre
tinin, sınırlamanın bitirilmesi için yeterli olmayacağını da biliyoruz. Kadastro işlemlerinin bir 
a!n önce bitirilmesinin yollarını hep birlikte aramak zorunluluğu ortadadır. 

1982 Anayasasına konan ve "31.12.1981 yılından önce orman niteliğini kaybeden yerler 
orman sınırları dışına çıkarılır" hükmünden hareketle, on sene içerisinde 320 bin hektarlık alan 
orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu topraklar, yukarıda da söylediğimiz gibi, beşinci altıncı 
ve yedinci sınıf tarım topraklarıdır ve bu topraklarda orman köylüsü tarım yapmaktadır. 

Bunun açık ifadesi şudur : Bursa'da, Adıyaman'da, balıkesir'de, İstanbul'da birinci sınıf 
tarım toprakları yapılaştırılıp, beton yığınları haline getirilirken; orman köylüsü, erozyona açık 
topraklarda tarım yapmaya mahkûm edilmiştir. 

Bu durum, çarpık idarî yapılanmanın hazin sonucudur. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, 
ülkemizde halen, birinci sınıf tarım topraklarına, "bu topraklarda tarım yapılamaz" görüşü 
verenler de tarım teşkilatıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde orman köylüsünü yakından ilgilendiren 
bir de yayla olayı vardır. 1950 yıllarında ülkemiz meraları 37,8 hektar iken, bugün, 21 milyon 
hektara inmiştir, hayvan sayısı ise 20 milyondan 29 milyona çıkmıştır. Otlak alanları azalmış, 
tarıma açılmış, birim alanda otîayan hayvan sayısı ise fazlalaşmıştır. 

Bir istatistiğe göre, 1 hektar otlak alanında 1 büyükbaş hayvan otlatılması gerekirken, or
talama 4 hayvan otlamaktadır. 

Aslında bu hayvanlar, otlak alanlarının daraltılması nedeniyle ormanlarda otlatılmakta, 
gereği gibi besin de alamamaktadırlar. Başıboş hayvan otlatmak, ormanların zararına olduğu 
halde, et ve süt verimi de düşmektedir. Meralar ve yaylalar gittikçe azaldığı halde, bu konuda 
sağlıklı önlemler de alınmamıştır. 

Modern hayvancılığı yaymak, ahır hayvancılığını1 teşvik etmek amacıyla kurulmuş ve bu 
ülke ölçütlerine göre başarılı da olmuş Or-Köy Genel Müdürlüğü, ANAP döneminde kapatıl
mıştır. Bu genel müdürlüğün kapatılması, en çok orman köylüsünü etkilemiş, hayvancılık kre
dileri kapanın elinde kalmıştır. Sonuçta, başa dönülmüş ve Or-Köy yeniden açılmıştır. 

/ Hizmetlerin sürekliliği olmalıdır; sürekliliği olmayan ve kesintiye uğratılan hizmetlerin prü-
düktif olması olası değildir. Politik hayatın kesintiye uğratılmasının getirdiği olumsuzluklar, 
kurum kapatma ve yeniden açmalarda da yaşanmıştır, üstelik, büyük faturaları da vardır ve 
bu faturaları da, ne yazık ki, halkımız ödemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "1980 genel nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 
7 500'ü orman alanı içinde ve 9 500'ü de orman alanına bitişik olmak üzere, yaklaşık 17 000 
"köy" denilen yerleşim yeri bulunmakta ve buralarda yine yaklaşık 9,5 milyon yurttaşımız 
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yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre, orman içi ve bitişiğindeki yerleşim yerlerinde eko
nomik ve sosyal gelişkinlik düzeyi ülke ortalamasının altındadır, öyle ki, bu yerleşim yerlerin
de yaşayanlar, söz konusu gelişkinlik düzeylerinin göreli geriliği nedeniyle, çevrelerindeki or
manlar üzerinde olumsuz etkilerde bulunarak ülkenin ormansızlaşmasına neden olmakta ya 
da süregelen ormansızlaşmayı hızlandırmaktadır. Gerçekten de orman içinde ve bitişiğinde ya
şayanlar, tarla açmak amacıyla orman yakarak, orman içine yerleşerek, yasa ve teknik dışı ağaç 
keserek, belirlenebildiği kadarıyla, yılda ortalama 20 bin hektar alanın ormansızlaşmasına yol 
açmaktadırlar." 

Yukarıdaki sözler, Haziran 1991'de yayınlanan TÜSİAD raporundan alınmıştır. Tanı bel
ki doğrudur; ama, ülkemizde ormansızlaşmanın günahını orman köylüsünün sırtına yükleme
yi büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. Onları çaresizlikleriyle başbaşa bırakan bizleriz. Şimdiye 
kadar orman köylüsüne, politik çıkarlar ön planda tutularak ve kanunlar değiştirilerek, za
man zaman birtakım haklar verilmiştir. Verilenler, orman köylüsünün gelişmişlik düzeyini ne 

" derece yükseltmiştir; o insanların kentlere alan akın göç etmesini ve ilkel şartlarda gecekondu
larda yaşamasını önleyebilmiş midir? İnsanca yaşamanın en az koşulları bu insanlara sağlana
bilmiş midir? Bu insanlar ilkel konutlarda hayvanlarla birlikte yaşamaktan kurtarılabilmiş mi
dir? Kaç orman köylüsü, çocuğunu üniversiteye hazırlamak için kursa gönderebilmiştir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, yeni ormanların yetiştirilmesi, var olan
ların korunması, erozyonun önlenmesi, Türkiye'nin varoluş sorunudur. Bu, ulusal savunmaya 
eşdeğerde bir sorundur. Nasıl, ulusal savunma için gerekli kaynağı sorgusuz sualsiz buluyor, 
buluşturuyor, sağlıyor isek, Türkiye ormanlarının kurtarılması, yeni ormanların yetiştirilmesi 
ve erozyonun önlenmesi için de, bulup buluşturup, gerekli kaynağı ayırabilmeliyiz. Şu var ki, 
bu sorunlar, onlarca yıldır sürdürülegelen çalışma ve örütlenme biçimiyle çözümlenemez. Sür-
dürügelen ormancılık politikaları, yürürlükteki ormancılık düzeni, iğneden ipliğe değiştiril
meli ve çağdaşlaştırılmalıdır. Yürürlükteki ormancılık düzeni çürümüştür. Bu çürümüşlük içinde, 
ne denli kaynak sağlanırsa sağlansın, hiçbir sorun çözümlenemeyecektir. Dolayısıyla, gerekli 
kaynağı, ormancılıkta reform yapmak koşuluyla, birlikte sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. 

Öyle anlaşılıyor ki, Hükümetimiz, bunun yolunu, geçen bir yıllık süre içerisinde, maale
sef bulamamıştır; Öyleyse, bizler bulmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerimiz, Yüce 
Meclisten dileğimiz, başta 1982 Anayasasının 169 ve 170 inci maddeleri olmak üzere, tüm mev
zuatı, ormancılık örgütlenme düzenini her yanıyla sorgulamak üzere, bir komisyonun kurul
masıdır. Bu komisyon, ilgili uzmanların da görüş ve önerilerini alarak, ormanlarımızı ve or
mancılığımızı kurtarmanın yolunu araştırmalı, çözüm önerilerini gündemimize getirmelidir. 
Kısa dönemde acil olarak yapılması gereken, bizce budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanlarımızı ve ormancılığımızı kurtarmanın, ger
çekte kendimizi kurtarmak olduğunu, dolayısıyla da doğrudan ve dolaylı olarak ilgili tüm kişi 
ve kuruluşlarımızın iş ve güç birliğini gerektirdiğini, bundan kaçınamayacağımızı bir kez daha 
vurguluyor; Orman Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şahsı adına, lehinde, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay Öztürk, buyurun. 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığı 

bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1946 yılında ormanların tamamen devletleştirilmesiy
le başlayan orman azalmasının bütün hızıyla devam ettiği malumlarınızdır. Bu yıl çıkarılan 
Orman Kanunu da, ormanlarımızda büyük tahribata, kaçakçılık ve orman yangınlarının yo
ğun bir şekilde artmasına neden olmuş; üstelik buna, günümüzde, bir de PKK eşkıyasının ka
sıtlı çıkardığı yangınlar eklenmiştir. , 

Ormanları ellerinden alınan orman köylüleri, devleti, dolayısıyla ormanları hasım gibi gör
meye başlamışlardır. Son 50 yılın bilançosu özetle; gittikçe sıfıra doğru yaklaşan bir orman 
varlığı, bozuk prmancı-köylü ilişkileri, gittikçe hantallaşan, artık memuruna ve işçisine maaş 
ödemekte güçlük çeken bir ormancılık teşkilatıdır. Açıkçası, içimiz sızlayarak da olsa ifade et
meliyiz ki, oldukça karanlık bir tablodur bu. 

i 

özellikle son sekiz on yıldır, orman teşkilatının içine düşürüldüğü berbat tablo , bizim 
gibi, sizlerin de hafızalarınızdadır. Bu dönemde, orman teşkilatı âdeta birçiftlik gibi yönetil
miş, birçok usulsüzlük dosyaları günlerce, aylarca gazete manşetlerinden inmemiştir. Hatta, 
o zamanki pis kokular, hâlâ varlığını muhafaza etmektedir. Tüketilen ormanların yerine, ağaç
landırmalarla yenilerini tesis etmek bir yana, memur, işçi ve köylülerin maaşları ödenemez du
ruma gelmiştir. Hatta, Orman Genel Müdürlüğünün, orman işçi ve köylüsüne 600 milyar lira 
borcu olduğu da hafızalardadır. Ülkemizin en zengin, hatta 1980'li yılların başında kâr eden 
bu kuruluşu, maalesef acı bir duruma, batağa düşürülmüştür." 

özetle, orman teşkilatının özellikle son birkaç yılı, kötü yönetim, israf ve usulsüzlük çal-
kantılarıyla ve başıbozukluk olarak görülmektedir. 

Ormancılık faaliyetleri, orman amenajman planları doğrultusunda yürütülmektedir. Yir
mi yıllık yapılan orman amenajman planları, her on yılda bir revize'edilebilmektedir. 

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki 1973-1974 yıllarında yapılan planların, 
1983-1984 yıllarında revize edilmesi gerekirken, edilememiştir; ayrıca, plan müddetleri 1992 yı
lında bitmiştir. ' 

1993 yılı ormancılık faaliyetleri, orman amenajman planlarına bağlı olmadan yürütüle
cektir. Bu, ormancılığımız için bir handikaptır. Yapılan envanterler göstermektedir ki, verim
siz koru ormanlarında yıllık cari artım, 0,3 metreküp civarındadır; verimli koru ormanlarında 
ise 3,4 metreküptür. Yapılan çalışmalarla, verimsiz ormanlarımızın verimli hale getirilmesi ha
linde yıllık artım on katına çıkabilecektir. Bunun için, DOğu ve Güneydoğu ormankınmızın 
planlarının yenilenmesi zaruridir. 

1946 yılında ormanları tamamen devletleştirmiş olmamıza rağmen, bu alanların kadast
ro; yani sahiplik çalışmaları bugüne kadar bir sonuca ulaştırılamamıştır. Ormancılık faaliyet
lerinin başarısı, büyük ölçüde orman kadastro çalışmalarının tamamlanmasına bağlıdır. Or
mancılık faaliyetleri, seksen, yüz seneye yönelik faaliyetlerdir. Uzun süreli bir faaliyete başla
nırken, mülkiyet sorununun ilk etapta halli gerekir. 

Bu bakımdan, 3116 sayılı Kanun çıkarılırken, ilk, mülkiyet probleminin hallini öngörmüştür. 
3116 sayılı Kanun, orman kadastro çalışmalarının on yılda tamamlanmasını hükme bağ

ladığı halde, aradan elli yıla yakın zaman geçmesine rağmen, orman kadastro çalışmaları ta
mamlanamamıştır, daha elli yılda da tamamlanması meçhuldür. 

Yapılan çalışmalar da pek başarılı değildir. Sebebi, orman kadastro komisyonlarının Türk
iye'de bir sürgün yeri olarak görülmesidir. Amaçsız yürütülen bu çalışmalar sonucu, vatandaş
lar mağdur edilmekte ve devlet-vatandaş ilişkileri bozulmaktadır. 
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Orman kadastro çalışmaları, sadece Orman Genel Müdürlüğünün gerçekleştirebileceği bir 
husus olmayıp, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle müştereken çalışma yapılması ve bunun 
için bir kadastro konseyinin toplanması gerekir. 

Orman istihsalciliği işi, dünyanın en ağır işlerinden birisidir. Orman Genel Müdürlüğü, 
orman istihsal ve ağaçlandırma faaliyetlerini vahidi fiyat usulüyle yapmaktadır. Hiçbir güven
cesi olmayan bu sistemden vazçgeçip, bu insanların bir ah önce sosyal güvenlik kapsamına alın
ması gerekir. 

Bugün, ülkemiz ormanları ve bitişiğinde 17 bin civarında orman köyü mevcuttur. Bu köy
ler, kentlerden uzak, sarp ve dağlık yörelerde kurulu olduklarından, devlet hizmetlerinden ye
terince faydalanamamaktadırlar. 1974 yılında yapılan envanterlerde, bu köylerden 3 192 adedi
nin yerinde kalkındırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu köylerin başka yerlere nak
li, ekonomik veya sosyal olarak mümkün değildir. Yapılması gereken, Or-Köy teşkilatının ku
ruluşunun bir an önce tamamlanması, bu köylülerin kurmuş oldukları orman köylerini kal-
kındırmaa kooperatiflerinin bir çatı altında toplanarak güçlendirilmesi, Ziraat Bankasınca ve
rilen kredilerin adil bir bölümünün orman köylerine ayrılması ve doğacak faiz farkının Or-
Köy Fonundan sağlanması gerekmektedir. 

Bu konuda bir mastır plan hazırlanmalı, bölgesel kalkınma planları tanzimi ve cazibe kö
yü, tarım kredi uygulamasına bir an önce başlanıp, devletin ulaşım zorluğu azaltılmalıdır. 

Türkiye toplam alanının yüzde 70'inden fazlası, değişik şiddette su ve rüzgâr erozyonuna 
tabidir. 

Ormancılık faaliyetleri içerisinde, erozyon kontrol faaliyetleri, oran olarak çok düşüktür. 
Yapılan envanterler göstermiştir ki, erozyona tabi bu yüzde 70'lik oranın, yüzde 58'i, şid

detli ve çok şiddetli erozyon şeklindedir. 
Bu, şiddetli ve çok şidddetli erozyona tabi alanlarda mülkiyet problemi azdır. Yapılan ça? 

lışmalarda, bir koordinasyonun olmaması, başarı oranını düşürmektedir. 
Türkiye'de her yıl su ve rüzgâr erozyonu sonucu, Kıbrıs Adası kadar toprağımız denizlere 

taşınmaktadır. Giderek azalan ormanların, nedeniyle kaybettiğimiz verimli topraklar sonucunda : 
Ormansız, ziraatsız, merasız, çaysız, deresiz, temiz hava, güzel iklimden mahrum, kupkuru 
bir Anadolu; çölleşmiş, yabanlaşmış bir ülke... İşte, yakın gelecekte ülkemizde görülecek man
zara bu. 

Yapılması gereken, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri ve DSİ gibi kuruluşlar, müş
terek projelerle, koordinasyon kurmak suretiyle, çalışmalara başlamalıdır. ı 

Türkiye'de 11,5 milyon hektar civarında olan bozuk orman alanının 7,5 milyon hektar 
civarındaki kısmı, ağaçlandırılabilir alandır. Yapılan planlarda, yılda en az 150 bin hektar sa
hanın ağaçlandırılması öngörülmüştür; ancak bu rakama hiç ulaşılamamıştır. Her yıl belirle
nen çalışmalarda başarı oranı düşüktür; belirlenen yıllık ağaçlandırma miktarına göre üretilen 
fidan, ağaçlandırma oranına ulaşılamaması nedeniyle, her yıl imha edilmektedir. 1992 yılında 
imha edilen fidan adedi, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 280 milyon ka
dardır. 

Çıplak, köklü fidan dikimi, başarı oranını düşürmektedir. Bunun yerine, daha az sahada 
tüplü fidan dikimine yönelinmelidir. / 

Personel yönünden sıkıntılar mevcuttur; yanlış uygulamalar sonucu, orman işletme şefle
ri, her işi yapan kişiler haline gelmiştir. 
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Orman işletme şeflerinin yükünün hafifletilmesi gerekmektedir; bunun için bu dalda ihti
saslaşmaya gidilmesi gerekir. 

Yüzlerce orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve orman endüstri teknikeri boşta 
gezmekte, buna rağmen teşkilatta eleman noksanlığı çekilmektedir. 

Orman muhafaza memurları günün 24 saatinde açık sahada görev yaparlar; bunlara da, 
asker ve polis teşkilatında olduğu gibi, tayin bedeli verilmesi gerekir. Yine, doğu ve güneydo
ğudaki muhafaza memurları terörle en fazla karşılaşan insanlardır; bunların silah, telsiz ve araç 
yönünden takviye edilmesi gerekir. , • t 

Türkiye'de, su ve rüzgâr erozyonunun en fazla olduğu yörelerden olan Tortum Gölü ve 
Oltu Çayı havzalarındaki erozyon kontrol çalışmaları artırılmalıdır; ayrıca, Tortum Gölü hav
zasının millî park olarak ilan edilmesi de temennimizdir. 

Bu duygular içerisinde, bütçenin hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Şimdi söz sırası, Orman Bakanı Sayın Vefa Tanir'da; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 

alkışlar) -
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla

rım; sabahtan beri, partileri, gruplarıadına konuşan arkadaşlarıma ve kişisel konuşmasını ya
pan arkadaşıma teşekkürle söze başlıyorum. Kendileri, Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde, bu
rada titiz çalışmalarını kürsüye getirdiler. Teşekkür ediş sebebim, bunların içerisinde, bizim, 
önümüzdeki yılda faydalanacağımız pek çok konuların bulunmasıdır. 

Faydalanacağımız bu konuların dışında -elbette burası Parlamentodur, arkanızda bir seç
men kitlesi yardır- seçmene de buradan biraz selam gönderildi. Yalnız, bugünkü orman yarlı
ğımızı borçlu olduğumuz, dağda taşta, karda kışta onu bekleyen, onu çoğaltan ve onu işleten 
ormancılarımıza selam gönderen olmadı! Onların da oyları vardır... 

Aslında, bugün Türkiye'de bir orman varsa, bizim ormancılarımız sayesinde bu varlığı 
bugüne kadar koruyabilmişiz ve bundansonra da onlarla korumaya, onlarla çoğaltmaya, on
larla işlemeye devam edeceğiz. ^ 

Bugün huzurunuzda -size göre tenkit edilen taraflar var- bana göre başarılı bir bütçe ko-
nuşabiliyorsak, bu, benim gayretimden dolayı değildir; bana yardım eden, benimle çalışan or
mancı bürokratIarımızın,ormancıIarımızın, buna gönül vermiş arkadaşlarımızındır; ben de, hu
zurunuzda onlara teşekkürle sözlerime başlıyorum. 

Hatırlarsınız, geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda takdim ettiğim kitapçığın 40 ncı say
fasında son parafraftan üç evvelki paragraf burada ve orada kavga çıkarmıştı. Bu son paragraf 
ne idi?.. Aslında ben o gün Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Bu kitapçığı, ormancılık bilgileri 
bakımından size sunuyorum, bunu kıraat etmeyeceğim; benim konuşmam ayrı olacak" de
dim. Yani, ben bu paragrafı o görüşmelerde okumadım; ama kabulleniyorum. Orada, "bu büt
çeyle, bu parayla nasıl çalışacağım?" diye bir yakınma vardı. 

Bütün parti grupları bu paragrafı benimsediler ve "Bakın, Orman Bakanı da yakınıyor, 
biz de hakikaten bu kanaatteyiz; bu bütçeyle 1992 yılı yürümez. Bakan, boşuna ağaçlandırma 
yılı ilan ediyor, bu parayla ağaçlandırma Türkiye'de yapılmaz" dediler. 

Nitekim, bu yıl da arkadaşlarımız, yine, Orman Bakanlığının bütçe rakamlarının küçük 
olduğunu, memleketin ormancılık derdinin büyük olduğunu bunun buna kifayet etmeyeceği
ni, söylediler. 
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Bu sözlerin hesabını, tabiî ki, yeni senede, burada hangi arkadaşımız olacaksa, o verecek. 
Ben şimdi, geçen seneki sözlerinizin cevabını vereyim.. 

Ne verdiniz elimize, ne sürelim yüzümüze!.. Eğer ormanı seviyorsak, Türkiye'yi daha yeşil 
yapmak istiyorsak, Orman Bakanlığının bütçesini, genel bütçe içerisinde çoğaltmanın gayreti 
hepimize düşer, sadece bana değil; Komisyonumuza düşer, milletvekillerimize düşer. (Alkış
lar) Bunu yapamadığımız zaman, genel bütçe içerisindeki bu sıkıntılarla, ormancılık hizmetle
rini daha fazla verme imkânı yoktur. Yeni bir bakanlıktır... Geçen bir yıl size göre uzun görü
nür, bize göre, sadece teşkilatlanmaya bile yetmeyen kısa bir zamandır. Meclisimizin yapısı belli, 
komisyonlarımızın yapısı belli; bizden gidenlerin tasdiki için beklenen zamanı belli... 

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünü kurduk; Or-Köy Genel Müdürlüğünü kurduk, Millî 
Parklar Genel Müdürlüğünü kurduk; ama taşra teşkilatlan kurulmadı. Neden kurulmadı?.. 
Şema 4,5 ay yukarıda bekledi; imzalanmadı. Olabilir; fazla kararname gitmiş olabilir. Bunu, 
tenkit bakımından söylemedim. Gecikme, bizim inisiyatifimizin dışında oldu; ama ormancı 
arkadaşlarım bilir ki, bu gecikme hiçbir şeye mani olmamıştır. Vaktiyle, Orman Bakanlığı de
ğilken, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı bünyesinde ağaçlandırma, Or-Köy milK park
lar çalışması nasıl yapılıyorsa, yapılarak gelmiştir; "1992 yılı içerisinde de teşkilatlanma olma
dı diye. Or-Köy çalışması, ağaçlandırma çalışması, millî park çalışması dursun, teşkilatı kura-. 
lım, öyle yapılsın" denmemiştir, bu çalışmalar yapılarak gelinmiştir. 

Konuşmacı bir arkadaşım, "Bazı bakanlıklarda -Anayasada fazla yer yoktur- Orman Ba
kanlığında vardır; korumanın bile Anayasada yeri vardır" dedi; sırası gelince o arkadaşımı ha-
t ı r l ayacağ ım. 

Bizim vazifemiz, Orman Bakanlığının vazifesi, koruma, çoğaltma ve mevcut ormanları 
işletmektir. Koruma, çoğaltma ve mevcut ormanları işletmenin karşısında, Türk köylüsü; yan'i 
orman içi, orman yakını köylüsü ve orada çalışan insanlar vardır. 

Eğer, vazifeyi sadece koruma, çoğaltma, işletme olarak alır da, bu üçünün karşısındaki 
işçi ve köylünün sosyal yapısı üzerine fazla eğilmezseniz, bugüne kadar eğildiğinizi katlayarak 
gitmezseniz, bu üç vazifenin Türkiye'de görülmesine imkân yoktur, siz, arazisiz, daracık, çok 
nüfuslu, yıllardan beri ihmal edilmiş 10 milyon insanı, 10 bin kadar köyün sosyal yapısını tü
ketici durumdan üretici duruma getiremezseniz, ormanları koruyoruz diye aldanırsınız. Siz on
lara, sosyal ihtiyaçları daha düşük bir fiyatla veremezseniz, ormanları koruyoruz diye aldanır
sınız; çünkü bu insanlar, yiyecek için ormana gireceklerdir, bu insanlar, yakacak için ormana 
gireceklerdir. Kendi kendimizi aldatmayalım. Bunun bir kibar tarifi daha vardır; Türkiye'de 
bir hayli yüklü, gizli tüketim vardır. Bu, görünmeyen bir gizli tüketimdir, sizin üretiminize ya
kındır. , 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — O da kaçakçılık. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bu, kaçakçılığın dışındadır, ben bunu 

kaçakçılık telakki etmiyorum. Adam yakacak... Evet, bunun yanında, sanayi geliştiği zaman, 
kaçakçılık da çoğalır. Neden çoğalır?.. Kaçakçı, orman köylüsü değildir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Kaçakçılık çoğaldı Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Kaçakçı, orman işçisi de değildir. Kaçak

çı, büyük sermaye sahibidir; kolu vardır, siyasî baskısı vardır; köylü alet edilmiştir. 
Bakınız, sadece bu yıl 3 dozer, 600 kamyon, 124 pikap, 43 minibüs, 29 otomobil, 340 traktör, 

530'un üzerinde at arabası, 34 deniz motoru, 72 manda, 336 katır, 3 203 merkep, 2 481 at 
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orman suçu işlemiştir. Eğer bu suçu işleyenleri, kamyonuyla, otobüsüyle sırtındaki bir yere kor
sanız, bunun yarısı kadar Türk köylüsü, ormanlara musallat olmuyor. Şimdi, bundan dolayı
dır ki, bu iş, sadece Orman Bakanlığının meselesi değildir. Ormanı seven, diğer idarelerin de 
bize yardımcı olmaları lazımdır. 

Şimdi, rakamlara baktığınız zaman, "Orman Bakanlığı bu işin içinden nasıl çıkacak?" 
diyorsunuz, sonra da, rakamlara iyi bakmıyorsunuz galiba, beni muaheze etmeniz gerekiyor
du, etmediniz. . • • ' • • . • • 

Geçen sene, siz, bize, ağaçlandırma için 249 milyar lira para verdiniz, bir kuruşu kalmadı, 
sarf ettik. Ama ne sarf ettik?.. 249 milyar lira yerine, yıl sonu hesabıyla, 692 milyar lira harcadık. 

Şimdi, geliyorsunuz, burada, "1992 yılı heba olmuş yıl" diyorsunuz!.. Verdiğinizin iki mislini 
harcamışız; yani, bunu satmış mıyız, paraları saçmış mıyız?.. Hayır. 

ABBAŞ İNCEAYAN (Bolu) — Az Sayın Bakanım. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Geçen sene bütçe tenkit edilirken bir cümle 

kullanmıştım; "Bununla ağaçlandırma olmaz dediğiniz zaman, bir de hükümet etme sanatı 
var, onu kullanacağım" demiştim. (DYP sıralarından alkışlar) îşte bütçesinde, 249 milyar lira 
olan birbakanlık, 692 milyar lira, ağaçlandırmaya harcamıştır. Nereden harcamıştır?.. Orman 
Genel Müdürlüğünden aktarma yapmıştır, Ağaçlandırma Fonuna, Hükümetten -sağolsun Sa
yın Başkanımız- 150 milyar lira bütçe dışı para almıştır (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri; 
DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yine diyorsunuz ki, orman köylüsü ihmal edilmiş... 
Ben ihmal etmedim; orman köylüsüne, siz geçen sene verdiğiniz rakamlarla benim elimi 

kolumu bağladığınız! Orman köylüsüne verdiğiniz bütçe rakamı 62.5 milyar liradır. Geçen se
ne bana 62.5 milyar lira verdiniz; "Orman Bakanı, bunu köylüye dağıt, ferdî kredi ver, koope
ratif kredisi ver, halıcılık ver, onu ver, bunu ver" dediniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bütçeyi kim hazırlıyor? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sarf edilen parayı hiç söylemediniz ama. 

Bütçe içerisinde görülüyor 62.5 milyar lira... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Bütçeyi biz hazırlamadık. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Yıl sonu itibariyle OR-Köy vasıtasıyla 

orman köylüsüne dağıttığımız para 212 milyar 500 milyondur. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) Nereden aldık?.. Yine, sağolsun, Başbakanımızdan. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Allah eksik etmesin başımızdan! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bütçe dışı 150 milyar lira da oradan al-

- dik ve orman köylümüze, geçen sene Yüce Meclisimizin bize takdir ettiği rakamları üç mislin
de bir yardım yaptık. Bunlar kâfi mi?.. Şüphesiz kâfi değil. 

Yine burada, "Efendim, 1991 yılında biz Anavatan Partisi olarak orman köylüsünü siz
den çok düşünmüştük, siz bu sene az düşündünüz; ormanda çalışan insanlara bizim kadar 
para vermediniz" dediniz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Başbakan verir Sayın Bakan! 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Bakan, bütçeyi Meclis yapmıyor. Biz artırmıyoruz. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkada$lar, şimdi siz yine Yü

ce Meclis olarak... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Biz artırmıyoruz. 
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ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bir dakika efendim. 
Yüce Meclis olarak Sayın Başbakana "Yatırımları Hızlandırma Fonu" diye para verdiniz, 

oradan alıyoruz. Siz verdiniz; bir başkası alır giderdi; ama, ben aldım. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Az almadınız. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Yani, Başbakan cebinden veriyor değil; 

yetkiyi geçen sene Başbakana siz verdiniz. Bu seneki bütçesinde de daha geniş yetkiler veriyor
sunuz; "fon hızlandırması" diye imkânlar veriyorsunuz ki, önümüzdeki yıl içerisinde de her
halde oradan istifade edecekler olur. 

Geçen sene bir seçim yılıydı. Gayet normal karşılarım; bir siyasî parti seçime giderken, 
belli ölçülerde seçim yatırımı yapar. Siz de yaptınız onu; ağustos ayında seçim ilan edilince, 
ormanda çalışan köylüye yüzde 21 daha zam verdiniz. Yılın başında verdiğiniz zamdan sonra, 
yılın ortasında seçim yaklaşınca, yüzde 21 daha zam verdiniz. 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Sizin verdiğiniz yüzde 20. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yüzde 20'lerde bir şey geçmedi köylünün eline. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Verdiniz; ama, arkasından ne geliyor bu

nun, beklemediniz! Allah razı olsun, verdiniz; ama, ağustosta yüzde 21 zam verdiniz. Eylülde 
siz iktidar mıydınız? Ekimde siz iktidar mıydınız? Kasımın 20'sine kadar siz iktidar mıydınız? 
Ben ödedim bu yüzde 21'i. Niye ödemeden gittiniz?.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolü) — Devlet devamlıdır Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Yani, şimdi ben burada yüzde 40 zam 

vereyim, ödemeyeyim, "ben yüzde 40 zam verdim" diyeyim, gelen arkadaşım ödesin!.. Kim 
öderse, odur... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Devlette devamlılık vardır. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu).— Sayın Bakan, devlette devamlılık vardır. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siz yüzde 20*yi hâlâ ödemediniz! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Nereden ödedim ben bunu?.. Orman Ba

kanı olduğum zaman, 600 küsur milyar lira, köylüye, kooperatiflere ve dağda çalışan işçilere 
borcumuz vardı. 1992'nin Nisan ayına kadar maaş ödemekte zorluk çeken bu hükümet, "Bu 
645 milyar lirayı ödedim" diyebiliyor huzurunuzda... (DYP sıralarından alkışlar) 

Hem, "Sizin bıraktığınız yüzde 21'leri ödedim" diyebiliyor ve hem de diyebiliyor ki, "1993'e 
kasada parayla giriyorum." (DYP sıralarından alkışlar) Son rakamı almadım; ama 100 milya
ra yakın bir parayla 1993'e gireceğiz. 

Şu anda kimseye de bir kuruş borcumuz yoktur; bir ay geride olabilir; iki ay geride kimse-, 
ye borcumuz yoktur. 

"Nereden ödedin?.." Şimdi, bu 300 milyar ayrı. Ormanı kesiyordunuz, fukara köylüye 
sürükletiyordunuz, getiriyordunuz depoya, satışa çıkarıyordunuz... Halk alışmış; yüzde 20 saf 
geliyordu, ihalede odunu alıyordu, tomruğu alıyordu, yüzde 80 pusuya yatırıyordu; "Bunlar 
15 gün sonra bunu bize pazarlıkla verir" diyorlardı. Ondan sonra, yüzde 80'ini pazarlıkla ve
riyordunuz... 

Vermedim ben. Satıldığı kadar satıldı, satılmayan, 15 gün sonra yine ihaleye girdi ve alış
tılar ki, artık bu yıl, pazarlıkla fiyat düşürme yok; mecbur kaldılar, geçen yıldan daha az ağaç 
kestiğimiz halde, geçen yılın iki misli satış yaptık. (DYP sıralarından "bravo", sesleri, alkışlar) 
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"Efendim, zam yapmadınız mı?.." Zem yaptım tabii. Yani, "Bizim malımız" dediğiniz, 
yana yakıla burada, hakikaten haklı olarak koruduğunuz ormanları, geçer akçeden satmaya
yım mı?.. Zam yaptım; ama zam, milleti ezer olmadığı için, satış da sağlandı. Bunun yanında, 
tabii, tasarruflarımız da vardır. Huzurunuzda bir şey söyleyebilirim -Sayın Kalemli burada yok-
devraldığım Bakanlıkta, gerek Orman Çiftliğindeki odamda, gerekse Bakanlık makamında bir 
tek tütün tablası değişmemiştir, koltuklar değişirdi, kanepeler değişirdi, halılar değişirdi; ben, 
bir tek tütün tablası değiştirmedim... Reklamlı işlere gitmedim... Mümkün mertebe, her kade
memizde, en küçük kuruluşumuzdan yukarıya kadar, tasarrufa azamî dikkat ettik. Süslü yapı
lara gitmedik... Kızılcahamam'ın 300 metre yüksekliğinde, iki kilometre ileride, halkın, cumartesi, 
pazar günleri eğlendiği bir "Soğuksu" diye boşluk vardı; o boşluğa milyarlık oteli gider de 
yaparsanız, bu, tasarruf değildir. 

LATİF SAKICI (Muğla) —• Sayın Bakan, tamamlanmayan orman yollarına para ayrılma- , 
di, onlar tamamlanmadı! 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Nasıl işleteceksiniz, nasıl gideceksiniz?.. 
Bir ölü gibi kucağımda duruyor o. Camı, penceresi takılmış, işleme imkânı yok, 6 milyar lira 
para istiyor benden kapıyı açmam için. Kullanmadım, duruyor. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — özelleştirelim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Ve yine, Kartalkaya'da beş yıldızlı bir 

otele başlamışsınız; kapışını açmak için 3-4 milyar ister. 
Yapmadım bu sene, suçsa cezamı çekeyim. Ama vaktiyle kişisel güç yokmuş, bu rekreas

yon merkezlerinin dinlenme yerlerini devlet olarak siz yapıyormuşsunuz... 
Doğru; yapmışız, tncekum'u yapmışız, Marmaris'i yapmışız, bir hayli yerleri yapmışız... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Uludağa gitmeyin. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Uludağı yapmışız; fakat bütün bunlar 

zarar ediyor, bir tane kârlısı yoktur. 
Benim arkadaşlarımın ilk defa bana dediği, bu tesislerden ilk defa bu yıl yüzde 60'ın üze

rinde ormancı istifade etti... Burada kalanlar ormancı da değildir. (DYP, ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) Onu da taksitlendirdiğimiz için, arkadaşlarımız istifade edebildi. 

Benim düşüncem : Buralar geçici mevkilerdir; bu konuşmama bakarak, benim burada uzun 
oturacağımı zannetmeyin. Ben, her an ayrılacağımı bilirim; ama, düşüncem, benden sonraki
nin de düşüncesi; buralar artık elden çıkarılmalıdır, bu zararı çekme imkânı yoktur. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Orman Bakanlığı mensuplarının yazın ve kışın istirahat edebileceği, tatilini geçirebileceği 
bir iki yer bırakıldıktan sonra, diğerleri ya 49 yıllığına kiraya verilir yahutta her sene ihaleyle 
başkasına verilir; çünkü devamlı zarar ediyor. 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Çalışmasına başladık Sayın Bakanım.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, onun için, bu 

borçları ödemişsek... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yılbaşında resimlerini çekelim dağda... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Yılbaşında bu müesseseler işliyor mu?.. 

İşliyor. Ahmet de gider, mehmet de gider... Resimlerini isterseniz renkli çekin!.. Bunun bir fay
dası yoktur; ama, giden adam oraya para ödemiyorsa, hesabı benden sorun... İmtiyazlı varsa, 
benden sorun... Ama burası açılmış, halka da açık, mebuslara da açık; keşke hepiniz istesey-
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diniz de, verseydim, daha da verme imkânım olan yerler var. Hiç kimseden esirgediğimiz yok
tur, kim isterse veriyoruz; önce davranan.gidiyor. 

ALt OĞUZ (İstanbul) — Sayın Bakan, beraber gidelim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sizi de götürürüz. Bizim müesseseleri

mizin her yerinde Mescidimiz var, namaz kılınacak yerlerimiz var; kaçmayın o kadar! (Alkışlar) 
Orman köylüsü geçen seneden az mı almıştır?.. Hayır. Orman köylüsünü ne yılın başında 

yüzde 35 zam vermişiz. Şimdi, ormancı olan arkadaşlarım bilir; orman köylüsünün eline ge
çen sadece bu yüzde 35 zam değildir, kanunî başka hakları vardır. "Enflasyonu siz yüzde 48 
diyordunuz, niye yüzde 35?" derseniz, bunların kanunî hakları vardır; onları da hesaplarız 
biz. Yüzde 35, bu arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmiyordu; ama, yılın ortasına doğru gördük 
ki, bunlar ormanda çalışırken akaryakıt kullanırlar. Kullandığı araçlarda akaryakıt vardır, tes
terelerde akaryakıt vardır... Akaryakıt zammı, tahminimizden fazla olduğu için, biz orman köy
lüsüne bu yüzde 35'den sonra, yüzde 20 daha zam verdik. Ne zaman?.. 7 Haziran seçimlerin
den evvel değil. Ne zaman?.. 1 Kasım seçimlerinden de önce değil... Orman Bakanlığının ken
dini bulduğunu hissettiğim zaman, bu seçimlerden sonra, 1 Ocaktan geçerli olmak üzere, yüz
de 20 zam verdim ve bu 280 milyar lira tutuyor. (DYP sıralarından alkışlar) Siz mi seviyorsu
nuz, ben mi seviyorum?.. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Enflasyon kaç oldu Sayın Başkan? Yüzde 70. 55 mi 
büyük, 70 mi büyük? 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, ben bu rakamları söylüyorum, 
diyorum ki size; "yüzde 35 senenin başında, şimdi yüzde 20 verdik. Kanunî hakları var; bun
ları koyarsanız, yüzde 74'in üzerindedir." \apın hesabı... Hesabınızı da ben burada mı yapayım?! 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Ben hesabı yaptım Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Orman köylüsüne, 1991 yılında 1 trilyon 

218 milyar lira ödenmiştir. Orman köylüsüne, 1992 yılında 2 trilyon 123 milyar lira; yüzde 74 
fazlası ödenmiştir. Rakamlar ortadadır; hesabımız kitabımız açıktır, gelin bakın! 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Mazot 4 500 lira oldu Sayın Bakan!.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Mazotun hesabının da ben vermeyeyim 

artık. 
Muhterem arkadaşlarım, Meclisimiz, bu ormanlara sahip çıkacaksa, bu ormanlar çoğala-

caksa, bu ormanlar hakikaten memleket ekonomisine bir şey katacaksa, orman köylüsünün 
sosyal yapısı üzerine, bundan sonra gruplar, Meclis ve komisyonlar eğilme mecburiyetindedir, 
birlikte eğileceğiz. ; 

Arkadaşlarımızın bir kısmı burada, "Millî Ağaçlandırma Seferberlik kanununu niye çı
karıyorsunuz?" dediler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniye efendim. 
Orman Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatıl

masını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu kanunu hu

zurunuza getireceğiz; eksiği-fazlası olacak, bu sizin eseriniz olacak. Bizim koymadığımız hü
kümler olabilir; ama, bununla ne getiriyoruz? Vaktiyle bunu müesseler yapıyordu, Devlet De
miryolları ve Karayolları, ağaçlandırma yapıyordu; işte, bunu artık bir mecburiyet haline geti
receğiz; Sayın özdiş, eksiği varsa, burada beraberce tamamlayacağız. 
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Vakit çok kısaldı, siz rahat konuştunuz, yedi taraftan hücum gördük, ama bir taraftan 
müdafaası zor. \ . 

Sayın Musa Demirci, her zaman -komisyonda da- bizim faydalanacağımız şekilde konu
ları getirirsiniz; yine bu konuları burada işlediniz; not aldım. Teşekkür ediyorum, onlardan 
azamî derecede faydalanmaya; bunların yerine, yeni senede, size bir şeyler söyletmeye gayret 
edeceğiz; bunları yok edeceğiz. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Göktaş, bizim yeni senede savunabileceğimiz bir konuyu da ilave ettiniz, "Bu bütçe 
yetersiz" dediniz. 

Yetersiz bütçeyle savunma kapısı açılır bize. 
Avrupa ülkelerinin ihracatından da bahsettiniz. 
İşte, "köylünün sosyalyapısı" derken, bunu diyorum. Avrupa köylüsü artık ormana mu

sallat değil. 
Yılların istilasını, harbini görmüş bu memlekette, eğer 1937'de ormanlar devletleştirilme-

seydi, elimizde bu da kalmazdı. Çünkü, Anadolunun, İstiklal Harbinden sonra çektiği fukara
lığı bilmeyeniniz var mı? O fukaralıkta tek katkı yeri, bu ormandı. Ancak bu noktaya gelebil
mişiz. O bakımdan, Avrupa ülkelerinin ayarına gelmek için, "Ağaçlandırma seferberliği" 
diyoruz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Bakan, onlar koruyor, işletiyor. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Göktaş, kavakçılık bugün Türki

ye'de gelişmeseydi, ağaç açığı daha fazla olacaktı; ona doğru büyük bir yönelim olacaktır. 
Sayın Abuzer arkadaşım da, bu yılki bütçenin yetersiz olduğunu söyledi. 
Teşekkür ederim Burada artırma gücünüz olsaydı, "yetersiz" deyince, hadi artırın diye 

sizin kapınıza gelecektir; ama, o imkân da yoktur. 
"Avrupa ihraç ediyor, siz ihraç edemiyorsunuz" dedi. 
Misal verdiğiniz ülkeler, 4-5 milyonluk ülkelerdir ve ağaca çok az geresinim duyulan ülke

lerdir. Biz, 60 milyon tüketiyoruz.. . 
Türkiye'nin, ağaç ihracatına, daha uzun yıllar kavuşma imkânı yoktur. 
Sayın Adil Aydın Beye teşekkür ederim. O da, benim düşüncelerimi paylaştı; "sosyal or

mancılığa daha fazla ehemmiyet vermemiz lazım geldiğini" söyledi, üreticiliğe temas etti. 
Sayın Keseroğlu, fidan üretimine ve kavakçılığa" temas buyurdu. 
Gayet haklı. Onlara mümkün mertebe daha ağırlık vereceğimi arz ediyorum. 
Sayın özdiş, arz açığından ve ağaçlandırmanın bu yıl da yeterli olmadığından bahsetti. 
İnşallah, plan hedeflerini açacağız. 
Sayın Oktay, maaş ödemesinde çektiğimiz sıkıntılardan, tükenen ormandan ve kadastro 

çalışmalarının kifayetsiz olduğundan bahsettiler. 
Geçen yıl 110 kadastro komisyonuyla çalışmalar yapmıştık, 1993 yılında 200 kadastro ko

misyonuyla çalışma yapacağız. Bunun da kifayet edeceğini zannetmiyorum, inşallah, önümüz
deki yıllar bunları da çoğaltırız. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda daha evvel kullandığım bir cümleyi tekrarlayaca
ğım, tekrar ettiğim için de özür diliyorum; o cümle şu idi : 31 seneden beri bu çatının altında 
ye etrafındayım. ilk yemin ettiğim zaman daha henüz doğmamış üç arkadaşımla karşı karşıya 
mebusluk yapıyorum. Ne ağa çocuğuyum, ne paşa çocuğuyum... Bir sağlam tarafım varsa, 
koku duyduğum yerden geçmem; onun için 30 sene buraya gelebilmişim. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlarım -ormancı olan arkadaşlarım bilir, ormancı olmayanlara anlatı
yorum, ben de yeni öğrendim- bu sıralar boş... (DYP sıralarından "Dolu, dolu" sesleri) 

HASAN ÇAKIR (Antalya)—Manen dolu... Manen dolu bakanlar... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ar

kadaşım "oturacağım" dedi, oturdu; bir başka arkadaşım oturacağım derse, oturur. Hayır, 
"oturmam" dediğiniz zaman, burayı birine peylemiş olursunuz! İşte, bu sıralar gibi, orman 
dışı kalmış, turistik yapı yapılabilecek yerlerimiz vardır. Ahmet, bu yer için müracaat ettiğin
de, "hayır, sana vermiyorum" dediğiniz zaman, bir koku vardır. Demek ki, bu yeri ileride bir 
ahbabınıza, bir dostunuza peyleyeceksiniz! Onun için, vatandaşın biri gelip, "ben Kumluca'-
da, filan yerde bir tesis yapacağım" derse, oranın bölge müdüründe şartları var; bu şartlan 
yerine getir ve bize müracaat et, deriz. Bu şartlar yerine getirilir, Bakanlığa gelir; Bakanlıktaki 
bir komisyon bunu inceler; şartlar yerindeyse bana gelir ve imzalarım. Bu, ön izindir. O arka
daşa, ne şu kadar yıllığına, ne de bu kadar yıllığına vermişliğimiz yoktur; ön izni veririz, ön 
iznin şartları yerine geldiği zaman, kesin izin verilir. 

Ön izin için, boş olan yere müracaat eden arkadaşa, burayı vermem dediğiniz zaman, art 
niyetiniz vardır; akrabanıza, dostunuza, bir başkasına vereceksiniz demektir. Mademki burası 
turistik tesis yapılmak üzere ayrılmıştır, ön izin çıktığında ve şartları yerine getirildimi ben kim 
olduğuna bakmam veririm. Bu benim dostum da olabilir, akrabam da olabilir, yakınım da ola
bilir; benim partimden de olabilir, bir başka partiden de olabilir... Eğer bir yere üç kişi-dört 
kişi müracaat ediyor, ben de bunlardan şartları iyi olmayana veriyorsam, muaheze edilirim. 
1992 yılında, bugüne kadar olmamıştır. Bir yer için 2 kişi müracaat etmiştir; bekletiyorum; 
Pe indiği zaman veririm. 

Bu yıl verdiklerimize baktım; 24 yerde vermişiz. Bunun 3 tanesini tanıyorum; bir tanesi 
Akseki-Seydişehir yolunda. Eski Bakan Sayın Kalemli bir ay daha kalabilseydi, o imzalaya
caktı; bütün muameleler bitmiş, ben geldim imzaladım. Bir tanesi Yunak'ta, Eskişehir'de otu
ran varlıklı bir arkadaşımızdır, ona vermişiz. Ben burada kendini müdafaa etme imkânı olma
yan isimleri söylemem, âdetim değildir, bu, 30 senedir şiarımdır. Bir tanesi de, Nevşat Beyin 
yamamak istediği isimdir. 

Eğer oraya ikinci bir kişi, üçüncü-bir kişi müracaat etti de, ondan aldık, ona verdiysek, 
suçtur. Neden onu tercih edeyim? Ama, vasıfları bakımından tercih etmişsem o suç değildir. 
Vasıfları bakımından aşağı olanı tercih etmişsek suçtur. Demeli: ki, 1992 yılı içerisinde 24 tane 
ön izin, 4 tane de kesin izin vermişiz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bahçe... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bu kesin izinler, ANAP zamanında mu

amelelerini tamamlamış kişilere verilmiş. Bakmışız; doğru.. 
Arkadaşlarım bunu bana Plan ve Bütçe Komisyonunda da sordular; 1991 yılında da 23 

tane ön izin verilmiştir... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yemek yeme zamanı kalmayacak. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Hemen bağlıyorum. 
Yine 1991 yılında 12 tane kesin izin verilmiştir, 1985'ten 1991'e kadar 51 tane kesin izin 

verilmiştir. 1985'ten 1991'e kadar 46 tane ön izin verilmiştir. Bunlar bizim vatandaşlarımızdır; 
bunların burada -haksız almışlarsa bile- isim isim okunmasının, teşhir edilmesinin taraftarı 
değilim. 
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Sayın Başkanım, müsaadenizle ORÜS'Ie ilgili iki cümle söyleyip ineceğim. 
ORÜS bizim KİT durumunda bir müessesemizdir. Nisan ayları içerisinde Azerbaycan Hü

kümeti tarafından bize müracaat oldu, dediler ki : "Müşterek ormancılık yapalım", biz de, 
hay hay, yapalım, dedik. Eylül ayında gittik Azerbaycan'a, binayı da bulduk, kurdelesini kes
tik, kapısını açtık; iki-üç ay içerisinde makineleri koyacağız, kereste ve parke üretmeye başla
yacağız. 

Aradan zaman geçti "bu bina değil, size başka bina vereceğiz" dediler. Karşınızdaki Azer
baycan Hükümeti, sizin elinizde hiçbir şey yok; oturmuş bir hükümet de yok. "Peki, o bina 
dursun, başka bir binaya geçelim" dedik, başka bina verdiler; derken, ORÜS bizden alındı, 
Kamu Ortaklığı'na geçti, 25 Ocaktan itibaren da satışa çıkıyor. Ama, biz, Kamu Ortaklığı'na 
geçmiş olmasına rağmen, şu anda dahi ORÜS'Ie ilgimizi kesmedik "gidin Kamu Ortaklığı'na" 
demedik -genel müdür burada oturuyor, burada hesap veriyoruz- yine ilgimizi devam ettirdik. 
İnsafınıza sığınırım; Kamu Ortaklığı'na geçmiş bir kuruluş için hâlâ benim Azerbaycan'a git
mem doğru olur mu? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Niye geri almıyorsunuz, niye satıyorsunuz o zaman? 
BAŞKAN — Efendim, karışmayın... Sayın Bakan tam sözünü bağlayacakken müdahale 

ediyorsunuz! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — O ayrı bir şey... Müşteri bulur, bulmaz; 

satılır, satılmaz... 
Bir arkadaşımız, "siz ORÜS'e mal vermiyorsunuz" dedi. 
Sayın özer, Genel Müdürlüğünüz zamanında yüzde 40, yüzde 60, yüzde 80, hatta yüzde 

100 indirim yaparak piyasaya mal arz ettiniz, -Hani "ben parayı nereden buldum" dedim ya, 
bunları yaparak bulmadım- ORÜS'ün 530-580 bin Türk Lirası arasında mal ettiği keresteyi 
350-450 bin liradan sattınız; maliyetiniz bu, satışınız bu. ORÜS'ün bayiliklerinin hiçbirisi be
nim zamanımda açılmamıştır, 150'ye yakın bayilikleri siz verdiniz. Bakın şimdi, ben bunları 
söylemeyecektim ama, siz ORÜS'ün üzerine geldiniz, bunu onun için söyledim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim okullarımız da vardır, ama hiçbiriniz onlardan bahsetme
diği için ben de girmek istemiyorum. 

Arkadaşlar, verdiğim rakamlar, sizin bize verdiğiniz rakamların çok üzerindedir. Bunun 
bir kısmı Başbakan kanalıyla bulduğumuz paralardır, bir kısmı da, izah ettiğim şekilde, daha 
az ağaç keserek, geçen senenin iki mislinin üzerinde satış sağlamışızdır. 

önümüzdeki yıl Orman Bakanlığımız için başarılı bir yıl olacaktır; çünkü, borçsuz giri
yoruz, ana bütçe içerisinden para alıyoruz. Bugüne kadar, sadece Orman Genel Müdürlüğü
nün döner sermayesine muhtaç olarak gelmişiz; şimdi ise genel bütçeden alıyoruz. Genel bütçe 
rakamlarını, eğer gelecek yıllarda çoğaltırsak, Orman Genel Müdürlüğüne yük olmadan çalı
şırsak, -Türkiye'nin ağaçlandırma işini yapan sadece Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü değil
dir; Orman Genel Müdürlüğü de kendi ormanı içerisinde devamlı ağaçlandırma yapmaktadır 
ve bu sene de yapmıştır- onu daha rahat çalışır bir duruma getirmiş olacağız. Bu noktada bu
lunmanın gururunu taşıyorum; bu gururu bana veren -dağda bekleyen bekçimden, burada oturan 
arkadaşlarıma kadar- camiaya huzurunuzda teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Konuşmalarınızdan azami derecede faydalanacağımı da sözlerimin başında söylemiştim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tabiî biz de Sayın Bakanın konuşmasından yararlandık; en çok da bakanlar yararlandı; 

çünkü tecrübesine dayanarak Başbakanlıktan para aktarmış. Şimdi tabiî bütün bakanlar, Baş
bakanlığı sıkıştıracaklardır. Büyük sırları verdiler, Allah'tan bütün bakanlar burada değil! 

Şimdi söz sırası aleyhte, Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller de. 
Sayın Şendiller?.. Yok. 
Yine aleyhte, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün buyurun. 
Sayın Bütün süreniz 10 dakikadır. v 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken hepinize saygılar sunuyorum. 

Biraz önce Sayın Bakan burada, otuz yıldır Mecliste olduğunu ve sorumluluk taşıdığını 
söyledi; yine konuşmasının bir yerinde, "Yıllardan beri ihmal edilmiş 10 milyon orman köylü
sü vardır" dedi. Öyleyse, yıllardan beri kendisini Bakan olarak tanıdığımız Sayın Tanır'm da 
bu konuda bir eksikliğinin olduğunu tespit etmiş oluyoruz. 

Gene, Orman Bakanlığının bütçesinde, geçen seneye göre en az artırım yüzde 25 ile yatı
rımlarda olmuştur, enflasyonun yüzde 70'Iere dayandığı bir ülkede yatırım harcamalarında böyle 
bir artış miktarı olursa, elbette orman köylüsü yıllardır ihmal edilmiş durumda kalır. 

Bizim kültürümüzde, inancımızda "Kıyamet kopsa dahi elinizde bir fidan varsa onu yere 
dikiniz" ruhuyla, inancıyla büyüyen bir nesilden, bugün giderek artan bir hızla yangın ortala
masını yüzde 53'e çıkaran bir topluma, bir nesle gelmişizdir. 

öyleyse, problemin ana kaynağı, yangını söndürmeden önce, yangının çıkmaması için ne 
gerekiyorsa o tedbirlerin alınmasındadır; bunun için de tıpkı beşikten mezara okumak gibi, 
beşikten mezara kadar insanlarımıza ağacı, Ormanı sevdirmek gerekir. 

Sayın Bakanım, bunun için konuşmalarınızı dinledim; ama bu noktada birşey göreme
dim; bunun için Orman Bakanlığının öncelikle ilkokuldan liseye kadar, hatta üniversiteye ka
dar ağaç sevgisini, orman sevgisini, yurt sevgisini aşılayacak bir faaliyetin içine girmesi gerekir. 
Çünkü, ilkokuldan itibaren çocuk ağacı severse, ormanı severse, onun ormanı yakması -tarım 
alanı açmak için dahi olsa- mümkün değildir. 

Orman köylüsünün durumunu düzeltirsek, elbette o zaman orman köylüsünün, ormanı 
yakması veya orman yangınına sebebiyet vermesi ihtimali olmayacaktır. 

Bugün, bütçemizden 40 trilyon liraya yakın büyük bir kaynağı Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ayırıyoruz. Bana göre, burada da, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yararlanılarak fidan vermek ve 
işbirliği yapmak suretiyle orman alanlarımızı genişletebileceğimiz kanaatindeyim. 

Diğer bir mesele de, yerel yönetimlerin Orman Bakanlığından fidan almakta zorluk çek
meleri ya da parayla fidan satın almalarıdır. 

Orman Bakanlığı, fidanı diktirmek için para veriyor; ama fidan alıp dikmek için gelen 
yerel yönetimlerden, belediyelerden para alıyor! 

Bana göre, Orman Bakanlığı daha çok fidan üreterek bunları yönetimlere, hatta halka üc
retsiz vermeli ve kendisi de bu şekilde dikme işinden kurtulmalıdır, 

Burada konuşan değerli arkadaşlarımız birtakım konulara değindikleri için, ben sözümü 
kısa keseceğim. 

Son dönemlerde, tıpkı kıyı yağmacılığı gibi, orman yağmacılığı da artmıştır. Turizme kar
şı değilim; ama, "turizm" adı altında ormanların yağmalanmasına, orman alanlarının taşlaş-
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tırılmasma da karşı olduğumu bildirir, bu bütçenin memleketimize ve Orman Bakanlığının, 
kış demeden, yaz demeden dağ başında çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyo-

. rum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bütün'e teşekkür ederiz. 
Soru sormak için talepler vardır; soru sormak isteyen başka arkadaşlarımız varsa, lütfen 

isimlerini kaydettirsinler... 
Soru sormak için kayıt yaptıranları okuyorum : Sayın Ergüder, Sayın Çelik, Sayın Ayhan, 

Sayın Kılınç, Sayın Pamuk, Sayın Dağcı, Sayın Arslan, Sayın Günaydın ve Sayın înceayan. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 
Soru sormak için kayıt işlemi bitmiştir. 

\ Sayın Ergüder, buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Orman Ba

kanından, sorduğum sualleri cevaplandırmasını rica ediyorum. 
1. Hâlen Orman Bakanlığı teşkilatı içinde, Avrupai manada veya Amerika sisteminde 

olduğu gibi, orman polisi Var mıdır? 
2. Orman içinde yaşayan hayvanatın koruması var mıdır? , . 
3. Halen her türlü işlemi bitmiş ve hayata geçirilmiş orman kadastrosu var mıdır? 
4. Orman köylüsü ile Orman Bakanlığı arasında, adlî ve idarî mahkemelerde açılmış ve 

devam eden dava ve ihtilafların sayısı ne kadardır ve konumu nedir? 
5. Hıristiyanların ve maalesef bazı Türk ailelerinin Noel kutlamaları sebebiyle veya yıl

başı kutlamaları sebebiyle, genç çam fidanlarını tahrip ettiklerinden bilginiz vardır. Bu katlia
mın durdurulması için ilmî ve bilimsel bir metodunuz var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz; 
Sayın Çelik, buyurun. ' 
ÎBRAHÎM HALİL ÇELlK (Şanlıurfa)-— Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan, 

cevaplamasını istediğim iki sorum olacak. 
1. Sayın Bakan, kürsüden, "kasamızda 100 milyar lira para var" dedi, sevindik; ama 

Bursa, Uludağ Millî Park Müdürlüğünde çalışan işçilerimizin 1992 yılında yapılan toplusöz
leşmeden doğan ücret'zammı ile ikramiye farkı olan 392 milyonla Antalya Millî Park Müdür
lüğünde çalışan işçilerimizin 480 milyon lira alacakları var. Acaba, 1993 yılına girmeden önce, 
kasada bulunan şu 100 milyardan bu 800 küsur milyonu ödeyecekler mi? Bu müjdeyi verecek
ler, mi? 

2. Şanlıurfa ağaçlandırma sahası için ne kadar para ayrılmıştır ve ağaçlandırma sahası 
genişletilecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, delaletinizle, Orman Bakanının aşağı

daki sorularımı cevaplandırmasına müsaadelerinizi âVz ederim. 
1. 31.8.1956 tarih ve 6813 sayılı Orman Kanununa 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla 

eklenen ek 3 üncü maddenin (A) bendi Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu gelirlerini tarif 
etmekte ve bu meyanda da, (d) alt bendi, her yıl bütçenin binde Tinden az olmamak üzere 
genel bütçeden yapılacak yardımdan bahsetmektedir. 
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Bu fona, bahsettiğim madde ve bende göre 1973 yılından 1992 yılına kadar -1992 dahil-
ne kadar para aktarılmıştır? 

2. Halen Mecliste görüşülmekte olan 71 sıra sayılı kanun tasarısının müzakereleri tamam
lanmamıştır. Bu tasarının 10 uncu maddesinde, o asgarî binde 1 şartı kaldınlmakta ve "bütçe
den ayrılacak yardımlar" denilmektedir. Bunun manası, önümüzdeki yıllarda -bu Sayın Ba
kan yapmayabilir, ancak bir başka bakan veya bir başka hükümet yapabilir- bu yardımlar sıfı
ra kadar indirilebilir, orman köylüleri bu yardımdan mahrum bırakılabilir. 

Bu tasarı için görüşleri nedir? 
3. Orman köylüsünün yakacak ihtiyacı için, ormanı tahrip etmesini önlemek üzere, or

man köylerine kömür tahsisi düşünülür mü? 
4. Orman içi ve eteğindeki kereste atölyeleri, doğrama atölyeleri ve parke atölyeleri, ge

nellikle orman kaçakçılarının mallarını teslim ettikleri yerler olmaktadır. 
Bu atölyelerin kaçak mal kullanmasını önleyici tedbirleri nelerdir? 
Bunların elektrik sayaçlarına kadar enerji sarfiyatını da tahkik eden bir takip ve kontrol 

yapılmakta mıdır? 
5. Orman arazileri içinde bulunan orman köylülerinin tapulu ve tapusuz arazileri vardır. 

Bunların bir kısmı da, Osmanlı döneminden kalma ve köylülerin, "tuğralı tapu" dedikleri ta
pulardır. 

Tapulu ve tapusuz bu arazilere, maalesef, bugüne kadar tapu verilmemiştir. Bu problemi, 
Orman Teşkilatımız da gayet iyi bilmektedir. Dolaştığımız köylerden bu şikâyetleri almaktayız. 

Bunların halli için tedbirleriniz nelerdir? 
Son soruma geçiyorum : Genellikle il ve ilçelerde, ormandan menfaati olan zümreler, si

yasî partilere duhul ederek, il ve ilçe teşkilatlarında görev almakta ve bilhassa iktidar olan par
tilerin siyasî nüfuzunu kullanarak ormandan menfaat temin etmekte ve kaçakçılığı da himaye 
etmektedirler. Kendi seçim bölgem olan Sakarya'dan da bu konuyu çok yakından biliyorum, 
değerli Orman Teşkilatımız da bilirler. 

Bunları önlemek için Sayın Bakanın tedbirleri nelerdir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz, 
Sayın Kılınç, buyurun. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, orman rejimine giren alanlarda Or

man Genel Müdürlüğünün belirlemelerine göre 2,9 milyon hektarın ağaçlandırılması gerek
mektedir. örneğin, Dicle ve Fırat havzalannda 1 kilometrekarelik alanda bir yılda.taşınan se-
diment miktarı 1194 tondur. Hatta eskiden hocalarımız, "ülkemizden her yıl bir Kıbrıs Adası 
kadar toprak taşınmaktadır" diyorlardı. Buna engel olmak için, Güneydoğuda daha hızlı bir 
ağaçlandırma programınız var mıdır? 

İkinci sorum : Orman fakültesinin eğitim ve araştırma yeri olarak Alarko'dan kamulaştı
rılan Bilezikçi Çiftliğinin Bilkent'e verilmesinin yasal bir dayanağı var mıdır? Bu Bilezikçi Çift
liğinin Bilkent'e verilmemesi için bir çabanız olacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Pamuk, buyurun. 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana sorularım ola

cak. Sorularımın bir kısmı daha önce soruldu, ben sorulanları tekrarlamayacağım. 
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Millî Parklar Genel Müdürlüğünde sözleşmeli çalışan işçilerden Çanakkale Eceabat Millî 
Park Müdürlüğünde çalışan işçilerine 150 milyon lira alacağı ne zaman ödenecektir? ibrahim 
Halil Çelik Deyin sorduğu Antalya ve Uludağ'a ilave olarak bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Dağcı, buyurun. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, geçtiğimiz yıl "Alo Fidan"servisi kurul
muştu. Bu servis bugün de geçerli mi? Geçerliyse, bu servisi kurarak ağaçlandırma meselesini 
ne ölçüde hallettik, ya da halledeceğiz, yoksa 900 modasına mı uyduk? 

Bir diğer soru : Ağaç ve ormanı sevdirmek, korumak için, televizyon başta olmak üzere, 
hangi araç ve gereçlerden faydalanarak, eğitime ne ölçüde para ayırdınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dağcı. 
Sayın Arslan, buyurun. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan cevap
landırmasını istediğim bazı sorularım var, arz ediyorum : 

1. 7 Aralık 1992 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Orman Bakanlığı taşra organi
zasyonundan, Kastamonu İlinin, Samsun'a bağlandığı anlaşilıyor. Soru : Orman yönünden çok 
zengin olan Kastamonu, problemlerinin olması nedeniyle, mi, Samsun'a bağlanmıştır? 

Bu düzeltilecek midir? Kastamonu milletvekili olarak bunun cevabını istiyorum. 

2.". En son 500 kadar devamlı işçi kadrosu alındığı, uygulamalarınızdan anlaşılıyor. Bu
rada devamlı işçi kadrolarına bakanlıkça ismen açıktan atamalar yapıldığı, sendika yetkilile
rince resmen ifade edilmektedir. 

Burada 15-20 yıldır geçici işçi olarak çalışanların hakları yenmiyor mu? 
Bu, Hükümetin adillik ve şeffaflık anlayışına uygun mudur? 
Bu uygulamalara devam edilecek midir? 
3. İsparta, Antalya, İzmir, Çanakkale, Zonguldak orman bölge müdürlüklerinde, ton 

uygulamalarından, ster uygulaması esasına dönüyorsunuz. Bunun sebebi nedir? 

4. Bir ster lif yonga odun rampada, 160 bin liradır. Bir ster yakacak odun, rampada 180 
bin liradır. Halbuki, yakacak odun ucuz, lif yonga odunun ise pahalı olması lazımdır. Bu ko
nuyu nasıl izah edeceksiniz? 

5. 1992 yılında orman köylülerimize ye işçilerimize yaptıkları kesme, sürütme, taşıma kar
şılığı yüzde 55 zam -1991 yılına göre- verdiniz. 1992 yılı enflasyonu yüzde 70 dolaylarındadır. 
Verilen zam, enflasyonun altında kalmıştır. Sormak istediğim şudur : 1993 yılında orman köy
lümüzün -1992 enflasyon alacağı da dahil- kesme, sürütme ve taşıma ücretlerine ne kadar zam 
yapacaksınız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Günaydın, buyurun efendim. • > 
ALİ GÜNAYDIN (Konya) — Sayın Başkan, sormak istediklerimi, benden önce sayın ar

kadaşlarım sormuş bulunmaktadırlar. Onun için soru talebimden vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Inceayan, buyurun efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Başkan, delaletinizle şu sorularımı Sayın Bakana 

tevcih ediyorum : , 
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ORÜS kurumu fabrikalarından yapılan satışlarda, teminat mektubuyla satış şekli vardır : 
1. ORÜS fabrikalarından teminat mektubuyla hangi kuruluş ve holdinglere ne kadar sa

tış yapılmıştır? 
2. Teminat mektubuyla yapılan satışlarda, vade farkı uygulanmış mıdır? 
3. Teminat mektubuyla yapılan satışlarda, bazı firmalara sabit fiyatla üretimi sonra ya

pılacak ürünlerin pazarlaması yapılmış mıdır? 
4. ORÜS kurumu DEMPA A.Ş.'ye sabit fiyatlarla 1992 yılında ne kadar teminat mektu

buyla satış yapmıştır? Bu şirket kimindir? 
5. Sabit fiyatlarla teminat mektubu karşılığı yapılan satışlarda; enflasyon dolayısıyla mey

dana gelecek maliyet artışları ORÜS kurumunca nasıl karşılanacaktır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorular bitmiştir. 
Sayın Bakan, sorular fazla ve kapsamlıdır. Yazılı cevap verme hakkınız da vardır. 
Buyurun efendim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkanım, soru soran arkadaşlara 

teşekkür ederim. Bütçenin müzakerelerinin durumu belli... Cevaplandırmak uzun vakit ala
caktır, Soruların hepsine yazılı cevap vereceğim. Yalnız, sorularda müşterek olan noktalar var
dır; bunlara cevap vermek isterim. 

Sayın Ergüder, Noel'de her sene sıkıntı olduğunu bildiğimiz için, bu sene bir ay evvelden 
elçiliklere boylu, köklü fidan gönderdik. Bunun dışında yabancı misyonun bulunduğu illerde, 
boylu, köklü fidanlar satışa çıkardık. Gecesinde eğlensinler, gündüzünde ise toprağa diksinler 
dedik ve bir katliama mani olmak için bu çareyi düşündük. 

Kasamızda 100 milyara yakın para var derken, bu para Orman Genel Müdürlüğünündür, 
millî parklara ait değildir. Millî parklara borcumuz olan 2 milyar lira temin edilmiştir, söyledi
ğiniz illerde 1 Ocak 1993 tarihi itibariyle kimseye borcumuz kalmayacaktır. Bu bir hafta içeri
sinde ödenecektir. (Alkışlar) 

Sayın Dağcı arkadaşımız, "ağacı sevdirmek için ne yaptınız?" dedi. 
Efendim, ağacı sevdirmek için bir hayli şeyler yaptık. Bunların başında, arkadaşımızın 

dediği gibi Alo Fidan gelir. Alo Fidan, 1992'de, yalnız İstanbul ve Ankara'da işledi ve biz o 
900'lü alolardan evvel başladık, onlar sonra başladılar. Alo Fidan, bir hayli de satış yaptı; bu 
sene 5 ilde devam edecektir. Biz, belediyelere, istedikleri kadar fidan veriyoruz; derneklere iste
dikleri kadar fidan veriyoruz. Biz, fidan dikme mevsiminde, belli büyük camilerin önüne fi
dan koyuyoruz, vaiz arkadaşımızdan da bu mealde bir vaaz vermesini rica ediyoruz, camiden 
çıkarken de, herkes fidanını alıp gidiyor. Sanatkârlara, sporculara, derneklere, üniversitelere 

< sfıdan dikme meselesini aşıladık ve emin olun, bunlara fidan yetiştiremiyoruz. 
Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Orman Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Orman Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Orman Bakanlığı 1993 Malt yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destele Hizmetleri 64 733 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 678 267 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 67 555 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 60 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 870 555 000 000 

' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
a) Orman Genel Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Orman Genel Müdrülüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Prög. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 60 567 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 1 095 433 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 17 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM , 1 173 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir , 
Türü A ç ı k l a m a - Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1173 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malî YılıKesinhesabı 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 
Dün alınan karara göre, sadece genel toplamlar okunacaktır? 
Kesinhesabın toplamlarını okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplamı Toplam Harcama 

TOPLAM 583 035 473 000 524 088 749 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM 452 839 000 000 477 870 321 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesiyle Or

man Genel Müdürlüğünün 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olması
nı diliyorum. (Alkışlar) 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Size ve Yüce Meclise teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Saat 14.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.42 ; 

289 998 000 000 

883 002 000 000 

iptal Edilen ödenek 

13 946 723 500 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

: © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, yapılması gereken bir açık oylama vardır. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkın
mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları 
tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/482) (S. Sayısı : 224) (1) ' 

BAŞKAN — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 sayılı Konut İnşaatında ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaf
lıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının açık oylaması sı
rasında toplantı yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, gene aynı açık oylama yöntemiyle, kupaların sıralar arasında dolaştırılması sure
tiyle oylama işlemini tamamlayacağız.-

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

B), ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1993 malî yılı 
bütçesi ile, 1992 kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 224 S. Sayılı Basmayan 22.12.1992 tarihli 49 uncu Birleşim tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 

sayın üyelerin adlarını okuyacağım. 
Grupları adına söz alan sayın üyeler : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bartın Mil

letvekili Hasan Akyol ve İstanbul Milletvekili.Mehmet Sevigen; Refah Partisi Grubu adına, 
Tokat Milletvekili Feyzi İnceöz ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş; Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Hatay Milletveili Ali Uyar; Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Mil
letvekili Emin Kul ve İstanbul Milletvekili İmren Aykut; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırık
kale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : Lehinde, Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış; 
aleyhinde, Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir; üzerinde Kütahya Milletvekili Ahmet Derin. 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına süre 30 dakika, şahıslar adına 10 dakikadır, özellikle 
gruplar adına konuşacak olan ve bu süreyi bölüşen milletvekilleri, kendi arkadaşlarının konuş
ma süresine de uymaladırlar. Konuşma süresi tamamlanmadan önce ilgili milletvekilleri uyarı
lacak ve konuşma, süresinde tamamlanmış olacaktır. 

tik sözü, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bartın Milletvekili Hasan Akyol'a veri
yorum; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi, sevgi ve saygıyla selam
lıyorum. , 

Çalışma ve'Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkemizde, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen, sos
yal güvenlik hizmetlerini yerine getirmeyi amaçlayan, işçi sağlığı ve iş güvenliğini düzenleyen 

. ve yurt dışı işçi hizmetleriyle de ilgili çok önemli bir bakanlığımızdır. Bu bakanlığa, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Ge
nel Müdürlüğü ve Zonguldak Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı bağlı bulun
maktadır. 

Kısaca, görevlerini ve teşkilat şemasını sıraladığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın, bir yıllık faaliyetleri üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz ediyorum. 

Konuşma ve eleştirilerime, Koalisyon Hükümetinin bir kanadını oluşturan Doğru Yol Par
tisinin, bir köşesinde demokrat devlet baba, bir köşesinde özerk ve güçlü sendika, diğer köşe
sinde de anlayışlı işveren bulunan altın üçgeni ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, çalı
şan halkımızı ve sendikalarımızı ilgilendiren 17 vaadinden değil de, Koalisyon Hükümetinin 
Programına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının işbaşına geldikten sonra ve özellikle de, 
19.2.1992 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunuş konuşmasındaki vaat ve hu
suslara değinerek devam edeceğim. 

Sayın Bakan 19.2.1992 tarihli sunuş konuşmasında sosyal devlet anlayışından hareket ede
ceklerini, sosyal devlet ilkelerini yerleştirmeye çalışacaklarını, 1980'den bu yana bozulan den
gelerin yeniden kurulacağını, 1982 Anayasasının çalışma yaşamında sıkıntı yarattığını, sendi
kal haklar önünde büyük engeller bulunduğunu belirtmiş, bunların aşılması gerektiğini izah 
ettikten sonra, iş güvencesi yasa taslağının hazır olduğunu ve yakında Meclise sevk edecekleri
ni söylemiştir. Bu çalışma ve sözler üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gündemine söz konusu yasa tasarısı gelmemiştir, getirilememiştir. Gelip gelme
yeceği de şu anda meçhuldür. 
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Aslında böyle bir yasa taslağı veya tasarısı yeni değildir. 1978 ve 1982 yıllarında da bu 
yönde yasa tasarısı hazırlanmış; fakat Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmemiştir. Anılan 
yasa tasarısı, çalışan kesimler için önemli bir yasa tasarısıdır. Amaç, keyfî ve haklı bir nedene 
dayanmayan işten çıkarmalar için yargı yolunu açmaktır. Yoksa getirilmek istenen yasa, haklı 
bir nedene dayanarak işçi çıkarmayı yasaklayan veya mümkün kılmayan bir yasa değildir. Sa
yın Çalışma Bakanı bu yasa taslağını hazırlamış ve kamuoyuna sunmuştur. Tam bir yıldır bu 
yasa taslağı tartışılıyor; konferanslar, paneller açık oturumlar tertip ediliyor; basında ve tele
vizyonda tartışılıyor. 

Bu yasa taslağına, Türkiye işverenlerinden başka karşı çıkan olmadığı halde ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm siyasî partiler benimsemiş olmasına rağmen, Türki
ye Büyük Millet Meclisi gündemine gelememiştir. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sayın Bakanın hazırlamış olduğu yasa tasarısını bek
lerken, Meclisin gündemine 158 sayılı ILO Sözleşmesi, tş Güvencesi Sözleşmesi gelmiştir. 

Aslında, bu sözleşmenin, hiçbir zaman, iş güvencesi yasasının yerini tutmayacağını her
kes biliyor ve bilmektedir. Zira, ILO sözleşmeleri asgarî kuralları içerir, taban kuralları getirir. 
tş güvencesi açısından 158 sayılı ILO Sözleşmesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisince onay
lanması, iç hukuk düzenlemesi, yapılmadan tek başına çok önemli bir durum yaratmayacak 
ve işi çözümlemeyecektir. 

Gerçi bir adımdır, bunu kabul ediyoruz ve CHP olarak bu nedenle olumlu oy verdik; an
cak, arz ettiğimiz gibi, sorunu kesin çözecek yasal bir düzenleme değildir. Öyle ise, Sayın Ba
kanın hazırlamış olduğu İş Güvencesi Yasa tasarısının bir an önce Meclisimize getirilmesi gere
kir. Tabiî, böyle bir yasanın gerçekten çıkarılması isteniyorsa... -

Şayet bu yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilir ve yasa olarak çıkarılırsa, 
Sayın Cumhurbaşkanının, 158 sayılı ILO Sözleşmesini veto etmesi de bir anlam taşımayacak
tır. Bu yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarılırsa, iç hukukta daha ileri bir 
yasa çıkmış olacağı için, ILO'nun, 158 sayılı Sözleşmeyi imzalamamız konusunda ısrar etme
yeceği de gayet açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, Sayın Cumhurbaşkanının 158 Sayılı ILO Söz
leşmesinin onaylandığına dair Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan yasayı veto etmesini, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğru bulmadığımızı ve tasvip etmediğimizi belirtmek istiyorum. 

Gerekçelerinin hiçbirisi doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanının, işveren lehine, işçiler aley
hine hareket ettiğinin açık bir kanıtı olduğunu söylemek istiyorum. 

Bu sözleşmeye, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, ingiltere, İtalya, Almanya, gibi ül
keler imza koymamış olabilir; doğru, koymamışlardır; ama bu ülkeler bu sözleşmeden daha 
ileri bir içhukuk düzenlemesiyle esasen bu işi halletmişlerdir. Yukarıda da söylediğim gibi, 
biz Türkiye Büyük Millet Meclisinden İş Güvencesi Yasası tasarısını geçirip, yasalaştıralım; bu 
takdirde, 158 sayılı İş Güvencesi ILO Sözleşmesini bizim de imzalamamıza gerek, yoktur. 

O nedenle, Sayın Cumhurbaşkanının gerekçesi yerinde olamaz. 
Sayın Cumhurbaşkanı bu hususu açıklarken, geçen seneki toplusözleşmede Zonguldak ma

den işçilerine verilen zammı çok bulduğunu da ifade etmiştir. 
Sayın Cumhurbaşkanı, acaba bu işe neden karışıyor; Zonguldak maden işçilerine verilen 

bu zammı neden fazla buluyor? -
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Zonguldak maden işçisine verilen o zamlar fazla olmadığı gibi, yeterli dahi değildi. Ma
den işçiliğinin ne demek olduğunu bilmeden, maden işçisinin ne aldığını bilmeden, bu hususta 
konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Zonguldak Kozlu üretim bölgesinde 3 Mart 1992*de meydana gelen grizu faciasında, 263 
işçi feci bir şekilde iş kazasında öldü; bunlardan 64'ü halen çıkarılamamıştır, yereltındadır. 263 
eş dul kalmış, yüzlerce çocuksa yetimdir. 1972 yılı ekin ayına kadar 14 işçi daha, iş kazalarında 
hayatını kaybetti. 1990 yılı iş kazalarında 23, 1991'deki iş kazalarında da 16 işçi hayatını kay
betmiştir. 

Maden ocaklarında çalışıp da, meslek hastalığına tutulmayan hiçbir işçi olamaz. Meslek 
hastalığı denen bu hastalığı, kömür tozu yapmaktadır. Bu hastalığa yakalanan bir işçi, en fazla 
5-10 sene yaşar ve sonunda ıstırap içinde ölür. 

1991 yılında meslek hastalığına yakalanan işçi sayısı 664'tür. 
Bir yılda 664 işçi bu hastalığı yakalanmışsa, bu hastalığın verdiği tahribat ve zayiatı sanı

yorum anlamak mümkündür. 
Buna karşılık, Zonguldak ve çevresinde, ne teşhis ve ne de tedaviye dayalı bir hastane yok

tur. 120 yataklı bir hastaneden bahsedilmekteyse de, bu çok yetersiz, doğru dürüst ihtiyaca da 
cevap veremeyen bir hastanedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunları görmezden ve bilmezden 
gelip, Zonguldak maden işçisine geçen toplusözleşmede verilen zamma takmasını, doğrusu çok 
yadırgıyoruz. . 

Zonguldak TTK'nın zarar ettiği doğrudur, 1992 zararı 3,8 trilyondur; ama bu zararın ne
deni işçi değildir; yer üstünde politik nedenlerle 6 300 işçi fazlasını dolduran yeraltı maden 
işçisi değildir. 

Yeraltında üretimde çalışan işçilerde 3 261 işçi noksanı vardır; bunun 1 100 kişisi bu arada 
alındı; ama gene de yera altında ikibin küsur işçi açığı vardır. Yeraltına bu işçileri almayan da, 
yeraltı maden işçisi değildir. Bu, politik ve kötü yönetimin eseri ve beceriksizliğidir. 

Zonguldak TTK'da, her KİT'te olduğu gibi, savurganlık vardır, ihale yolsuzlukları söz 
konusudur, beceriksiz ve yeteneksiz kişilerin, işbaşına politik nedenlerle getirilmesi söz konu
sudur. Bu, yalnız bu dönem için değil, her dönem böyledir. , 

tş güvenliği ve emniyet tedbirleri sıfırdır. 
Çağdışı yöntemlerle üretim yapılmakta, modernizasyona gidilmemektedir. İşte, bütün bun

ları yapan da, işçi değildir. Sayın Cumhurbaşkanının işçileri suçlaması, bu nedenle yerinde de
ğildir. 

Bu madenlerden emekli olan işçilerin 140 milyar kıdem tazminatı ve bundan doğan gecik
me zammı olarak, alacağı vardır, 168 milyar da zorunlu tasarruftan alacakları vardır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bu durumu da görmezlikten gelip, üstüne düşmeyen şeylerle uğ
raşmaktadır. 

Zonguldak TTK işçileri, Zonguldak toplusözleşme görüşmelerinde anlaşamamış ve bu ara
da, yine grev kararı almıştır; yakında bu grev kararını uygulamaya geçireceklerdir. Sayın Cum
hurbaşkanımız bu konuda da suskundur. 

Dileğimiz şudur : ANAP zamanında haklarını almak için 40 bin işçi Ankara'ya yürüyüşe 
geçmiş ve E-5 karayoluna çıkmadan yolları kesilmişti, inşallah, o dönemde muhalefette olan 
ve işçilerin önünde yürüyen; "İşçilere yürüyün, daha çok isteyin, biz olsak veririz" diyen ve 
işçilerin arasına karışıp horon tepen SHP ve DYP, şimdi iktidardadır. (CHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) • • 4 ' • 
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Bu Koalisyon Hükümetinin, işi Ankara'ya yürüyüşe vardırmadan bu greve bir çare bula
cağına inanıyorum ve çare bulmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iş güvencesi yasası için son olarak şunu söylemek isti
yorum : 158 Sayılı ILO Sözleşmesini Sayın Cumhurbaşkanı imzalamış olsaydı da, sırf bu söz
leşmenin imzalanması nedeniyle, çalışanlara iş güvencesi getirilmiş olmayacaktı. O nedenle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine iş güvencesi yasa tasarısı getirilmeli ve bu iş bitirilmelidir. Zi
ra, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinden yeniden geçip yasalaşsa da, 
yine tş Güvencesi Yasasının Meclisten geçmesi zorunludur. Aksi halde, hiçbir şekilde sözünüz
de durmuş olmayacaksınız. * 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet Programı ve Çalışma Bakanlığının 19.2.1992 
tarihli Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuşunda bulunan diğer bir husus da şudur : 

"Kamu çalışanlarına sendika kurma, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı verilecektir" den
mektedir. 

Bu konuda da, ILO'nun 151 Sayılı Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylan
mıştır. Bu Sözleşmenin onaylanmış olması da, konuyu çözmedi. Bunu, 151 Sayılı Sözleşmenin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında da ifade ettim, hatta bu sözleşmenin 
hazırlanması, iç hukukta bir karışıklık, bir anarşi yaratacaktır dedim. 

Bu sözleşmenin imzalanmış olması, memur sendikaları için açılmış kapatma davalarını 
düşürür; fakat işi kökten çözmez. Gerçekten, kamu çalışanlarının sendikal haklarıyla ilgili ILO 
kararının imzalanmış olması yetmez; bir iç hukuk düzenlenmesi, yani bir yasa çıkarılması şarttır. 
Esasen, Çalışma Bakanının bir yıl önceki vaadi de, bü yönde bir yasa tasarısının Meclise sevk 
edileceğine dairdir; ama önümüze böyle bir yasa değil de, Uluslararası Çalışma örgütünün 151 
Sayılı Sözleşmesi geldi. Bu Sözleşme onaylandı. 

Şimdi bu sözleşmeye göre, memurlar, serbestçe sendika kurabilecekler mi? Toplu iş Söz
leşmesi yapabilecekler mi? Anlaşamadıkları takdirde grev yapabilecekler mi? 

BAŞKAN — Sayın Akyol, sürenin yarısına geldiniz, bundan sonra yapacağınız konuşma, 
arkadaşınızın süresine aittir. 

HASAN AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim. Benim sürem 20 dakika efendim. 
BAŞKAN — Ben onu bilmiyorum; ama sürenin yarısına geldiniz. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Bunların hiçbirisini yapamayacaklardır. Öyleyse Hükü

met sözünde duramamıştır, durmamaktadır. 
Bakın, kamu çalışanları, sendikal hakları için yürüyorlar. Çünkü, kendilerine söz verildi. 

Bu sözün tutulması gerekir. 21 Aralık 1992 Pazartesi günü yürüyen memurlar, Sayın Başbakan 
Yardımcısı tnönü ile görüşerek, taleplerini dile getirmişlerdir. 

Sayın SHP Genel Başkam ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, kendilerine hiçbir 
şekilde, somut ve doyurucu bir söz söyleyememiştir. Durum Sayın Başbakana sorulduğunda, 
"Sayın tnönü randevu vermiş, onlar da gelmişler burada eylem yapıyorlar. Bu, kanunlara 
aykırıdır" demiştir. 

Bu sözler, işi görmezden gelmek ve işi hafife almaktır. Bu sözler bana, "yollar yürümekle 
aşınmaz; ben Danıştay kararlarını ister uygularım, ister uygulamam" denen günleri hatırlat
maktadır. 

Oysa, yalnız kamu çalışanlarının değil, tüm Türk Milletinin ve Türkiye'nin böyle davra
nışlara artık tahammülü yoktur. 
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Sayın Başbakan, yapılan yürüyüşün kanunsuz olduğundan bahsediyor. 
Kanun devleti demek, hukuk devleti demek değildir. Hukukun üstünlüğü demek, hiç de

ğildir. Kamu çalışanlarına sendikal haklarının verileceğini söyleyen siz değil misiniz? Demok
ratikleşmeden, şeffaflaşmadan bahseden siz değil misiniz? 

CHP olarak bu hususta son sözümüz şudur : Kamu çalışanlarıyla ilgili sendika kurma 
hakkı ve toplusözleşme yapma ve uzlaşılamadığı takdirde grev hakkını kapsayan yasanın bir 
an önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmesini istiyoruz. 

Kamu çalışanlarının sendika kurma ve sendikal haklarıyla ilgili ILO sözleşmesi, iç hukuk 
düzenlemesi yapmadan tam çözüm olmayacaktır, dedik. 

Bu fikrimizde ısrarlıyız. Bu, biraz da yorum ve iyi niyet meselesidir. 
Olaya demokratik ve olumlu bakan idare, bugünkü mevzuatı yeterli bulmaktadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Celal Doğan, belediyede 

çalışan memurlarla bir hafta içinde toplusözleşme görüşmelerine oturacaktır. Bu, demokratik 
bir görüştür, bu bir olumlu yaklaşımdır, bu bir iyi niyettir, olaya, sosyal demokrat bir yaklaşımdır. 

Türkiye'de 1951 yılında imzaladığımız, örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı tikelerinin 
Uygulanmasına Dair Sözleşme, yani 98 sayılı ILO sözleşmesi, bu hakkı vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanımızın diğer vaatleri de vardır; bunları 
kısaca söyleyerek sözlerime son vereceğim. 

Asgarî ücret üzerinden vergi alınmayacaktı; işsizlik sigortası yasası çıkarılacaktı; îş ve işçi 
Bulma Kurumu yeniden yapılandırılacaktı; tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Yasası sonunda yeniden 
yapılanmaya gidilecekti; çalışan çocuklar için yeni yasal düzenlemeler yapılacaktı; tarım ve or
man işçileri, iş yasası kapsamına alınacaktı... 

Tüm bu sorunların halli gerekmektedir. 
Ben sözlerimi burada bitirir, hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere İs

tanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen. 
Sayın Sevigen, sizin hakkınıza 10 dakika kaldı. 
Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı, Gazi Osman Paşa'ya bu sene sosyal sigorta
lar hastanesi yapımını başlatacağı için, en başarılı bakan olarak belirlemek istiyorum, ilan et
mek istiyorum. 

OĞUZHAN ASILÎÜRK (Malatya) — Seçmene selam!.. 
MEHMET SEVlGEN (Devamla) — tabiî, seçmene selam da olabilir; içimden geldiği gibi 

konuşuyorum; ama gerçekten söylüyorum, bana göre, bu Hükümette başarılı bakanlarımız
dan bir tanesidir. Gönül istiyor ki, her bakan başarılı olsun; gönül istiyor ki, Hükümetin or-

; takları Doğru Yol Partisi ve SHP, verdikleri sözleri tutabilsin de, insanların karşısına, Parla
mentoda, iktidara gelen milletvekilleri de verdikleri sözü tutuyor, başarılı oluyor diye bu konu 
sürekli söylensin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de bugün, hem kronik enflasyon hem de iş
sizlik sorunları bütünü birden, milletin sırtında ve ekonominin sırtında ağır bir yük olarak var
lığını sürdürüyor. Her yıl işsizler ordusu arasına 700 bin civarında yeni işsizler katılıyor. 

Şu var ki, işsizlik, ister çok, ister az olsun, kendi acıklı kaderine terk edilemez düşüncesin
deyiz. Çağdaş, sosyal devlette, bir işsizlik sigortası uygulamasının gerektirdiği, tartışma 
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bile götürmez. Peki, bütün bu hükümetler buna söz verirler, hükümet programına alırlar; fa
kat bir türlü bunu yapamazlar; bu, bir ayıp değil midir? 

Byjm Hükümetten CHP olarak talep ediyoruz. Anamuhalefette oldukları zamandaki söz
cükleriyle söylüyorum; yoksulluk, fukaralık, işsizin ahım daha fazla almaya devam etmesin, 
yoksa fukarının ahi onu çarpar; verdiği sözü yerine getirsin, SHP ve DYP Hükümeti. 

Sayın milletvekilleri, CHP olarak açık yüreklilikle ifade ediyorum ki, bu Hükümetin ça
lışma ve sosyal güvenlikle ilgili birçok vaatleri, maalesef lafta kalmıştır. Bu Hükümetin, lafı 
çok, işi azdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ILO sözleşmeleri, bu Hükümetin 
çalımı için yetmez. Onlar, uluslararası bir yükümlülüktür. Önemli olan, bu sözleşmelerin ger
çeğini yerine getirmektir. Demokratikleşme açısından, kamu sendikalarının hakları açısından 
daha şimdiden bu gerçeklerden kaçınmalar görülmektedir. Öyle sanıyorum ki, çalışma haya
tında bu Hükümet çifte standart uygulayacaktır; ama biz peşini bırakmak niyetinde değiliz. 
Çünkü, gerçek demokratikleşmenin, çalışma hayatının çağdaş yapıya ulaşmasının geçmişte ol
duğu gibi, gelecekte de mutlaka sahibi biz olacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;."Bu Hükümetin, lafı çok işi az olur" demiştim. 
Çalışma Bakanının büyük iddialarla savunduğu iş güvencesi yasa tasarısı büyük tepki gö

rünce, bazı çevreler tarafından uyutuldu ve rafa kaldırıldı. 
"Büyük iddialarla" diyorum; bu tasarıyı savunmak doğru; doğru; ama neden yan çizme

ye gidiyoruz? işçimizin beklediği, adaletin doğru gördüğü bu gerçeği somutlaştıramıyoruz. Yani, 
Hükümet, Sayın Bakan, bu tasarıyı bir gösteriş için mi hazırladı, niye çıkarmıyorlar? 

DYP'liler, SHP'liler! Çoğunluk sizde değil mi? Hükümet sizsiniz; Türk işçisine bir oyun 
mu oynuyorsunuz? Eğer, oyun oynamıyorsanız, bu kanunu mutlaka çıkartın? Eğer, çıkarmı
yorsanız, bu bir oyundur; bu oyunu ben de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden bü
tün halka duyuruyuorum, "Hükümet sizle oyun oynuyor" diyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir başka husus da, asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasıydı. 
Hâlâ Hükümetin söz verdiği bu husus gerçekleştirilememiştir. Bunun da, bir an önce, Hü

kümet tarafından gerçekleştirilmesini talep ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, işçi emeklilerinin yüzde 80'ine yakını 1 227 676 lira almaktadır. 

Bununla geçinmek mümkün değildir. Bu durum karşısında Hükümetin verdiği sözler ne oldu? 
Bu, Türkiye için, insan için utanç verici bir durumdur. Bu kadar aylıkla -bırakın bir ailenin 
geçinmesini- bir kişinin geçinmesi dahi mümkün olamamaktadır. Bu kadar parayla geçinebile
cek bir hüner yaratabilen, bir tılsım, bir düğme varsa, onu da bilelim. Böyle bir icraat, daha, 
olmadığına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandı
ğı dışındaki 20 milyonu aşkın yurttaşımız, hâlâ sosyal güvenlik kapsamının dışında bulunu
yor. Bu, çok büyük bir ayıptır diyoruz. Bağ-Kur emeklilerinin çok perişan olduklarını bura
dan yüksük sesle haykırıyorum, aldıkları aylıkların sadaka gibi olduğunu ifade ediyorum. Dev
letin buna bir çare bulması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu bir büyük sarsıntının eşiğinde bulunuyor. 
"SSK'ya devlet yardım etmez" diyorlar. 
Böyle bir şey olmaz. Bu ülkede batmak üzere olan milyonlarca şirketlere yardım edilmiş

tir. İşçilerin tek dayanağı olan bir kurumun, göz göre göre batmasını, devlet keyifle seyrede
mez! Tıkanan, iflas noktasına gelen bu sosyal güvenlik kurumlarını, devlet, el atarak, ayağa 
kaldırmak zorundadır. 
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Tabiî, elimdeki yazı çok uzun; vaktimin de kalmadığını düşünerek burada konuşmamı bi-
, tirmek zorundayım; ancak, sözümü bitirmeden önce bazı durumları da belirtmek istiyorum. 

Bütçe Komisyonundaki konuşmam sırasında da söylemiştim; biliyorsunuz, mahkûmları
mız ve sakat işçiler için, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında yüzde 2'lik kontenjanlar 
vardır. Sayın Bakanımızın bu oranı biraz artırmasını ve müfettişler tarafından bunun denet
lenmesini rica ediyorum..Çünkü müfettişlerimizin ulaşamadığı yerlerde politik kadrolar bu yerleri 
kapmış durumdadır. -

Emekli, dul ve yetimlerle ilgili görüşlerimi biraz önce anlattım; onların durumları malumdur. 
Hepsi, perişandır, çaresizdir, sahipsizdir. Buna Mehmet Moğultay'ın ve kadrosunun sahip çı
kacağına inanıyorum. Eğer, sahip çıkmazsa, o emekli ve yetimin gözyaşları içerisinde, bu Hü
kümet boğulur gider; siz sebep olmuş olursunuz Sayın Bakanım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O zaman biz mendil veririz! 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) — "Asgarî ücret vergi dışı kalacak" dedik; vergi dışı 

kalmadı. 
Biraz önce Sayın Hasan Akyol arkadaşım bunu gayet güzel izah etti. 
Asgarî ücretin bir an önce vergi dışı kalması için Sayın Bakanımın çaba sarf edeceğine 

inanıyorum. . • , -
İşsizlik sorunu gerçekten çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Düşünün; İstanbul'da ayın 

20*sinde bir imtihan vardı, 2 bin kişi alınacaktır, 54 786 kişi müracaat etmiştir; sadece 2 bin 
kişilik yere, 54 786 kişi müracaat ediyor! 

Sonra, Sayın Bakanım, bunları nasıl kontrol ediyorsunuz, bilemiyorum? "Bilgisayarla 
yapılıyor" diyorlar. 

İnsanlar, genelde hepsi eşit bilgiye sahip; ama torpilli olmayan, tanıdığı olmayan, gerçek
ten yetenekli insanlar, hep bu torpiller ve partizanlık yüzünden dışarıda kalıyorlar. 

Bunun en büyük örneklerini, Sayın Bakanım izin verirseniz, şöyle anlatmak istiyorum;' 
sizin haberiniz var mı, yok mu, bilemiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, daha evvelden de söyledim, burada da söylüyorum, güneydoğuya 
90 bin kişilik kadro verdiler; güneydoğuya verilen 90 bin kadroyu, SHP'li ve Doğru Yollu ilçe 
başkanları, parayla satıyorlar! Bunu seçmenlerinize de sorun, diğerlerine de sorun... Burada 
bir arkadaşım bana haykırdı -Halkın Emek Partisinden bir arkadaşım- ben onu duyamadım; 
SHP'nin içinden milletvekillerinin isimlerini vererek bağırdı, "bunlar bunlar satıyor" dedi. 

O kadroları madem çıkardık, gerçek sahibi olan insanlara vermeye çaba gösterelim. Onla
rın önüne düşün, "Ben sizin Bakanınızım" deyin ve bu kadroları gerçek sahiplerine verin. Hem 
vicdanen rahat olursunuz hem de bakanlık görevinizi fazlasıyla yapmış olursunuz. 

İşsizlik sigortasını arkadaşım anlattı, daha fazla bir şey söylemekistemiyorum. 
Tabiî, bu sendikal haklar çok önemli... Memurlara eğer dernek kurduracaksanız, bu sen

dikayı çıkartın, ILO sözleşmesinden. Onlar dernek kurmak istemiyorlar, onlar pazarlık etme 
payı istiyorlar; yani, insanca yaşayabilecek bir ücret alabilmek için pazarlık payı istiyorlar. Bu 
da, grev hakkıyla olur. O insanlara bunu vermediğiniz sürece, siz o sendikayı kurdurmuşsu-
nuz, açmışsınız, onun hiçbir anlamı olmaz. Çünkü, işçilerde olduğu gibi, o insanların elindeki 
tek tutanak, sadece ve sadece pazarlık paylarıdır. Onların rahat yaşayabilmeleri için bu sendi
kal haklar sizin döneminizde çıkarsa, biz de göğsümüzü gere gere bağırırız, deriz ki; Bu işi 
sosya demokratlar çıkardı. Ama yapamazsanız, biz yaparız, bize nasip olur; ama siz varken, 
şimdi size nasip olsun! 
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tş güvencesi konusunda bazı şeyler anlatmak istiyorum. Biraz önce arkadaşım, iş ve mes
lek hastalıklarıyla ilgili, oldukça çok şey söyledi; ama bende kısaca şunu anlatmak istiyorum. 

Ben İstanbul'da bir araştırma yaptım, terlik atölyelerinde çalışan yaklaşık bin kadar, ço
cuk yaştaki insanlar, kokular yüzünden, felç olma ve kemik erimesi noktasına gelmiştir. 

Sağolsunlar, Sağlık Bakanımız vasıtasıyla çoğunu özel hastanelerde tedavi ettirdik, ama 
bunun önüne geçilmiyor. • 

Bu.insanlar sigortasız ve bodrum katlarında çalışıyor... O yörede, deri işinde, terlik işinde 
ve ilaçla ilgili bölümlerde çalışan insanlarımızın, dediğim gibi, kemik erimesi gibi, îcas erimesi 
gibi bir hastalığı vardır. 

Sayın Bakanım, bu çocuk yaştaki insanların bu gibi hastalıklara yakalanmalarını istemi
yorsanız, bu gibi yerlere derhal müfettişler göndererek, onların sigortalı olup olmadıklarını 
ve çalışma şartlarının uygun olup olmadığını kontrol ettirmek zorundasınız. Bu da, bana göre 
çok önemli, çok vahim bir husus. Gençlerimiz, çocuklarımız, bu işi sizden bekliyorlar. 

Tabiî, hastanelerimizin durumu oldukça vahim. Bu konuda, sizin suçunuzun olup olma
dığını bilemiyorum; eski dönemdeki arkadaşlarımı da suçlamak istemiyorum; ama sigorta has
taneleri, borcunu, devlet hastanelerine veyahut da üniversite hastanelerine ödemediği müddet
çe bu hastanelerdeki torpilli hastalar özel olarak, kendilerini İnternational HospitaPler ile İs
tanbul'daki büyük hastanelere sevk ettirerek, Sigortayı milyarlarca lira zarara sokuyorlar. Ge
çen dönem oralara verdiğimiz paraların yarısıyla, böbrekle ilgili bir bölüm kurarız. Elimde ra
porlarlardır, Sayın Bakanım isterse veririm... Son durum nedir bilmiyorum, belki, Sigortanın 
bu hastanelere olan borcu bitmiştir; ama eğer-ödenmediyse, bu hastanelere olan borçlarımızı 
bir an önce ödeyip, sigortalı hastalarımızın tedavi edilmesini sağlamak zorundayız. 

Biraz da ilaç konusuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim milletimiz, boynu bükük 
ve çaresizdir, artık kuyruklara alıştı, emekli maaşı almak için bile, her ayın 15'inde kuyruğa 
girer... Şimdi bir de ilaç kuyruğu çıktı... ilaç almak için gidiyoruz, kuyrukta bekliyoruz! 

Tabiî, çoğu eczanede ilaç yoktur, bazı eczaneler de anlaşmalıdır, onları kontrol etmemiz 
mümkün değil. Bizim, o fakirimizin, fukaramızın, memurumuzun, işçimizin kaderidir bu. Ama 
inşallah, o kuyruklara alıştırdığınız insanlar, bunun hesabını, seçimlerdesandık başında sora
caktır. Buna da inanıyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sen kuyrukta beklemiyorsun! 
MEHMET SEVÎGEN (Devamla) — Arkadaşım, biz yeni milletvekili olduk, daha evvel 

biz de çok bekledik. Allah kimseye hastalık vermesin, kimseyi de bekletmesin; ama bekleyen 
insanlar da bizim insanlarımız, biz onların vekilleriyiz. Eğer onların dertlerine çare bulamaz
sak, bizim, milletvekili olmamızın hiçbir anlamı yok, diye düşünüyorum. 

Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili sizin çalışmanız olduğunu biliyorum. Bu konuya ağırlık 
kazandırmanızı istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)— Başkanım, özür diliyorum. 
Ürkek, korkak bir millet olmuş çıkmışız, hiçbir şeye tepki gösteremiyoruz. Bir maça gi

dip, galip gelsek bile sevinemiyoruz. 
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Sayın Başkanım, sendikaların mitinglerine gittim, insanların hak alma çabalarını yakın
dan gözledim... Orada, polislerin, o insanlara olan davranışını gördüm; oradaki insanları hor 
görüp sıradan geçen insanlara dayak attığını, copladığını gördüm... Bu konuda, Çalışma Ba
kanı olarak, İçişleri Bakanıyla bir diyalog kurup, mitinglerin güvenliği konusunda yardımcı 
olursanız çok sevinirim. , 

Kısacası, sevglii arkadaşlarım, fazla vakit almak istemiyorum, diğer arkadaşlarım da var, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Çalışma Bakanlığı bütçesinin hepimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum ve şunu da arzu ediyorum : Bir an önce, o kuyrukların bitmesini, hasta 
insanlarımızın gerçek şifaya kavuşabilmek için gerçek hastanelerde kendilerine insanca mua
mele eden doktorların eline bırakılmalarını, eczanelerdeki kuyrukların son bulmasını ve niha
yet bir an önce, memur kardeşlerimize yeni yıl hediyesi olarak, toplusözleşmeli grev hakkı ve
rerek sendikal haklara kavuşturulmalarını istiyor ve Çalışma Bakanımızın, Hükümetimizin bu 
konuya eğileceklerini umut ediyor, inanmak istiyorum. Aksi takdirde iki elimizin yakalarında 
olacağını bilmelerini istiyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağolun arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
Refah Partisi Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Feyzi tnceöz, buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Saym Başkan, sayın milletve
killeri, 1993 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerime başla
madan önce, şahsım ve Refah Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

1946 yılında Çalışma Bakanlığı, istihdam, çalışma hayatının düzenlenmesi ve sosyal gü
venlik hizmetlerini yerine getirmek üzere, 4841 sayılı Yasayla kurulmuştur; 1967'de kurulan 
Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla, 1983'te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında bir
leştirilmişlerdir. 

Bakanlık, son konumuyla, bilindiği gibi, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini düzenle
mek, denetlemek ve sosyal güvenlik olanağı sağlamak, bu olanağı yaygınlaştırmak ve geliştir
mek, işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemler almak, yabancı ülkelerde çalışan Türk işçi
lerinin çalışma yaşamlarından doğan hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, iş istatistikle
rini derlemek ve yayınlamakla görevlidir. 

Bakanlık, bu kadar kapsamlı ve geniş kitlelere hitap ediyor. Çalışma alanının geniş olma
sı, kanaatimizce, çalışma ve sosyal güvenlik kapsamına giren bu iki büyük alanın, ayrı ayrı 
bakanlıklara ayrılmasını uygun görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışma alanına baktığımızda işsizlik, Türkiye'nin en 
önemli problemi halinde gözüküyor. Şu anda işsizlik oranı yüzde 15,9'dur. Resmî rakamlara 
göre 2 milyon civarında, Başbakan DemirePe göre 5 milyon, realist rakamlara göre ise, .9 mil
yon civarında bir işsizlik sözkonusudur. 

Tabiî, işsizlik problemi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tek başına bir 
sorunu değil, hükümetlere, genel politikaları, özellikle işsizlik konusunun baş sorumluluğunu 
yüklemektedir. Hükümetin hali de.malum... Gelişen son tablolara baktığımızda, yıllarca uy
gulanan yanlış politikaların ve sistemlerin acı faturası işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bakan
lık, bu konunun sahibi olmak zorundadır. 
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Çalışma hayatının tanzimi konusu içine, tüm işsizlik ve istihdam gayretleri girer. Hükü
metin, maalesef, bırakın emekli işçilerin durumunu çalışanların durumlarındaki iyileştirici gay
retleri de yetersizdir. / 

Bakınhk, iş istihdamı konusunda Hükümete baskı uygulayarak, istihdamı engelleyici tüm 
olumsuzlukların kaldırılmasına çalışıp, iş istihdamını teşvik edici öneriler ileri sürebilir. Ba
kanlığınıza ayrılan bütçe çok mütevazı bir bütçedir; yarım trilyon bile değildir. 465 milyarın 
163 milyarını İş ve işçi Bulma Kurumuna, 200 milyonu personele, 40 milyarı cari harcamalara, 
14 milyarı transfer harcamalarına, 147 milyarı ise, yatırım harcamalarına ayrılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İş ve İşçi Bulma Kurumuna, vasıfsız işçileri, vasıflı 
hale getirme çalışmalarını yaptırabilirsiniz. İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde ise, en 
basitinden, işçi-işveren-sendika arasında ilişkileri tanzim edecek bir yayın organı yayınlanabi
lir. Bu alanda bir noksanınız var. Sendikaların ve işverenlerin toplantılarına ayırım yapmaksı
zın katılmalar, tabiî ki, faydalı olacaktır. Çalışma meclislerine bütün konfederasyonların katı
lımı sağlanmalı. Bakanlık -çalışma barışının sağlanması açısından hassas günlerdeyiz- İzmit 
ve Zonguldak'ta işçi-işveren anlaşmazlıklarında, devlet otiritesini ve şefkatini birlikte kullan
malıdır. Tabiî ki, emsalleri düzeyinde ve enflasyon üzerinde bir seviyede anlaşmada hakem ro
lünü oynamalıdır. 

Ücret politikasında, maalesef, dünyada sonuncu sıralardayız; Lüksemburg'ta 3 700 mark 
olan seviye, bizde 400 marktır! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; denetleme ve sosyal güvenlik olanağı sağlama konu
sunda, sosyal güvenlik kapsamına bir göz atacak olursak : Yüzde 34 SSK'lı, yüzde 13 emekli, 
yüzde 18 Bağ-Kur'lu yüzde 2 diğerleri ve yüzde 32 de sigortasızların olduğu bir ortamda, aslan 
payı veya ağır yük, görüldüğü gibi, SSK ve Bağ-Kur üyelerinin toplamı olan yüzde 52 oranıyla 
Bakanlığınızınüstüne düşüyor. 

Sigortalılık oranının düşmesinde de, sigorta müfettişleri ve sistemin yanlışlarından dola
yı, esas sigortalı olması gerekenlerin ancak yüzde 15'i,sigortalanmış durumda. Nerede denetle
me ve sosyal güvenlik olanağını sağlamanız? 

Dördüncü olarak, bu olanağı yaygınlaştırmak ve geliştirmek geliyor görevleriniz.arasın
da. Bırakın yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi, mevcut durumu rantabl halde çalıştırmanız tartı
şılabilir durumda! Hükümetin vaatleri arasında da asgarî ücretten vergi alınmaması vardı; ha
ni nerede? 

1.85 aktif çalışanın 1 sigortalı emekliyi beslediği bir ortamda, dengeleri de konuşmak lazım. 
Sosyal güvenlik görevini yerine getirmemiz için, Hükümeti devraldığınızda, 12,5 trilyon 

kamu kurumlarından, 2,5 trilyon da özel işyerlerinden olan alacaklarınızın ne kadarını alabil
diniz? Neden üstlerine gitmiyorsunuz? 

Sürenin darlığı nedeniyle, bu konuları başlıklar halinde ve sualler şeklinde tevcih ediyo
rum; aslında detaylara girilebilir. 

Sosyal güvenliğin ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi için, vaat edilen, üç değil tek bir 
sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasında da.geç kalındığı kanaatindeyiz. • 

İş güvencesi yasa tasarınız bir alt komisyona havale edilerek -daha önce komisyonlarda : 
belirttiğim gibi-bir nevi morga kaldırıldı! 

Gerçekten bu konuda ısrarlıysanız, başka bir kanun teklifiyle konunun üstüne gidebilirsi
niz. Refah Partisi olarak, bu konuda destekçi olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. 
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Yine, sizin de holdinglerin yörüngesine girdiğinizin ikazlarını da sık sık yapıyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu çalışanlarına vaat edilen sendikal haklarda, grev 

ve lokavt haklarını tanıyacak mısınız? Mesela, bir kamu görevlisinin de tazminatı verilip, işten 
çıkarılacak mı? 

Sakatlar ve eski hükümlüler için istihdam programlarınız ne oldu? 
Geçmişte Ecevit'in taş toplama, ANAP'ın beceri kurslarına, siz ne katacaksınız? 
16 yaşından küçük çocukların çalışma şartlarını düzenleyici ve onların ücret düzenini sağ

layarak, verimi artırma konusunda neler düşünüyorsunuz? 
Geçen seneki bütçe konuşmamda, Çalışma Meclisini toplama tavsiyemiz olmuştu; bu se

ne toplantı da, ne gibi neticeler alındı? 
Anayasa, toplusözleşme, grev ve lokavt konuları ve sendikal haklar konusunda, hâlâ olumlu 

bir katkınız ne zaman olacak? 
Burada şu temennide bulunmak istiyorum : İşsizler için de bir sendika kurulsun. Şu an

daki demokratik kurallar içinde büyük bir eksikliktir. Bu işsiz garibanlar da, kanunlar ölçü
sünde bizden hesap sorsunlar. Mecliste milletvekilleri, birer ağlama duvarı haline geldi. 

Çiftçilerin bir kısmı Bağ-Kur kapsamına alındı. Bunu yurt çapına yaygınlaştırmayı düşü
nüyor musunuz? • 

Zorunlu Bağ-Kur'lu olmanın getirdiği olumsuzlukları, vatandaşın, farkında olmadan Bağ-
Kur'lu edildiği ve ancak icra memuru kapısına geldiğinde Bağ-Kur'lu olduğunu anladığı ko
medi için neler yapıyorsunuz? 

İşverenin, sigorta primlerini, yurt dışındakilere göre yüksek ödediği, böylece sigortasız iş
çi çalıştırma haksızlığına yöneldiği durumlar için tedbir düşünüyor musunuz? 

Emekli işçilerin, emekli gösterge tablolarının dondurulmasının getirdiği haksızlıkları da 
hatırlamayım, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir işte çalışıp, çeşitli,nedenlerle işten çıkarılanlar ve 
işsizlik sigortası için neler yapılıyor? 

KİT'lerden ayrılacak işçilere verilmek üzere üç seneliğine Dünya Bankasının vereceği kre
diler neyi amaçlıyor? 

Asgarî ücreti yeterli buluyor musunuz? Geçenlerde Hak-lş'in asgarî düzeyde bir hayat stan
dardı için 5 milyon olarak tespit ettiği miktar ve şimdiki verilen miktar için neler düşünü
yorsunuz? 

Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ILO ile ilgili sözleşmenin tekrar süratlice Çıkması
nın biz de takipçisi olacağız. 

Çırak çalıştıran işverenlerin vergilerinin indirilmesinin, kalfalarının sigorta primlerinin iki 
yıl devletçe ödenmesinin, çalışma hayatına teşvik getireceğini düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim çalışma hayatıyla ilgili olarak verdiğimiz kanun 
tekliflerinin desteklenmesini istirham ediyoruz. Birkaç örnek takdim ediyorum : 28.2.1992'de 
asgarî ücretten vergi alınmaması, yine aynı tarihte ziraî kazançtan vergi alınmamasına ilişkin 
tekliflerimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunda hâlâ bekliyor. 

Eşel mobil sistemi için 11.3.1992'de verdiğimiz kanun teklifi de, komisyonlarda hükümet 
görüşünü bekliyor. 

17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı S. S. K. Kanunu Hakkında 31.3.1992'de verilen teklifte de 
halen Hükümetin görüşü bekleniyor. 

— 251 — 
/ • • ' • 



T.B.M.M. B : 50 23 . 12 . 1992 0 : 2 

Peşin verginin kaldırılması hususundaki teklifimiz de iki aydan beri bekliyor. 
Vergilerin adil hale getirilmesi için, 1475 Sayılı İş Kanunu Hakkında verdiğimiz kanun tek

lifleri hâlâ gündeme gelmedi. 
İsimlerinden, muhtevaları anlaşıldığı gibi, sizlerin, Bakanlığın yapması gereken görevle

rin önemli bir kısmına rahatlık getirecek, çözüm üretecek bu kanun tekliflerimize iltifat edilir
se, inanın pek çok mesele halledilecek, bu işin sevabına sizler de ortak olmuş olacaksınız. 

Beşinci ana görevlerinizden olan, işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemler almada 
ise, iş ve işçi sağlığı konusunda standart talimatlar hazırlanıp, özellikle inşaat alanındaki işçi
lerimize yönelik talimatlar, inşaat sahiplerine de müeyyideler yüklenerek, takibi yapılmalı, Ay
rıca, geçenlerde komisyondan geçirdiğimiz, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki genel mü
dürlüğün de kurulmasına ayrıca önem verilmesini de takdirle karşılıyoruz. , 

YÖTÇE'yi personel eğitimlerinizde değerlendirmeyi düşünemez misiniz? 
Son olarak, iş ve işçi sağlığı konusunda SSK'da ayrı bir genel müdürlükten bahsettim ve 

bu konunun da bilhassa, iş ve işçi sağlığı konusunda, özellikle son yıllarda ihmal edilen ve 
şimdiye kadar uygulanmış olan yanlış politikaların neticelerinden ve kanayan yaralarımızdan 
birisi olan bu konuya, özellikle ağırlık verilmesini tekrar hatırlatıyorum. 

Emeklileriri çilesi bitmiyor. Hastanelerdeki muayene ve ilaç kuyrukları; ayrıca, banka kuy
ruklarında çile çeken bu insanlar için, bankalarda ayrı salonlar tanzim edilmesinin sağlanması 
ve modern çağın imkânlarından olan banka kartı kolaylığının emeklilerimizden esirgenmeme-
sini de istirham ediyoruz. 

Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin, çalışma yaşamından doğan hak ve çıkarlarını 
koruma ve geliştirme konusunda şunları söyleyebiliriz : 

Yurt dışındaki işçilerimiz ne zaman döviz makinesi konumundan çıkarılacak? Onların, 
oradaki ve buradaki sosyal haklarının korunduğunu iddia etmek, maalesef, pek mümkün de
ğil. Bilhassa yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarıyla ilgili olarak, oradaki işçilerimizden aldı
ğımız pek çok şikâyetler var. Zatı âlinize, oradan gelen bilgileri bir rapor halinde takdim ede
ceğim. Onların ıstıraplarına ve seslerine de gereği şekilde kulak verelim. Bizim evlatlarımız olan 
bu insanlar, orada alın teri dökerek çıhşıyorlar. Biraz önce söylediğim gibi, kendilerini bir dö- }. 
viz makinesi olarak değil, bir insan olarak, vatandaşımız olarak gördüğümüzü, en yakın za
manda ispat etmenizi istirham ediyoruz. 

Sözlerimi toparlarken, yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurdumuzda emekli olmalarını 
istemeleri halinde, yurt dışındaki süre ve imkânlarınım aktarılması, ki bu, çok şikâyetçi olduk
ları bir konu, bu insanlarımıza yapılacak en büyük katkılardan olacaktır. 

Ayrıca, şu anda Türkiye'de -ki yurt içindeki konulara döneceğiz, hatırlatacağım bir, iki 
husus vardı- SSK bünyesinde daha önce kurulan bir görüntüleme merkezinde bir tomografi 
40 bin liraya yaptırılırken, "daha önceki icraatın vakfıdır" diye kapatılınca, aynı tetkik, Or
gan Nakli Vakfı Hastanesinde 400 bin liraya yapılıyor. 

Organ Nakli Vakfı Hastanesinin İdare Müdürü şu anda Müsteşarınız olarak bulunuyorlar. 
SSK Ankara Hastanesinin 23 milyarlık ihalesinin, müteahhit Ali Özcan'ın da içinde bu

lunduğu müteahhit Zülküf Aker'e (Aker İnşaata) verilmesinde gerekli resmî ilanlar yapıldı mı? 
Bunların da cevaplandırılmasını hatırlatarak, bu eleştirilerimizi, samimî duygularımızla, 

daha aktif, daha canlı ve daha verimli çalışmanız için yaptığımızı, lütfen böyle anlamanızı is
tirham ederim. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı ol
masını temenni eder, tekrar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına ikinci sözü, Trabzon Milletvekili Kemalettin Gök-
taş'a veriyorum; buyurun. 

RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; sözlerime başlamadan önce Refah Partisi Grubu ve şahsım adına hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hitap ettiği toplum itibariyle büyük bir bakanlığı
mızdır. Bütçesi ise, büyüklüğüyle ters orantılı, küçük bir bütçedir. Bu bütçeyle, sosyal güvenlik 
kapsamındaki vatandaşlarımızın sıkıntılarının 1993 yılında da devam edeceği endişesini taşıyoruz. 

Çalışma Meclisi 1984 yılından beri toplanmamıştır. Sayın Bakanın Çalışma Meclisini top
lantıya çağırması olumlu bir gelişmedir; ama toplantıda tartışılan işsizlik sigortasının yasalaş
ması Hükümet Programında olmasına rağmen, olumlu bir netice alınamamıştır, işsizlik sigor
tasının 1993 yılında uygulamaya konması, hem işçi vatandaşlarımızın beklentisidir hem de Hü
kümetimizin vaadidir. -

İşverenlerin yüzde 2 oranında özürlü çalıştırması zorunluluğu olmasına rağmen, gerek kamu 
sektöründe gerekse özel sektörde, kanuna, gerektiğince riayet edilmiyor. -

Özürlü vatandaşlarımızın işe alınmalarını Bakanlık bizzat kendisi uygulamalıdır; İş ve iş
çi Bulma Kurumu bu uygulamayı yapabilir. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu toplantıya çağrılmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Mil
letlerin, 3 Aralık'ı Dünya Sakatlar Günü ilan etmesiyle, Sayın Bakan, Sakatları Koruma Millî 
Koordinasyon Kurulunu 3 Aralıkta toplamış ve gündemindeki konular görüşülmüştür. Görü
şülen konular, özürlü vatandaşlarımızı memnun edecek konulardır; ama orada görüşülen ko
nuların orada kalmamasını ve tatbikata geçirilmesini bekliyoruz. • 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ortamının sağlanması için, İşçi Sağlığı Dairesi Başkanlığının, 
îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne dönüştürülmesi güzel bir iş; ama genel müdürlük etkin bir 
çalışma yapmalıdır. Zira, bugün işyerlerımizin büyük bir kısmı, işçi sağlığı bakımından son 
derece elverişsizdir. İşyerleri, iş güvenliği ve işçi sağlığında etkin bir denetim yapmalıdır. Her 
işyerinde, işçi için sağlıklı ve güvenli bir ortamın nasıl olduğuna dair yazılar Bakanlıkça yazdı
rılmak ve işyerlerinde işçinin görebileceği yerlere astırılmalıdır. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, "iş güvenliği yanında, kıdem tazminatının 
da güven altına alınmasını düşünüyorum" diyor. Kıdem tazminatının bir an evvel tatbikata 
geçirilmesini işçilerimiz bekliyor. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, işsizlere iş bulma kurumu değil de, sanki işverene işçiyi'almaya 
formaliteyi tamamlama kurumu haline gelmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumunun, işsizliği önle
mede etkin olabilmesi için yeniden yapılanması zarureti vardır. 

, Bakanlığa bağlı kuruluşlardan olan, bir de Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü vardır. Bu kuruluş, görevleri itibariyle önemli bir kuruluştur; ama, ne iş yapar, 
ne gibi faaliyetlerde bulunur pek bilinmez. Bu kuruluşun görevlerini daha etkin bir şekilde yap
ması gerekir. 
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Asgarî Ücret Komisyonu iki yılda bir toplanırdı; şimdi, Sayın Bakan, bir yılı dolmadan 
Asgarî Ücret Komisyonunu toplantıya çağırdı, bu güzel bir şeydir. Aslında, Asgarî Ücret 
Tespit Komisyonunun, bizim gibi, enflasyonu yüksek olan ülkelerde, her altı ayda bir toplantı
ya çağrılması gerekir. Bugün, yeni işe giren bir şahsın aldığı asgarî ücret net 914 bin Türk Lira-

I 

sidir. Elimizi vicdanımıza koyup düşünsek, bu parayla, bir aile, bir ay acaba nasıl geçinebilir?.. 
Bu hayat pahalılığında bir ailenin 914 bin lirayla geçinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, as
garî ücretin, insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılması gerekir. 

Hükümet Programında "asgarî ücretten vergi alınmayacaktır" vaadi vardır; Hükümet ku-, 
rulali bir yılı geçti; ama, daha henüz bu konuda bir çalışma yapılmamıştır. 1993 yılında asgarî 
ücretten vergi alınmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını, sıkıntı içindeki işçileri
miz umutla bekliyor. 

Sosyal Sigortalar Kurumumuz iflasın eşiğine gelmiştir. İşçilerin vergi iadeleri aylarca öde
nememiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında basında çıkan bir iddia var; Sayın Bakan uy
gun görür de bu iddiaya cevap verirse memnun oluruz. 

Şimdi, bir gazetede çıkan o iddiayı okuyorum : "Bu, bir yolsuzluk başlığı mı? Hayır; ilti
mas başlığı mı? Hayır; tayin usulsüzlüğü mü? Hayır; hayır, hayır, hayır diyoruz... Bu konu, 
bunlardan daha önemli bir olayın varlığını gösterir; Ayrıca, hayırlı bir işin de değil, hayırsız, 
bir işin işaretidir. İşçinin alın terinden kesilen, işverenden binbir güçlükle tahsil edilebilen prim
lerin sömürülmesidir. İşçiyi, işçi emeklisini koruyacak, destek verecek makamlar, tek kuruş 
katkı yapmadığı SSK'nın parasını, yüzde 3 gibi,7 komik bir oranda faiz vererek kullanıyor. Her 
yıl tek kuruş katkıda bulunmadığı kuruluşun gelirinin yarısını yutuyor. 

Bu, SSK skandallarının en büyüğüdür. Diğer yolsuzluk ve iltimas iddiaları, bu sözde meş
ru bu soygunun yanında devede kulak kalır. SSK yetkilileri Devlet benim verdiklerimi geri ver
se sıkıntım kalmaz diyor. Düşünebiliyor musunuz, olması gereken veya uygulanan faiz bir ke
nara bırakın, sadece tahvil yoluyla devlete geçmiş para geriye dönse, bugün sıkıntı olmayacak." 

Sayın Bakan, 12 Eylül kalıntılarının temizleneceğini söylüyorsunuz. 
Emeklilerin ve işçilerin ilaçlarından alınan yüzde 10 ve yüzde 20 gibi katılım payları da, 

12 Eylül kalıntılarından biridir ve bunların kaldırılması, sizin sözünüze uygun bir icraat ola
caktır. Bu ilaç katılım paylan da kaldırılırsa, emekli ve işçi vatandaşlarımızın memnuniyetini 
mucip olacaktır. . ' 

SSK Hastanelerinde, bilhassa Ankara-Dışkapı'daki SSK Hastanesinde büyük yığılmalar 
oluyor. Orada, hastasından doktoruna, hatta hastane personeline kadar büyük sıkıntılar "var
dır. Taşradan sevk edilen bir vatandaşın orada muayene olabilmesi büyük bir şansa bağlıdır. 
SSK Hastanesinde muayene olmak isteyen vatandaşların, nasıl, hangi safhalardan geçerek mu
ayene olabildiğini Sayın Bakanıma arz etmek istiyorum : 

SSK hastanesine başvuran bir vatandaşımız, öncelikle bir sıra alma kuyruğuna giriyor; 
ikinci olarak, doktora muayene olma kuyruğuna giriyor; üçüncü olarak, yüzde 10 ve yüzde 
20 gibi, ilaç katılım payını hesaplama kuyruğuna giriyor; dördüncü olarak, bu ilaç katılım pa
yının ödenmesi kuyruğuna giriyor ve beşinci olarak da, ilaç alma kuyruğuna giriyor!.. Tabiî 
ki, o ilaç alma kuyruğunda bekledikten sonra, şayet o ilaç eczanede varsa ilacını alabiliyor, 
yoksa, oradan özel eczaneye gidiyor. Bu işlem, vatandaşlarımız için bir azaptır; artık, bir çare 
bulunması gerekir. 
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Büyük şehirlerde bu yığılmaların önlenebilmesi için, SSK'nın, acilen, bütün cihazlarla do
natılmış tam teçhizattı bölge hastaneleri kurması yanında, mevcut hastanelerindeki cihaz ek
sikliklerini süratle gidermesi gerekir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna mensup işçi her ilacı alamıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, 
bir ilaç listesi yayınlamış olup, o listede hangi ilaç yazılmışsa, doktor, o ilacı yazabiliyor. 

Bu mantıksız uygulamaya artık son verilmelidir. Doktor, hastasına hangi ilacı uygun gör-
müşsü yazabilmelidir. Bu uygulama, doktorlarımıza güvensizliktir. 

özel eczaneler, SSK'dan ilaç paralarını alamıyor, aylardır yüzde 30, yüzde 50 oranında 
ödemeler yapılıyor. 

Bu nedenle, eczaneler zorthırumdadır. Eczanelere, SSK ile yaptıkları anlaşmalara uygun 
olarak ilaç paralarının artık ödenmesi gerekir. 

Sayın Bakanım, Bağ-Kur konusuna, her zaman olduğu gibi, gene değineceğim ve gene 
aynı şeyleri söyleyeceğim. Yalnız, Bağ-Kur konusuna girmeden evvel, bir fıkra aklıma geldi, 
onu da size arz etmek istiyorum : Bizim Bayburtlu vatandaşın birisine sormuşlar "Neden na
maz kılmıyorsun?" diye; bu vatandaşımız da demiş ki; "Namaz kılmıyorum; ama, derdi beni 
öldürüyor." 

Şimdi, Sayın Bakanımı da, sanıyorum bu Bağ-Kur derdi epeyce üzüyor! 
Bağ-Kur, tam bir eziyet kuruluşu halindedir. Bağ-Kur, Bağ-Kur'luya hiçbir yönden güven

ce vermiyor. Günün şartlarına göre, Bağ-Kur'un, emeklilerine verdiği maaş ise komik denecek 
düzeydedir. Bir Bağ-Kur'lu maaşını güvence olarak göremezse ve sağlık hizmetlerinden yete
rince yararlanamazsa, neden prim ödesin?.. 2 milyon 200 bin Bağ-Kur'Iudan 31 bin kişi dü
zenli prim ödüyorsa, bu, Bağ-Kur'u bir güvence olarak göremediğindendir. Bağ-Kur'lu, istedi
ği hastanede muayene olamıyor, ilacını eczaneden alamıyor. Buna karşılık, eczaneye karşılığını 
verip, aldığı ilacın parasını alabilmek için bile, günlerce Bağ-Kur kapılarında bekliyor, gidip 
geliyor... 

Bakın, yetmiş yaşındaki Bağ-Kur'lu bir vatandaşımızın ıstırabını anlaman mektubu size bu
radan okumak istiyorum; ismi Hüseyin Temel, 1978 yılından beri İstanbul Zeytinburnu'nda 
bir gecekonduda ikamet ediyor. Kanser olmuş; Çap'ada, bir doktor, insanlık adına, ücretsiz 
muayene ve tedavi etmeye çalışıyor; ancak, tedavi için film gerekiyor ve şöyle diyor : "Bağ-
Kur'lu olarak Haseki Devlet Hastanesine müracaat ettim. Haseki Hastanesinde söz konusu 
filmi çekme imkânı olmadığı için, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk 
edildim. Burada film için, şefinden dekanına kadar çalmadık kapı bırakmadım; 'Biz, Bağ-
Kur'lulara bakamıyoruz, paran varsa çekeriz' cevabını aldım ve kapı dışarı edildim." 

Gün görmüş Temel amca, hem konuşuyor, hem ağlıyor, " 'Bağ-Kur'lusun' diyorlar, yeşil 
kart vermiyorlar; 'Bağ-Kur'lusun diyorlar 'ilaç vermiyorlar; 'Bağ-Kur'lusun' diyorlar, ameli
yat etmiyorlar; bizim suçumuz ne, biz hapishane firarisi miyiz! Şimdi film çektiremezsem, ölüme 
mi terk edileceğim?.." Devam ediyor, ''Şayet ilgilenecek bir Bağ-Kur yetkilisi çıkarsa, sicil nu
maram 113 14 04 80" A 

Artık, Bağ-Kur'a bir çözüm getirilmelidir. Bu arada gazetelerde Bağ-Kur hakkında çıkan 
bir usulsüzlükten bahsetmeyeceğim, gazetenin kupürü bende vardır, bunu okumak istemiyo
rum, çünkü kişilerin ismi geçiyor ve "Üç kişilik genel Müdürlük Yardımcılığı kadrosunda beş 
kişi bulunuyor" diyor. 

Bunu kendilerine takdim edeceğim, eğer uygun görürlerse cevap verirler. 
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Burada sözlerime son verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, ülkemi
ze ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. 
(RP sıralarından alkışlar) < 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göktaş. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar, buyurun 

efendim. (SHP sıralarından alkışlar) * 

SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle ilgili olarak, Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözleri
min başında, hepinizi, Grubum ve şahsım adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri,.tarihin akışı içinde insan varlığı, kendisi için bir değerdir. Bundan 
dolayı, hürriyet ve eşitlik, insan varlığının ayrılmaz nitelikleridir. Her şey insan için olduğu 
gibi, maddî ve manevî bütün zenginliklerin yaratıcısı insandır, insanın üretici emeğidir. Bu ne
denle, emek, toplumda en yüce değerdir. Bütün nimetler, emeğe göre paylaştırılır, yetkiler de 
emeğe göre verilir. İnsanın ve insan emeğinin en yüce değer olarak tanınması, siyasî iktidarlara 
birtakım yükümlülükler getirmektedir; siyasî iktidarın, toplumun ve emekçi halkın durmadan 
çoğalan her türlü ihtiyacını, gittikçe artan hızla karşılamasını zorunlu hale getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi sözünün en çok kullanıldığı ülkelerden birinde yaşıyoruz. 
Bunda, demokrasinin, muayyen zaman aralıklarıyla kesilerek, başta yaşama hakkı olmak üze
re, tüm insan haklarının bir paspas gibi çiğnenmesinin, demokrasiye yarattığı özlemin yanı sı
ra, demokrasinin bir yaşam biçimi olarak hayata geçirilememesinin rolü çok büyüktür. 

1961 Anayasasının sağladığı özgürlükçü ve demokratik ortamın, tüm toplum katmanları
na sağladığı çağdaşlığın bir simgesi olan örgütlenme ve hak arama özgürlüğünden korkan çı- , 
karcı çevreler, 12 Eylül faşist darbesiyle, bu hakları askıya alarak, Türkiye'yi çağın gerisine it
mişlerdir. Yurtsever, laik, halkçı insanlar, insan hakları ve gerçek emeğin savunucuları tutuk
lanmış, yıllarca işkence görmüş ve yıllarca sonra yargılanarak, beraat edebilmişlerdir. 12 Eylül 

,ve onun uzantısı ANAP'ın sekiz yıllık iktidarı döneminde, işkence, düzenin bir parçası, bir 
sembolü olmuştur. 

20 Ekim 1991'de yapılan genel seçimlerden sonra kurulan Koalisyon Hükümeti, Protokol 
ve Programında, 12 Eylül hukuku olarak nitelenen bu tahribatları kaldırmayı taahhüt etmiş; 
ilk adımda, 12 Eylülden sonra kapatılan siyasî partilerin yeniden açılması, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kânunu ile ILO sözleşmeleri kabul edilmiş, sözleşmelerden biri hariç, diğerleri Cum
hurbaşkanınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İş güvencesi yasa tasarısı hazırlanmış, Antite-
rör Yasasıyla faaliyetine son verilen DİSK'in mal varlığının iadesini öngören tasarı komisyon
lardan geçerek Yüce Meclisin gündemine girmiş ve bu suretle, Türkiye, büyük bir ayıptan kur
tarılmıştır. ' 

Sayın milletvekilleri, ülkenin huzur ve refahı ve sosyal barışın sağlanması için çalışma ba
rışına son derece ihtiyaç vardır. Fakat, öyle görülüyor ki, bu barışı bozmak, işçiyi huzursuz 
etmek isteyenler vardır ve bunların başını Sayın Turgut Özal çekmektedir. MESS Başkanıyken 
takındığı sert tavırla bunu alenî bir şekilde gösteren Sayın özal, aradan onüç yıl geçmesine 
ve Çankaya'ya çıkmış olmasına rağmen, hâlâ, MESS Başkanı gibi hareket etmekte ve işçiye 
karşı takındığı düşmanca tavrı ruhunda hâlâ yaşatmaktadır. Yalnız çalışma barışı açısından 
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değil, dışarıdaki itibarımız açısından da sön der,ece önemli olan 158 sayılı ILO sözleşmesini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hür iradesini hiçe sayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan tüm partiler ve bağımsızların ittifakıyla kabul edilmiş olmasına rağmen veto 
etmesini, akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir. Anlaşılan, Sayın özal'ı, ne çalış
ma barışı ve ne de Türkiye'nin dışarıdaki itibarı ilgilendiriyor. 

Uluslararası saygın ve etkin bir örgüt olan ILO, çalışma yaşamında uyulması gereken ku
ralları belirler ve bunların, üye ülkeler tarafından benimsenmesini, bunlara uyulmasını ister. 
İşçilerin, şahsî, keyfî ve haksız nedenlerle işten çıkarılmasına karşı belli güvencelerin getirilme
si ve işverenlerin haksız uygulamaları karşısında, işçiye hak arama olanağının tanınması, bu 
koşullardan bir tanesidir. Bu kurala, iş güvencesi kuralı denilir. 

örgütlenme, çağdaşlığın bir ölçüsüdür. Çağdaş insan, örgütlü insan olarak tanımlanır. İtiraz, 
hak arama, seçme, seçilme, örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin "olmazsa olmaz" kuralları
dır. Bir taraftan "çağ atladık, çağdaş olduk" diyeceksin, öte yandan, bunları sağlayan anlaş
maları, sözleşmeleri veto edeceksin!.. Olmaz öyle şey. Bundan daha bariz bir tutarsızlık olamaz. 

MESS Başkanıyken işverenin gözüne girmek için her çabayı gösteren Sayın Özal, Cum
hurbaşkanı olunca da aynı çabayı göstermekten kaçınmamaktadır. İşverenin gözüne girmek 
için veto ettiği sözleşme bakın neler getiriyor : Bu sözleşmeye göre, sendika üyesi olmak, sendi
kal faaliyetlere katılrnak, işçi temsilcisi seçilmek üzere girişimde bulunmak veya aleyhine açı
lan davaya katılmak, doğum izni kullanmak, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, hamilelik, aile 
sorumlulukları, siyasal görüş gibi nedenlerle hizmet ilişkisine son verilmesinin geçerli bir ne
den sayılamayacağı hükme bağlanıyor. 

Şimdi, Sayın Özal'a buradan sormak gerekiyor : Bir insanın, doğum izni veya renk, ırk, 
cinsiyet, medeni hal, örgütlenme hakkı nedeniyle işinden atılmasına razı olur musun? Bunu, 
Türkiye'de değil de, ziyaret ettiğin Batı ülkelerinde göğsünü gere gere söyleyebilir misin?! 

Değerli milletvekilleri, sözleşme, Haksız olarak işten çıkarıldığı kanısında olan işçiye, ta
rafsız bir merci nezdinde itiraz hakkı tanınmasını öngörmekte ve ispat yükünü, işçinin tek ba
şına taşımamasını sağlayacak yöntemleri belirlemektedir. 

Ayrıca, sözleşme, geçerli bir neden olmadan işten çıkarılan işçinin iadesi olanağı bulun
mayan hallerde, kendisine bir ödenek ya da tazminat verilmesini gerektirmektedir. Bundan da
ha çağdaş bir sözleşme olur mu? "Ben uygarım" diyen bir insan, bu görüşlere karşı çıkar mı? 

Demokrasiye, insan haklarına saygılı hiçbir insan, buna karşı çıkamaz; çünkü, gerçek de
mokrasinin uygulanmadığı bir ülkede, işçi haklan korunamaz, geliştirilemez. Ayrit şekilde, de
mokratik işçi haklarının korunmadığı, geliştirilmediği ve güvence altına alınmadığı bir ülkede 
de gerçek demokrasi olmaz, demokrasi yaşayamaz. 

Sayın milletvekilleri, dünya değişiyor; toplum hızla değişip gelişiyor; eski dengeler yıkılıp 
yeni dengeler kuruluyor; dünya globalleşiyor; Doğu, Batı, Güney, Kuzey bloku yerine, dünya 
birliğine gidiliyor; utanç duvarı yıkılıyor, Sovyetler dağılıyor; eski alışkanlıklar, katı ve çağdışı 
tutumlar terk ediliyor; ama, Türkiye'de değişmeyen bir şey var : Sayın Özal'ın işçi düşmanlığı!.. 

Veto ettiği bu sözleşme ve arkasından gelecek iş güvencesi yasa tasarısıyla, çalışma yaşa
mında, yeniden yapılanma, katılım, uzlaşma ve demokrasi amaçlanmaktadır. Bir, insan hak
kı; bir, çalışma hakkı olan iş güvencesi ve bunun öncüsü 158 sayılı ILO Sözleşmesinden kork
mak, aslında, huzur, barış ve güven ortamından korkmaktır; sosyal huzuru, sosyal barışı dina
mitlemektedir; üretimi ve kaliteyi düşürmektir. 
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Çalışma yaşamının dinamikliğini, yasaklayıcı ve baskıcı bir yaklaşımla, kinle, düşmanca 
tavırlarla, katı kurallarla, bağnazlıkla düzenlemek mümkün değildir. Böylesine bir anlayış, böy
lesine bir yaklaşım, başta işçi sınıfı olmak üzere, toplumun bütün katmanlarını rahatsız eder, 
toplumsal uzlaşmayı imkânsız kılar, barışı, bozar; çünkü, sorumluluk bilinci içinde özgürlük
lerin kullanılması, yaşamın olağan akışına ters düşmeyecek şekilde esnek, geliştirici düzenle
melerin çalışma hayatına geçirilmesi; huzur, refah ve barışın yerleşip kökleşmesini sağlar. Katı
lım ve uzlaşma, çalışma barışını sağlayan, verimliliği ve kaliteyi artıran, kalkınmayı hızlandı
ran en büyük etkenlerdir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatını yakından ilgilendiren ve acil çözüm bekleyen çok 
sorun vardır. Bunlardan birisi, îş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Prim Tarifesidir. Ne akıl ne 
mantık ne insaf duygulan ve ne de bilimle bağdaşan bu tarifeyi kim veya kimler hazırlamış? 
Hazırlayanların, akademik kariyerleri nedir? Bunların, işyeri gerçekleriyle bir ilişkileri, bilgi
leri var mıdır? Doğrusu bunlar merak konusudur... Çünkü, adaletsizlik örneği sergileyen ve 
çalışanlar arasında çok büyük ayırımlar yapan bu tarife, bakın nasıldır : îşkolları, en az olan
dan, en çok olana doğru, l'den 12'ye kadar olmak üzere, 12 tehlike sınıfına ayrılmıştır. Demir-
çelik sanayiinde tehlike derecesi 5 olarak gösterilmiştir. Aynı tarifeye göre, gazetecilik işleriyle, 
Şeker sanayii tehlike derecesi 2, kimya ve gübre sanayii tehlike derecesi 3 olarak gösterilmiştir. 
Durum böyleyken tehlike derecesi daha az olan kimya gübre sanayii, gazetecilik işleri ve şeker 
sanayii işçileri yılda 90 gün fiilî hizmet zammı alırken, daha ağır işyeri olan demir-çelik işçile
ri, bu zammı alamıyor! Gazeticilik işçileri, kurşun zehirlenmesi nedeniyle bu zammı alırken, 
daha ağır kurşun zehirlenmesine maruz kalan akü işçileri bu zammı alamıyorlar! 

Tamamıyla adaletsizlik kokan bu tarifenin yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor ve işyeri 
değil, işyerinde var olan etken faktörler göz önünde bulundurularak, tarife yeniden hazırlan
malıdır. Örneğin, kurşun zehirlenmesi, bu prime bir gerekçe oluyorsa, "kurşun kullanan yerler" 
denilmelidir. Aksi takdirde, sesini duyanlar bu tarifeden faydalanırken, sesini duyurarnayanlar 
hiç alamazlar. $ 

Sayın milletvekilleri, 506 sayılı SSK Kanunu çağın gerisinde kalmıştır. Bu Kanunun, gü
nün koşullarına, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü prensibine uygun bir hale bir an önce 
getirilmesi gerekmektedir. Arada bir birtakım ilaveler yapmak suretiyle, kanun, âdeta yamalı 
bohçaya dönmüş; ama, hâlâ eksikliklerle doludur. 

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik, kavram olarak, güven içinde olmak anlamına gelir. Toplu-
mungüvenlik içinde olmasını sağlayacak sisteme de, genel olarak sosyal güvenlik sistemi denir. 

Toplum hayatamızın Örgütsel yapısında aile, temel bir halkadır. Bu nedenle, yaşantımızın 
temel öğesi sayılır. Bu öğenin mutluluğu, cemiyetin mutluluğu demektir. Yurt dışında tedavi 
edilebilir veya maluliyet durumu önlenebilir bir rahatsızlık nedeniyle, sigortalının yurt dışına 
gönderilmesi, gittiği yerdeki tedavi giderlerinin kurum tarafından karşılınması, nimet külfet 
prensibiyle çalışan sigortalılığın, sosyal güvenliğin güzel ve yerinde bir işlevidir. 

Sigortalının bu nimetten faydalanmasına karşılık, eşiyle çocuklarının faydalanmaması büyük 
bir eksikliktir ve Sosyal güvenliği zedelemektedir. 

Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. 
Yine, sigortalının kendisine ve çocuklarına protez parası ödenirken, eşinin bu haktan mah

rum bırakılması, adalet duygularıyla bağdaşamaz. Sigortalının eşine, âdeta, "niçin bu çocuk
ları doğurdun? Bu adama bakmak senin neyine..." dedirten1 bir durumdur, bu haksızlığın da 
bir an önce düzeltilmesi lazımdır. -
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Sayın Bakanım, sosyal güvenlik sisteminin bir parçası, vazgeçilmez bir halkası olan işsiz
lik sigortası, her dönem gündeme gelir, lakin bir türlü yasaîaşamaz. Gerçi, memnuniyetle bili
yoruz ve takip ediyoruz ki, bunun üzerinde büyük bir çalışmanız var. Bu çalışmanızdan dolayı 
sizi kutluyoruz ve destekliyoruz. Ama, bunun, artık bir an önce yasallaşması ve kazanılmış 
haklara dokunulmadan, bir an önce çıkarılması gerekmektedir. 

Çalışma yaşamında, işsizlik sorununa bağlı olarak, iş güvencesi yanında, gelir güvencesi 
de önemli bir yer tutmaktadır. 

îşten çıkarılanlar çaresiz kalmamalıdırlar. İşsiz kalınması veya işini kaybetme ve buna bağlı 
olarak gelirin kesintiye uğraması korkusu, işyerinde, verimli ve barış ortamı içinde üretim sü
recinin kesintisiz sürmesinin sağlanmasında büyük bir engel oluşturmaktadır, tşsiz kalınması 
durumunda, gelir sürekliliğinin sağlanması son derece önemlidir. 

Sayın Bakanım, üzerinde önemle durulması gereken bir husus da şudur : Bilindiği gibi, 
sosyal güvenlik sistemi bölük pürçüktür. Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı kuruluşlarının her bi
rinin mükelleflerine sağladığı olanaklar çok farklıdır. Bu sistemler arasında, olanaklar yönün
den doğan farklılıkların bir an önce ortadan kaldırılması ve hepsinin aynı seviyeye getirilmesi 
lazımdır. 

Sayın Bakanım, sıkıntılar çoktur, örneğin, işçi, memur gibi bordro mahkûmlarından ya
pılan kesintiler yüzde 50'ye yakın olmaktadır. SSK primi, Gelir Vergisi, Toplu Konut, Tasarru
fu Teşvik Fonu gibi adlar altında kesintiler yapılmaktadır. Zaten kıt kanaat geçinen bu insan
ların, bu denli yüksek kesintisi, onları gerçekten çok mağdur bırakmaktadır. Bunu, onların 
lehine düzeltmek gerekmektedir. 

Yine, bazı meslek okullarından mezun olanların, okullarında geçen sürelerinin üçte ikisi, 
bunların emekliliğine sayılıyorken, bazı meslek okullarında geçen sürelerden, o okulların men
supları faydalanamamaktadır. 

Eşitsizlik örneği olan bu durumun, bir an önce düzeltilmesi lazımdır. 
Sayın Bakanım, çalışma hayatı sorunlarla doludur. Senelerin ihmali, umursamazlık ve yet

kililerin, çalışma hayatının yalnız bir kesimine yaranma içindeki tavrı, sorunların dağ gibi bü
yümesine neden olmuştur. Bu sorunlardan bir tanesi, son senelerde meydana getirilen taşeron
luktur. tşçi sendikaları, son üç yılda bağıtladıkları başarılı toplu iş sözleşmeleriyle, ücretleri 
önemli derecede artırınca, tüm işverenler, bu toplusözleşmelere karşı taşeronluk silahını getir
diler. Ucuz ve sessiz işgücü kaynağını oluşturan taşeronluk, işverenlerin son yıllarda tercih etti
ği bir silahtır. Çünkü, taşeron işçisi sessizdir, iş güvencesi yoktur; ne toplu iş sözleşmesi ne 
de tş Yasasında yer alan haklarını kullanamaz; yasalarda öngörülenin çok üstünde sürelerle 
çalışır; ne tatil, ne de fazla mesai ücreti alır; kıdem tazminatından mahrumdur. Kısaca, taşe
ron işçisi köledir; kaçak veya düşük bordroyla çalıştırıldığı için, devletin büyük bir vergi geliri 
kaybı olmaktadır. Aynı şekilde, SSK'nın da prim kaybı söz konusudur. Bu nedenle, taşeronlu
ğa karşı, sistemli ve kararlı bir mücadele yapılmalıdır. İşçiyi köleleştiren taşeronluğa karşı mü
cadele vermek, demokrasiye, insan haklarına saygının bir gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, 1980'li yıllarda ekonomideki darboğazları aşmak amacıyla uygula
maya konulan ekonomik politikalar, beraberlerinde, köşeyi dönme, malı götürme anlayışını 
da getirmiştir. Özellikle ANAP İktidarı döneminde, devlet anlayışı, aile şirketi anlayışıyla öz
deşleşince, tüm kamu hizmetlerinde kâr motifi ön plana çıkmıştır. Sosyal devlet anlayışı, aile 
şirketi anlayışıyla özdeşleşince, sosyal devlet bir kenara itilmiştir. İnsan sağlığı ve özellikle 
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işçi sağlığı hizmetleri, kâr getirmediği için ihmal edilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak, her 
yıl çok yüksek oranda iş kazası olmaya başlamış; ölüm, iş görmezlik hali, yani sürekli maluli
yet, işgücü ve iş kaybı ile meslek hastalıkları çok görülmeye başlamıştır. Örneğin : 1985 yılın
da, 148 027 iş kazası olmuş; 1 321 ölüm, 2 625 maluliyet, 542 meslek hastalığı ile 2 292 573 
işgücü kaybı olmuştur. Bu rakamlar sürekli artış göstererek, 1988'de 171 769 iş kazası seviyesi
ne ulaşmış ve bunun neticesinde, 1 475 ölüm, 2 387 maluliyet, 695 meslek hastalığı ve 2 714 
288 işgücü kaybı olmuştur., 

Bu olayları kader olarak yorumlayanlayız; çünkü böyle bir yaklaşım, sorumluluktan kaç
manın en kolay yoludur. Kaderin değil, ihmalin sonucu olan bu iş kazalarıyla Avrupa'da birin
ci sıradayız. ILO'nun verilerine göre, ülkemizde sigortalı her 1 000 işçiden, iş kazası nedeniyle 
ölüm. riski yüzde 5'ken, bu oran Avrupa'da yüzde 1, Kore'de yüzde 3'tür. Türkiye, iş kazaları 
bakımından, ABD'den 8, Fransa'dan 9, Almanya'dan 3 misli; Mısır ve Tunus'tan bile 2 misli 
fazladır. ' 

Yeterli ve etkin önlemlerin alınamayışı nedeniyle toplu ölümlerin meydana gelmesi, muh
telif derecelerdeki sakatlıkların oluşması, sürekli maluliyetler ve işgücü kayıpları olurken, top
lumun tüm katmanları, sosyal ve ekonomik yönden ağır kayıplara uğramaktadır. Halkımızın 
kan, can, gözyaşı ve ağır ekonomik kayıplarla faturasını ödediği bu ihmali süratle ortadan kal
dırmak mecburiyetindeyiz. 

İşyerlerinin özelliklerine göre eğitim görmüş hekimlerin istihdam edilmesi şarttır, işyerine 
haftada bir iki saat gelen ve iki üç metre uzaktan işçiyi kontrol eden bir hekim işyerinde istih
dam edilemez. Konu, insan sağlığı, işçi sağlığı olduğu için, orada görev yapacak hekimin, hem 
meslek hastalıkları, hem iş ve işçi .sağlığı ve hem de koruyucu hekimlik eğitimi görmüş olması 
zorunludur. 

Ücretler, sosyal, ekonomik, fiziksel ve biyolojik çevrenin stres yaratıcı etkisinden koruya
cak düzeyde olmalıdır. İstatistikler, kazaların yüzde 98'inin önlenebilecek türden olduğunu gös
termektedir. 

Sayın Bakanım, burada, işçi sağlığından söz ederken, biraz da, meslek hastalıklarıyla ilgi
li hastanelere değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, Türkiye'de meslek hastalıkları çok yüksek 
oranda bulunmaktadır ve yanılmıyorsam, hâlen, biri Ankara'da ve diğeri de İstanbul'da ol
mak üzere, sırf bu hastalıklara bakan; fakat, yatak sayısı 100'ün altında olan iki hastane vardır. 

Siz de takdir edersiniz ki, bu hastaneler ihtiyacı karşılamaktan son derece uzaktır. Emek-
yoğun olan İskenderun, Adana, Karabük, Zonguldak, İstanbul ve Bursa gibi yerlerde de mes
lek hastalıkları hastaneleri açılmasının veyahut da mevcut olan SSK hastanelerinde bunlarla 
ilgili kliniklerin açılmasının çok yerinde olacağı inancını taşıyorum. ( , 

Sayın milletvekilleri, çağdaş toplum, bütün katmanlarına yeterli bir gelir sağlayan, payla
şımı adaletli bir şekilde gerçekleştiren ve ona sosyal güvenlik sağlayan toplumdur. Böyle bir 
toplum, sağlıklı ve mutlu bir toplumdur. Lakin, bir toplumda, eğer çağdaş olanaklardan yok
sun olanlar varsa ve bu olanakları edinebilecekleri fırsat yaratılmazsa, bu, onların mutsuzlu
ğuna ve dolayısıyla da ruhî huzursuzluklara yol açar. 

Sosyal devlet ilkesinin göz ardı edildiği, Evren'li, ANAP'Iı kaybolan yıllarda, devlet, zen
gini seven bir anlayışla yönetilmiş, gittikçe ağırlaşan yaşam koşulları karşısında, halkın yüzde 
80'i çaresizliğe ve yalnızlığa itilmiştir. Nüfusun beşte birlik dilimi, millî gelirin yüzde 55'ini 
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alırken, geri kalan yüzde 80'i, millî gelirin ancak yüzde 45'ini alır hale getirilmiştir. İşte bu 
• dönemde, çalışanların reel ücretleri yüzde 60'a yakın gerilemiştir. Bu dönemde, işsizlik oranı, 

cumhuriyet tarihinde görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Yine bu dönemde, sosyal güvenceden 
yoksun olarak çalışanların sayısı çığ gibi artarken, sosyal güvenlik kuruluşları, görevlerini ya
pamaz hale getirilmiştir. Sınırlı kaynaklarımız, hanedana(î) peşkeş çekilirken, batık şirketler 
kurtarılırken, vatandaşın çaresizliğine seyirci kalınmış; bu yetmiyormuş gibi, süper emeklilik 
gibi dümenlerle de insanlarımız dolandırılmış ve çaresizliği artırılmıştır. 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin sebep olduğu bu bozuk tablo, özellikle sabit dar gelir
liyi perişan etmiştir. Şöyle ki; 1950'de, beslenmeye, aile bütçesinden ayrılan pay yüzde 46 iken, 
1985 yılında bu oran yüzde 16,7'ye düşmüştür. Giyinmeye ayrılan pay da aynı şekilde bir düşüş 
kaydederek, 1950'de yüzde 14 iken, 1985'te yüzde 7'ye düşmüştür. Buna karşılık, barınmaya 
ayrılan pay sürekli artarak, 1950'de yüzde 3 iken, 1985'te yüzde 23,5'e yükselmiştir. İnsanları
mız, açıkta kalmamak için, giyim ve gıdasından kısıntı yapmış, bu da sağlığını olumsuz yönde 
etkilemiştir. Nitekim, 1950'de sağlık giderleri için aile bütçesinden yüzde 5,4 pay ayrılırken 
1985'lerde bu pay yüzde 21'e varmıştır. 

Sayın milletvekilleri, halkımıza bir deli gömleği gibi giydirilen 1982 Anayasasının antide
mokratik baskıcı hükümleri değiştirilmedikçe, toplumsal huzuru ve çalışma barışını sağlamak 
mümkün değildir. 

Sendikal örgütlenmeyi önleyen, kitle örgütleriyle ilişkilerini yasaklayan, politika üretme 
ve siyasal partileri etkileme faaliyetlerini ortadan kaldıran hükümler Anayasadan çıkarılmalı
dır. Tüm çalışanlara sendika kurma hakkı tanınmalıdır. 

Çağdaş demokrasilerde, sivil toplum örgütlenmesine engel getirme diye bir şey yoktur. Bir 
ülkenin gücünü, o ülkenin insanlarının emeği, o ülke insanlarının birlikte hareketi, düşünce 
özgürlüğüne dayanan özgür.hareketi oluşturur. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, 5 dakikanız kaldı efendim. 
ALİ UYAR (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
İnsanın değerini yüceltmek için, insanların özgürce örgütlenmesine izin vermek şarttır. 

Devletin gücü de, ancak, emeğin gücüyle ortaya çıkar. Çalışma yaşamında, yaşanan bunalı
mın, görülen haksızlıkların,istismar ve huzursuzlukların önlenmesi, sosyal bir bunalıma dö
nüşmemesi için, Anayasanın, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, çağdaş demokrasi
nin tüm kurum ve kurallarına, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uygun bir biçimde düzen
lenmesi, kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. 

Çalışma hayatıyla ilgili yaptırımlar, işçiler ve sendikalar üzerindeki baskılar, çalışma barı
şının bozulmasına neden olurken, üretimin de, kalitenin de düşmesine yol açmaktadır. 

Bu nedenle, Anayasanın çalışma hayatıyla ilgili 51, 52, 53, 54, 55, 82 ve 108 inci maddeli-
. rinin değişmesi bir an önce gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra, 2821, 2822 ve 1475 sayılı ka
nunlar mutlaka değiştirilmelidir. Çağdışı olan bu kanunlar değiştirilmedikçe, çalışma hayatı
nın, çalışma barışının düzeleceğini sanmak yanlış olur. 

Toplumun bazı kesimlerine örgütlenme hakkı tanımak, bazı kesimlerine tanımamak; ülke 
sorunlarıyla ilgileniyor diye yıllarca tutuklamak, işkenceye tabi tutmak, yargılamak, sendika 
kapatmak çağdışılıktır. Yalnız siyasî partiler değil, aynı zamanda tüm demokratik kitle örgüt
leri, özellikle işçi sendikaları, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurları, toplumsal barı
şın sinıgeleri, demokrasinin temel taşları, rejimin teminatlarıdır. 
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Tüm çalışanlar, örgütlenme hakkını, işverenlere karşı özgürce kullanabilmelidir. Sendikal 
faaliyetler nedeniyle işten çıkarmalar sona ermeli, cezalandırma, aklın ucundan dahi geçme
melidir; çünkü demokrasi, bölgeden bölgeye, kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye veya kişiden kişi
ye göre değişmez ve çünkü, demokrasi, evrenseldir, tüm ilkeleriyle evrensel bir bütündür. Bu 
ilkelerden bir veya birkaçını çiğnemek ya da ortadan kaldırmak, demokrasinin yok. olmasına 
yol açar. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin huzuru, refahı ve mutluluğunu sağlamak, hehimizin temel 
hedefidir. Bunu, toplumun bir kesimini memnun edip, bir diğer kesimini feda etmek suretiyle 
sağlamak mümkün değildir. Toplumsal uzlaşma sağlanmadan bir yere varılamayacağını her
kesin iyi bilmesi gerekir. Bunun için, daha önce söylediğim, Anayasa ve yasalardaki engellerin 
kaldırılması, çalışan herkese, grevli, toplusözleşmeli sendikal hakların verilmesi şarttır. Yasal 
düzenlemelerden sonra sıra, gelir dağılımındaki adaletsizliklere, yani ekmeğe gelir. Önce öz
gürlük, sonra ekmek; çünkü, ancak Özgürlüğün olduğu- yerde ekmek vardır. 

Hükümet Protokol ve Programı bunu hedeflemektedir. Hükümetin de' bunu gerçekleşti
receğine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ayrıca inanıyoruz ki, ülkemizde demokrasinin yerleşip kök
leşmesi, sağlam temeller üzerine oturması, ancak toplumsal dengelerin kurulmasıyla olur. 

"Ben zenginleri severim", "sendikalar gereksizdir", "Çalışma yaşamını düzenleyen de
mokratik yasalar veto edilmelidir" mantığıyla dengeler kurulamaz. 

Toplumsal uzlaşma, toplumsal denge, ancak taraflara sosyal, ekonomik, siyasal fırsat eşitliği 
sağlayarak kurulabilir. Hükümet de bunu çok iyi bildiği ye takdir ettiği için, bu amacına ulaş
mak üzere, belirli bir plan ve program yapmıştır. 

Hükümet Programında öngörülen hedeflere mutlaka ulaşılacaktır; ama, bu arada, elbet
te vetocular olacaktır, elbette komplolar olacaktır, elbette domokrasi düşmanı güçler direne
cektir ve elbette çıkarcılar karşı koyacaktır; ama, Türkiye'nin, çağdaş, demokratik, uygar ve 
laik bir ülke olmasını engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, en içten sevgi ve saygılarımı sunarken, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, başta çalışanlar olmak üzere, ülkemize ve tüm halkımıza hayır
lı olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uyar. 
Oyunu kullanmayan sayın üyeler, kupalar kaldırılmadan evvel oylarını kullansınlar efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA EMlN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1993 yılı bütçesi 

üzerinde konuşurken, sadece sosyal güvenlik alanıyla ilgili konular üzerinde duracağım ve gö
rüşlerimizi bu odak üzerinden arz edeceğim. 

Sosyal güvenlik, insanlık tarihinin geçirdiği çeşitli deneylerin bir ürünü olarak, temel bir 
insan hakkı ve devlet görevi tanımlamasıyla, insan Hakları Evrensel Beyannamesi, Atlantik 
Şartı, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası belgelerde yerini almış ve Anayasamıza da önemli 
boyutta buf nitelikleriyle yansımıştır. Fakat, bugün, insanlarımız, yaşamları boyunca karşılaşa
bilecekleri doğal, olağan veya olağanüstü olayların yarattığı yaşlılık, ölüm, hastalık, sakatlık, 
dulluk, yetimlik, bakıma muhtaçlık gibi risklere karşı sosyal ve ekonomik olarak yetirli bir ko
ruma. ve güvence altında değildirler. Bakanlık bütçesinden de anlaşılacağı üzere, devlet, 
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bu alanda sadece lafzî bir Anayasal yükümlülük altında gözükmekte, fiilen sosyal güvenlik 
alanında bir katkıda bulunmamaktadır. 

Bugün, ülkemizde, ulusal gelirin ne kadarının devlet eliyle sosyal güvenliğe tahsis edildiği
ni, sosyal güvenlik harcamalarına ulusal bütçeden ne kadar pay ayrılmış olduğunu, sağlıklı 
bir biçimde belirlemek dahi mümkün değildir. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde, sağlık harcamalarıyla birlikte, sosyal güvenlik harcamala
rının bütçeler içindeki payı asgarî yüzde 30 ila yüzde 49 arasında bir oranda değişirken, OECD 
istatistiklerine yansıyan şekliyle, ülkemizde bu oran yüzde .2,6 olarak gözükmektedir. 

Ülkemizde bir kısım sosyal güvenlik hizmetleri, başlıca, TC Emekli Sandığı, SSK, Bağ-
Kur olmak üzere üç temel kurum tarafından yürütülmektedir. 

Bu kurumlar, aslında, sosyal güvenlik kavramının özel bir alt kurumu olan parasal katı
lımlı sosyal sigorta sisteminden başka bir işlev yürütmemektedirler. 

Finansmanda, katkıda devlet yoktur. Üstelik bu kurumlar, külfet-nimet dengesi çeşitliliği 
arz eden eşitliksiz, neredeyse her yılda bir, bünyeleri ve aktüer dengeleri siyasal iktidarların 
yasa koyma erki ve mutlak bir hükümran vesayet hukuku ilişkisiyle altüst edilen ve kaynakla
rına dahi el uzatılabilen müdahalelere maruz kalan yönleriyle, sağlıksızlık içinde bulunmakta
dırlar. 

Parasal katılımlı sosyal sigorta sistemini yürüten bu kurumların, 1991 sonu itibariyle ver
dikleri hizmetlerden, aktif iştirakçileriyle aylık ve gelir alanları dahil, yaklaşık 10 milyon yurt
taşımız yararlanabilmektedir. Bu durum, genel nüfusumuza oranla, muhtaçlarımızın ancak yüzde 
17'sinin asgarî bir sosyal güvenlik sisteminden ve hizmetinden, devletin hiçbir katılımı olma
dan, kendi parasal katkılarıyla yararlanabildiğim göstermektedir. 

Kurumlar, iştirakçileri bakımından, aile bağımlılığı da değerlendirildiğinde ve bağımlılık 
katsayısı 4 olarak kabul edildiği halde bile, genel nüfusumuzun yüzde 68'ini kapsayan bir tab
loda gözükmekte ise de, yurttaşlarımızın yüzde 32'sinin, parasal katılımlı bir sosyal sigorta 
hizmetinden dahi yoksun olduğu, yani sosyal güvenceden tamamen yoksun kaldığı açıkça or
taya çıkmaktadır. Kaldı ki, parasal katılımlı bu kurumlaşmadan sağlanan hizmetlerin yetersiz
liği, hem aktif sigorta iştirakleri bakımından ve hem de özellikle kurumlardan aylık ve gelir 
almakla olanların karşılaştıkları riskleri telafi edememesi, insan haysiyetine uygun bir yaşa
mın devamını ve koruyuculuğunu sağlayamaması yönünden, ayrıca kanamaya devam eden ağır 
bir sosyal yaradır. 

Sosyal güvenlik olgusunu, elbette ki, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliğin
den, siyasal yapılanmasındaki etkilerden soyutlayanlayız. Bugün, fiilen karşı karşıya olduğu
muz tabloda, itiraf etmek gerekir ki, 70 yıllık cumhuriyet hükümetlerinin payı vardır; ancak, 
bu paydan nasipdar olmamak için yapılan son yıllardaki siyasî tartışmalarda 1983 yılı hep Mi
lat gibi ele alınmaktadır. Sorumluluk paylarını hatırlatmak için, hemen ve topluca belirtmek 
gerekirse, 1983 yılına kadar geçen süre içinde, zaman zaman iktidar olan bugünkü Koalisyon 
ortağı partilerimizin selef hükümetlerinin, 60 yılda bu parasal katılımlı sosyal güvenlik hizme
tinden yararlandırabildikleri yurttaş sayısı 23 milyondur; o tarihteki genel nüfusumuza oranı 
da, yüzde 45 civarındadır. 1983'ten 1991 yılı sonuna kadar bu sayı, 23 milyondan 40 milyona, 
genel nüfusa oranı ise, yüzde 45'lerden, yüzde 68'lere çıkarılmıştır; yani, 60 yılda erişilebilen-
lerin yüzde 50'sine dokuz yılda ulaşılmış olduğu tespit edilmektedir. Ben, bu gerçeği övünme 
olarak değil, sadece bir siyasî defi beyanı olarak söylüyorum. Asıl gerçek, ülkemizin çağdaş 
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bir sosyal güvenlik sisteminden yoksun olduğu ve bugünkü siyasî iktidarın, ne programı, ne 
uygulamaları, ne yaklaşımları, ne de bütçesi ile böyle bir sistemin kurulmasını sağlamaktan 
uzak bulunduğudur. 

1 Tarihsel gelişmenin ve toplum yaşamının çağımıza ulaşan bir biçimi olarak, insanlar, uluslar, 
devlet diye bir aygıt, bir örgüt kurmuşlarsa;.bu örgüt ve bu aygıtı kendilerinin dirliği düzeni 
için kurmuşlarsa, devletin, sosyal güvenliği sağlaması, yaşamsal ve vazgeçilmez bir ödevi, o 
devletin uyruğunda olan her bireyin de, sosyal güvenlik hakkıdır. Kaldı ki, sosyal güvenlik, 
temel bir insan hakkı olmanın ötesinde, kalkınmanın da motorudur, bir beşerî sermaye yatırı
mıdır. Bu yarınlarından endişe duymak huzursuzluğuna düşmeyen bireyler yaratmak bakımın
dan, demokratik rejimin sigortasıdır; gelirin yeniden ve daha adil dağıtılması için, toplumsal 
barışı ve adaleti sağlayacak bir araçtır; verimliliğin de temel şartıdır. 

Devlet, kendisinin de finansmanına katıldığı mevcut kurumlaşmayla entegre.olacak genel 
bir millî sosyal güvenlik sisteminin kurulması ve hizmete sokulmasındaki ödevini gün geçir
meden yerine getirmelidir. 

Bu alanda bilimsel bir araştırmaya, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına dayalı bir ça
lışmaya yönelmeli, ortaya konacak sistem tartışmaya açılarak, yakın vadede gerçekleştirilmelidir. 

Parasal katılımlı sigorta sistemleri, ayrıca yardımcı sistemler olarak, bu genel sistemin ya
nında teşvik edilerek desteklenmeli ve geliştirilmelidir. 

Çok yakın bir vadede acilen ele alınması kaçınılmaz böylesi genel bir çözüm yanında, bu
gün, çok kısa vadede, mevcut sistem içinde çözüm bekleyen sorunlar vardır. Mevcut sistem içe
risinde acilen alınması gerekli önlemlerin büyük çoğunluğunu içeren dört ayrı kanun teklifi
miz, Yüce Meclisin'Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda aylardır bekletildiği halde, Hükümet, 
bu tarihe kadar herhangi bir kanun tasarısını da Yüce Meclise sunmamış durumdadır. 

Tabiî, şimdi, burada, Hükümetin de kanun tasarıları hazkladığı, tartışmaya açtığı,, bu iş
lerin, devlef bürokrasisi içinde öyle kolay olmadığı söylenecektir. . < 

Bu söylemleri bir yıldır dinliyoruz ve banka kapılarında ödeneceği kuşkulu hale getirilen 
üç kuruşluk emekli maaşını ve devletin, zimmetine geçirdiği(l) vergi iadelerini bekler gibi bek
liyoruz... 

Sosyal güvenlik kuruluşları, tarihlerinin hiçbir döneminde bu denli acze ve iştirakçileri 
de bu denli ıstıraba düşürülmemiştir, Bu duruma mazeret aranırken, 1983 ve 1991 yılı milat(!) 
olarak alınmakta, böylece, 1983 öncesi, bir siyasî illizyonla(l) yok sayılmakta, 1991 sonrası ise 
tümden görmezlikten gelinerek, sorumluluk unutturulmak istenmektedir, 

tşte, bu anlayış içinde "Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un sorumlusu biz değiliz" 
denilmektedir. 

Ben, bir siyasetçi gibi söyleyemiyorum; "Sosyal güvenlik kurumlarının sorumlusu, yetmiş 
yıllık tüm cumhuriyet hükümetleridir" demek zorunluluğunu duyuyorum. 

İşte bu odaktan, gelişmelere gerçek yönleriyle bakmak gerekirse, Bakanlıkla ilişkisi bu
lunmayan Emekli Sandığını bir kenara bırakıyorum, Bağ-Kur'u da belli ölçüde bir kenara bı
rakmak istiyorum; ancak, Bağ-Kur'un sakat bir doğumla kurulduğu, iştirakçilerinin on yıl prim 
ödemeden, ödemiş gibi sayıldığı, buna karşılık, 3 bin lira tutarında bir prim alınıp, kuruluşun
dan sekiz ay sonra emekli maaşı verildiği ve bu durumun cereyan ettiği tarihin de 1972'Ier ol
duğu unutulmamalıdır. 
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Bağ-Kur'un kayıtlı gözüken 2 888 000 aktif sigortalısının 31 bini düzenli prim verir halde
dir; buna karşın 655 bin iştirakçisine maaş ödenmektedir. 

Bu tabloya rağmen, 1991 yılına kadar ayakta tutulan böyle bir sigorta sistemindeki çö
küntüyü, miladî tarihler koyup, 1972'li yılların sorumluluğundan kurtulmak mümkün müdür? 

Bu konuda geniş bilgi ve ihtisası olan değerli arkadaşımız Eskişehir Milletvekili Sayın Mus
tafa Balcılar'ın, Bağ-Kur'un durumunun düzeltilmesiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi bir 
yıl önce Meclise sunulduğu halde, ele aldırılmamiştır. Bir yıla yaklaşık bir süre sonra, komis
yona, Hükümetçe getirilen Bağ-Kur kanun tasarısıyla teamülen birleştirilerek, müzakeresi da
hi önlenmiştir. 

Bir yıl içinde bulunan ve aslında yıkım olan çözüm ise, Bağ-Kur'un prim alacaklarından 
doğan gecikme zammı ve faizlerinin affı ve erken emekliliğin teşviki olarak ortaya çıkmıştır. 
Böylece, sonuçta, Bağ-Kur daha büyük kayıplara uğratılmıştır. 

Hükümet tasarısının 9 uncu maddesiyle de Bağ-Kur açıklarının bütçeden karşılanması, 
bulunan yegâne çare olarak karşımıza çıkmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna gelince : 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşu, temelde, tşçi Sigortalan olarak 1945'lere kadar 
uzanır. 1945'lerden, 1983'lere kadar 38 sene siyasal iktidarda hangi partiler vardı? Konuşma
mın başında bu yılların mukayesesini özetle yaptım, tekrar etmek istemiyorum, 1983 yılından 
önce de, gerek iştirakçilerinin ve gerekse işçi hareketinin Sosyal Sigortalarla ilgili şikâyetleri, 
rahatsızlıkları mevcuttu. 1983-1991 arasında da vardı ve fakat şimdi, artarak devam ediyor. 

Devam edegelen sorunların son bir yıldır ağırlaştırıldığını gizlemeye çalışmak, hiçbir za
man çözüme medar olamaz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun uyguladığı başlıca sigorta kolları, iş kazaları ve meslek has
talıkları, hastalık,'analık ile, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır. 

1991 yılı sonu itibariyle bu sigorta kollarının aktüer durumuna baktığımızda, bunlardan 
iş kazaları ve meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigortalarının gelirleri, 1990 yılına kıyasen 
yüzde 92 oranında bir artışla 8,3 trilyona ulaşmıştır. Giderler toplamı ise 5,1 trilyon olarak 
gerçekleşmiş ve bu üç sigorta kolu 3,1 trilyon lira, 1991 yılında gelir fazlası vermiştir. 

Yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta kolunun gelirleri, 1990 yılma kıyasen yüzde 99 oranın
da bir artışla 14.8 trilyon liraya ulaşmıştır; giderleriyse 12.4 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir 
Bu durumda, 5.4 trilyon liralık bir sosyal yardım zammı ödemesinin bu giderler içinde bulun
masına rağmen, bu sigorta kolu, 2.4 trilyon lira fiilî gelir fazlası vermektedir. Ancak, bu gelir 
fazlasına rağmen, bu sigorta kolunun hesaplarında 7.9 trilyon liralık gider fazlası gösterilmesi, 
uzun vadeli ve birikim sistemli bu sigorta kolunda, teknik olarak, matematik karşılıkların, Ku
rum gelirlerinden ayrılmasından ileri gelmektedir. 

Nihayet, 31.12.1991 tarihi itibariyle, Sosyal Sigortalar Kurumu gelir gider tablosuna bak
tığımızda, 1990 yılına kıyasla 11.5 trilyori lira artarak, yüzde 96 oranında bir artışla, gelirler 
toplamının 23.5 trilyon liraya ulaştığı, giderler için de 14.6 trilyon liralık matematik karşılıkla
ra yer verildiği halde, gelir-gider tablosunun bu muvazeneyle bağlandığı tespit edilmektedir. 

Görüldüğü gibi, 1991 yılı sonuna kadar; Sosyal Sigortalar Kurumu, ne bankalara ne Ha
zineye yük olmadan, ödemeler aksatılmadan getirilebilmiştir. Bu tablo karşısında, neyin, "so
rumlusu biz değiliz" denilebilmektedir? " 
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Elbette ki, primi alınmaksızın Kurumca yapılan bir ödeme olan ve Kurumdan aylık ve 
gelir alanlara yapılan toplam ödemeler içinde çok önemli bir yer tutan sosyal yardım zammı 
ödemeleri, Kurumun aktüer dengesini fevkalade tehlikeli ve aleyhte olarak etkilemekte ve boz
maktadır. Fakat, Kurumu, bu karşılıksız ödemeye mahkûm eden düzenleme, hatırlanmalıdır 
ki, 1977 yılında, "Yakacak Yardımı" adı altında Kurumun sırtına yıkılmıştır. 

Şimdi sormak gerekir : 1977 yılında iktidarda kim vardı ve Kurumu bu ödemeye kim mah
kûm etmişti? Kurumun geleceği ve aktüer dengesinin olumsuzluğa yöneleceği hakkındaki ün
lü Zelanka Raporunun verildiği 1972 yıllarında, gerçek dişi borçlanmalara yer veren, işçi ol
mayan serbest meslek sahiplerinin de katılmasıyla kuruma olağanüstü yük bindiren, aktüer 
dengeyi tahrip eden düzenlemelerin yürürlüğe konduğu yıllarda, Kurumun fonları ve kaynak
larına yüzde 3'lük, yüzde 6'lık gülünç bir faiz uygulanarak Hazineye çekildiği ve hatta kay
naklara doğrudan, en acımasız biçimde el konulduğu 1980 öncesi yıllarında, iktidarda kimler 
vardı?.. , 

Şimdi, günümüze doğru da gelelim : Bir taraftan, Kurumun aktüer dengesini olumsuz 
yönde etkileyeceği bizzat Kurum Genel Müdürü tarafından, yakınmayla ifade edilen erken emek
lilik yasası çıkartılırken, diğer taraftan "vatandaş kendisini niye gecikme zam ve faizine mah
kûm etsin? Diz devletle vatandaşı barıştırıyoruz" denilerek, prim alacaklarıyla yarışır seviyeye 
gelen gecikme zam ve faizleri affedilirken, Kurum aktüer dengesine darbe indirilirken ve öden
meyen primlerin ucuz bir işletme sermayesi olarak kullanılması tutumu ödüllendirilirken, ikti
darda başka bir siyasî heyet mi vardı?.. 

Bunların cevaplan açık seçik olarak verildiğinde görülecektir ki, "Sosyal Sigortalar ve Bağ-
Kur'un sorumlusu biz değiliz" iddiası ve yakınması, boşlukta kalmaya mahkûmdur. "İşçi ka
çağını önleyip, ayda 750 milyar daha prim alırsak, ayda, 1.1 trilyon, sosyal yardım zammı için 
bütçeden tahsis alınırsa, Hükümet Programında vaat ettiğimiz, emeklilerin durumu, düzelme 
noktasına o zaman gelecektir" diyor Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda. Yani, işi, 
düyuna bırakıyor! 

Bu, çok iyi de, bütçeyi hazırlayan hükümettir, yönlendiren desiyasî iktidar çoğunluğudur. 
Şimdi, "bütçeden böyle bir pay ayrılmasına mani bir hal mi vardır veya ayrılan bir pay mevcut 
mudur?" diye sormak gerekir. 

Kurum alacaklarının bir yıl içinde tespitini ve tahvil karşılığı tasfiyesini, yani, bir nevi si
linmesini öngören bir tahkim kanunu getireceksiniz; esasen, açıkça belli olan bu alacakların, 
bir ay içinde ve nakteh Kuruma ödenerek tahkime tabi tutulması ve ödenmesi geciken kısımlar 
için gecikme zam ve faizi uygulanması talebiyle bu kanuna bir fıkra eklenmesini içeren önerge
mizi reddedeceksiniz ve fakat kaynak aramak için yakınmaya devam edeceksiniz!.. 

Bu çelişki, acaba nasıl izah edilecektir? 

"Süper" denilen emeklilerle ilgili .olarak yapılan düzenleme sırasında, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, Kurumun aktüer dengesi gözetilerek getirilen tasarıyı, o günün ittifakı içinde olum
suzluğa dönüştüreceksiniz, sonra Anayasa Mahkemesine gidip iptal ettireceksiniz ve bugün gelip, 
bu girişimlerinizle mağduriyete terk edilen 62 bin emeklinin sorununa çare bulmak için kay
nak aradığınızı söyleyeceksiniz ve bu çelişkiler içinde sosyal güvenlik sorunlarına, sosyal gü
venlik kurumlarının durumuna çare arayacaksınız... 
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Bu tutumda, içtenliği ve inandırıcılığı bulmak ve meydana getirilen bu tablonun sorumlu
luğundan kaçmak mümkün değildir. 

Görülüyor ki, sadece, çelişkiler içinde eleştiri üretmenin dışına çıkıp hizmet üretme nok
tasına, geçtiğimiz bir yıl içinde varılamamıştır. Hükümet Programında vaat edilenlerle, beyan
lar ve fiilen yapılanlar arasında gizlenemeyecek sapma ve tutarsızlıklar bulunmaktadır. 

İşyeri ve işçi kaçağı için, işçi sağlığı ve iş güvenliği için izleme ve denetleme belirsizlikleri, 
denetim elemanlarının yetersizlikleri ve eğitim çalışması kısırlığı, Yakın ve Ortadoğu Eğitim 
Merkezi çalışmalarındaki belirsizlik, ISGÜM'ün etkili bir destek kuruluşu haline getirileme
mesi gibi eksiklikler, bu tutum içinde, hem yara olarak kanamaya devam edecek hem de bu 
kısır bütçe imkânlarıyla çarelendirilemeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bağlayın efendim. 
EMİN KUL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Bu anlayışlar ve bu tutum içinde, Bakanlığın, sosyal güvenlik imkânlarının sağlanması, 

yaygınlaştırılması, ve geliştirilmesiyle, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması görevi
ni, ihtiyaçlar ve beklentiler ölçüsünde gerçekleştirmesi, üzülerek belirtiyoruz ki, mümkün ol
mayacaktır. , 

Bakanlık bütçesi, 200 milyarı personeline, 40 milyarı carî harcamalara tahsis edilen ve bir 
önceki yıla göre ancak yüzde 66 oranında artırılan 465 milyar liradan ibaret bir bütçedir. 

Önce, bu bütçe, enflasyona yenik bir bütçedir; sonra, bu bütçeyle hizmet yürütümü, bu 
yeniklik nedeniyle statik kalmaya mahkûmdur. 

Bakanlıkla ilişkili sosyal güvenlik kuruluşlarından sadece SSK'nın, 1992 yılı itibariyle 40 
trilyona, 1993 yılı itibariyle 70 trilyona varabilecek bütçesi dikkate alındığında, bu kurumun 
yürüttüğü 4 sigorta kolundan,en ufağının yıllık gelir fazlasının bile Bakanlık bütçesini aştığı 
gerçeği görüldüğünde, iş ve çalışma hayatıyla sosyal güvenlik sorunlarının bu bütçeyle çözümü 
ve sağlıklı yürütümüyle denetiminin beklenemeyeceğini tekrar üzülerek ifade ediyorum. 

Gayret, yine Bakanlığın ve kurumlarının, oradan oraya sürülen, seçkin, çalışkan ve fera
gatli yönetici ve personelinin sırtına yüklenmiş ve Sayın Bakanın, tutumunu yenilemesine, de
ğiştirmesine, gerçekçi ve içtenlikli yaklaşımlarda bulunmasına kalmıştır. 

Bu düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, ulusumuza, 
işçi hareketimize, çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını, verimler getirmesini di
liyorum. 

Sosyal güvenlik alanında hizmet veren bütün bakanlardan ve yöneticilerden ahirete inti
kal edenlere minnet ve rahmetlerimizi sunuyor, hayatta olanlara başarılar ve mutluluklar dile
yerek, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın Aykut'un süresinden birkaç dakika kullandınız; deneyli bir politikacıdır Sayın Ay

kut, konuşmasını çok kısa bir şekilde özetler ve soruna çözüm getirir. 
Buyurun Sayın tmren Aykut. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1993 yılı bütçesi vesilesiyle, ANAP Grubunun, 
çalışma hayatı ve istihdam konusundaki görüşlerini ve bakanlığın bir yılı aşan faaliyetlerinin 
değerlendirmesini Yüce Meclise sunmak için huzurunuzda bulunuyorum. 
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Çalışma hayatındaki istikrar ve istihdam konusu, ülkemizin kalkınmasında, sanayileşme
sinde en önemli faktördür. Demokrasi havariliğiyle, çare hükümeti olarak kendini kamuoyuna 
lanse eden DYP-SHP Koalisyonunun, bir yıllık dönemi içinde yaşanan olayları, işçinin ve işve
renin huzursuzluğunu, burada Yüce Mecliste bir kere daha dile getirmenin zorunluluğunu ve 
sorunluluğunu duyuyoruz. 

"Benim işçim, benim emeklim, benim dulum" diyerek, seçim meydanlarında vaatler zin
cirini sıralayan Koalisyon Hükümetinin Sayın Başbakanına, Sayın Çalışma ve Sosya Güvenlik 
Bakanına, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonunun kongresinde, işçilerin, devlete güven
lerinin kalmadığını, yüksek sesle ve ciddî protestolarla ifade etmelerine, Türk siyasî tarihinde 
ilk kez Taşlanmaktadır. 

Sayın Bakan, daha sonra gittiği diğer işçi konfederasyonunun kongresiyle, işveren konfe
derasyonunun kongresinde de aynı şiddetli protestolarla karşılaşmıştır. Böylece, Türkiye tari
hinde, hem işçi hem de işveren taraflarının aynı şiddetle protesto ettiği yegâne Çalışma Bakanı 
olma unvanını(î) kazanırken, bunun sebebini acaba fark edebilmiş midir? ' 

Son derece saygılı, terbiyeli, kadirşinas ve devlete bağlı Türk işçisini; ciddî çok ölçülü ve 
daima dikkatli olan işveren kesimini, her türlü nezaket sınırlarını aşan söz ve davranışlara iten, 
onları çileden çıkaran bir ortamı yedi sekiz ay gibi kısa bir süre içinde yaratmış olmak, az ma
haret değildir. 

Çalışma Bakanının.aslî ve birinci görevi, çalışma hayatının barış ve istikrar içinde sürme
sini sağlamak, işçi ve işveren kanatları arasında bir anlayış ve diyalog ortamını yaratmak ve 
her türlü sorunu, çalışma hayatının birbirinden ayrılmaz iki sosyal tarafının uzlaşarak çözme
lerine yardım edecek ortamı hazırlamaktır. Bakalım bu konuda bir yıl içinde tarafınızdan ne
ler yapılmıştır... 

Sayın Bakan, daha koltuğa oturur oturmaz, kolay ve çabuk yoldan kahraman olmanın 
yollarını aramaya başlamıştır. İş güvencesi yasasını çıkarıyorum diye ortaya çıkılmış, sekiz do
kuz aydır toplum bu tartışmalarla meşgul edilmiş, işçi ve işveren kanatları birbirine düşürül
müş, geçmişte pek çok konuyu ortak noktalara getirebilmiş işçi, işveren kesimleri karşı karşıya 
getirilerek, diyalog ortamı tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

O, çok fazla sözü edilen ve Meclisten de geçmiş bulunan ILO sözleşmelerindeki üçlü da
nışma hakkındaki 144 sayılı Sözleşmeye aykırı olarak Bakanlar Kuruluna sevk edilen taslak, 
büyük eleştirilere hedef olmuş, böyle bir yöntem sonucu, taslak Bakanlar Kurulundan bile ge
çememiş, endüstri ilişkiler sistemi daha da gerginleşirken, işçiler bundan çok büyük zarar gör
müştür. Sayın Başbakana, Hükümetin DYP kanadına ve DYP Grubuna, siyasî ortaklığın ne
zaket kurallarına sığmayacak şekilde emrivaki yapılarak, onlar, son derece zor durumda bıra
kılmışlardır. 

Sayın Bakan, işçileri korumak ve bu kanunu çıkarmak için büyük mücadeleler verdiği; 
ancak, Sayın Başbakanın ve Koalisyon ortağı diğer bakanların buna karşı koyduğu intibaını 
vermekten, hatta daha da ileri giderek, çeşitli işçi ve sendika çevrelerinde, yakışıksız üsluplar
la, bunu açık açık söylemekten de kaçınmamış; böylece, büyük bir siyasî çıkar sağlayacağını, 
kahraman olacağını zannetmiş; ama, neticede, bu ucuz siyasî şovların kimsenin gözünden kaç
madığı acf gerçeğiyle karşılaşmıştır. Nitekim bu, şu sözleriyle ortaya çıkmıştır r Bir sendika 
kongresindeki konuşmasından basına yansıyan kendi ifadelerini okuyorum : 
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"Belediyelere gidiyorum yuhalanıyorum, İşverene gidiyorum yuhalanıyorum, siz de yu
halıyorsunuz. Peki, ben kimin için çalışıyorum?.." 

Ben cevap vereyim : Siz, kendiniz içm çalışıyorsunuz. Bunu da, onlar çok iyi fark etmiş 
durumdalar. 

Bütün bu sebeplerle, bugüne kadar en ufak bir mesafe alınamamış, iş aleminde yarattığı
nız panik ve güvensizlik sebebiyle de, 200 bin işçi işten atılmıştır. 

Siz, iş güvencesini sağlamayı değil, tamamen ortadan kaldırmayı mükemmel bir şekilde 
. başarmış bulunuyorsunuz. Kış-kıyamette ekmeğinden olmuş yüzbinlerce insana nasıl hesap ve

receksiniz?.. 
tş, burada da bitmiyor. İşten çıkarılan 200 bin işçinin primleriyle, işveren primlerinden 

de SSK'yı mahrum bıraktınız. Bu olayın SSK'ya yıllık maliyeti 1,5 trilyondan az değildir. Kırk 
yıllık Kurum bir yılda boşuna batmadı elbette. 

Çalışma hayatında yaratılan kavga, kaos ve kargaşa, bu kadarla da kalmadı. îş güvencesi 
yasa tasarısı, yanlı§ yaklaşımlar sonucu çıkmaz sokaklara girince, işsizlik sigortası ve kıdem 
tazminatını gündeme getirerek, yeni bir çatışma alanı daha yarattınız. 

Bu iki konuyla, çalışma hayatında son dönemlerin en büyük krizi başlatılmış, esasen so
runlu olan endüstri ilişkiler alanında sosyal taraflar birbirine düşürülmüş, aralarında husu
metlerin artmasına neden olunmuş, taraflar birbirine karşı kışkırtılmıştır. 

En üzüntü verici olan da, bu girişimlerin, "işçilerin korunması" adı altında yapılıyor gös
terilip, şahsî propagandanın bir aleti olarak kullanılmasıdır. 

Memur sendikacılığım teşvik edip, "tabelalarınızı asın" diye caka satarken; memurların, 
toplu pazarlık süreçlerini, grev haklarının niteliğini ve diğer temel hususları yeterince açıklığa 
kavuşturmadığınızdan, tıpkı diğer konularda olduğu gibi, belirsizlikler, hırçınlaşmalar ve şid
detli huzursuzluklar bu kez de memur kesiminde başlamış, nitekim iki gün önce, binlerce me
mur sokaklara dökülmüştür. 

Bir tabela asar, bir de kurdele keserseniz, memur sendikacılığı olur mu sanıyorsunuz?.. 
Buradan bir kanun tasarısı geçirerek, işsizlik sigortasını uygularım mı zannediyorsunuz? Bu 
işleri bu kadar kolay ve basit mi zannediyorsunuz? 

Biz, iki yıl, bunun, hukukî altyapısı, teknik altyapısı için çalıştık. Size, çok yönlü istişare
ler sonucu hazırlanmış kanun taslaklarını bıraktık, Alman İş Kurumuyla yürüttüğümüz ortak 
projeleri bıraktık, önce bunları tamamlayın ve bilgisayar ağını kurun. 

Bütün bu hazırlıklar yapılmadan, kaynak bulunmadan, personel eğitilmeden, emek piya
sası berrak bir hale getirilmeden acaba bunları nasıl yapacaksınız? Bunun da imkânsız oldu
ğunu çok yakında göreceksiniz. Bunlar, ciddî işlerdir, hesap kitap işleridir, siyasî şovlarla ger
çekleştirilecek işlerden değildir. 

Yarattığınız bu güvensizlik ortamı içinde, iyi niyet kurallarını aşan boyutlarda bir taşeron
luk müessesesi gelişti. İşçinin sendikalaşma imkânı bile kalmadı. 

Siz ne yaptınız bu konuda, tedbir aldınız mı?.. Hayır. İşçiyi düşünmek, önu korumak, 
çalışma hayatına barış ve huzur getirmek, böyle mi olur?!. 

İşsizlik sigortası, iş güvencesi, kıdem tazminatı, bu alanın üç boyutudur. Siz, bunları, an
lamlı bir bütünlüğe kavuşturmak, üçlü diyalogla ortak noktalan sağlamak yerine, parçalı sis
temle, yanlış yaklaşımları sürdürmeye devam ediyorsunuz. Böylece, toplumdaki kavga ve kar
gaşayı da körüklüyorsunuz. Bütün bu davranışlarınız, kamuoyunda, siyasî bir ibret örneği olarak 
seyredilmektedir. 

ı • • 
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İşsizlik sorununun çözümü, önce işsizlik sigortasından değil, önce işsizlikle mücadele et
mekten geçer. Bunu çözmek için, 1990 yılında, 1,8 milyon marklık, Almanlarla ortak bir proje 
başlatılmıştı; meslek danışmanlığı hizmete sokulmuştu; uzun temaslar ve çalışmalardan sonra 
hazırlanan eğitim ve istihdam projesi, 1991 yılında Dünya Bankasına sunulmuş ve 107 milyort 
dolar kredi sağlanmıştı. 

BAŞKAN — Sayın,Aykut, son üç dakikanız... 

İMREN AYKUT (Devamla) — Uzun bir evveliyatı olan ve zamanınızda imza noktasına 
gelen bu imkânı, geçenlerde açıkladınız. 

1988'de başlayan ve 1991 yılına kadar büyük gelişmeyle devam eden "İstihdam Garantili 
İşgücü Yetiştirme Kursları," 1992'de yüzde 50 oranında gerilemiştir. UNICEF ve İş ve İşçi Bul-
ma.Kurumuyla işbirliğiyle yürütülen Genç Kız ve Kadınların Meslekî Eğitim Projesi 1991 yı-

' lında İstanbul ve Kocaelide başlamıştır. Üçüncüsüne de, 1992'de, zamanınızda, Şanlıurfa'da 
devam edilmektedir. . > 

Çalışan çocukların korunması için, 7.12.1990 günü, Çocuk İşçi Birimi, tarafımızdan ku
rulmuş, gerekli görevlendirmeler yapılmış, bu birimle ilgili hazırladığımız proje için de ILO 

. ile mutabakat sağlanmıştı. , 
„ Yeni bürokratlarınız, tabiî, hiçbir konunun evveliyatını bilmedikleri için, bütün bu işleri, 

yeni yapılan işler olarak aktarıyorlar ve sizin, 1,5-2 yıldır devam eden bu işleri, yeni başlanmış 
işler gibi açıklamalar yapmanıza da sebep oluyorlar. Bu konularda biraz daha dikkatli olmanı
zın faydalı olacağını düşünüyorum. . ^ 

Benzer bir konudan da kısaca bahsetmek istiyorum. Toplumsal barış ve uzlaşmanın temi
ni konusunda Hükümetimiz zamanında yoğun çalışmalar yapılmış, ekonomik ve sosyal kon-

, sey kavramı dahi tarafımızdan ortaya atılmıştı. Konu üzerinde değişik kesimlerle yapılan gö
rüşmelerden ve konu olgunlaştırıldıktan sonra, 8 Mayıs 1991 günü gerçekleştirilen "Hükümet-
işçi-işveren" zirvesinde, böyle bir mekanizmanın kurulması için mutabakat sağlanmıştı. Böyle 
bir sosyal barış ve uzlaşma mekanizmasının hukukî yapısını, çalışma şeklini, hukuk ve idarî 
sistemimizdeki yerini düzenlemek üzere, tarafların genel sekreterlerinden oluşan, bir de komis
yon kurulmuştu. 

O günlerde basında yer alan bu çalışmalar, anlıyorum ki, bugünkü yöneticilerin ve siyasi
lerin hiç ilgisini dahi çekmemiş iken, şimdi, böyle bir şeyi, ilk defa düşünmüş ve keşfetmiş gibi 
ortaya atıyorlar; üstelik de, kısa adın EKOSOK olan, Birleşmiş Milletlerdeki Ekonomik ve Sosyal 
Konsey ile karıştıracak kadar da cehalet sergiliyorlar! Kendilerinin'yeni duydukları şeyleri, her
kesin de ilk defa duyduğunu zannediyorlar! • ' . . • ' , 

Bilen insanları bulma becerisini de gösteremeyip, böylesine bilgisiz bir şekilde ülkenin yö
netilmeye çalışılmasını, çalışma hayatının anlamsız çatışmalara sürüklenmesini, büyük bir ta-, 
lihsizlik olarak görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, bir saniye... ' 
Süreniz doldu; toparlayacaksınız tabiî; ancak hazırlığınıza bakıyorum, pek toparlanacak 

gibi değil... 

İMREN AYKUT (Devamla) — Ama, şimdi bana süre kaybettiriyorsunuz. Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Tamam, ben onu dikkate alacağım. . ' , • ' • • 
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İMREN AYKUT, (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan hükümetle
ri döneminde hiçbir şey yapılmamış gibi kamuoyuna lanse edilen çalışma yasalarıyla ilgili hu
suslara, bu durumda, uzun uzun giremeyeceğim, onu anlıyorum; ama şunu ifade etmek istiyo
rum : 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 19 maddesinde, 2822 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanununun 13-14 maddesinde, tş Kanununun 2 maddesinde, sendikal hak ve özgür
lüklerin çok daha iyi kullanılması ve iş yaşamında demokratikleşmenin gelişmesi açısından de
ğişiklikler yapılmış ve -ILO tarafından itiraz edilen- standartlara uygun hale getirilmiştir. 

Diğer taraftan, çalışma hayatının demokratik bir yapıya kavuşmasındaki en büyük etken, 
Anayasada yer alan, çalışma hayatıyla ilgili hükümlerde yapılacak değişikliklerdir. Bu konu
da, Türk-tş, Hak-tş, TİSK gibi kuruluşların önerileri tespit edilerek, Adalet Bakanlığıyla bir
likte müşterek çalışmalar yapılmıştı. Anayasa değişikliğimizde, ILO normlarına uygun ve da
ha çağdaş düzenlemeler getirilmişti. 

Şimdi, Koalisyon partilerince hazırlanan 5 maddelik Anayasa değişiklik tasarısında bu mad
delere rastlanmamaktadır. 

Hani, ilk önce çalışma hayatıyla ilgili kısıtlamaları kaldıracaktınız?!.. Biz, size hazır tasa
rılar da bıraktık; bari ondan yararlansaydınız! 

Beni bağışlayınız; ama, 5 maddelik Anayasa değişiklik teklifiniz, işçi hakları konusunda
ki samimiyetsizliğinizin en belirgin örneğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1983-1988 yılları arasında işçilerin reel ücretlerinde yüzde 
10-12 oranında bir gerileme olmuş; ancak, 1989, 1990 ve 1991 yıllarında, yapılan yüksek ücret 
zamları ve ekonomik iyileştirme tedbirleriyle kayıplar giderildiği gibi, 1989'da kamuda yüzde 
42, özel sektörde yüzde 31; 1990'da kamuda yüzde 29, özel sektörde yüzde 34 reel ücret artışla
rı gerçekleştirilmiştir. İşçiler enflasyondan lafla değil, maddî olarak korunmuşlardır. 

Türk sosyal ve siyaset tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan,- ülke düzeyindeki tek 
-millî seviyede- asgarî ücrete 1.8.1989 tarihinde ulaşılması da sağlanmıştır. Asgarî ücret iki yıl
da değil, sekiz yıllık hükümetimiz döneminde, her yıl, enflasyona göre yüzde 64 - 84 oranla
rında yükseltilmiştir. 

Şu anda enflasyon oranı, zarurî tüketim maddelerinde yüzde 70'i aşmış bulunmaktadır. 
Halen görüştüğümüz 1993 yılı bütçesine baktığımızda, 1993 yılı enflasyon rakamının da yüzde 
100*ün altında kalmayacağı, açık bir şekilde görülmektedir. Bu şartlar altında, halen tıkanmış, 
grev aşamasına gelinmiş 250 bin işçinin toplusözleşmesinde bu rakamları göz önüne alacak 
mısınız? 

Enflasyonun altında veya işçinin reel gelirinde gerileme teşkil edecek her kuruşun peşinde 
olacağımızı ve hesabını soracağımızı, bugüne kadar sorumsuzca ettiğiniz laflan da'hatırlata-
cağımızı bilmenizi istiyorum. 

Bu kürsüden, bir tarihte, "işçinin sırtından size politika yaptırmam" demiştim; şimdi bu
nu size tekrar hatırlatıyorum. 

Türkiye, bizden önceki yıllarda 28 ILO sözleşmesini uygulamıştır. Hükümetimiz ise, son 
bir yıl içinde 4 ILO sözleşmesini Meclise sunmuştu. • 

Bunlardan 123 sayılı Sözleşme onaylanmış, diğer 3'ü de, hepimizin bildiği gibi, Meclis gün
deminde beklemekteydi. Koalisyon Hükümeti olarak siz de bu yıl 4 sözleşmeyi Meclise sevk 
ettiniz. Böylece, 3'ü bizim, 4'ü de sizin sevk ettiğiniz 7 sözleşme, kısa bir süre önce burada 
onaylandı. Bundan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum; ancak bazı te
reddütlerimi de açıklamaktan kaçınamayacağım. 
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Hükümetimiz döneminde, yalnız ILO sözleşmeleri değil, işçi hak vcözgürlükleriyle, diğer 
sosyal haklarla ilgili tüm uluslararası sözleşmeler üzerinde yoğun çalışmalar yapmıştık. Nite
kim, bildiğiniz gibi, dünyadaki en ileri'sosyal hakları ihtiva eden Avrupa Sosyal Şartını, Sosyal 
Güvenlik Revize Kodunu, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşme
sini, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her 
türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Yüce Meclise sevk etmiş ve burada onay
lamıştık. Sizin sevk ettiğiniz 4 sözleşme'de dahil, daha 12 sözleşme üzerinde de çalışmalar yap
mış, neticede, önce Anayasada, sonra da diğer çeşitli yasalarda değişiklikler yapmak ve huku
kî bir zemin hazırlamak gerektiğini, aksi halde hukuk sistemi içinde büyük bir kargaşanın do
ğacağını görmüştük. 

Şimdi, ben merak ediyorum; acaba bunun böyle olduğunun, ortaya büyük kargaşaların 
çıkacağının farkında mısınız?^ 

Siz, milletlerarası hukukla, yani dış hukukla iç hukuku, diğer bir deyimle, milletlerarası 
hukukla millî hukuku oluşturmaya çalışıyorsunuz. Tabiî, bunu yaparken de, mensup olduğu
nuz Hükümete bir, güzel by-pass yapmış oldunuz. Millî mevzuatımız, kendi yasalarımızla ilgili 
yasa taslağınız Bakanlar Kurulunda iken, uluslararası sözleşmeleri, Bakanlar Kurulundaki ar
kadaşlarınızın ve milletvekillerimizin dikkatinden kaçırarak Meclise getirip geçirdiniz. 

Hepimiz biliyoruz ki, milletlerarası sözleşmeler, millî mevzuatın, hatta Anayasanın üze
rindedir. Bunlar üzerinde virgül bile oynatamazsınız. Bunların Anayasaya aykırılığını da iddia 
edemezsiniz, Hal böyle olunca, sizin bundan sonra ne yapacağınızı bilmek istiyorum. 

87 sayılı Sözleşmeyi onayladık. Bunu onaylayan ülkelerin grev yasaklarını hemen hemen 
tamamen, mecburî tahkimi ise büyük ölçüde kaldırmaları gerekir. Artık, genel grev, dayanış
ma grevi, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direniş hareketlerine izin vermeniz gerekir. 
Halbuki bu haller, Türk Anayasasında ve iş mevzuatımızda, yasaktır; cezaî müeyyideleri var
dır. Bu cezalan işçilere uygulatacak mısınız? Hükümetinizin tutumu, işçi direniş yaptığı za
man ne olacaktır? Siz acaba, 87 sayılı Sözleşmede "grev" lafı geçmediği için, bu sözleşmenin, 
toplu pazarlık, grev hakkı gibi konularla hiçbir ilgisi yok mu zannettiniz? Bunun altında yatan 
bütün bu gerçekleri bilerek bu sözleşmeyi getirdi iseniz, devlet adamlığıyla bağdaşmayan basit 
bir kurnazlıkla, Hükümeti, Parlamentoyu ve işçileri kandırmış oluyorsunuz. Bilmeden getirdi 
iseniz, ucuz bir şov ve kahramanlık uğruna yaratacağınız kaosu yakında seyredeceksiniz. Ben 
bu sözleşmenin takipçisiyim, bunu da iyi bilesiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

98 sayılı Toplu Pazarlık Hakkıyla İlgili Sözleşme, yıllarönce onaylanmış iken ve memur
lar için daha ileri hükümler taşıyor iken, buna göre daha geri sayılabilecek 115 sayılı Sözleşme
yi bilerek mi getirdiniz? Yani, 115 sayılı Sözleşmenin Mecliste onaylanmasıyla, memurların top
lusözleşme've grev haklarını bir anlamda kaldırmış olduğunuzun farkında mısınız, değil misiniz? 

Siz bu uluslararası sözleşmeleri onaylatmakla; 
1. Devlet Memurları Yasasında, 
2. Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki 

Yasada, "' 
3. idarî Yargılama Usulü Yasasında, 
4. Siyasî Partiler Yasasında, • 
5. Olağanüstü Hal Yasasında, ' , 
6. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasında, 
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7. Dernekler Yasasında, , 
8. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasında, 

K 9. Türk Ceza Yasasında, 
10. Çıraklık ve Meslekî Eğitim Yasasında, 
11. Serbest Bölgeler Hakkındaki Yasada olmak üzere, benim tespit edebildiğim asgarî 

11 yasada, değişiklik yapmanız gerekiyor. Bu hazırlıklarınız var mıdır? 
BAŞKAN — Sayın Aykut, Sayın Aykut, bir saniye efendim... 
İMREN AYKUT (Devamla) — Bitirmek üzereyim efendim. 
BAŞKAN — Evet; ama, elinizdeki hazırlığa bakıyorum, toparlanacak gibi değil. Ben uya

rıyorum; lütfen toparlayın! (ANAP sıralarından "Toparlıyor Sayın Başkan" sesleri) 

İMREN AYKUT (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
Bırakınız bunları, Anayasada bile hazırlığınız ve teklifiniz yok iken, acaba 87 sayılı Söz

leşmenin ışığında, Sendikalar Kanununda ve Toplusözleşme Kanununda değişiklik tasarıları
nız hazır mıdır? Bu söylediklerimin ne demek olduğunun, siz ve Hükümetiniz, acaba farkında 
mısınız? Biz bu sözleşmeleri Meclise sevk etmeyi bilmez miydik? Yazılı hazır metinleri gönder 
Meclisine, girsin gündeme(!) Bundan kolay şey var mı? Ama, bakan olmak, devlet adamı ol
mak, ciddiyet ister, sorumluluk ister, beceri isteri, bilgi ister. (ANAP sıralarından "Bravo'* sesleri, 
alkışlar) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Ayıp, size yakışmıyor! 

İMREN AYKUT (Devamla) — Bir, yıl boyunca, saydığım yasa değişiklikleri için hiçbir 
çalışma yapmayacaksın, tek kanun teklifini dahi buraya getirmeyeceksin, dört tane hazır söz
leşme metnini alıp, buraya sevk edip, bununla böbürleneceksin(î) Kimseyi aldatamadınız, Al
kış alacağınızı zannettiğiniz yerlerden de protestolar aldınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirmeden, çok kısa olarak bir konuya da
ha değinmek istiyorum. Bu da, Türk siyasî hayatında gerçekten görülmemiş boyutlarda yapı
lan memur kıyımıdır, bürokrat kıyımıdır. 

Sayın Bakan, Bakanlık ve bağlı kuruluşları, kendi siyasî inançları doğrultusunda bir kad
rolaşma alanı haline getirmiş ve ilk önce, kendisiyle, o sözleşmelerin istihdamda ayırım yap
mama ilkesini, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan "dil, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasî 
görüşe göre ayırım yapılamaz" prensibini açıkça çiğnemiş, insan hakları, hukukun üstünlüğü, 
toplumun birlik ve bütünlüğü, barış ve uzlaşma gibi yüksek değerler konusunda samimiyetten 
oldukça uzak olduğunu göstermiştir. 

Bakanlıkta, üst düzeyde, kararnameli-kararnamesiz, 1-4 üncü derecede 45 personel, Sos
yal Sigortalar Kurumunda yine 1-4 üncü derecelerde 564 personel, Bağ-Kur'da yine 1-4 üncü 
derecelerde 33 personel, İş ve İşçi Bulma Kurumunda yine 1-4 üncü derecelerde 5 personel, 
Amele Birliğinde 3 personel görevlerinden alınarak, yerlerine atama yapılmıştır. Bir yılda, Ba
kanlık ve bağlı kuruluş üst yönetiminde böyle bir deprem, Bakanlık tarihinde görülmemiş bir 
kadrolaşma hareketi değil de, nedir?! 

Tabiî, tayin konusu bu kadarla da bitmemiştir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlara, 1 488 kişi
nin de sınavla atama işlemi yapılmıştır. Bunların kim olduğunu, ne amaçla atandıklarını, ta
biî, bizim de bilme hakkımız vardır. 
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Bu yetmemiş olacak ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun 17 bin kadroya daha ihtiyacı oldu
ğu vurgulanarak, talepte bulunulmuştur. Değerli ve tecrübeli bürokratların yüzde 90'ının bir 
kalemde harcanması, Sayın Bakanın, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurmasını da engel
lemiş ve nihayet, Sayın.Bakan geçmiş dönemdeki bütün işleri kendi yapmış gibi bir zehaba 
kapılarak, o istikamette açıklamalar yapmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu yılki ça
lışmaları, önce, kadrolaşma harekâtının ve personel kıyımının yapıldığı sonra da, işçinin, işve
renin, memur, emekli, dul ve yetimin son derece tedirgin edildiği, çalışma hayatındaki dengele
rin bozulduğu,.vaat edilen hususların unutulduğu boş bir dönem olarak geçmiş ve ülke için, 
bizce kayıp bir yıl olmuştur. 

Biz, 1993 yılında, artık şov değil, iş yapılmasını istiyoruz, vaatlerin yerine getirilmesini > 
istiyoruz. Bunları adım adım takip edeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. 

Bu düşüncelerle, 1993 malî yılı Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (ANAP, CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykut. V 
Daha önce de belirttim; fakat, söz alan arkadaşlarım burada yoklardı; özellikle iki kişinin 

paylaştığı bütçe görüşmeleri, süresinde bitmiyor. Arkadaşlarımız, birbirlerinin sürelerine saygı 
duysunlar ve mümkünse, her gün kullandıkları saati kürsüde de kullansınlar. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırıkkale Millletvekili Sayın Abdurrahman Ünlü; buyu
run. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Kırıkkale) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa olsun, insanlara, belirli sosyal riskler karşısında eko
nomik güvence sağlama görevine sahip kurum veya kurumlar topluluğudur. Anayasanın 2 nci 
maddesinde sosyal devlet ilkesinin benimsenmesine ve yine Anayasanın 60 ncı maddesinde "her
kes sosyal güvenlik hakkına sahiptir" denilmesine rağmen, Türkiye'de, bırakın herkesin sosyal 
güvenlik kapsamında olmasını, çalışan nüfusun ancak yarısına yakını sosyal güvenlik kapsa
mına dahildir. Buna rağmen, bu kişilerin de sosyal güvenliğinin tam manasıyla sağlandığı söy
lenemez. Durum böyle olmasına rağmen, sosyal güvenliğin finansmanına devletin katkısı ise, 
yüzde 2,5 ilâ 3 oranını geçmemektedir. , 

Sosyal güvenliğe ilişkin istatistikî verilerin oldukça dağınık ve eksik olduğu Türkiye, ya
yımlanan bu istatistiklere göre, gayri safi millî hâsıladan sosyal güvenliğe ayrılan pay bakımın
dan Avrupa ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor. Türkiye, sosyal güvenlik alanında, binde 
5'Iik oranla OECD ülkelerinin en gerisine düşerken; Tunus, Cezayir, Mısır gibi ülkeler, sosyal 
güvenliğe Türkiye'den fazla pay ayırıyor. 

Kişi başına yıllık gelirin 10-15 bin dolar düzeyinde bulunduğu Amerika Birleşik Devletle
rinde, gayri safî millî hâsıladan sosyal güvenlik harcamalarına ayrılan pay yüzde 33,5'in üze
rinde gerçekleşirken, bu oran Norveç'te yüzde 34,5; isveç'te yüzde 46,9; Lüksemburg'ta yüzde 

* 49,5; Almanya'da yüzde 49,7 ve Fransa'da yüzde 44 düzeylerindedir. Türkiye'de, sosyal güven
lik sisteminin daha sağlıklı ve sonuç alıcı bir işleyiş içerisinde olmasını istiyorsak, devletin bu 
konuda biraz daha cömert davranmasını talep etmek, sanırım yanlış olmayacaktır. 
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Bu değerlendirmeden sonra, şimdi de, sistemin kurumları ve işleyişi konusundaki görüş
lerimizi ve önerilerimizi izah etmeye çalışacağım.; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deyince, hepimiz biliyoruz ki, akla, önce işçiler, emek
liler ve sendikalar geliyor, işsizler geliyor, işten çıkarılanlar geliyor ve hepsinden daha önemli
si, bir enflasyon içerisinde yaşadığımız geliyor. 

Sayın milletvekilleri, kim ne derse desin, Türkiye'de görünen gerçek odur ki, enflasyon, 
daha önceki dönemde, ülkeyi yönetenlerce, bilerek ve isteyerek ülkemize ithal edilmiştir. Eko
nomik hayatın bilinen hastalığı olan enflasyon ya da diğer adıyla hayat pahalılığı, belirli ke
simlerin zenginleşmesi ve bunu sağlamak için de, dar ve sabit gelirliler ile çalışan kesimlerin 
zorlanması amacıyla yaratılıyor. Çünkü enflasyonla kalkınmayı öngörenler için, zincirinden 
boşalmışçasına fırlayan enflasyona karşı ciddî önlemlerin gündeme getirilmesi söz konusu de- , 
ğildir. Halbuki, düşünülmelidir ki, nerede enflasyon varsa, o ülkede bir avuç insan daha zen
ginleşir, milyonlar fakirleşir. , 

Bugün önümüzde ciddî bir olay var. Bu olay, grev olayıdır. Düne kadar, yakın zamanlarda 
acısını .çektiğimiz ve hâlâ unutamadığımız grev olayları var; Türkiye Kömür İşletmeleri, Kâğıt 
işletmeleri, Alüminyum İşletmeleri, Demir-Çelik işletmeleri ve MESS'e bağlı 100 bin civarın
da kişiyi kapsayan büyük grevler. Şu anda, aynı olayları yaşamaya doğru gidiyoruz. Kamu iş
yerlerinde 120 binin üzerinde işçi (Türkiye Kömür işletmeleri, Kâğıt işletmeleri, Maden Tetkik 
ve Arama, tekstil, petrol, hava taşımacılığı, metal işçileri gibi) toplumsal barışın tahakkukunu 
ve toplu iş sözleşmelerinin neticelenmesini bekliyor. 

Bu durumda, çalışma hayatımızla ilgili kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin toplu iş söz
leşmelerinde anlaşma sağlanmaması sebebiyle, bazı işyerlerinde uyuşmazlık, bazı işyerlerinde 
de grev kararı alınmış ve uygulama aşamasına gelinmiştir. Oysa, ülkemizde sosyal barışın ku
rulabilmesi için, gerek kamu gerekse özel işveren sendikalarıyla toplu iş sözleşme müzakerele
rinde gerekli anlayışın gösterilmesi gerekmektedir. Bu gereksinmeye rağmen görülen odur ki, 
kamu işveren sendikaları yöneticileri, işçi sendikaları yöneticilerine karşı katı ve inatçı bir tu
tum içerisinde, ilgili bakandan aldıkları talimatı sürdürdükleri müddetçe, beklenen sonuca va
rılamamaktadır. Bu tavırların taraflara bir yararı olmayacağı açıktır. Tarafların daha anlayışlı 
bir diyalog içerisinde, özellikle günün koşulları göz önünde bulundurularak, ücret ve sosyal 
haklarda daha inandırıcı yaklaşımlar içerisinde olmaları kaçınılmazdır. Daha sağlıklı sonuca 
varılması için, karşılıklı anlayışa ve tarafların uyumuna inanmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, bu saydıklarım, ülkemizin önündeki, hemen halledilmesi lazım ge
len en önemli sorunlardır. Kamuda 120 bin işçi, MESŞ grubunda, 320 işyerinde 105 bin işçi; 
toplam 225 bin işçi bir uzlaşma beklemektedir. 

Yalnız, şu kadar söylemek istiyorum ki, bu olayların hemen devamında, karşımızda, 1993 
yılı başı itibariyle 600 bin kişiyi kapsayan bir kamu sözleşmesi sorunu da vardır. Böyle bir or
tamda temennimiz, Hükümetimizin, duyarlı hareket ederek, çalışanların içerisinde bulunduğu 
şartlara, daha büyük bir önemle, kısa zamanda çözüm bulmasıdır. Bu çözüme de Sayın Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın yardımcı olmasını istemek, en tabiî hakkımızdır. Aksi tak
dirde, Hükümetimizin, çalışan kesimin güçlü teşkilatı Türk-îş ile bir uyum içine girememesi 
halinde, genel greve yol açabilecek bir ortam yaratılabilir. 

Türk-tş'in gündeminde toplusözleşmeler var, işten çıkarmalar var, taşeron işçiliklerinin 
sorunu var, bunların karşısında da işverenler var; maalesef Cumhurbaşkanı da ayrıca var. 
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Sayrn Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın ve teknik elemanlarının gayretleriyle 
hazırlanarak Yüce Meclisin gündemine getirilen 7 adet Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşme
sinden 6 tanesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış; fakat 158 sayılı Sözleşme veto 
edilmiştir. Burada üzüldüğümüz nokta, Sayın Cumhurbaşkanının, hâlâ sıyrılamadığı MESS 
Başkanlığı alışkanlığını devam ettirmesi ve Bakanlığın bütün kamuoyu tarafından benimsenen 
çalışmasını, gereksiz yere geri çevirmesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özal, vetodan sonra yaptığı açıklamalarda, kendisinin, işsizlerin savunucusu oldu-
ğunu söylüyor; ama o insanların sokağa atılmasına, kendisinin sebep olduğunu unutuyor. Oy
sa biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu konuda işçilerin ve sendikaların yanında olmaya 
devam edeceğiz. 

Bu arada, Sayın Bakanın iş güvencesi yasası konusunda yaptığı bir yanlışlığı da dile getir
mek istiyorum. Bu yanlışlık şudur : İşçilere iş güvencesi sağlamaya yönelik olan yasa taslağını, 
bir yıl önceden, kamuoyu yaratmak amacıyla tartışmaya açmasıdır; ama bu taslak, işverenler 
tarafından, şiddeti yüksek tepkiyle karşılanmıştır. 

Üzülerek ifade edeyim ki, bu taslak bugünlere kadar Yüce Meclise getirilememiş ve yüz-
binlerce işçinin, işveren tarafından, sudan bahanelerle iş akitlerinin feshine sebep olmuştur. 
Bu konuda, Sayın Bakanın 1992 bütçe görüşmelerinde ifade ettiği ve birçok kesimin desteğini 
alan iş güvencesi yasa tasarısının içeriği hâlâ belleğimizde olup, bir an önce Yüce Meclise şev
kini bekliyoruz. . . . • • . 

ILO sözleşmeleri konusunda, Grubumuzun da desteğiyle, üstün bir gayret göstererek, Sa
yın Bakanın, Türk-İş'in Anayasa ve Çalışma Yasasında yapılmasını istediği değişikliklere ön
celik vereceğine, inanmak istiyorum. 

Demokratik rejimin bir kısım kurallarının işletildiği ülkemizde, sendikal haklar çağdaş 
bir görünüm kazanmaktadır. Zira, sendikal hakların tozlu raflarda uyutulmaya bırakılması
nın, ülkemizde birtakım sosyal rahatsızlıklara yol açacağı tabiîdir. 

Ayrıca, sırası gelmişken, burada ifade etmek istediğim bir başka husus da şudur. ILO'nun 
151 sayılı Sözleşmesinin, kamu çalışanlarının örgütlenmesinin önündeki engelleri kaldıracağı
na inanıyorum. 

.Her ülkede, sendikaların faaliyetinin varlığı, bilinen bir gerçektir. Çoğulcu demokrasiler-
' de, siyasetle haşır neşir olmayan sendika düşünülemez. Burada önemli olan, siyasî faaliyet hak
kındaki anlamdır. Sendikaların, bir baskı grubu olarak parlamentodan kendi üyeleri yararına 
isteklerde bulunması, hükümetin bir tasarrufunu eleştirmesi de, bir siyasî faaliyettir. Çoğulcu 
demokrasilerde, sendikalar, giderek', daha fazla siyasetle ilgileneceklerdir. Yasa koyucular, bu 
gelişmeyi önlemek için yasaklar getirdikçe sosyal gerilimler artacak, çağdaş gelişmelere uya
rak, bu faaliyete hoşgörüyle bakmadıkları sürece, Anayasaya ters düşme tehlikesiyle karşı kar
şıya kalacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ülkede, enflasyonun ikiz kardeşi olan işsizlik de, 
toplumun bütün ümitlerini silen-süpüren, insan olma ve toplumun içerisinde onurlu bir mev
kie gelme hakkını da ortadan kaldıran bir faktördür. Böyle bir durumda, işsiz sayısı arttıkça, 
ücretlerin düştüğü bir gerçektir. îşsizliğin varlığı, işverenler için bir güvencedir. İşsizlik, sadece 
işsizlerin değil, çalışanların da en büyük korkularının başında gelmektedir. Her an işten atıl
ma-tehlikesiyle karşı karşıya olan işçi, geleceğe güvenle bakamamakta, yalnızca bu sebepler 
dahi çalışanların huzurunu bozmaya yetmektedir. 
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îşsiz sayısı arttıkça, toplumdaki ahlakî ve manevî değerler giderek yozlaşmakta; toplum, 
içten içe çökmeye yüz tutmaktadır. 

İşsizlik sigortası, 1959 yılından bu yana gündemdedir; ayrıca, Hükümet Programında da 
yer almıştır. Bu Program gereğince oluşturulan yeni bir taslağın, Yüce Meclise kısa bir zaman 
içerisinde getirilerek yasallaşması, en halis temennimizdir. 

BAŞKAN — Sayın Ünlü, bundan sonra konuşacağınız süre, arkadaşınızın süresinden dü
şülecektir. 

Buyurun. 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ülkemizde bir başka sos
yal sorun da, emekli ve süper emeklilerin durumudur. Bu kesim, hayatlarının en verimli çağla
rını işlerinin başında çalışarak geçirmişlerdir, şimdi ise, geçimlerinin idamesi için, değişen ko
şullar karşısında acz içerisinde kalmanın ıstırabını duymakta, geçinebilmek için, aldıkları ay
lıkla, mutfak masraflarını bile karşılayamamaktadırlar. 

Süper emekliler ise, ANAP iktidarı döneminde, âdeta banker depremine ve vurgununa 
uğramışlardır. Devlet, maalesef, bu kişiler karşısında, güvenilirliğini yitirmiştir. Sayıları yakla
şık 63 bin kişiye ulaşan süper emekliler, büyük çapta mağdur edilmiştir. 

Bunun yanında, 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira arasında maaş alan emeklilerimiz de 
vardır. Bu maaşla, bugün, bu şartlar altında, nasıl geçinileceğinin takdirini Yüce Meclisin sa
yın üyelerine bırakıyorum. Emekliler arasında ücret dengesizliğinin giderilmesi yönünde çalış
malar yaparak, mevcut durumun düzeltilmesini, Sayın Bakandan önemle bekliyoruz. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunda bir tşçi Yönetim Kurulu Üyesinin keyfî bir kararla 
görevden alınmasını, hukukî görmek mümkün değildir. Seçimle gelmiş bir üye, o görevden an
cak seçimle ayrılabilir. Eğer ortada suç unsuru bir durum varsa, bu konudaki karar organı, 
yüce mahkemelerimizdir. Mahkeme yolunun denenmesi varken, Sayın Bakanın, hiç örneği ol
mayan bu uygulamasını, hukukla bağdaştıramadığımı ve Yüce Meclis önünde kendisinin dik
katlerini çektiğimi ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işçi sağlığı ye iş güvenliği açısından, ülkemizde çalı
şanların can güvenliği Allah'a emanettir. Bu konuda büyük beklentiler vardır. Bunların ne ol: 

duğunu kısaca arz etmek istiyorum. 
İş kazalarındaki ölüm oranı, ülkemizde binde 4,55'tir. Bu oran da gösteriyor ki, iş güven

liğinde ülkemizde tam bir ilgisizlik ve sorumsuzluk vardır. Birçok sektörlerimizde iş kazaları, 
âdeta "geliyorum" demeden gelmektedir. Sebebi ise, çeşiti sektörlerdeki işyerlerinde, makine, 
teknik donanım, araç ve gereçlerin çağdışı kalmış olmasıdır. 

Kazaların önlenmesi, gerekli teknolojik yatırımların yapılması ve çalışanların bilgilendi
rilmesi, eğitilmesi, denetlenmesi gereği, bu tür kazaları önleyeceği için, Bakanlığın bu konuya 
gerekli hassasiyeti, bir temenniden çok, kuvveden fiile çıkarmasını istiyorum. 

İşyerlerinde gerektiği gibi tahkikatlar yapılmamakta, yapılan tahkikatların birçoğunda, 
işverenin suçluluğu, birtakım uydurma raporlarla örtbas edilmektedir. Bakanlık ve bağlı kuru
luşlarının, bu çok önemli konuda, cezaî müeyyideleri gerektiğinde daha da artırarak, hem ça
lışanları hem de çalıştıranları eğitmek suretiyle, Türkiye'yi dünyada iş kazalarının en çok oldu
ğu ülke durumundan kurtarması lazımdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de sosyal barışın bozulmaması için bazı ön
lemlerin alınmasında, Bakanlığı bir vasıta olarak görüyor, çalışmalarının, bu hassas terazide, 
her zaman için dengeli durumda olmasını istiyoruz. Bu zor görevde başarıya ulaşılması için, 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak elimizden gelen her türlü desteği ve gayreti göstermeye hazırız. 

Biz, çalışma hayatında kavganın değil, kalıcı bir barışın özleminde ve izindeyiz. Fedakâr
lık, bir orta yoldur, gerçek barış yoludur; bu yıla, iyi niyetle hâkim olmak amacımızdır. 

Türk çalışma hayatında sevgi ve saygı, daima ön planda olmalıdır. Adil ve hakça bir orta
mın yaratılması için, her takdirin üstünde bir çaba sarf etmeye hazırız. Her zemin ve ortamda 

'.hakkın ve hukukun savunucusuyuz. Ben diyorum ki, Türkiye'de, kazanç ak akçe, emeğin hak
kı hakça olmalıdır. 

Bu duygularla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin.ülkemize hayırlı ve uğur
lu olmasını Cenabı Hak'tan diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederiz Sayın Ünlü. 
224 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın efendim. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
BAŞKAN — DYP Grubu adına ikinci konuşmacı olarak Zonguldak Milletvekili Sayın Nec

det Yazıcı'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yazıcı. 
Sayın Yazıcı, konuşma süreniz 10 dakika efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GNUBU ADINA NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sayın Başkanım, sayın millet- • 
vekili arkadaşlarım; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Dünyamızdaki sosyoekonomik gelişme ve değişimler, bizi de yakından etkilemektedir. Ül
kemiz, iç yapısındaki birtakım sıkıntıları ve sorunlarına rağmen, sanayide önemli bir gelişme 
içinde bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, iş ve çalışma hayatında da önemli değişimler meyda
na gelmektedir. Bugün, işçi-işveren ilişkileri, entegre olmaya çalıştığımız ve özen gösterdiğimiz 
dünyanın şartları içinde, yeni boyutlar kazanmıştır. Söz konusu Bakanlığımız sadece bu taraf
lar arasındaki ilişkilerde bir denge sağlamanın ötesinde, çalışma hayatımızın tümünü ilgilendi
ren ve toplumumuzu bütünüyle kucaklayan bir yaklaşımın içinde olmak durumundadır. 

Nitekim, çalışma hayatıyla ilgili olarak yapılacak düzenlemelere, hem Koalisyon Protoko
lünde ve hem de Hükümet Programında yer verilmiştir. Bu amaçla, ilgili Bakanlığın çeşitli ça
lışmalar yaptığını biliyoruz. Bu çalışmalar, hem işçi-işveren ve hem de ülke ekonomisinin ger
çeklerine uygun olarak hayata geçirilecektir. 

Bunların yanında, sendikalar ile toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunlarında, bu çer
çevede, tarafların hak ve menfaatlanna uygun yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu konu da 
Bakanlığımızca ele alınmıştır. -

Sayın milletvekilleri, gelişen sanayi ve çeşitlenen iş kollarına rağmen, işçi sağlığı ye iş gü
venliği üzerinde yeterince durulmadıgım ve bu konunun ciddî şekilde ihmal edildiğini üzülerek 
ifade etmeliyim. îşçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma hayatının çağdaş normlara çıkarılması ko
nusu olmasına rağmen, yıllardan beri göz ardı edilmiştir. Bu konuda, genel müdürlük dü-
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zeyinde sürdürülen çalışmalar, geçen dönemde daire başkanlığı seviyesine indirilmiştir. Verimli 
bir ekonomik yapı ve sağlıklı bir sanayileşme için, işçi sağlığı ve iş güvenliğine gereken önemin 
verilmesi lazımdır. Lazımdır; çünkü, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistiklere bak
tığımızda, vahim bir çizgide olduğumuzu görüyoruz. 

Bakınız, Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, 1991 yılında, ülkemizde, 130 278 
iş kazası sonucu 1 631 işçimiz hayatını kaybetmiş, 3 669 işçimiz de sakat kalmıştır. Ayrıca, aynı 
yıl itibariyle, 1 158 meslek hastalığı sonucu ölen işçi sayımız da 442'dir. 

Bu rakamlar sadece 1991 yılı için yüksek değildir, daha önceki yıllara dönük istatistikler
de de aynı durumu görmekteyiz; yani, yılların ihmaliyle karşı karşıyayız. Bakanlığımız bu ko
nuda ciddî ve önemli düzenlemelere giderek gerekli önlemleri alacaktır. Zira, bu konu, ülke
miz ve insanımızın geleceği açısından son derece önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik kuruluşlarının içinde bulunduğu büyük sıkıntı, he
pimizin malumudur. Bu kurumlar, üzülerek belirteyim ki, yılların ihmali sonucu iflas noktası
na gelmiştir. Her üç kurum üzerinde, spekülasyon yapılmadan, olaya, millî ve sosyal bir sorun 
gözüyle bakılmalıdır. 

Burada, müsaadenizle, 1992 yılı Programında yayınlanan istatistikleri bir kere daha hatır
latmak istiyorum. Bu istatistiklere göre, ortalama 41 milyon 199 bin kişi sosyal güvenlik hiz
metlerinden yararlanmaktadır. Bunların yaklaşık 7 milyon 153 bini aktif sigortalılar, 626 bini 
tarım sigortalıları, 300 bini isteğe bağlı sigortalılar ve 3 milyon 68 bini de emekli, malul, dul 
ve yetimlerdir. Bunların imkânlarından yaklaşık 30 milyon aile ferdi yararlanmaktadır. Buna 
göre, ortalama bir ifadeyle, 20 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik kapsamı dışında kalmak
tadır. Bu, ülkemiz için son derece ciddî bir meseledir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin üç büyük sosyal güvenlik kuruluşu vardır. Bunlar, Sos
yal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dur. 

Emekli Sandığını bir kenara bırakarak ifade edebiliriz ki, diğer iki kuruluşumuz bugün 
iflas noktasındadır. 

Bugünkü sonuç göstermektedir ki, bu kuruluşlar senelerdir ihmal edilmiş ve kötü yönetil
mişlerdir. ( 

Bakınız, 1950 yılında 110 aktif sigortalıya 1 pasif sigortalı düşerken, bu rakam 1960'da 
24'e 1, 1970'te 9'a 1, 1980'de yaklaşık 3,5'e 1, 1990'da da 2'ye 1 oranına düşmüştür. Bu rakam
lar, zannediyorum SSK'nun durumunu yeterince anlatıyordun 

Sosyal Sigortalar Kurumu emekli, dul ve yetim sayısı, 1975 yılından sonra artmaya başla
mıştır. Yani, Kurumun yükü, özellikle bu yıldan sonra ciddî şekilde ağırlaşmıştır. Buna rağ
men, Kurumun topladığı primler, Kurumun güçlenmesi ve gelişmesi için sağlıklı bir şekilde 
kullanılmamış, düşük faizli devlet tahvillerine yatırılmıştır. Böylece, kaynakları, Kurumun yü
küne paralel olarak aktivite kazanmamış ve Kurum, zaman içinde çökertilmiştir. Bu durumun 
da düzeltilmesini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemimizin en önemli sorunlarından birini de si
gortasız çalışanlar oluşturmaktadır. Artan nüfusa prantıladığımızda, sigortalı sayısının hayli 
geride kaldığını görüyoruz. Buna sebep de, işyerlerinin, genel bir eğilimle, sigortasız işçi çalış
tırmalarıdır. Bakanlık bu konuda ciddî bir çalışma içerisindedir; özellikle müfettiş kadroları 
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güçlendirilerek, çalışma hayatının denetimine sokulmak üzeredir. Ancak, denetimlerin, cezaî 
müeyyide uygulamanın ötesinde, yol gösterici olmasını ve eğitici mahiyette gerçekleştirilmesini 
bekliyor ve diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun bir diğer sıkıntısı da, yaklaşık beş 
yıldır, KİT'lerin ve belediyelerirvprim borçlarını zamanında ödememesidir. Bakınız, 1991 yılı 
sonu itibariyle, SSK'nın, gecikme zammı dışında 5 trilyon 694 milyar lira olan prim alacağının 
3 trilyon 697 milyar lirası, bir diğer ifadeyle yaklaşık yüzde 65'i kamu kesimine aittir. Bu konu
da yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ortadadır, SSK'nın geleceği açısından, bu gibi yanlış 
uygulamalara son verilmeli ve Kurum, prim alacaklarını zamanında tahsil eder hale getirilmelidir. 

SSK'nın sırtındaki bir diğer kambur da sosyal yardım zammıdır. Sosyal yardım zammı
nın, işçinin çalıştığı kamu kurumunca SSK'ya ödenmesi hükme bağlandığı halde, tıpkı prim
lerde olduğu gibi, bu uygulama da bir işe yaramamış, hiçbir zaman istikrarlı bir tahsilat ger
çekleştirilememiştir. SSK'nın, sadece 1992 yılı ilk dört aylık döneminde kamu kuruluşlarından 
tahsil etmesi gereken sosyal yardım zammı alacağı tutarı 1,2 trilyon lirayı bulmuştur. Buna kar
şılık, Kurumun bu yıl içinde ödeyeceği sosyal yardım zammı tutan ise, 11 trilyon liradan fazladır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, buradan anlaşılmaktadır ki, SSK, yeni ve ciddî bir ya
pılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda ilgili Bakanlığın çalışma içinde olduğunu biliyo
rum. "Sigorta kaçaklarının önlenmesi, prim tahakkuk ve tahsilatlarının artırılması, sosyal yardım 
zammı ödemelerinin genel bütçeden karşılanması, yeni gelir kaynaklarının yaratılması ve uy
gulamadaki aksaklıkların giderilmesi" başlıklarraltında toplanan söz konusu düzenlemele
rin, bir an önce uygulamaya sokulmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer sosyal güvenlik kuruluşumuz olan Bağ-Kur'un durumu 
da iç açıcı değildir. Bu Kurumun bugün 2 138 565 aktif sigortalısı bulunmaktadır. Kurum, ay
rıca, 655 490 emekli, dul ve yetime maaş ödemektedir. Bunların yanında, uygulama kapsamın
daki 56 ilde, yaklaşık 750 bin çiftçi de Bağ-Kur 'a üyedir. Ayrıca, 46 bin çiftçi ve hak sahibi 
de kurumdan aylık almaktadır. Kurum, 1986 yılından bu yana da, yasa kapsamındaki üyeleri
ne ve aile bireylerine sağlık hizmeti vermektedir. Bütün bunlar, dikkate alındığında, Bağ-Kur, 
halen 10 milyondan fazla bir nüfusa hizmet vermektedir ki, bu da, Kurumun hacmini ve yükü
nü göstermesi bakamından önemlidir. Ancak, bu geniş hizmet alanına rağmen Bağ-Kur, yanlış 
politikalar nedeniyle ciddî bir sıkıntıya itilmiştir. 

Yirmi yıllık bir kuruluş olamsına karşın, Bağ-Kur, bugün ortalama 700 bin civarında emekli, 
dul ve yetime maaş ödemektedir. Bu yanlış politikalar yüzünden, Kurum, yeterli hizmeti ver
mekte zorlanmaktadır. Bu da, Kuruma olan güveni sarsmış, prim ödemelerinde büyük bir çık
maza girilmesine yol açmıştır. 

1991 yılı sonu itibariyle Kuruma kayıtlı 2 milyondan fazla sigortalı varken, bunlardan sa
dece 31 bini düzenli prim ödemektedir. Bu durum dahi, Kurumun içinde bulunduğu sıkıntıyı 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kurum ile üyeleri arasında sağlıklı bir bağ oluşturmak 
için, Hükümetimiz iki önemli düzenleme gerçekleştirmiştir. Bağ-Kur emekli, dul ve yetimleri
nin aylıklarında 1992 yılında önemli artışlar yapılmıştır. Bu artışların yıllık ortalaması yüzde 
84 olmuştur. 1991 yılında yüzde 37 oranında artış sağlandığı dikkate alındığında, 1992 yılı ar
tışı yüzde 47 daha fazla olmuştur. Hatta, çıplak aylıklarda meydana gelen artışlar bakımından 
ele alındığında, 1992 yılı artış oranı yüzde 107'dir. 
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Bunun yanında, yine 1992 yılında çıkarılan af kanunuyla, hem Kuruma, kısa vadede ihti
yaç duyduğu ek kaynak sağlanmış ve hem de sigortalı ile Kurum arasında sıcak bir ilişki kurul
muştur. Böylece, sigortalı ve hak sahiplerinin Kuruma güvenleri tesis edilmiş ve yeniden yapı
lanma için önemli bir kapı açılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu amaçla Bağ-
Kur yasa tasarısını hazırlayıp Yüce Meclisin önüne getirmiştir. Aşağı yukarı on ana başlıkta 
toparlanabilecek tasarı, Bağ-Kur'a yeni bir çehre kazandıracaktır. 

Değerli milletvekilleri bu düzenlemeler sonucu SSK ve Bağ-Kur'un, idarî ve malî imkân
ları bakımından sağlıklı birer sosyal güvenlik kuruluşu haline geleceklerine inanıyorum. 

Hükümetimiz, bütün bu ağır sorunlara rağmen, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve ye
timlerine, bütçe imkânlarını zorlayarak en iyi oranda zam yapmış, onları enflasyona ezdirme
meye bilhassa özen göstermiştir. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, önümüzdeki yıl 
da, her iki kurumda meydana getirilecek yasal yeni düzenlemelerle, kurumların aktivitesİ artı
rılacak, mensuplarına her türlü sosyal güvenlik hizmeti daha iyi şartlarda sunulacaktır, özel
likle, bu düzenlemeler sonucu, yeterli olmayan emekli aylıkları daha iyi seviyelere ulaştırıla
cak; ayrıca, sağlık hizmetlerindeki tıkanmalar da aynı şekilde sona erdirilecek ve daha prob
lemsiz hale getirilecektir. 

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki norm ve standartlar'arasın
daki farklılıkların giderilmesi de, sosyal adaletin tecellisi bakımından önemlidir. Bu kuruluşla
rın kısa vadede birleştirilmesi ve aynı çatı altında toplanması, üyelerin farklı şartlara sahip ol
ması nedeniyle mümkün görünmemekle beraber, bu geçiş dönemi içinde sağlanan hak ve men-
faatlarda ortak bir çizginin yakalanması, son derece önemlidir. Bu konuda da, ilgili Bakanlı
ğın, ciddî bir hazırlık içinde olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ülke olarak, sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki sosyal adaleti sağlamak zorundayız. 
İstikrarlı, sağlıklı ve huzurlu bir toplum olabilmek, bir yönüyle sosyal güvenlikteki adalete da
yanmaktadır. Hükümetimizin bu konuda da olumlu sonuçlar alacağına yürekten inanıyoruz. 

Sayın Başkanım, izninizle, Sayın Bakanımdan, halen görüşmeleri devam etmekte olan, 
Zonguldak maden işçilerinin, kâğıt işçilerinin ve PETKİM işçilerinin toplu sözleşmelerinin bir 
an önce sonuçlandırılması için yardım rica ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu inanç ve düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 1993 yılı bütçesinin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'
tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yazıcı. 

IV. — OYLAMASI \APILACAK İŞLER 
/. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut inşaatında ve Kalkın

mada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve Muaflıkları 
Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/482) (S. Sayısı : 224) (Devam) 

BAŞKAN — 3065, Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve Muaf
lıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Ta-
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şıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının oylama sonucunu 
okuyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 220 . , • ' 
Kabul : 181 

• Ret : 37 
Çekinser : 1 
Geçersiz oy : 1 
Yasanın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, KOMİSYONLARDAN. 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (DEVAM) 
L —Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ' . ' 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesin hesabı 
BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, gruplar adına yapılan konuşma

lar bitmiştir. 
Şahsı adına, lehinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış?.. Yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sabahleyin yazılı olarak Başkanlığa müracaa
tım olmuştu; bütçenin lehinde söz, istemiştim... 

BAŞKAN —- Lehinde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyurun. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, lehinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum. Konuşmama 
başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. , 

Değerli arkadaşlarım. Partimizin temel ilkesi, "emek en yüce değerdir" şeklindedir. As
lında emek, her değerin de üstünde bir değerdir. İnsan yaşamına katkısı olan her şey, bir eme
ğin mahsulüdür. Emeğin de sahibi çalışandır, işçidir, alınteridir. 

Bu kadar kutsal bir kaynağı yaratan işçiden yana, çalışandan yana olmayı bir nakisa sa
yan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz, geçenlerde, bir işverenler sendikası başkanı, 
"Bugünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işçiden yana, yani emekten yanadır" diyor. Bu, 
işçiden yana olmak, emekten yana olmak, sanki günah bir şeymiş gibi söylüyor. Bunu, gerçek
ten, normal bir aklı, mantığı olanın sarf edeceği bir söz olarak kabul etmiyorum. Elbette ki, 
bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, çalışanlardan yana olacaktır, işçiden yana olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, demek ki, Türkiye'de, belirli bir kesimdeki insanlar, Türkiye ger
çeklerini bilmeyen, inkâr eden, bir toplumdaki en yüce değerleri küçümseyen insanlardır ve 
onlar için geçerli olan tek düşünce, tek kaynak, kendi kişisel yararları ve sermayeleridir. Hal- . 
buki, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı elbette ki emekten yana olacak, çalışandan yana 
olacaktır. • • • ' . . -
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Değerli arkadaşlarım, bu itibarla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın çalışandan 
yana bir tavır alması, bence onurlu bir davranıştır. Onun karşısında bir hareket içerisinde ol
mak, bence aptalca bir davranış olabilir. , 

Bu sözü söyledikten sonra, daha önce konuşan bazı arkadaşlarımın konuşmalarına de
ğinmek istiyorum. 

Bir muhalefet sözcüsü arkadaşımız, Anayasanın 10 uncu maddesini okudu, dil, ırk, mez
hep farkını okudu. Neden okuduysa? 

Tabiî, bunların hepsi bir şeyin ifadesi/Sanki, belirli bir kamu görevini kabul etmek için, 
belli bir ırka, belli bir mezhebe sahip olmak gerekiyormuş gibi bir düşünceyi burada dile getir
diler. Aslında, burada o maddeleri okumak, ırkçı olmak demek, mezhepçi olmak demektir. 
Belli bir kamu hizmetine alınmada, o kamu hizmetinin gerektiridği nitelikler dışında bir nite
lik aranmayacağını yasalarımız belirlemiştir. Buna rağmen, çıkıp da, "belirli bir yere imtihan
la şunları getirin" demefe kadar, bence, kınanacak bir şey yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelip de kadrolaşmadan bahseden insanları, biz evveliyatıy-
la tanıyoruz. Yani, en yakınınızı, kardeşinizi malulen emekliye sevk edeceksiniz, ondan sonra, 
kurduğunuz bir vakıfta ona yönetim kurulu üyeliği vereceksiniz. Bir kamu hizmetinden -
gücünüzü kullanarak- bir kişiyi "çalışamaz" diye malulen -nasıl malullükse?!- emekliye sevk 
edeceksiniz, ondan sonra bir vakıf kuracaksınız, ömür boyu ona devletin kesesinden para ve
receksiniz. Yani, ben anlamıyorum. Gerçekten, bu kürsüden konuşmak için, bazı insanların... 

İMREN AYKUT (İstanbul) — Yalan söylüyorsun, yalancı! 
KAMER GENÇ (Devamla) — ... cesaretin dışında bazı şeyleri olması lazım. Yani, cesaret 

derken, ben bunu nazik bir ifade olarak kullanıyorum; aslında bunun ne anlama geldiğini her
kes bilebilir. 

Şimdi, geçmişinde bu kadar ayıpları olan insanların, çıkıp da burada dürüstlükten, yiğit
likten, temizlikten bahsetmelerini, ben hâlâ anlayamadım, gerçekten anlayamadım. 

Devletin parasıyla vakıflar kuracaksınız, o vakıflara ebedî(!) başkan olacaksınız, o vakfa 
birtakım kaynaklar aktaracaksınız, o kaynakları kişisel yararınız için kullanacaksınız, ondan 
sonra da çıkıp burada birtakım şeylerden bahsedeceksiniz!.. 

İMREN AYKUT (İstanbul) — Yalan söyleme! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, burada size düşen şuydu : "Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığım zamanıyla ilgili olarak, hakkımda bir soruşturma açılmış. Ben, bu so
ruşturmada aklanmak istiyorum, benim teşrii masuniyetimi kaldırın, beni yargılayın" diyebil
meliydiniz; ama, diyemezsiniz. Çünkü, bu mahkemelere gidecek cesaretiniz yok. Çünkü, kur
duğunuz vakıflarda devletin ne kadar zarara sokulduğu ortada. Çünkü, bu vakıflar kanalıyla 
devletin kaynaklarının kime gittiği ortada. Bunların raporları var; bu raporları zaman İçinde 
bu kürsüye getireceğiz, (SHP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Her şey elinizde; getirin! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, sosyal güvenlik, 

Türkiye'de, yalnız, bütçesini müzakere ettiğimiz Bakanlıkla ilgili değil. Aslında, belki de "Ça
lışma ve Kısmen Sosyal Güvenlik Bakanlığı" demek lazım. Biliyorsunuz, sosyal güvenliğinbir 
kısmı da Emekli Sandığı kapsamındadır ve Emekli Sandığı devletin genel bütçesi içinde; devle
tin ona bağlı hastaneleri de yine devletin başka kademelerinde; ama Emekli Sandığı kapsamı 
dışında olan, Sosyal Sigortalar kapsamına giren kişiler, tabiî, bu Bakanlığın sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmıştır. Yalnız, Bakanlığın sahip olduğu ekonomik olanaklar çok dar. Biz
den önceki İktidar, Sosyal Güvenlik Bakanlığını,'âdeta iflas eder bir seviyede bırakarak gitti. 
Yani, yıllarca, o kuruma bağlı olarak çalışan insanlara hiçbir hak verilmezken, verilmesi gere
ken birtakım sosyal yardımlar çok cüzi bir miktarda tutulurken, bunları on misli, onbeş misli 
artırarak bırakıp gitmek, "benden sonra, devlet çıkmaza girsin" anlamındadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de özellikle şunu vurgulamak istiyorum: İşverenlerimiz, maale
sef, haksız olarak işçi çıkarmaktadırlar. Haksız olarak işçi çıkarmayı da şu gerekçeyle pundu
na getirmekteler : "Efendim, Sosyal Güvenlik Bakanı, İş Güvenliği Yasasını getirecek; bu 
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İş Güvenliği Yasası gelmeden, işçileri işten çıkaralım." Bakın, bizim İktidarımız zamanında, 
aşağı yukarı 3 500 - 4 bin işçi, işverenler tarafından, haksız olarak işten çıkarıldı ve buna ge
rekçe olarak da, hep, bu söylediğim gerekçe yayılmaya çalışıldı. 

Değerli arkadaşlarım, bugün hukukî güvence, herkes için zorunlu, var olması gereken bir 
güvencedir. Devlet, yanında çalışan kişilerin görevine haksız olarak son verdiği zaman, onların 
hak arama özgürlüğünü kısıtlayamayacaksınız; ama, özel sektörde bir işveren, o gün yatacak, 
ertesi gün kalkacak, yıllarca yanında emek sarf eden, onun sermayesine katkıda bulunan, onu 
zenginleştiren kişiye, gözünün üstünde kaşın var" diyecek, işine son verecek ve siz de çalışanın 
hak arama yollarını tıkayacaksınız!.. ' 

Hak arama, toplumlarda yaşama hakkı kadar kutsal bir, haktır. Bu hakkı insanlara ver
mek, yine bir keşif de değildir. 

Şimdi, Çankaya'da oturan zat, tutuyor, "efendim, ben bu ILO sözleşmesini veto ediyorum" 
diyor. 

Niye veto ediyor? "İşçileri koruyorum" diye!.. Yani, şimdi ben burada bir şeyler söyleyin
ce, sonra mahkemeye gidiyorlar zaten mahkemeye yeteri kadar gittiler, fakat, düşünebiliyor mu
sunuz, "ben Türkiye Cumhuriyetinin Gumhurbaşkanıyım" diyecek, ondan sonra da, o mem
lekette yaşayan ve nüfusun yüzde 80-90'ını teşkil eden çalışanların karşısında tavır alacak!.. 
Bu nasıl akıl, bu nasıl mantık?!. ' , 

Ayrıca, bu sözleşme, çalışanlara fayda sağlıyor, onların haklarını güvence altına alıyor di
ye de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği uluslararası bir anlaşmayı veto edecek. 

Aslında, burada, Özal, yasalara aykırı bir veto yetkisi kullanmıştır. Çünkü, uluslararası 
anlaşmalar, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemez. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Veto değil; yeniden görüşülmek üzere geri gönderdi. 

KAMER GENÇ (Devamta) — Efendim, bu vetodur. Veto ne demek?.. Herhalde sizin Türk-
çeniz zayıf! Kendisine gidin de sorun. Yani, Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmaları, tekrar 
görüşülmek üzere Meclise geri gönderemez. Belki bu husus, unutulup, Anayasaya konulma
mış olabilir; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kabul ettiği, hem de oybirliğiyle kabul et
tiği bir sözleşmeyi geri göndermek, bu ülkeye yapılan en büyük haksızlıktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Mahkemeye verin. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu itibarla, artık herkes şunu biliyor k i : Çankaya'nın te

pesinde oturan zat, işçi düşmanıdır, işçinin lehine olan her türlü tasarrufa açık ve seçik karşı 
koymaktadır; ama, madem açıkça işçi düşmanlığı yapıyor, o zaman orada oturmasın, çıksın, 
MESS'in Başkanlığına geçsin, MESS'le beraber işçilere karşı savaşsın. Çünkü, onlar işçilere 
karşı savaş açmak istiyorlar; yani, bu memlekette emeğiyle geçinen insanların hakkını gasp et
meye çalışıyorlar ve dolayısıyla işçiye, çalışana herhangi bir güvence sağlamak istemiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım,! bakın, bir memlekette, çalışan insanlar, eğer, emeğinin karşılığını, 
haklarını alamazlarsa, o emeğin karşılığının yüzde 80'i, yüzde 90'ı sermaye sınıfının cebine 
girerse, o memlekette huzur olur mu, barış olur mu? • . > . 

Şimdi, "enflasyon" falan diyoruz; ama, aslında-, enflasyon meselesi o kadar önemli değil. 
Eğer, insanlara, enflasyonun üzerinde bir ücret verirseniz, o enflasyonun, o hayat pahalılığı
nın sıkıntısını kimse yaşamaz. Mevcut bir endekse göre, bin lira maaşla geçinilmesi gereken 
bir yerde, siz, işçiye, çalışana 1 500 lira maaş verirseniz, orada tabiî ki bir geçim sıkıntısı 
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çekilmez; ama, bin lirayla geçinilmesi gereken bir yerde, siz, insanlara 500 lira maaş verirseniz, 
orada, enflasyonun da, hayat pahalılığının da o insanlar üzerindeki etkisi açıkça görülür. 

BAŞKAN — Sözlerinizi bağlayın Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı arkadaşımız, iş 

barışının korunması, iş güvenliğinin sağlanması ve çalışanın öteden beri ihmal edilen hakları
nın sağlanması konusunda yiğitçe bir mücadele vermektedir. 

Biz, parti olarak, bütün gücümüzle kendisiyle beraberiz. Bu çalışmalarından dolayı ken
disini tebrik ediyoruz ve önüne çıkan güçleri de kıracağımızın, hatta bacaklarını da kıracağı
mızın herkes tarafından bilinmesini diliyorum. (Gülüşmeler) 

Bütçenin, kendilerine ve çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum 
efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tabiî, Sayın Genç, o cümleyi, teşbih olarak kullandı; çünkü, kimsenin baca
ğını kırmaya hakkı yok! 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Zaten haddine mi!.. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2-23 Haziran 1992 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 79 uncu Uluslararası Çalış

ma Konferansında,kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bil
gi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/741) 

BAŞKAN — Sayın Bakana söz vermeden önce, Başbakanlığın bir tezkeresi vardır. Bu tez
kere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Anayasasının 19 uncu 
maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince, hükümetlerin, uluslararası çalışma konferansla
rında kabul edilen tavsiye kararları hakkında yasama organına bilgi sunmasına dairdir. Bu bil
giyi, Sayın Bakan, konuşmalarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Dışişleri Bakanlığının 5.10.1992 tarihli ve EIUE-II/ILO-V/2706-6190 sayılı yazısı. 

2-23 Haziran 1992 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 79 uncu Uluslararası Çalışma Kon
feransında kabul edilen "İşverenin Ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının Korunmasına 

. İlişkin 173 Sayılı Sözleşme" ve aynı konudaki 180 sayılı Tavsiye Kararıyla ilgili olarak Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bilgi sunulması hakkında Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazı ile ekinin su
retleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel . 

Başbakan 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 

/. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay'a söz 
veriyorum. 

Sayın Bakanın süresi de 30 dakikadır. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımın 1993 malî yılı bütçe tasarısının görüşülme
si sırasında grupları adına söz alan değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum. Değerli grup 
sözcülerinin bu konuşmalarından yararlandığımızı, yapıcı eleştirileri önümüzdeki yılki çalış
malarımızda değerlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca, övgülerden ve yergilerden de 
yararlanacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçeden sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçesi de gö
rüşülecektir ve zaman hayli ilerlemiştir. Esasen, bütçelerin çok ağırlıklı ve yoğun olarak görü
şüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımız üzerindeki görüşmeler sırasında düşünce
lerimizi ifade ettiğimiz için, burada ayrıntılara girmeye gerek görmüyorum. Ancak, izin verir
seniz, bazı konularda genel düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

Değerli sözcülerin konuşmalarından alınmadığımı, aralarında çok yetenekli konuşmacı
ların da bulunduğunu ve bu konuşmalara biraz sonra yanıt vereceğimi belirtmek istiyorum. 

Ancak, ifade etmeliyim ki, benim Bakanlığım, bazı arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, 
bütçesi yarım trilyonu bile bulmayan bir bakanlıktır; ama, işlevi fazla olan bir bakanlıktır. Üretim 
sürecinde çalışma ilişkilerini düzenlemenin yanı sıra, üretim süreci dışında kalan emeklilik dö
nemini de düzenlemektedir ve dolayısıyla Bakanlığımın çalışmaları, çalışanların tüm yaşam 
sürecini kapsamaktadır. Onun için adımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Özellikle 
sosyal güvenlikle ilgili görevlerin de bünyemizde bulunması nedeniyle, temel amacımız, sosyal 
devleti gerçekleştirmektir. Bu bakımdan, çatı$ma hayatıyla ilgili olarak kişilerin bugünlerini 
ve yarınlarını güvence altına almak, temel görevimizdir. Bakanlığın Kuruluş Yasasında da bize 
ifade edilen görev,, bütün çalışanların haklarını korumak ve sosyal güvencelerini sağlamaktır. 

Bu bakımdan, gelişen ve değişen dünyada, çalışma yaşamının durağanlığından söz etmek 
mümkün değildir. Dünya yeniden yapılanıyor, sosyal alanlarda yeniden değişiklikler oluyor ve 
gelişen ve değişen dünyada ülkeler, sosyal devlete daha fazla ağırlık vermeye çalışıyor. 

Kimi çevrelerce, bu sosyal devlet ilkesi ne kadar inkâr edilmeye çalışılsa da, temel amacı
mız, sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmek, sosyal devleti oluşturmaktır. 
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Çalışma yaşamıyla ilgili düzenlemelerimizin özü de, çağdaşlaşma, demokratikleşme, uz
laşma ve katılımdır. Onun için, çalışma yaşamının dinamizmini, yasaklayıcı bir yaklaşımla, 
katı kurallarla düzenlemek mümkün değildir. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeleri, akşam 
karar verip sabahleyin yapmak mümkün değildir. Onun için, olayları örtbas etmek yerine -
belki ilk defa kendi dönemimizde- sorunları, sorunların üzerindeki örtüyü kaldırıp şeffaf ola
rak tartışmamızdan kaynaklanan nedenlerle, gittiğimiz bazı çevrelerde yadırganmışızdır. 

Bir arkadaşım "Sayın Bakan, işçi sendikalarının toplantılarına gidiyor, orada bir kısım 
işçiler tarafından; işveren toplantılarına gidiyor, orada bir kısım işverenler tarafından ve bele
diye başkanları tarafından yadırganıyor, hatta yuhalanıyor" dedi. Doğrudur!.. 

Adamın birinin oğlu ikmale kalmış; ama babası ısrarla "oğlum çok çalışkan, bu haksızlı
ğı yapamazsınız" diyerek, oğlunun tekrar imtihan edilmesini ve imtihanın da stadyumda ya
pılmasını istemiş. Stadyuma toplamışlar 50 bin kişiyi; öğretmen sahanın ortasında, çocuk da 
karşısında durmuş, ellerinde de birer mikrofon varmış, öğretmen çocuğa "söyle bakayım, 7 
kere 7 kaç eder?" diye sormuş. Çocuk "49" demiş. Tribünden "ona bir hak daha tanı" diye 
bir ses yükselmiş!.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi ben doğruyu söylüyorum, 7 kere 7'nin 49 olduğunu da herkes biliyor; ama, tribün
de "ona bir hak daha tanı" diyenler bilmiyor bu işi! 

Başlattığımız bu dönem, yeni bir dönemdir. Türkiye'de İLO sözleşmelerinden söz edildiği 
zaman, Batman ilinin tlo Deresi anımsanıyordu! Türkiye'nin gündemine tLO'yu soktuk ve bunu, 
yeni bir dönemin başlangıcı yaptık. Evvela, endüstri ilişkilerinde yeni bir aşamaya girdik; ça
lışma hayatına ilişkin düzenlemeleri, 12 Eylül çukurundan çıkardık, uluslararası platformda 
tartışma olanağı getirdik. Bu dönemde, Türkiye'yi uluslararası arenada ve platformda, her yıl 
eleştiri alan ve kara listeye giren bir ülke olmaktan da çıkardık, Türkiye'yi saygın bir ülke hali
ne getirdik. Başından da ifade ettik, "çalışma hayatının düzenlenmesinin özü, uzlaşma, katı
lım, demokratikleşmedir" dedik. 

O halde, bunları toplumla tartışmadan, akşam düşünüp sabahleyin çıkarmaya çalışırsa
nız, sıkıntı orada olur. Çünkü, Türkiye, uzun bir süreden beri, büyük bir yanlışlıklar girdabın
da yürütülmeye çalışılmış, bu da'büyük sıkıntılarla olmuş. Biz şimdi bunu aşmışız. Biraz son
ra, o toplantılara değineceğiz. 

Arkadaşımızın, bir siyasal üslubun ötesinde, âdeta bir adavet ve bürudet (düşmanlık ye 
soğukluk) noktasında kümelenen eleştirisini hazmetmek mümkün değil; ama, bu çatının al
tında olduğumuza göre de siyasal bir dil kurtlanmak zorundayız. 

Ben, özellikle ANAP sözcüsü gibi pek akıllı bir arkadaşınız değilim, pek akıllı bir bakan 
da değilim (!) Neden akıllı bir bakan değilim?! Çünkü, 12 Eylül'ün takipçisi değilim; çünkü, 
makyaj yasalarla endüstri ilişkilerini düzenlemeye çalışmıyorum; çünkü, İşçi Sağlığı Genel Mü
dürlüğünü, daire başkanlığına çevirmedim; çünkü, Kuveyt'i bahane ederek, bir dönemin grev
lerini ertelemedim; çünkü, Türkiye'nin çalışma hayatını yasaklarla, baskılarla götürmedim! 
Ayrıca, 151 sayılı Sözleşmeyi, "115 sayılı Sözleşme" diye telaffuz edecek kadar da akıllı değilim!.. 

Arkadaşımız diyor ki "Sayın Bakanın döneminde, -Anayasanın ilgili maddesine göre- ırk, 
mezhep ayırımı yapıldı." Bununla ne demek istiyor? Yani, "Sayın Bakanın Bakanlığında mez
hep örgütlenmesi var" demek istiyor. Bunlar da yetmiyormuş gibi, "Sayın Bakan bir kadro
laşmaya gidiyor" diyor. İnsanların hafızaları bazen kendilerine ihanet eder; ihanet etmese, 
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insanlar çok daha başka yerlere gelirler! Ben bunu, geçmiş dönemin Sayın Bakanın, ya Bakan
lığım dönemindeki veya kendi Bakanlığı dönemindeki olayları az izlemesine ya da Bakanlık
tan düştükten sonra duyduğu küskünlük sonucu buraya az gelmesine bağlıyorum. 

Şimdi, bakınız, GAP Protokolü var... Bunu ben yazmadım. Bu, hem TİSK'in hem de Türle 
- tş'in toplantısında vardı. 

Bir protokol yapmışsınız, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan yeni kadro 
taleplerinin karşılanması amacıyla taraflarca girişimde bulunulacaktır" demişsiniz. 

•Canım, bir kadro ihtiyacı olduğunu, o dönemde kendiniz itiraf etmişsiniz ve bir toplantı 
yapmışsınız! 

Sizin toplantınızın amacı nedir? Çalışma hayatıyla ilgili iyileştirme yapmaktır. Bakınız, 
p kadar entresan bir protokol ki, avutmaca, kandırmaca!.. Diğer bölümlerini okuyorum : "Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan kadro talebi..." ' 

Biz şu anda eski kadrolarla çalışıyoruz. İşte, burada bulunuyorlar; benim üst kademe bü
rokratlarımın hepsini ayağa kaldırırım, isimlerini söylerim; onların mezheplerini araştırın, bir 
dahaki toplantıda bana getirin. 

Ben çağdaş bir insanım. Türkiye'de, kimin dili, dini, rengi ne olursa olsun, insanlar ara
sında ayrım gözetmeksizin, birlikte, bir arada, bu ülkede yaşamaya mecburuz. (DYP, SHP ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

İnsanlar arasındaki her türlü soy ayrımcılarının köklerini kazımaya talibiz. Bir daha Türk
iye'yi karanlık günlere götürme gibi bir niyetimiz yok., 

Bakın, söylüyorum : Şurada, başta Müsteşarım, onun yanında sırasıyla, Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürü, Müsteşar Muavinim, Müsteşar Muavinim, Müsteşar Muavinim oturuyor; ar
kada, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Müdiresi, Bağ-Kur Genel Müdürü ve diğer bütün arkadaş
larım bulunuyor... 

. Şimdi, bunların mezheplerini araştırın bana getirin... 
Bu da yetmiyormuş gibi, bakın, arkadaşımızın -sizin arkadaşınız, milletvekili arkadaşımız-

Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasına bakıyorum... Sayın Marüflu burada değil mi? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Buradayım efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Şöyle diyor : "Hakikaten, Sayın Bakan, çok değerli bir kadro kurmuş. Benim de çok yakın
dan tanıdığım arkadaşlar ve şunu da söyleyebilirim ki, ben kendisinin yerinde olsaydım, ben 
de bu arkadaşlarla çalışırdım. Bu nedenle, kendisine bir sene daha tolerans tanımayı uygun 
buluyoruz." 

Bu konuşma, Sayın Maruflu'ya aittir... (SHP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, burada sosyal demokrat arkadaşlar diyecek ki, "Canım, bu sosyal demokrat Ba

kan bu da ANAP'lı Milletvekili -Sayın Maruflu, beni bağışlayın- eğer onun kadrolarını oluş
turuyorsa, Sayın Moğultay, SHP'Ii değil, ANAP'lıdır." Öyle değil mi?.. •' 

' Şimdi, sizin eski Bakanınız Sayın İmren Aykut da diyor ki, "Canım, bu Bakan bıraktı 
solcuları molculan da, mezhepçileri almaya çalıştı." 

Şimdi, ikisinin arasında hangisini bulmaya çalışacağız? İşte, benim karşı karşıya kaldığım 
durum bu ve eğer toplantılarda "yuh" çekiliyorsa, bu tip paradokslar var da, ondan kaynak
lanıyor. 
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Yine, Komisyondaki bütçe konuşmalarında -Sayın eski Bakan bu bütçe konuşmalarını ta
kip etseydi- 41 arkadaşımız konuştu, kimse olumsuz konuşmadı. 

Şimdi, yine o dönemin Müsteşarı Sayın Ateş Amiklioğlu burada mı? Yok. Sayın Ateş Amik-
lioğlu diyor ki, "Bu konuda güzide bir uzmanın, Sayın Emel Danışoğlu'nun Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları Genel Müdürlüğüne getirilmesi büyük bir sansür." Bunu da ben söylemiyorum; 
bunu da, Sayın Ateş Amiklioğlu söylüyor. 

MUSTAFA ATEŞ AMİKLİOĞLU (Çorum) — Burdayım, burada... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sayın eski Bakan ne söylüyor? Diyor ki, "bunlar yanlıştır." 
Bu Yüce Meclisin çatısı altında hiç kimsenin, kimseyi kandırmaya ve yanlış bilgi vermeye 

hakkı yoktur. 
Ne yapmışız biz? "7 tane uluslararası sözleşmeyi getirmişiz; o sözleşmelerin hepsi yanlış

mış! Kendi dönemlerinde 4 tane getirmiş; l'i olmuş 3'ü olmamış..." 
Canım, 290 milletvekiliyle, 3 sözleşmeyi, Bakanlığınız süresi içerisinde buraya getirmemiş-

seniz, bu bir eksikliktir. Demek ki, bunları ciddiye almamışsınız... 

Ayrıca, bunları, o dönemin Sayın Başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı Sayın özal 
göndermiş; ama bu sözleşmeler burada görüşülürken, Sayın Cumhurbaşkanının kardeşi Yusuf 
Bozkurt özal'da "bu sözleşmelerin günün şartlarına uymadığını" söyledi. 

Şimdi -Anavatan Partisi içerisinde bir kısım arkadaşlarımı tenzih ederim ama- bir millet
vekili kalkıp, "biz bunu nasıl göndermişiz canım; böyle şey olur mu? Biz yanlış yapmışız" 
diyor. Bir eski Bakan da diyor ki, "biz gönderdik." 

Ben şunu söylüyorum : Doğru varsa, doğruyu kabul ederim, getirdiğiniz her doğrunun 
altına imza atarım. "Sizin her yaptığınız yanlıştır" kompleksine kapılan bir insan değilim; ama, 
yanlışın dokunulmazlığı olmaz, yanlışı kabul etmem mümkün değil, Sayın Bakan. 

Özellikle sizin sosyal güvenlik alanındaki konuşmayı Sayın Emin KuPa bırakarak, -Sayın 
Kul da zor konuştu, konuşması yazılıydı- onun konuşması gereken bu alana geçmenizi de ya
dırgadım; biraz da sosyal güvenlik kuruluşlarından bahsetseydiniz!.. 

Bakın şimdi size açıklıkla bir şey söyleyeyim : Türkiye Cumhuriyetinin 49 uncu Hükümeti 
döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, hiç bir zaman taraf değilim; açıklıkla 
söylüyorum, bir şov yapmak niyetinde falan da değiliz. Niye değiliz? Çünkü -bağışlayınız- bu
lunduğumuz seçim bölgelerinde iki dönem üst üste liste başı olarak geldik buraya. Şov yapa
rak bir daha liste başı olup buraya gelmek gibi bir olayın gayretinde de değiliz. Ama, Türkiye, 
sosyal devlettir. Güçsüzlerin, güçlüler karşısında korunması da bir gerçektir; 12 Eylül ile bir
likte çalışma hayatına ağır darbeler getirildiği de bir gerçektir, özellikle anayasaların, hak ve 
özgürlükleri düzenlemesi gerekirken, çalışma hayatıyla ilgili doğrudan doğruya müdahaleler
de bulunduğu da bir gerçektir. Siz, bunları da her seferinde yanlış bilgilerle söylemişsiniz. 

Mesela, Uluslararası Çalışma örgütüne "98 sayılı Sözleşme için 1991 yılında, Anayasanın 
51 ve 54 üncü maddelerinin tadiliyle ilgili olarak Adalet Bakanlığının koordinasyonunda çalışr 

malara başlandığını" bildirmişsiniz. Biz, Adalet Bakanlığına, "anayasanın 51 ve 54 üncü mad
delerinin tadili konusunda bir hazırlık yaptınız mı?" diye sorduğumuzda, bize olumsuz cevap 
gelmiş. Adalet Bakanı da burada... 
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Çalışma hayatıyla ilgili yapmış olduğumuz bu düzenlemelerin kaynağında, Türkiye'de ça
lışma barışını sağlamak, sosyal barışı sağlamak amacı vardır. Bizim getirmiş olduğumuz dü
zenlemelerle ilgili bütün sıkıntı, 1980 tahribatından sonra Türkiye'de özellikle belli bazı çevre-" 
ler lehine çalışma yaşamının değiştirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Bizim getirmiş olduğu
muz iş güvencesiyle ilgili başlattığımız tartışmaların özünde insan vardır. Çünkü, bir ülkede 
eğer emekten, bir ülkede eğer demokrasiden, bir ülkede eğer insandan az söz ediliyorsa, o ül
kede çalışma barışından söz etmek mümkün değil. 

Biz ne getirmişiz? "Çağımız, insan hakları çağıdır" demişiz. Çağımız bilgisayar çağıdır, 
teknoloji çağıdır; ama, daha da önemlisi, çağımız, insan hakları çağıdır, tnsan, sürekli ihmal 
edilmiştir. Getirmiş olduğumuz 158 sayılı Sözleşmeyle başlatmış olduğumuz şey altına imza 
koyduğumuz însan Haklan Evrensel Beyannamesinin 23 üncü maddesinin hükmünü yerine 
getirmektir, altına imza koyduğumuz Avrupa Sosyal Şartının 1 inci maddesinin hükmünü ye
rine getirmektir ve Anayasamızın 49 uncu maddesinin gereğini yerine getirmektir. Biz, getir
miş olduğumuz bu düzenlemeyle, işten, işçinin mutlak olarak çıkarılmasını yasaklamıyoruz; 
keyfî olarak işçinin işine son verilmesine karşı yargı denetimini, yargı denetimi sonucunda da 
nihaî olarak, işe iade veya tazminat sistemini getiriyoruz. 

Şimdi kalkıp derseniz ki, "siz, yapmış olduğunuz düzenlemeler sonunda, çok ucuz politi
kalarla, bu yasayı getirdiniz. İşveren de size kızdı, 150 bin işçiyi işten attı. İşçi, işten atılınca, 
sokağa döküldü; sokağa dökülünce sigorta priminden mahrum kaldı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu da bu hale geldi." Yazıklar olsun!.. 

Ben, belgeler üzerinden konuşmayı yeğleyen bir insanım. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bütçesi 73 trilyondur. 

Evvela açık ve şeffaf olarak Sosyal Sigortalar'ın tartışılmasına olanak açmışız. 
Sayın Kul, ifade etmek istedi ki, "1977'li yıllarda sosyal yardım zammını getiren, o döne

min Başbakanı Sayın Demirel'dir." öyle demek istiyorsunuz değil mi?.. Doğrudur. O dönem 
bir yanlış yapılmışsa, o yanlışın sürekli devam edeceği anlamına gelmez veya o dönem bir yan
lış yapılmışsa, o yanlışta ısrar etmek hakkına da sahip değilim. O dönem o yanlış yapılmışsa, 
1980 sonrası bakanlık mevkiinde olanlar, Sosyal Sigortalar'ın yönetiminde bulunanlar, bu yan
lışlığı niye tartışmadınız bugüne kadar? 

Bu Hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak ben, açık ve net, sosyal yardım 
zammını, toplantılarda, panellerde açıkça söylüyorsam, herhalde Sayın Başbakanın bundan 
rahatsız olması söz konusu değil. Kaldı ki, 23.8.1992 tarihli basın toplantısında, Sayın Başba
kan, "sosyal yardım zammı" genel bütçeden karşılanmalıdır" şeklinde ifade etmiştir. 

Bize öyle bir bütçe bıraktınız ki, öyle bir Sosyal Sigortalar Kurumu bıraktınız ki, bunu 
bir yıl içerisinde telafi etmemiz olanaksızdır, mümkün değildir. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
dengelerini biz bozmadık. 

Bakınız, Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgili -Sayın Kul söyledi- 1972 yılında hazırlanan 
meşhur Zelenka raporu var. Zelenka raporunu Türkiye'de ilk defa sosyal güvenlik alanında 
duyuyoruz. Yani, 1972'de verilmiş olan bir raporu ve Sosyal Sigortalar Kurumunun aktuarya 
dengesini -bozulan dengelerini- açıkça tartışmışız. 

Kurum açık verdiği zaman, 3395 Sayılı Süper Emeklilik Yasasını biz çıkarmamışız. Şimdi 
Süper Emeklilik Yasasını da düzeltmeye çalışıyoruz. Biz, kurum açık verdi diye, yurt dışındaki 
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işçilerimizden döviz toplayarak onlara "sizi emekli edeceğiz" dememişiz; sonra da "yurt dı
şından kesin dönüş yapacaksınız" şartını da koymamışız. 3395 Sayılı Süper Emeklilik Yasasını 
biz çıkarmadık, şimdi onu düzeltmeye çalışıyoruz. Yurt dışında çalışan işçilerimizin yurda ke
sin dönüş yapmadan da emekliliklerini sağlayacak 3201 sayılı Yasada değişiklik yapacak tasa
rıyı da biz hazırladık. 

"Hiçbir şey yapmadınız" diyorsunuz; ama, yeteri kadar da izlemiyorsunuz. Süper emek
lilerin durumlarının düzeltilmesine ilişkin yasa tasarımız, Başbakanlığa, tarafımızdan sunul
muştur. 3201 sayılı Yasada değişikliği içeren yasa tasladığımız da, acaba bir yanlışlık mı yapa
rız diye, yurt dışı müşavirliklerimize gönderilmiştir. Şu anda yurt dışı müşavirliklerimizde, ora
daki Türk işçi temsilcileriyle enine boyuna görüşülüyor. 

Pekâlâ "Sosyal Sigortalar Kurumu bir çıkmazın içerisindedir; bir hesap yapalım, günü 
gün edelim" diyebilirdik. Sayın Başbakan, burada, "26 Mart 1994 tarihinde her iki partinin 
oyu yüzde 21,75'in altına düşerse biz gideriz" dedi. Ben de şunu diyorum : Türkiye'de en bü
yük güç millettir, milletin üzerinde bir güç yok; belki 1994'ün 26 Martında, millet oylarıyla 
bu iki sayisî partinin oy oranı yüzde 21,75 altına düşürür diye bunun hesabını yapsaydık, biz 
de günü gün ederdik, böyle geçici palyatif tedbirlerle Sosyal Sigortalar Kurumunu bu hale ge
tirirdik; ama, amacımız, Sosyal Sigortalar kurumunu hak ettiği noktaya getirmektir. Bu ko
nuyla ilgili olarak, 506, 4792 ve 6570 sayılı Yasalarla ilgili değişiklik taslaklarım hazırladık. 

örnek ve ibret olması bakımından söylüyorum: Sosyal Sigortalar Kurumunun 2 926 biri
mi kiradadır. Vakıflardan sonra en büyük mal varlığı sahibi biziz; yıllık 25 milyar lira kira alırız. 

Şimdi bir yasa taslağı hazırladım. Bu yasayla, bütün gayrimenkul kiralarını feshediyorum. 
Açıklıkla da söylüyorum; zaten üzerime gelinen noktalardan biri de budur. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Dediğiniz, olmazsa ne olacak Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) - -

Yüce Meclisin kararı tabiî... Biz kendimizi, Meclisin üstünde bir güç olarak düşünmüyoruz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Gaibeden konuşuyorsun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Karar Meclisin tabiî... Hükümet getirir tasarıyı; sayınız vardır... Ama, umuyorum ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun mal varlıklarının bu kadar ucuz kiraya gitmesine vicdanınız elvermi
yor; bu yasaya en başta siz oy vereceksiniz!.'. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

GÜROL SOYLU (İstanbul) — Kabul Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Ankara'da bir Piknik Işhanı var; geçmiş dönemde bunun inşaatına başlanmış; teşekkür ediyo
rum; iyi bir mal varlığını değerlendirmişler. Bakın, burada doğruyu da söylüyoruz; doğru yap
mışsınız, değerlendirmişsiniz. Biz göreve başladığımızda bu natamam, inşaat durmuştu. İlgili
leri çağırdık, yakın takibe aldık, "burayı bitirin" dedik. Kendi İktidarımızda, daha çok inşaat 
ihalesi yapmak yerine, mevcutları onarmayı veya bitirmeyi düşündük. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Vazifenizi yapıyorsunuz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bir tek ihale yapmışız, o da Etlik'teki ihaledir. Arkadaşımızın birisi söyledi; Zülküf Aker diye 
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birine verilmiş. Sordum; doğru, Zülküf Aker'e verilmiş. Zülküf Aker kim, biliyor musunuz? 
Zülküf Aker, bizim Bakanlık binasının müteahhidiymiş. Yani, bizim Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının bina inşaatı halen devam ediyor; bu müteahhit de o müteahhitmiş. Yani, 
biz yeni bir müteahhit ihdas etmemişiz; onu da burada açıklıkla söylemeye çalışıyorum. İnşaa
tı, sizin verdiğiniz müteahhide vermişiz; eğer o anlamda söylüyorsanız... Buradaki yerimizi ki
raya vermeyi düşündük; 33 dükkânımız, 96 büromuz var. Şu anda 7 dükkân ve 1 çay ocağını 
kiraya verdik; diğerlerini peyderpey veriyoruz. Yıllık alacağımız kira 9 milyar liradır. 8 birim
den aldığımız kiradır bu. 2 926 birimden alınan kira ise 25 milyardır. 

Bu Kurumun mal varlıkları ucuz olarak ellerde dolaşmış. Geçen ay repodan aldığımız faiz 
35 milyardır; vadesiz mevduatta kalsaydı, alacağım faiz 5 milyardı. 

Peki, siz, bu Sosyal Sigortalar Kurumunun mal varlıklarını, ucuz kredilerle, bonolarla fa
lan mı değerlendirdiniz? Bana deyin ki, "biz, Sosyal Sigortalar Kurumunu bu hale getirdik" 
veya "biz, Sosyal Sigortalar Kurumunu en iyi haline getirdik." Söylersiniz; ona da saygı duya
rım. Ama, bu, bir durum tespitidir. Sizi kötülemek için, başarısız olduğunuzu söylemek için 
söylemiyorum; ama, ben Sosyal Sigortalar Kurumunu devraldığım zaman, Kurum, maaş öde
yemeyecek durumdaydı. Çünkü, bu Kurumun, sosyal yardım zammı ödemelerinden kurtul
ması lazım -onu da tartışmaya açmışım- bunun benim bütçe ödemelerim içerisindeki payı yüz
de 50'dir. Onunla iglili olarak hazırlamış olduğum, 506 sayılı Yasada değişikliği içeren tasarı
nın hükümleri arasında bunun genel bütçeden karşılanması hususu vardır. Ayrıpa, işçi emekli
lerini de Kurumda temsil ettiriyoruz. İşte ibretle söylüyorum -benim elimde sihirli değnek yok 
ki, her şeyi bir günde düzelteyim- bu ay özellikle emekli maaşı izledim kuyruklarında bir sıkın
tı var mı diye; kuyruklarda bir sıkıntı yok; onları da düzeltmişiz. Maaş ödeme günlerini farklı 
günlere getirmişiz; önümüzdeki günlerde, maaş ödeme işlemlerini diğer bankalara da aktaracağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son 5 dakika... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Kuyruklar var yani... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Yok efendim, kuyruklar yok, bu ay görmediniz kuyruk yoktu bu ay. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Var, var, kuyruk var. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — İlaç kuyruğu var. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Gelin izmir'e... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Efendim, bu ay İzmir'e gitmediniz; çünkü, bu ay... (ANAP sıralarından "İlaç kuyruğu var" 
sesleri) Şimdi, söyleyeyim. 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Hayır, kuyruk yok. 
BAŞKAN — Söz atarsanız, Sayın Bakanın süresini o kadar uzatırım. 
Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Efendim, Bağ-Kur, bir sosyal güvenlik kuruluşumuzdur; 2 milyon 886 aktif sigortalımız var, 
700 bin kişiye maaş öderiz. Bu Kurumu devraldığımız zaman, 31 kişi, düzenli prim ödüyordu. 
Evvela, 2.9 trilyonluk prim aslf alacağımız, 2.7 trilyonluk da gecikme zammı ve faiz alacağı
mız vardı. Yüce Meclisten geçirilen bir yasayla, Bağ-Kur sigortalılarının bütün prim borçları
nın gecikme zammı ve faizlerini affettik. Bununla, 1.2 trilyon para topladık. Esasen bu Kurum 
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-Sayın Kul'da açıkça ifade etti; kendisine teşekkür ederim- 1992 yılında sakat olarak kurul
muş; yani, Bağ-Kur, kurulduğu zaman, 3 yıllık sigortalılara emeklilik hakkı tanımış ve o tarih
te Kurum, henüz daha yeni kurulmuşken, nimet -külfet dengesine aykırı ödemeler yapmak zo
runda kalmış. ', 

Şimdi, bundan sonra, "Sayın Balcılar bir yasa teklifi getirdi" dendi. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif ve tasarı birbirinden farklıdır. Tasarı, geniş ka

tılımla hazırlanan bir metindir ve bütün kesim ve katmanların görüşleri alınır; ama, teklif, bir 
milletvekilinin kendi düşüncesiyle hazırlanmış olduğu bir metindir. Ama, "efendim, bu, geç
miş dönemden Bakanlığımızda bulunan bir tasarıydı; Sayın Balcılar, bunu teklif olarak getirdi" 
derseniz, ona anlam vermek ve onu tartışmak mümkündür. Kaldı ki, Sayın, Balcılar'ın getir
miş olduğu yasa teklifinde yazılı olanların tümü, bizim yasa tasarımızda vardır. Hatta, Komis
yonda ANAP Grubunun değerli milletvekillerine ve Sayın Balcılar'a da açıkça, 'bizim bu tasa
rımızda eksiklik varsa, söyleyin, ilave edelim' dedik; ama, maalesef, olay, siyasî bir niteliğe 
büründü, "Sayın Balcılar'ın teklifiyle Hükümet tasarısı birleştirilmiş" kavgasına dönüştürül
meye çalışıldı. Takdir edersiniz İd, bu, bir siyasî tavırdır; bunu birleştirmek mümkün değildir; 
kavga oradan başlamıştır. 

Bağ-Kur'Ia ilgili yasa tasarımız şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde, zan
nediyorum 114 üncü sırada yerini almış bulunmaktadır. Takdirlerinizle, önümüzdeki günlerde 
onun da yasalaşacağına inanıyorum. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — İlaç paraları?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Geleceğim efendim. Affınıza sığınıyorum, geleceğim... 
Şimdi, tabiî, ben biraz önce ifade ettim, konularımız o kadar çok geniş ki... 
Sayın eski Bakan Aykut diyor ki, "partizanlık yapıldı..." Bakınız, ne yapmışsınız: 20 Ekim 

seçimleri öncesi, Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğini değiştirerek, yazılı ve sözlü 
sınavı kaldırmışsınız, seçme esasını getirmişsiniz, seçme!.. Haberiniz yoktur o zaman. Çünkü, 
yazılı ve sözlü sınav esasını kaldırmışsınız, seçme esasını getirmişsiniz. Şimdi, biz, sizin yaptı
ğınız bu hatayı düzelteceğiz. Biz, yazılı ve sözlü sınavı olmadan, sadece seçme sınavı yapmaya
cağız; bunu da düzelteceğiz. Çünkü, açıkça söylüyoruz: Bizim Bakanlığımız döneminde mar
kamız, dürüstlüktür; haksızlık yapmayız, haksızlık!.. 

Şimdi, göreve geldik, birini terfi ettireceğiz, boş yer yok ki, kadroların hepsini doldur
muşsunuz. 

Ayrıca, 10 750 lira olan sosyal yardım zammını da, bir gecede, 20 Ekim seçimlerinden 
20 gün önce (1 Ekim - 20 Ekim) 100 bin liraya çıkararak, 52 milyarlık yükü de oradan verdiniz. 

Şimdi, hakkında müfettiş raporu olup da görevden almadığınız kişileri de, biz geldiğimiz 
zaman görevden almışızdır. Bir arkadaşımız dedi ki, "özellikle, seçimle gelen, niye görevden 
alınmış?" 

Değerli arkadaşım, bu olay yargıya intikal etmiştir. Yargıda, görülmekte olan bir davayla 
ilgili olarak bana burada sual soruldu; ben de dedim ki, "yargıda görülmekte olan bir davayla 
ilgili olarak görüş beyan etmiyorum." Çünkü, bu olayda -açıkça söylüyorum- Kendi Bakanlı
ğımız döneminde bir suçlu bulma gayreti içerisinde değiliz; arkamızdaki 30 yıl, bize bu intibaı 
vermedi. Suç varsa, suçlusunu bulmak zorundayız. Suç varsa, suçlusunu buluruz; suç yoksa, 
hiç kimseyle ilgilenmemiz söz konusu değil. 
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Bizim göreve geldiğimizde, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun bir raporu vardı. 
Yani, meşhur StSATEV'Ie ilgili soruşturma, benim dönemimde başlatılmamıştır. Ben göreve 
geldiğim zaman, bu Meclis koridorlarında her gezdiğimde, her basın mensubu, bana "StSA
TEV'Ie ilgili teftiş ne oldu?" diye soruyordu. Ben de, o dönemin Müsteşarı Sayın Necdet Ba-
sa'ya, "Bununla ilgili soruşturma ne safhada?" diye sordum. Sayın Basa bana rapor getirdi. 
O rapor üzerine dedim ki, "incelensin ve soruşturulsun." 

Şimdi, yani, inceleme ve soruşturma raporu için izin vermeyecek miydik? Hatta, "o so
ruşturma daha derinlemesine gitsin ve bu hazırlık tahkikatı raporunu, Vakıfların müfettişle
riyle bizim müfettişlerimiz ortak olarak incelesin" dedik. 

Şimdi, bunun sonucunda bir rapor gelmiş. Ben, müfettişleri etkileyecek kadar basiretsiz 
' bir insan değilim; onunla uğraşmam; o, benim işim değil. Çünkü, bürokrasinin dostu olmaz; 
açıkça söylüyorum. Onun için, biz bürokraside dostluk kurmak, düşmanlık kurmak gibi bir 
havanın içerisinde değiliz. Yetenekli ve dürüst bürokrat, bizim şiarımızdır; kimseyi görevden 
almak, yer değiştirmek ve adamına göre adam vermek düşüncesinde değiliz. 

Biz, bu raporu Başbakanlığa gönderdik. Başbakanlık da, Sayın Aykut hakkındaki dosya
yı meclise, diğerleri hakkındaki dosyayı da Ankara Savcılığına yolladı. Benim, bu arkadaşlarla 
kişisel bir husumetim yoktur. Bir mütfettiş raporuna, Yüksek Denetleme Kurulu raporuna ik
tiran ediyor bu; bunun sonucunda bir muğberiyet, bir düşmanlık hissetmenin gereği yoktur. 
Ben dilerdim ki, Sayın Aykut, burada kalksın, bize bu kadar tarizde bulunacağına, evvela, "Ben 
böyle bir fırsat buldum, bir yıl sonra bu meclisin makamına, bu Yüce Meclise çıktım, doku
nulmazlığımın kaldırılmasını talep ediyorum" desin, onu beklerdim! (DYP sıralarından "var 
mı o yürek?" sesleri) 

Onu da söylesin burada canım; eleştirmeye eleştiriyorsunuz da... Biz diyoruz ki, bizim mar
kamız dürüstlüktür. Buraya çıkıp, bizi şovmenlikle suçlamak yerine, evvela, "Adalet, mülkün 
temelidir; yargıya sevk edileyim, yargıdan aklanayım" diyebilmelisiniz. Şimdi, kalkıp burada, 
bir telaşın içerisinde, bana böyle bir ağır tarizde bulunmanıza gerek yok. Eğer, ben, çok yer
den eleştiri alıyorsam, tabuları yıkmaya çalışıyorum... Kolay değil... 

Şimdi, bir arkadaşımız hakkındaki dosya buraya gelmiş, diğerleri hakkındaki dosya da 
Ankara Savcılığına gitmiş ve Ankara Savcılığı da dava açmış. 

Dönemin Genel Müdürü Yalçın Sayın'ı görevden almadım. Yalçın Sayın, bir gün bana 
geldi -çok nezaketli bir insandı- dedi ki, "Sayın Bakan, bu aşamadan sonra benim burada bu 
görevi yürütmem mümkün değildir; izin verirseniz istifa ediyorum" dedi, ben de "Teşekkür 
ederim" dedim. 

Yalçın Sayın buradadır, kendisine sorabilirsiniz ve ben Bakanlığa geldikten sonra, Yalçın 
Sayın'la, uzun. süre, üç ay, beş ay beraber çalıştım. Bir genel müdürü sık sık değiştirmenin ne 
kadar yanlış olduğunu biliyorum. İnşallah, önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısı getireceğiz, 
diyeceğiz ki, "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, üç yıl veya beş yıl için atanır, bu süre 
içinde orada görev yapar." Çünkü, Sosyal Sigortalar Kurumunda bugüne kadar, Genel Mü
dür, sık sık değiştirilmiştir. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Adalet Bakanlığı Müsteşarına benzetiyorsunuz. 
ÎLHAN KAYA (tzmir) — Gideceğinizi anladınız. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) —-
Efendim, gideceğimizi anladık da, ona karar verecek siz değilsiniz; kimin gideceğine karar ve
recek millettir; çıkarız huzuruna... 

Bu arkadaşımız, şimdi Türk-îş'in Yönetim Kurulu Üyesi; arkadaşlarım bunu sık sık bura
ya getiriyorlar. Bakın, ben, size her an hesap vermekle yükümlüyüm. Ama, bunu, bu Meclisin 
kürsüsüne, daha önce Sayın Kul getirdi, şimdi de siz getirdiniz; Türk-tş kongresinde onlar ge
tirdiler, başka bir yerde de başka birileri getirir. 

Şimdi, bu olay yargıya intikal etmiş. Bu arkadaşımız, evvela, 7 nci idare mahkemesinden, 
yürütmenin durdurulmasını istemiş; talebi reddedilmiş; sonra bölge idare mahkemesine gitmiş; 
orada da talebi reddedilmiş. 

Şimdi, yargıda, 230,240'tan yargılanan bir kişiyi görevine devam ettiren bakanı nasıl kar
şılarsınız? Eğer, bu Yüce Kurulda bir tek milletvekili arkadaşım kalkıp "ben, 230'dan da yar-
gılansa, 240'tan da yargılansa, o insanı görev başında buludururum" diyebiliyorsa, açıklıkla, 
bana sual soracağı zaman onu da söylesin, onu da duymak istiyorum. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Daha, suçlu olduğu tespit edilmemiş ki... * 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Onun kadrosu yerindedir. Geçici olarak ve müfettiş raporuna dayalı olarak görevden almışım. 
Bu yanlış değildir. Bunu yapmasam, yanlış olur. Şimdi, kalkıp, bunu bu şekilde söylemenize 
gerek görmüyodrum. 

İLHAN KAYA (tzmir) — Beraat ederse ne yapacaksın Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

EfendimrSayın Feyzi Inceöz dedi ki, "Çiftçilerin bir kısmı Bağ-Kur kapsamında; bunu yay
gınlaştırmayı düşünüyor musunuz?" 

Evet, şu anda 56 ilde, çiftçilerimiz, Bağ-Kur kapsamındadır. Kalan 20 ildeki çiftçilerimi
zin de Bağ-Kur kapsamına 1993 yılında alınmasını ve çiftçi emeklilerimizin aylıklarında önem
li artışlar öngören kararname taslağı tarafımızdan imzalanmış, Başbakanlığa sunulmuştur. 

Kerrialettin Göktaş arkadaşımız, Türkiye Gazetesinde yayımlanan, Hüseyin Temel isimli 
Bağ-Kur sigortalısının sorunundan bahsetti. 

Bu haberin gazetede yayımlanmasından hemen sonra, Hüseyin Temel, Kurum aracılığıyla 
İstanbul ti Müdürlüğüne getirilmiş ve sorunu hakkında bilgi alınmıştır. İlgili, batın tomografi
si çektirmek istediğinden, kendisine, bir devlet hastanesinden, tomografi çekimi için randevu 
alınmış; yapılan işlemler, gazetedeki köşe yazarına da tarafımızdan ayrıca bildirilmiştir. 

Şunu bilmelisiniz ki -açıklıkla ifade ediyorum- sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgili, hasta
ne, ilaç ve buna mümasil herhangi bir sorun bir gazetenin sayfasında, köşesinde yayımlandığı 
an, mutlaka takip ediyoruz. Bir yolsuzluk iddiası gazetede yayımlandığı an, mutlaka onu ta
kip ediyoruz. Çünkü, temel felsefemiz şu: Biz insanız, insanla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalamayız. 

Bu bakımdan, arkadaşlarımın, bu gazete haberleriyle ilgil ibilgileri olduğu zaman, bunu 
da bize iletirlerse, bundan da yararlanacağımı ifade etmek istiyorum. 

Gene, bizim büyük bir kadro değişikliği yaptığımız söylendi. Bizim böyle pek fazla bir 
kadro değişikliği yapmamız söz konusu değildir. Esasen, bir kısım kadrolarımız da henüz açık 
bulunmaktadır. > 
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20 Ekimde bir iktidar değişikliği olmuş. Millet niye iktidarı değiştirir?., önceki iktidar
dan memnun olmadığı için değiştirir. Peki, siyaset adamları mı her şeyi yönetecektir? Siyaset 
adamları, kadrolarla gelirler, onlarla birlikte çalışırlar. Peki, ben, göreve geldikten sonra bu 
kadrolarla beraber yürütmeyi mi sürdürmeliydim, birlikte mi çalışmalıydım? Esasen, bu kad
rolar çok başarılı olsaydı, benim buradan sizi eleştirmeme gerek de kalmayacaktı, belki de mil
let sizi değiştirmeyecekti. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siz, bizden kötü oldunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Millet, iradesiyle karar verirken, birlikte vermiş bunu... Onun için, böyle^ bir siyasî maksatla 
kadro değişimi yapmamız söz konusu değildir. 

Bakınız, siyaset, bir zarafettir. Benim Müsteşarım Sayın Necdet Basa bir gün bana geldi 
ve dedi ki -aslında o görevden gidenlere de haksızlık ediyorsunuz- "Sayın Bakan, bir iktidar 
değişikliği olmuş, ben de sizin Müsteşarınızım, siz de siyaset adamısınız, ben de siyasetin için
den gelen bir insanım, uzaktan da izliyorum.." Kendisi, Sayın Yılmaz'ın da uzun süre danış
manlığını yaptı, halen bizim müşavirimizdir. Konuşmasına şöyle devam etti: "Bir gün size 'Sa
yın Bakan, siz Müsteşarınızı bile değiştirmediniz' derler. Onun için, izin verirseniz ben istifa 
ediyorum, size fırsat vermek istiyorum" dedi. "sizi kutluyorum. Benden ne istiyorsanız söyle
yin. Siz, yetenekli, iyi bir bürokratsınız" diyerek kendisini kutladım, dedi ki, "ben yurt dışın
da görev almak istiyorum." Ben yazıyı yazdım ve "Dışişleri Bakanlığında kadro ihdas edildiği 
takdirde, seni Berlin'e çalışma müşaviri olarak yollayacağım" dedim. 

Şimdi, biz, kadrolarımız üzerinde böyle hunharca tasarruf yapacak, bundan zevk alacak 
kadar siyaseti bilmeyen insan değiliz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Küçük memurlarla uğraşıyorlar. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Küçük memurla uğraşmam ben. Çünkü, bir kadro gelir; bir genel müdürü atarsınız; o genel 
müdürün hareket alanını daraltmaya hakkınız yoktur. O genel müdür, kendi kadrosunu kendi
si kurur. Aranızda, genel müdürlükten gelip milletvekili olan arkadaşlarım var. Şimdi, genel 
müdür oraya atandıktan sonra, "sen bunlarla çalış" deme hakkına sahip değilsiniz. Yanlıştır, 
yanlıştır... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Keşke genel müdürle kalsa!.. 
BAŞKAN —tzin verir misiniz? Sayın Bakan tam toparlayacağı anda yeni bir tartışma 

'açıyorsunuz. ' 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bir arkadaşımız, Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulundan bahsetti. Doğrudur. Bi
zim Bakanlığın 3146 sayılı Çalışma Yasasında iki kurulumuz vardır. Bunlardan birisi Çalışma 
Meclisi, diğeri ise Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kuruludur. Bu iki kuruldan, Çalışma 
Meclisi 1984'ten bu yana Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu da 1989'dan bu yana 
toplanmamıştı. 1984'ten bu yana toplanmayan Çalışma Meclisini, işsizlik sigortası konusunda 
topladık. İşsizlik sigortası ve IŞKUR'a ilişkin yasa tasarımız hazırdır, şu anda bakanlıkların 
görüşleri alınmak üzere sunulmuştur. Biraz önce de ifade ettim, çalışma yaşamıyla ilgili dü
zenlemelerimizin özü, uzlaşmadır, katılımdır.Katılım sağlamaya çalışıyoruz. Sakatları Koru
ma Millî Koordinasyon Kurulunu da topladık. İkinci kez 3 Aralık 1992'de topladık. 
Bunlarla ilgili olarak, gerek eğitimleri gerek istihdamları gerekse ulaşımları 
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konusunda bir eylem planımız var. Bununla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Esasen, bu konuda 
biz, istişarî bir kuruluz; görevimiz, bu kurullar arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özet olarak şunu söylemek istiyorum: Bakanlığım 
döneminde, bu bir yıl içerisinde, 7 tane ILO Sözleşmesini Yüce Meclise sevk etmişiz; bunlar
dan 6'sı onaylanmış, l'i de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bir kez daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmiştir. 

DlSK'in Mal Varlıklarının ladesine İlişkin Yasa, Yüce Meclis tarafından kabul edilmiştir. 
İş Güvencesi Yasa Tasarımız, Bakanlar Kurulunda bir alt komisyondadır. Hiç kuşku du

yulmasın, onu da önümüzdeki günlerde Yüce Meclise sevk edeceğiz. 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığını Genel Müdürlüğe dönüştüren Yasa Tasarımız, 

iki komisyondan geçmiştir, şu anda Meclisin gündeminde yerini almış bulunmaktadır. 
Yurt dışındaki işçilerimizin de çok yoğun sorunları bulunmaktadır, özellikle bu sorunlar

la ilgili olarak daha önce bir Meclis araştırması açılmıştı. O Meclis araştırması sebebiyle önü
müzdeki günlerde yine görüşeceğiz ve ben de yine düşüncelerimi söyleyeceğim. Onlarla ilgili 
olarak da 3201 sayılı Yasada değişikliği içeren yasa taslağımız da son aşamasına gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, daha, aleyhte konuşacak var, sorular var... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Ayrıca, başta da ifade ettim, süper emeklilerin mağduriyetini gidermek halamından ha

zırlanan yasa tasırısı da tarafımızdan Başbakanlığa gönderilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, geçen yıl, bir yıl önce başka bir platformda, bugün ise başka bir 

platformda huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Geçen yıl burada düşüncelerimizi ifade etmiştik. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir anımsatma yapayım: ILO kararlarını da okuyacakınız; onu 

unutmayın diye söylüyorum. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sayın. Başkan, bitiyor ve ILO kanunlarını da ayrıca okuyacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda söylediklerimizle Hükümet Programında söyledikleri
miz arasında paralellik sağlanmıştır. Bu yıl da, geçne yıl ifade ettiklerimizin büyük bir kısmını 
gerçekleştirmiş olarak huzurunuza geliyoruz. Umuyorum ki, önümüzdeki yıl bütçemiz burada 
görüşülürken, bugün tartışmaya açtığımız, hatta görüş istediğimiz bazı tasarılarımızı da bir 
taslak olmaktan çıkararak yasalaşmış olarak huzurunuza getirmenin mutluluğunu duyacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan, Uluslara
rası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasasının 19 uncu maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince 
Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul edilen Sözleşme ve. Tavsiye Kararları'hakkında 
Bakanlığımın Yasama Organına bilgi sunması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi gerekmek
tedir. Aşağıdaki bilgileri kısaca sizlere sunmama müsaadelerinizi arz ediyorum. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün 2-23 Haziran 1992 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 
79 uncu Konferansında kabul edilen, İşverenin ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının 
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Korunmasına İlişkin 173 Sayılı Sözleşme ile aynı konudaki İ80 sayılı Tavsiye Kararı hakkında, 
yetkili makam olan Yüce Meclise aşağıdaki bilgileri sunmak istiyorum. 

Sözünü ettiğim bu Sözleşme ve Tavsiye Kararında yer alan hususlar aşağıda açıklanmış 
olup, Sözleşmenin ülkemiz tarafından onaylanabilirliği hakkındaki görüşümüz, bu konuda baş
latılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra ayrıca bilgilerinize sunulacaktır. 

İşverinin ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının Korunmasına İlişkin 173 Sayılı 
sözleşme: 

173 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi, esas itibariyle 22 maddeden oluşmaktadır. 
Sözleşmenin 1 inci maddesinde, bu sözleşmenin amaçları bakımından ödeme güçlüğünün ' 

tanımı yapılmaktadır. Buna göre, mal varlıkları üzerinde yasal işlemlerin başlatıldığı veya işve
renin mal varlığı miktarının iflas işlemlerinin başlatılmasını haklı kılacak yeterlikte olmadığı 
diğer durumlar ödeme güçlüğünü ifade etmektedir. 

Sözleşmenin,2 nci ve 3 üncü maddelerinde, Sözleşmenin hangi yollarla uygulanacağı ve 
işçi alacaklarına ayrıcalık yoluyla korunma sağlayan sözleşmenin ikinci bölümü ile işçi alacak
larına garanti kurumu yoluyla korunma sağlayan üçüncü bölüm yükümlülüklerinden birini 
veya her ikisini birden kabul eden üye ülkenin izleyeceği usuller belirtilmektedir. 

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde, bütün çalışanların ve bütün ekonomik faaliyet dalları
nın Sözleşme kapsamına dahilolduğu belirtilerek, bundan istisna tutulacak çalışan kategorile
rinin belirlenme usulü düzenlenmektedir. 

Sözleşmenin ikinci bölümünü oluşturan 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde, ödeme güçlüğü 
çeken işverenin mal varlığından ayrıcalıksız alacaklar ödenmeden önce işçi alacaklarının ayrı
calıklı olarak ödeneceği, işçi alacaklarına özellikle devletin ve sosyal güvenlik sisteminin ala
caklarından daha önde gelen bir ayrıcalık verileceği hüküm altına alınarak, hangi işçi alacak
larından ne kadarının ayrıcalıklı korunma kapsamına girdiği belirtilmekte ve ayrıcalıklı ko
runma sağlanan alacağın belirli bir miktarla sınırlandığı durumlarda değerinin korunması için 
gerektikçe ayarlama yapılması öngörülmektedir. 

Sözleşmenin üçüncü bölümünü oluşturan 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde, işçi ala
caklarının bir garanti kurumu yoluyla korunması düzenlenmektedir. Hangi işçi alacaklarının 
na kadarının garanti kurumu yoluyla korunacağı, belirli bir miktarla sınırlanan bir koruma 
söz konusu olduğunda, değerinin korunması amacıyla gerektikçe bu miktarın ayarlanması zo
runluluğu hüküm altına alınmaktadır. 

Sözleşme metninin geri kalan maddelerinde, her sözleşmede bulunan ve onaylamayla ilgi
li hususları içeren standart son hükümler yer almaktadır. 

İşverenin Ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının Korunmasına İlişkin 180 Sayılı Tav
siye Kararı: 

180 Sayılı Tavsiye Kararı, 173 Sayılı Sözleşmenin daha ayrıntılı düzenlemesi ve ana gayesi, 
Sözleşmenin uygulamaya konulmasında yol göstermek olduğundan, adı geçen Sözleşmede yer 
alan hususları daha geniş bir şekilde içermektedir. Ancak tavsiye kararlarının onaylanması söz 
konusu olmadığından, onaylamaya ilişkin standart hükümleri içeren son hükümler tavsiye ka
rarında yer almamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçemiz üzerinde görüş ifade eden değerli grup söz-. 
cülerine teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşması esnasında, is

minden de bahsederek, bazı yanlış, eksik bilgiler verdiler. Bunu açıklamak istiyorum. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 

Zabıtlarda var.* 
BAŞKAN — Zabıtlara bakarız da; yerinizden düzeltin, aksi bir şeyi mi oldu Sayın Maruflu? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Efendim, sataşma var, kürsüden açıklama yapmak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim. Buyurun yerinizden açıklayın; sataşmayı ve açıkla

mayı gerektiren husus nedir? 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım 

konuşmaya atfen ifadelerde bulundular. Ben şöyle söyledim: Papanın, Amerika seyahati vardır... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, bunları mı dinleyeceğiz?.. Lütfen... 
BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir bakılım, ne diyor. 
Buyurun efendim; şimdiye elli defa bitmişti... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Ben aynen şöyle dedim: ' 'Sayın Bakan, benim de Devlet 

Planlama Teşkilatından çok yakinen tanıdığım birkaç bürokratı -hakikaten değerli arkadaşlardır-
getirmiş, mesai arkadaşı yapmışlardır." 

Ancak, cümleyi şöyle bitirdim: "Bu kadroya rağmen, bir yıl içinde Sosyal Sigortalar Ku
rumunu iflas noktasına getiren, Bağ-Kur'u iflas noktasına getiren, emekli işçileri emekli maaşı 
kuyruklarında öldüren Sayın Bakanın bu kadro arasında yeri yoktur. Onun için kendisini isti
faya davet ediyorum" dedim. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim, anlaşıldı. 
Sayın Bakana yönelik eleştirilerinizi inkâr etmiyor; bürokratlar için söylediğiniz iyi sözle

ri hatırlattı. Siz de diyorsunuz ki, "O sözleri ben söyledim; yanlış bir şey söylememiştim" diyor. 
Aleyhte son söz, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir'in; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

AHMET ÖZDEMtR (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlar
ken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplumumuzun büyük bir bölümünü bünyesinde 
toplayan bir bakanlıktır. Çok geniş bir alana sahip olan bu bakanlığın ağır sorumluluklar taşı
dığı da bir gerçektir. Sosyal güvenlik ve çalışma, sosyal refaha ulaşmayı hedefleyen ülkemizde 
insan refahı ve mutluluğu, gelir dağılımı açısından fevkalade önemlidir. Ülkemizde millî geli
rin yarısını nüfusun yüzde 80'i, diğer yarısını da yüzde 20'si almaktadır. Gelir dağılımının bo
zuk olması, ülkemizde çalışanlar aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. 

Ülkeler, sanayileşme yoluyla gelişirken, diğer yandan çalışanlarının, emeklilerinin, kimse
siz dul ve yetimlerinin refahını düşünmek, millî gelirden gereken payı vermek zorundadırlar. 
Bugün Ülkemizde çalışanların, emeklerinin karşılığını tam olarak aldığını söylememiz müm
kün değildir. Enflasyonun yüzde 70'lere vardıği ülkemizde, Bağ-Kur emeklilerinin, asgarî üc
retle çalışanların, malullerin, aldıkları maaşlarla geçindiklerini söylemek hayal olmaktadır. Bu 
nedenle, ülkemizde sosyal adaletten ve sosyal barıştan bahsetmek de mümkün değildir. Sosyal 
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barışın sağlanmasında en büyük etken, çalışanla çalıştıran arasındaki diyalogun sağlanması 
olacaktır. Çalışanın emeğinin karşılığını alması gerekir; ama, bunun sınırını tespit etmek de 
devlete düşmektedir. Devlet, çalışanla çalıştıran arasında hakem rolü oynamak durumundadır. 
1982 Anayasasının sınırlamaları dolayısıyla, çalışanların örgütlenmelerinde sıkıntılar, hakları
nın elde edilmesinde zorluklar vardır. Bugün, memurların sendikalaşmasında 1982 Anayasası 
engel teşkil etmektedir. Bu örgütlenmeyi toplumun her kesimine yaymak, hükümetlerin başta 
gelen görevleri olmalıdır. 

Çalışma barışının sağlanması için, işçi ve işveren münasebetlerinin iyi tespit edilmesi gere
kir. Bu da, işverenin, çalıştırdığı işçisinin hak ve hukukunu koruyacak insanî ve vicdanî duy
gulara sahip olmasından geçmektedir. İşçinin ise, çalıştığı işyerinin ekmek kapısı olduğunu, 
aldığı paranın helal olup olmadığını kendi vicdanında muhasebesini yapması gerekir. Bu duy
gulara sahip olan bir işyerinde, çalışma barışı da sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülke kalkınmasında çalışma barışının sürekliliği ve 
bu barışın sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olmasının önemi inkâr edilmez bir gerçektir. 

Bugün, gelişmiş ülkelerin çalışma hayatını düzenleyen yasalara baktığımızda, çalışanların 
en geniş anlamda istihdam güvencesine sahip olduklarını görmekteyiz. Bu güvence, yargı de
netimi şeklinde geliştirilmiş, ispat yükü ise işverene bırakılmıştır. 

Ülkemizde bu konunun yıllardan beri ihmal edilmesi, işçiler üzerinde son derece olumsuz 
etkiler yapmaktadır. 

öncelikle, sürekli işten atılma endişesi ve korkusuyla yaşanırken;öte yandan, işletmelerin, 
verim alamadığı işçisini, sürekli, kambur gibi sırtında taşıması da beklenmemelidir. 

Millî ekonomimizin verimlilik problemleriyle, iş güvencesinin temini, hassas bir terazide 
dengelenerek, ülke kalkınması yararına düzenlenmelidir. Sözleşme özgürlüğünden kaynakla
nan fesih hakkı, "Demoklesin Kılıcı" gibi işçinin başında tutulmamalıdır. 

ı Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığın bünyesinde bulunan Sosyal Sigortalar Ku
rumu, büyük bir çıkmazın içerisindedir; sigorta primleri tahsil edilemediği için, emekli maaş-

\ Jarını ve ilaç paralarını ödeyemez duruma düşmüştür. 
Prim tahsili gerekçesiyle, faiz borçlarının affına da bir fayda getirdiği kanaatinde değilim. 

( Çalışma Bakanlığı, kamu kuruluşlarından, bilhassa belediyelerden, primlerini tahsil et-
mekte güçlük çekmektedir. Belediyelerin borçlarını ödeyememesi ı*se, iktidarların arpalığı du
rumuna düşmesinden ileri gelmektedir. Her iktidar döneminde, geçici olarak, yüzlerce işçi be
lediyelere kadrosuz alınmaktadır. Bu işçiler, gerek belediyelerde, gerekse yatırımcı daireler de, 
(Devlet Su tşleri, Köy Hizmetleri ve KİT'ler gibi kuruluşlarda) bu kurumların ve kuruluşların 
üzerine büyük yük teşkil etmektedir. 

Belediyelerin veya diğer kurumların imkânlarının kifayetsizliği neticesinde, bu kurumlar, 
diğer borçlarını ödemekle beraber, sigorta borçlarını askıya almışlardır; bunun miktarını Sa
yın Bakanımız zaten bilmektedir. Bu kuruluşlarda, her iktidar döneminde, partili mensupları-

ı na iş temini maksadıyla alınan işçilerimiz, üç-beş ay gibi kısa bir süre sonra işten çıkarılıyor 
j ve yedi sekiz ay boş geziyorlar. ILÖ sözleşmelerinin gündeme geldiği bugünlerde, hiçbir garan-
I tisi olmayan, gelecek yıl da işe girme garantisi bulunmayan bu işçilerimize, Sayın Bakanımız 
i ne şekilde bir güvence verecektir; bunu kendisinden öğrenmek istiyorum. 
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Yine, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde yüzlerce metre kuyruklar görülmektedir. 
Bölgelerde, bilhassa şehirlerdeki Sosyal Sigortalar hastanelerinin,araç, gereç ve personel yö
nünden yetersizliği nedeniyle bu kurumlar sevk yeri olmaktan öteye gidememektedir. Yurdun 
çeşitli yerlerinden yapılan şevkler neticesinde, Dışkapt Sosyal Sigortalar Hastanesinde günler
ce sıra bekleyen hastaların olduğunu görmüş ve müşahede etmiş durumdayız. Bu hastaların, 
diğer hastanelere şevki de mümkün olmadığından, hastalar, milletvekillerinin kapısında bek
leşmekte, bir an önce hastaneye girmek için bir milletvekilinden veya başka bir yetkiliden yar
dım talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumların bir an evvel giderilmesi ve bu bölge hastane
lerinin sigortalıyı, emekliyi buraya getirmeyecek hale dönüştürülmesi için gereken gayretlerin 
gösterilmesini arzu etmekteyiz. 

• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine, toplumumuzun büyük bir bölümünü yakından 
ilgilendiren Bağ-Kur, bugün kanayan bir yara durumundadır. Uygulamaya konulduğu günden 
bugüne kadar toplumda yeterli ilgiyi görmemiştir. Topluma yeterince hizmet vermediğinden, 
tüm kolaylıklara rağmen, Bağ-Kur'Iu prim ödememekte ısrarlıdır. Gerek emekli maaşı, gerek 
sağlık hizmetleri açısından günün şartlarının çok gerisinde kalınmıştır, ödenen primler de normal 
değildir. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalı, gösterge tabloları gelir dilimlerine göre 
tespit edilmesidir. Ankara, tstanbul gibi yerlerdeki esnafla, 50 hanelik bir köydeld vergi mükel
lefi aynı statüyü tabi tutulmalı, esnaf, vergi dilimine göre prim ödemeli ve ödeyeceği prime 
göre de emekli olmalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun ve Bağ-Kur'un bir çatı altında toplanmasını, zaman içeri
sinde bütün insanlara eşit derecede hizmet götürülmesini Sayın Bakandan ve Hükümetten bek
lemekteyiz. 

Yurt dışında çalışan işçiler üzerinde de duracaktım; ama, Sayın Bakan bu konuda incele
me yaptıklarını ve kanun teklifini verdiklerini söylediler; ancak, bugüne kadar olduğu gibi, 
bugün de yurt dışındaki işçilerimiz, sadece para makinesi olarak görülmüş, döviz getiren bir 
kurum şeklinde değerlendirilmişir. Döviz getirmek için turizme önem verilip, yurt dışından ge
len insanlara şefkat gösterilirken, hizmet verilirken, yurt dışından gelen işçilerimiz giriş ve çı
kışlarda birçok zorluklarla karşılaşmakta, kesin dönüş yapan işçilerimizden kesilen primler, 
kendilerine ödenmemektedir. Diğer Avrupa ülkelerinde ödenen bu primlerin, ülkemizdeki iş
çilerimize de ödenmesini ve bu hususta gereken çalışmaları yapmasını Sayın Bakanımızdan ar
zu etmekteyiz. 

Sözlerimi bağlarken, Bakanımızın buradaki konuşmalarından, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığında herşeyin süt-liman olduğunu, tarafsız hareket ettiklerini müşahede ediyoruz; 
ancak, -şu anda elimde gördüğünüz^ 1 Eylül 1992 tarihli Meydan Gazetesinde çıkan bir haberi 
aktarmak istiyorum. Sosyal Sigortalar Kurumuna alınacak müfettiş sayısının 240 olmasına rağ
men, -gerek buradaki beyanlarınızda, gerekse yaptığımız incelemelerde- alınan müfettiş sayısı
nın, 113 sosyal ve 69 teknik elemandan ibaret olduğunu görüyoruz. İmtihanı kazanmış yeterli 
sayıda eleman olmasına rağmen, 58 elemanın işe alınmayışının nedenini Sayın Bakanımızdan 
soruyor, bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN -— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar tamam
lanmıştır. 

Sözlü soru talepleri vardır; Sayın Zaimoğlu ile Sayın Melike Haşefe pusula göndererek 
sözlü soru talebinde bulundular; Sayın Süleyman Hatinoglu da yazılı olarak talebini gönderdi 
ve Başkanlık tarafından okunmasını talep etti. 
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Bunun dışında soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini kaydediyoruz, lütfen yaz
dırsınlar efendim. 

Efendim, söz isteminde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum : Sayın Cemal öz-
taylan, Sayın Çelçbican, Sayın Çelik, Sayın tnceöz, Sayın Bütün, Sayın Şemsek ve Sayın 
Alpaslan. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. „ -
önce yazılı sorusunu gönderen Sayın Hatinoğlu'nun bu talebini yerine getiriyoruz. Buyu

run efendim, soruyu okuyun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yüksek delaletlerinizle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
1. Kadrosu Artvin ti Bağ-Kur Müdürlüğünde olup, her türlü özlük haklarını Artvin tünden 

alan, Eczacı Adnan Tamer'in, 17.12.1992 tarihli Sabah Gazetesinde konu olduğu, malumları
nızdır. 

a) Hangi yasaya göre Artvin tünden maaş alıp, Ankara'da çalışıyor? 
b) Artvin Bağ-Kur reçeteleri, Ankara'daki Eczacı Adnan Tamer'e kontrol için gönderi

lirken, PTT'de yolda kaybolan 55 milyon Türk Liralık eczacıların parası ne olacak? 
c) Eczacı ne zaman Artvin'deki görevine başlayacak? 
2. a) Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne geçici görevle Maliye Bakanlığından kaç kişi ge

tirdiniz. 
b) Hangi tarihten beri Bağ-Kur'da vekâleten göreve başladılar, yeterli hizmet süreleri var 

mıydı?.. 
"Asaleten atama şartlarını taşımayanlar, vekâleten de atanamaz" hukuk kuralına nasıl 

bakıyorsunuz? 
c) Bağ-Kur'a geçici olarak Maliye Bakanlığından naklettiğiniz iki genel müdür muavini, 

bir daire başkanının yerine, Bağ-Kür bünyesinde bu görevlere atanacak yeterli ve yetenekli ele
manınız yok muydu? Yoksa, siyasî tercihiniz midir? 

d) Bu gibi konularda yetki ve sorumluluk sizde midir, yoksa ilgili genel müdürlükte midir? 
3. Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne atanmadığı halde, kurumu temsilen yurt dışına Maliye 

Bakanlığından görevlendirilen bu kişilerin, bu görevlendirilmeleri yasal mevzuata göre doğru 
mudur? Doğru ise, hangi mevzuata göre doğrudur? 

4. Sosyal devlet anlayışı konusunda, SSK ve Bağ-Kur'da uygulanan ve yeni getirilen mo
del nedir? 

Bu modelin yararları veya sonuçları ne zaman ve kimler tarafından ortaya çıkarılacaktır? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha önce de belirttiğimiz gibi, sorular kısa ve bütçeyle 

ilgili olacak; Sayın Bakanın şahsına yönelik olmayacak/Sayın Bakanın cevabı da, o ölçülerde 
kısa olacak, gerekçe olmayacak. 
1 Sayın Zaimoğlu, buyurun. 

RAStM ZAÎMOĞLU (Giresun) —• Sayın Başkan, sorularım aşağıdaki gibidir. 
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1. Asgarî ücretin vergi dışı bırakılacağı hükümet programında yer almasına ve 1992 büt
çesinde, bütçe konuşması sırasında tarafınızdan ifade edilmesine rağmen, bugüne kadar bu ko
nuda herhangi bir çalışmanın varlığı kamuoyuna yansıtılamamıştır. Kamuoyunun.bu tür vaat
lerin gerçekleşmesi için daha ne kadar beklemesi gerekeceğini soruyorum. 

2. İşsizlik sigortasıyla ilgili vaatleriniz konusunda yapılan çalışmalar var mıdır? 
3. Kıdem Tazmitanı Sandığıyla ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne saf

hadadır? 
4. Görevden aldığınız yöneticilerden hangileri hakkında, Bakanlık aleyhine dava açma

larından sonra soruşturma başlattınız? Bu soruşturmalar ne derece ciddidir? Karalamaya dö
nük bu soruşturmalar sizi rahatsız etmiyor mu? 

5. Giresun'daki Selüloz-tş Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesinin çözümsüzlüğü karşı
sında direnişe itilmiştir. Bu uyuşmazlık ne zaman ve hangi ölçüler içinde çözümlenecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Haşefe, buyurun. 

MELÎKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki soru
mun Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Geçen yılki bütçe konuşmanızda çıkarılacağını belirtmiş olmanıza rağmen, Konut Kapıcı
ları Tüzüğü bugüne kadar neden çıkmamıştır; çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Konut Kapıcıları Tüzüğü ile ilgili bir soruydu; ses yavaş çıktığı için, iyice 
belli olsun diye telaffuz ettim. 

Sayın Öztaylan, buyurun. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın ba
kanıma bir soru yöneltmek istiyorum. 

Sayın Bakanım, bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı şahsım adına te
şekkür ederim; fakat, bilmeden yapılmış olan bir yanlışlığı düzeltmenizi de hassaten istirham 
ediyorum. Bu sizin şahsınızın değil, bürokratlarınızın veya mensubu olduğunuz parti teşkilatı
nın yanlışı olsa gerek. 

Balıkesir'de, Sümerbank Müdürünün 8 yaşındaki oğlunun kolu kırılır; fakat, çocuk, an
nesi tarafından hastaneye götürüldüğü zaman, buradaki doktor "ben, başörtülü kadının ço
cuğunun tedavisini yapmam" der ve kadın, hakaretle hastaneden kovulur. Hipokrat yemini 
etmiş olan bir doktor, sizler tarafından taltif edilerek, Balıkesir SSK Hastanesine başhekim 
yapılmıştır. Balıkesir'deki ,13 sendikanın 12'si, basın ve bütün parti mensupları, bu doktorun 
alınmasını istediği halde, sizin tarafınızdan taltif edilerek, başhekim yapılmıştır. 

Bu doktorun, hâlâ başhekimlik yapmaya devam etmesini mi, yoksa daha üst kademelere 
getirmeyi mi düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çelebican, buyurun. 
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GÜRHAN ÇELEDÎCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, soracağım sorunun Sayın Bakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delalet buyurulmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. , 
GÜRHAN ÇELEBtCAN (İstanbul) — Sosyal Sigortalar Kurumunun İstanbul ilaç fabri

kasına 21.11.1991 tarihinden sonra, sözleşmeli ve işçi olarak kaç kişi alındı? Bu alınan kişilerin 
yeterli bilgi ve deneyimleri var mıdır? 

Teşekkür ederim. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebican. 
Sayın Çelik, buyurun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanın ce
vaplandırmasını istediğim sorumu arz ediyorum. 

Anadolu'nun her tarafında SSK hastanelerinde doktor sıkıntısı varken, Ankara, İstan
bul, İzmir, Antalya ve Adana gibi illerde kümelenen doktorları, 55 inci maddeyi kaldırıp, bu
lundukları illerin kadrolarına gönderecek misiniz; yoksa, bu kanunsuz işleme, Anadolu'nun 
ücra köşelerindeki doktor sıkıntısına göz yumup, şimdiki sessizliğinizi devam ettirecek misiniz? 

BAŞKAN — teşekkür ederiz. 
Sayın Inceöz... 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana şunları 
cevaplandırılmak üzere soruyorum : . 

1. İş güvencesi yasa tasarısı bir alt komisyona havale edilerek âdeta morga kaldırıldı" 
. demiştim. 

Başka bir yolla bu kanunu tekrar aktivite edip, canlandırmayı düşünüyor musunuz? Bu 
konuda ne gibi çalışmalarınız var? 150 bin tane işçinin atıldığı bir ortamda, bu konuyu ısrarlı
ca takip edecek misiniz? 

2. Kamu çalışanlarına vaat edilen sendikal haklardan grev, lokavt haklarını tanıyacak 
mısınız? Mesela, bir kamu görevlisi de, tazminatı verilip işten çıkartılacak mı? 

3. Bir işte çalışıp, çeşitli nedenlerle işten çıkarılanlar için neler yapılıyor? 
4. Bu sualim diğer arkadaşlar tarafından soruldu; ama ben de tekrarlamak istiyorum: 

Asgarî ücret konusunu ben de ısrarlıca soruyorum. 
5. Diğer bir konu: Bizim, Meclise sunduğumuz, Çalışma Bakanlığıyla ve çalışma alan

larıyla ilgili eşelmobil sisteminin, peşin verginin kaldırılması, vergilerin adil hale getirilmesi, 
asgarî ücretten vergi alınmaması konusundaki kanun tekliflerimiz hakkında neler düşünü
yorsunuz? 

Saygılarımla. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. -
Sayın Bütün... 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana, cevap
landırılmak üzere şunu sormak istiyorum: Yurt dışındaki işçilerimizin hangi şartlar altında 
çalıştıklarını biliyoruz. Şimdi, yurt dışında çalışan işçilerimiz Türkiye'ye kesin, dönüş 
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yaptıklarında, kendilerinin yatırdıkları primleri alırken, işveren tarafından yatırılan primi ala
mamaktadırlar. Bu da, gerek Uluslararası Çalışma Örgütünün anlayışına gerekse insanlık an
layışına aykırı bir olaydır. Sayın Bakanımız bu konuyu uluslararası kuruluşlara götürdü mü; 
götürmeyi düşünüyor mu? 

îkinci sorum: Sayın Bakan tarafından açılan Elbistan SSK hastanesi, hizmetli, hemşire 
e 

gibi açıklar nedeniyle gerekli hizmeti verememektedir. Yoğun işçinin yaşadığı bu yöredeki açıklan 
gidermek için ne gibi çalışmaları vardır? , 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bütün. 
Sayın Şemsek... 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan sormak istediğim 

sorular şunlar : 
1. Kamu kuruluşlarında kanun gereği çalıştırılması lazım gelen özürlü ve hükümlülerin 

sayısı ne kadardır? 
2. Kamu kuruluşlarında şu anda çalıştırılan özürlü ve hükümlülerin sayısı ne kadardır? 
3. Kanun gereği çalıştırılmaları gereken özürlü ve hükümlü çalıştırmayan kamu-kuru

luşları ve yöneticileriyle ilgili yapılan işlem nedir? 
Bunları Sayın Bakan yazılı da cevaplayabilir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şemsek. 
Sayın Alpaslan, buyurun. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın Sa
yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Emekli dul ve yetimlerin vergi iadeleri, geçen dönem, bizzat Sayın Bakanın basında müj
delediği tarihten 15 gün sonra ancak ödenmişti. 

Memur, işçi ve emeklilerine, vergi iadeleri, yasal süre içinde ödenirken, sigorta emeklisi, 
dul ve yetimlerine vergi iadeleri niçin zamanında ödenemiyor? 

Bu hususu Bakanlar Kuruluna götürdüler mi? 
Aynı gecikme bundan sonraki dönemler içinde olacak mıdır? 
Olmaması için aldıkları tedbirler var mıdır? 
SSK, emekli, dul ve yetim aylıklarını ödeyebilmek için, bankalardan ne kadar kredi almış

lardır? Bu kredi için ödenen faiz miktarı nedir? Rakam olarak belirtebilirler mi? 
Biraz önce Sayın Bakan, kürsüden de belirttiler, iki değerli arkadaşımızın gündeme getir

diği Sayın Topçuoğlu hadisesi... SSK Yönetim Kurulundan alındı. 
Biz, belirtmelerine, kendi ifadelerine rağmen, bu konuda, Türk hukuk sisteminde kendi

lerinin bir yanlışlık yaptığı fikrindeyiz. Hukukî dayanakları nedir? Kendilerinin atamadığı bir 
memuru, atanan bir kişinin, atandığı usulle geri alınması şeklindeki kurala aykırı olarak yap
tıklarına inanmıyorlar mı? Yargıyı etkiledikleri kanaatinde midirler? 

SSK'nın malî dengesiyle ilgili olarak hazırlanan yasa tasarısına, Sayın Maliye Bakanının 
ve Sayın Başbakanın olumlu bakmadıklarını basından okuyoruz. 
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Yine, Sayın Bakanın gazetelerdeki bir demecine göre, bu tasarının yasalaşmaması halin
de, emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenemeyeceği ifade edilmişti. 

Sayın Bakanın bu çelişkili durum çerçevesinde, hazırladığı tasannin, Bakanlar Kurulunca 
Meclise sevk edilmesi mümkün görülmediğine göre, 1993 yılında SSK'mn malî durumu nasıl 
bir hal alacaktır? Emekli, dul ve yetim aylıkları muntazam ödenebilecek mi? Bu hususta ne 
gibi tedbirler almayı düşünüyorlar? 

» 
Eylülden beri, tstanbul Milletvekili Sayın Emin Kul'un komisyonda bekletilen 506 ve 4793 

sayılı Kanun tekliflerine, kendilerinin destek vermeleri mümkün olur mu? Kendi kanun tasarı-, 
lan Bakanlar Kurulundan geçirilemediğine göre, hiç olmazsa buna işlerlik kazandırılması müm
kün olur mu? 

SSK Yönetim Kurulu, kanuna rağmen Ankara ve İğdır iî teşkilatlarının, şimdilik, kurut
mamasına dair bir karar vermiş midir? Eğer böyle bir karar verilmişse, Hükümetimizce çıkarı
lan kanuna rağmen, Yönetim Kurulunun kararını nasıl değerlendiriyorlar? 

Teşekkür ederim. » 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpaslan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (tstanbul) — 
Sayın Başkan, vaktin geç olması, bütçemizi takip eden bir başka bakanlığın da bütçesinin gö
rüşülmesi gibi nedenlerle, arkadaşlarımın affına mağruren, bütün sorulara yazılı olarak yanıt 
vermek istiyorum. 

Saygılarımla. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

7. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 84 629 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

, 111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri 199 526 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma, Eğitim Merkezi Müdürlü
ğü Hizmetleri . 3 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

113 İstihdam Hizmetleri 163 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 14 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

' TOPLAM 465 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplamı Toplam Harcama İptal Edilen ödenek 

TOPLAM 158 131 143 800 155 983 471 500 2 147 672 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir. 

Bu suretle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 maK 
yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

C) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 Malt Yılı Bütçesi, 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle, 
1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?., burada. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahıslan adına söz alan sayın 
üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına Erzincan Milletve
kili Mustafa Kul, Anavatan Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Halil Başol, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Amasya Milletvekili Haydar Oymak, Refah Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili 
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Abdullah Gül ve Konya Milletvekili Remzi Hatip; şahısları adına, lehinde, Tunceli Milletvekili 
Sinan Yerlikaya, aleyhinde, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz. 

ilk söz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un. 
Buyurun Sayın Kul. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi ve 1991 yılı kesinhesabı üzerinde, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. , 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bütçe görüşmelerinin sonuna yaklaşmış bulun
maktayız. Bugün, devlet yönetiminde çok önemli bir yere sahip olan Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının bütçesini görüşüyoruz. Ben önce, Maliye ve Gümrük Bakanlığının faaliyetleri hak
kında sizlere bilgi vermek, daha sonra da Bakanlığın bütçesi hakkındaki görüşlerimi arz et
mek istiyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı devlet idaresinde çok önemli bir yere sahiptir. Gerçekten de, 
Bakanlığımızın çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bütçe kanun tasarılarını hazırlamak, bu 
Bakanlığımızın en önemli faaliyetlerinden birisidir. 

Bir süredir üzerinde tartıştığımız 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı da, bu Bakanlığımı
za bağlı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak huzurlarımıza getirilmiştir. 

Ancak, sadece bütçenin hazırlanmasında değil, yıl içerisindeki uygulamalarında da bu Ba
kanlığımıza çok önemli görevler düşmektedir. Zira, ödenek, gelir ve nakit durumlarının değer
lendirilmesi ve uygulamaları buna göre yönlendirmek gerekmektedir. Bu da, Maliye Bakanlı-
ğımıza bağlı bu birimimizin görevleri arasında sayılmakladır.-

Ayrıca, bütçe idaresinin, personel rejimiyle ilgili düzenlemeleri; ihalelerin revize edilmesi, 
kadro ihdas ve kullanımları gibi daha birçok değişik alanlarda görevleri vardır; 

Yine, bu bakanlığımızın en önemli görevlerinden birisi de, vergi toplamayla ilgilidir. Bi
lindiği gibi, kamu harcamalarının sağlam kaynaklarla, özellikle vergi gelirleriyle karşılanması 
büyük önem taşımaktadır. Harcamaların, vergiler yerine borçlanmayla finanse edilmesi, borç 
faizlerinin bütçe üzerindeki yükünü artırmakta ve bütçenin yapısının değişmesine neden ol
maktadır. Bu nedenle, vergi konusu çok önemli bir olaydır. Bu zor görevin yerine getirilmesi 
ise Gelirler Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. 

Devlet gelirlerine ilişkin hizmetler, devletin gelir politikalarının ilke ve amaçlarının belir
lenmesi ve uygulanması da, gene, Gelirler Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında sayıl
maktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının görevleri, sadece bütçenin hazırlanması, uygulanması ve 
gelirlerin toplanmasından ibaret de değildir. Devletin muhasebesini tutmak da, bu Bakanlığı
mızın görevleri arasındadır. Gene, genel ve katma bütçeli dairelerle, bunlara bağlı döner ser
mayeli kuruluşlarımızın muhasebe kayıtlarını tutmak, dönem sonuçlarını çıkartmak gibi çok 
önemli faaliyetler de, bu Bakanlığımıza bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürü
tülmektedir. 

Ayrıca, devlet davalarının Hazine adına yürütülmesi, devlet mal varlığının yönetimi de 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. 
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Tabiî, bunların dışında bir de gümrükler olayı vardır. Gümrük Muhafaza ve Kontrol Ge
nel Müdürlükleri, aynı zamanda Tekel îdaresi ve Emekli Sandığı da bu Bakanlığımızın yapısı ' 
içerisinde yer almaktadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının bazı önemli fa
aliyetlerini bu şekilde ana başlıklar halinde kısaca hatırlattıktan sonra, şimdi de, bu Bakanlı
ğın bu çok çeşitli faaliyetlerini hangi imkânlarla ve nasıl yerine getirdiğini kısaca ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 397 trilyonluk 1993 yılı bütçesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın bütçe teklifi 95,9 trilyon liradır. Bu tutar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçe teklifin
den sonraki en büyük miktarı ifade etmektedir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının büt
çesinin büyük bir kısmı, diğer kuruluşlarla ilgili olan ödenekler ve Hazine yardımlarından mey
dana geldiğinden dolayı, bu miktarlar düşüldüğünde, Bakanlığın bütçe teklifi 5,3 trilyon lira
ya inmektedir. , 

Bakanlık bütçesinin yüzde 67'si personel giderlerine ayrılmıştır. Diğer cari harcamaların 
payı ise yüzde 15 civarındadır. 

"Yatırım harcamaları için Bakanlık bütçesinde yer alan miktar ise 337 milyar liradır. Bu 
tutarın büyük bir. kısmı, il ve ilçelerdeki hükümet konaklarının yapımı için ayrılmış olan öde
nektir. 

Değerli arkadaşlarım, belirttiğim gibi, rakamlar itibariyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesi, geçen yıla göre yüzde 43 oranında bir artışı ifade etmektedir. Bakanlığın titizlikle ha
zırlanan 1993 yılı bütçesinin, yine aynı titizlik ve azamî tasarruf anlayışı içerisinde bu sene de 
kullanılacağına inanıyoruz ve güveniyoruz. 

/ . . . 
Değerli arkadaşlarım, bütçeyi hazırlamakla görevli Maliye ve Gümrük Bakanlığının büt

çesini görüşürken, aynı zamanda bu yılki bütçenin genel uygulamalarına da kısaca bir göz at
mak istiyorum. 

\ Bilindiği gibi, 1992 yılı bütçesi 207 trilyon liralık bir büyüklük ihtiva etmekteydi. Gelirle
rinin 176 trilyon liraya ulaşması, bütçe açığının ise 32 trilyon lira olarak gerçekleşmesi öngö
rülmüştü. Yıl sonunda, bütçe giderlerinin 227 trilyon lira civarında gerçekleşmesi beklenmek
tedir. Aradaki farkın nereden geldiğine baktığımızda ise, bunda iki önemli olay büyük pay al
maktadır. Bunlardan birisi personel giderleri, diğeri de faiz ödemeleridir. Memurlarımıza, iş
çilerimize, emekçilerimize daha iyi geçim şartlarının sağlanması düşüncesiyle yapılan artışlar, 
haliyle personel giderlerinde yükselmeye neden olmuştur. Bütçe gelirlerinin ise, başlangıçta ön
görülen hedeflere yakın gerçekleşmesi beklenmektedir. Gene geçen senelci bütçede önemsenen 
ve dikkat çeken önemli bir husus da, vergi gelirlerinde öngörülen hedeflerdir ki, bu sene bu 
hedeflerin aşılması beklenmektedir. 

Burada izninizle şunu belirtmek istiyorum : Geçen sene vergi gelirleriyle ilgili hedefler açık
landığında, muhalefete mensup bazı arkadaşlarımız yüzde 77,5'lik artışın tutturulamayacağı-
nı, bu tahminin objektif ölçülerde olmadığını ifade etmişlerdi; ancak, bugün memnuniyetle 
görüyoruz ki, vergi gelirleriyle ilgili bu hedefler tutturulacak, hatta aşılacaktır. 

1992 yılı bütçe açığının da 56 trilyon civarında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Bu mik
tar, gayrısafi millî hâsılanın yüzde 7,3'üne tekabül etmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ifade ettiğimiz yıl sonu gerçekleşme rakamları, tabiî 
ki bir tahmindir; ancak, son gelişmeler, bütçe açıklarıyla ilgili rakamların daha da düşük dü
zeylerde gerçekleşeceğini göstermektedir. 

Kamu açıkları makul seviyelere indirilmediği takdirde, enflasyonu önlemenin mümkün ola
mayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, kamu açıklarını ve bu açıkların önemli 
bir kısmını teşkil eden bütçe açıklarını azaltmamız gerekmektedir. 1992 yılında bu konuda olumlu 
gelişmeler kaydedilmiştir; 1993 yılında da bu gelişmelerin devam edeceğini umuyoruz ve diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle, 1993 
malî yılı bütçe kanun tasarılarının bazı özelliklerini de kısaca ifade etmek istiyorum. 

1993 yılı konsolide bütçe tasarısıyla, 73 adet genel ve katma bütçeli idareye 397 trilyon 
416 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir. 

Tasarıda personel harcamaları için 145 trilyon, diğer cari harcamalar için 34,7 trilyon, ya
tırım harcamaları için 46,2 trilyon, transfer harcamaları için ise 171,6 trilyon lira ödenek ayrıl
mıştır. 

Bütçe büyüklüğü içinde personel giderleri yüzde 36,5; transfer giderleri yüzde 43,2; yatı-
, rım giderleri yüzde 11,6; diğer cari ödenekler de yüzde 8,7 paya sahip bulunmaktadır. 

Transfer ödenekleri içerisinde en büyük pay, 73 trilyon lira ile borç faizlerine aittir. Bu, 
tabiî ki geçmiş yıllara ait borçların faizlerine aittir. Ayrıca, kamu iktisadî teşebbüslerinin ser
maye ve görev zararlarını karşılamak amacıyla 20 trilyon lira, vergi iadeleri için de 12 trilyon 
lira ayrılmıştır. 

1993 malî yılı bütçe tasarısının en önemli özelliği, fonların bütçe içerisine alınmış olması
dır. Sayısı 107'ye ulaşan fonların 62 adedi, tasarıyla bütçe kapsamına alınmıştır. Söz konusu 
fonların harcamaları için 30 trilyon Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. 

Bütçe giderleri, gayrisafi millî hâsılanın yüzde 32,4'üne, bütçe gelirleri yüzde 28,1'ine, bütçe 
açığı ise yüzde 4,3'üne tekabül etmektedir. 

Bütçe ödenekleri içerisinde en büyük pay, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına ait bulunmaktadır. Ancak, bu kuruluşların ödeneklerinin büyük bir 
kısmı kendi öz ödenekleri olmayıp, diğer devlet kuruluşlarıyla birlikte ortaklaşa kullanılan öde
neklerdir. Bu nedenle, bu kuruluşlar hariç tutulursa, en büyük payın Millî Eğitim Bakanlığına 
ayrılmış olduğu görülmektedir. 1993 yılı bütçesinde Millî Eğitim Bakanlığına 57 trilyon lira 
ödenek ayrılmış olup, bu tutar, bütçenin yaklaşık yüzde 15'ine isabet etmektedir. 

1993 yılı bütçesinde vergi gelirleri 243 trilyon 600 milyar lira, vergi dışı normal gelirler 
26 trilyon 100 milyar lira, özel gelir ve fon gelirleri 72 trilyon 700 milyar lira, katma bütçe gelir
leri de 2 trilyon lira olarak öngörülmüştür. 

1993 yılı bütçesinin 53,2 trilyon liralık finansman ihtiyacı bulunmaktadır. 
1993 yılında, bütçe giderlerinin yüzde 61,3'ü Vergi gelirleriyle; yüzde 6,6'sı vergi dışı nor

mal gelirlerle, yüzde 18,3'ü özel gelirler ve fonlarla, kalanı da katma bütçe gelirleri ve net borç
lanma hâsılatı ile karşılanacaktır. Bütçe gelirlerinin öngörülen hedeflere yakın gerçekleşmesi, 
yine, bütçenin finansal ihtiyacını büyütmek ve özellikle vergi gelirlerinde öngörülen hedeflerin 
tutturulması için, vergi mevzuatımızla ilgili başlatılmış olan yeni düzenlemelerin bir an önce 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmesi ve bu konudaki yasaların çıkarılması 
gerektiğine inanıyoruz. 
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Elimizde bir tablo var; bu tabloda, vergi gelirlerimizin dağılımı belirtilmektedir. En önemli 
vergi gelirimiz olan gelirden alman vergilerin toplam bütçe gelirleri içindeki oranı, 1991 yılı 
itibariyle yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde servetten alınan vergiler 0,9 gibi çok 
küçük bir orandır. Diğer mal ve hizmetlerden alınan vergilerin oranı yüzde 31,4; dış ticaretten 
alınan vergilerin oram ise, yüzde 16,3 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe için en büyük gelir kaynağı 
olan vergi gelirlerimiz içerisinde en büyük pay, gene gelirden alınan vergiler olarak görülmek
tedir. Gelirden alman vergiler içerisinde ise, Gelir Vergisi en büyük paya sahiptir; yüzde 42,4 
olarak gerçekleşen Gelir Vergisine karşılık, daha fazla olması gereken Kurumlar Vergisi yüzde 
9 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerimizin yüzde 82,5'ine tekabül eden Gelir Vergisine karşı
lık yüzde 17,5 olarak gerçekleşen Kurumlar Vergisinin büyük bir bölümü, hiç beğenmediği
miz, sürekli olarak zarar eder durumda ve devletin sırtında bir kambur olarak gösterilen kamu 
iktisadî teşebbüslerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konu
da, bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmadı. Kurumlar Vergisi tahsilatı içinde yüzde 46'lık 
paya sahip olan ve çok daha fazla vergi ödemeleri gereken kurumlar vergisi mükelleflerinin 
normal vergilerini ödemedikleri; 55 bin tane sermaye şirketinin, 358 tane kamu iktisadî teşeb
büsünden daha az Kurumlar Vergisi ödediği, herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, Ku
rumlar Vergisinde yapılacak olan düzenlemeler ve muafiyetlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili 
yasa tasarısının bir an önce Meclisin gündemine gelmesini diliyor ve bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken, güm
rükler, Tekel tuz işletmeleri, -Bakanlıkla ilgili olan daha bir sürü kuruluşlar var- ile ilgili görüş
lerimi de kısaca ifade etmek istiyorum. 

öncelikle, gümrük idareleriyle ilgili görüşlerimi arz etmek istiyorum. Gümrük idareleri, 
ithalat ve ihracat işlemlerinin, başlangıcından sonuna kadar, ilgili kuruluşlarla ahenk ve koor
dinasyon içerisinde yürütülmesinden ve gerçekleştirilmesinden sorumlu ve yetkili kuruluşları-
mızdır. Ülkemizde, dış ticaret rejimi sürekli gelişmekte, bunun sonucunda da gümrük işlemleri 
hızla artmakta ve daha karmaşık bir hale gelmektedir. Uluslararası ticaretin artması, ülkemi
zin gelişmekte olan bir ülke olması, günümüz Türkiye'sindeki ekonomik olayların olumlu yönde 
gelişmesi, gelişen turizm ve yabancı sermaye yatırımları, serbest bölgeler, gümrük idarelerin-
deki iş hacmini her geçen gün artırmakta, bu nedenle de, gümrük idarelerine daha fazla önem 
verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Türkiye'nin, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla üyelik ilişkisi içerisine girmiş bulunması, mev
zuat, teçhizat, uygulama ve yetişmiş insangücü açısından gümrük idaresini olağanüstü bir yükle 
karşı karşıya bırakmıştır. Gümrük idaresinin, bu yükün altından kalkabilmesi ve daha çağdaş 
bir yapıya kavuşturulabilmesi için, acilen modernizasyonunun ve reorganizasyonunun yapıl
masını gerekli görmekteyiz. 

Gümrük idarelerinin maddî altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla, 1992 yılında 
önemli çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğuyla gelişen ilişkilerimiz 
çerçevesinde, Sarp Gümrük Müdürlüğü tesisinin, gelişen iş hacmine paralel olarak yetersiz kal
ması nedeniyle, saha projesinin yenilenmesini gerekli görüyoruz. Bu proje kapsamında TIR 
giriş ve çıkış hizmet ve ihtiyaç ünitelerinin bir ve ikinci kısım inşaatlarının yüzde 70 oranında 
tamamlandığını biliyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı da, Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. 

Gene aynı zamanda, Azerbaycan Nahcıvan özerk Bölgesiyle ülkemiz arasında açılması 
kararlaştırılan Dilucu Gümrük Tesislerine ait proje çalışmalarının tamamlanmış ve bu proje 
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dahilinde büyük ölçüde gerçekleşen köprü, yol ve şedde inşaatına paralel olarak geçici gümrük 
tesisleri inşaatı da tamamlanarak hizmete girmiş olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalarından 
dolayı da Bakanlığımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. 

Yine, 1992 yılında önemli gördüğümüz olay, yeni hizmet birimlerinin devreye girmesiyle 
ilgilidir. 1992 yılında Çorum ve Afyon'a yeni gümrük müdürlükleri kurulmuştur. Aynı zaman
da, daha önce var olan gümrük müdürlüklerinde de sınıf değişikliği olmuştur. Taşucu Yolcu 
Salonu Gümrük Müdürlüğü, Seka Taşucu Gümrük Müdürlüğü, istanbul Bedelsiz Nakilhane 
Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük Müdürlüğü, Karadeniz, Ereğli Gümrük Müdürlüğü, Mardin 
Gümrük Müdürlüğü, Antakya Gümrük Müdürlüğü 1992 yılında birinci sınıf gümrük müdür
lüğüne dönüştürülmüştür. 

Araç-gereç modernizasyonu konusunda önemli çalışmaların yapıldığını biliyoruz. 
İdarî yükselme sınavları konusunda, personel eğitim konusunda ve yine gümrük komis

yonculuğu sınavı konusunda 1992 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğünün önemli çalışmalar 
yaptığı ve personel eğitimi konusuna çok hassasiyetle yaklaştığını biliyoruz. Bu çalışmaların
dan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Asıl üzerinde durulması gereken olay, 1992 yılında, ekim ayı sonu itibariyle, Gümrükler 
Genel Müdürlüğü, özellikle iş sahipleri ve Bakanlık personeli için mevzuattaki değişiklikleri 
ve yeni düzenlemeleri içeren 95 adet genelge yayınlamıştır. 

Bu genelgelerden, özellikle çok önemsediğimiz tek vergi sistemine geçiş, ithalatta beyan 
usulü ve gümrük depolarındaki eşyaların tasfiyesine yönelik olanları oldukça önemli yenilikler 
olarak görmekteyiz ve bu çalışmaları destekliyoruz. 

Ülkemizde, ithalatta, ithal eşyasının özelliğine göre Gümrük Vergisi ve Katma Değer Ver
gisi dışında çok sayıda vergi, resim ve fon tahsilatı yapılmaktaydı. Bu durum, gerek GATT, 
gerekse Avrupa Topluluğu nezdinde eş etkili vergi olarak değerlendirilmekte ve sürekli eleştiri 
konusu olmaktaydı. 

GATT Anlaşmasının getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Avrupa Topluluğuna en
tegrasyon çerçevesinde dış ticaretimizin uyumlaştırılması ve aynı zamanda ithalat işlemlerinin 
basitleştirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle de, gerek GATT Anlaşma
sının getirdiği yükümlülükler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna entegrasyonu çerçeve
sinde, 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren ithalatta tek vergi sistemine geçilecektir. Böylece, her
hangi bir ithalatta bugün için alınan Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisi dışındaki tüm 
vergi, resim, harçlar, her türlü -Toplu Konut Fonu dışındaki- fonlar kaldırılmış olacaktır ye bü
yük bir rahatlama sağlayacaktır. 

İthalatta beyan usulü getiriliyor, ki bu yeni çıkan 95 adet genelge içerisinde, bu da çok 
önem verdiğimiz bir olay. İthalatta vergi tahakkukları bundan sonra beyan esasına göre yapı
lacak. İthalatçı, mal beyanında) gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında beyan edecek, ver
gisini de kendisi hesaplayacak ve beyanına dayanan diğer vergiler gibi, gümrük idarelerine kendisi 
teslim edecektir. Denetim, bilahara özel yöntemlerle yapılacaktır. 

Bu şekilde, giriş işlemlerinde sızlanmalara sebep olan, sürenin kısaltılması ve bu sayede 
de mükellef ile gümrük idaresi arasında daha iyi diyalog kurulması nedeniyle, karşılıklı güven 
müessesesi oluşmuş olacaktır. 
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Yine, muayene memuru ile mükellefin yapılan işler açısından uzmanlaşması yanında, gü
nümüz koşullarında uzman unsurunun önemli olması da göz önüne alındığında, işlerin daha 
seri sonuçlanacağını ve Ortak Pazara uyum sağlanması çalışmamıza hız kazandıracağını, ayrı
ca ambarlarda bekleyen eşya nedeniyle ortaya çıkan sıkışıklığın da önüne geçileceğini; bunun 
sonucunda, bürokratik işlemlerin azalacağını ve kamuoyunda sık sık gündeme gelen, menfaat 
temin etme gibi, rüşvet gibi, büyük ölçüde insanlarımızı rahatsız eden bu dedikoduların da, 
bu uygulamayla önüne geçilmiş olacağını umuyoruz. 

Diğer önemli gördüğümüz bir olay, kıymet araştırması ve kıymet tespitinde GATT Kodu
na geçiş olarak çıkartılan bir genelge. 

Yeni bir uygulamayla, Ekim 1992 tarihinden itibaren, ithalatta yapılan kıymet araştırma
sına ilişkin işlem, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezi yerine, o ta
rihten itibaren, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

Diğer taraftan, ithalatta kıymet tespitinde Brüksel Kıymet Kodu yerine, Şubat 1993 tari
hinden itibaren GATT Koduna geçiş çalışmalarının tamamlanmış olmasını, oldukça önemli 
bir yenilik olarak değerlendiriyoruz. 

Bunların hepsinden daha önemli ve tüm ulusumuzu ilgilendiren diğer bir konu, gümrük 
depolarında bulunan eşyaların tasfiyesiyle ilgilidir. 95 genelge içerisinde bu konuyla da ilgili 
yenileşmeler var. 

Gümrük idaresinde reform niteliğindeki, gümrük depolarının tasfiyesi olayı, ilk kez bu 
Hükümet tarafından gündeme getirilmiştir. 

Yapılacak tasfiye operasyonuyla, gümrüklerde çürümeye terk edilmiş olan milyarlarca lir 
ra değerindeki eşya, ekonomiye kazandırılacaktır. 

1950'lerden itibaren el sürülemeyen gümrük depoları, cesur bir kararla, bu Hükümet za
manında tasfiye edilerek, işgal edilen alanlar değerlendirilecektir. 

Ayrıca, tasfiye işlemlerine işlerlik ve etkenlik kazandırılabilmesi için, bir yasa tasarısı ha
zırlamış ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Tasarı, yasalaştığı takdirde, kaçak zannıyla el konulan eşyayla ilgili ihtilaf yaratılması ha
linde, dava ikame edildikten sonra, bir yıl içerisinde sonuçlanmadığı takdirde, ihtilafa konu 
olan eşya satılarak, bedeli, devlet tahviline bağlanacaktır. Bu suretle, ihtilaf sonuçlandığında, 
hak sahipleri, aldıkları paralarla, ihtilafa konu olan eşyayı yeni haliyle satınalma imkânına 
kavuşacaktır. Eğer dava, devlet lehine sonuçlanırsa, o zaman da, satış bedeli, faiz gelirleriyle 
birlikte, Hazineye irat kaydedilecektir. Tasarının yasalaşmasıyla, hem eşyanın değer kaybetme
si, hem de hak sahiplerinin zarara uğramaları önlenmiş olacaktır. Bu tasarı Meclise geldiği za
man, umuyoruz ve bekliyoruz ki, tüm milletvekilleri bunun yasalaşması konusunda olumlu 
oy kullanacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, gördüğüm kadarıyla, hazırlığınız, epeyce fazla; konuşmanızın 
önemli bölümlerini sunabilmeniz için, 6 dakika sürenizin kaldığını hatırlatmak istiyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, gümrükler konusunda son olarak şunları söylemek istiyorum : 1992 

yılı itibariyle yurt dışında yaklaşık 150 bin civarında Türk girişimci bulunmaktadır. Bu giri
şimcilerin dış ticaret konusunda bilgilendirilmeleri ve yaklaşık üç milyon civarında bulunan 
yurt dışında çalışan işçilerimizin gümrük kapılarında karşılaştıkları zorlukların ve tüm 
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giriş-çıkışlardaki -gerek turistlerin gerek yabancı müteşebbislerin ülkeye giriş çıkışlarındaki- iş
lemlerde ortaya çıkan zorlukların, 1993 yılı içerisinde, gümrük idarelerinin yeniden düzenlen
mesiyle ortadan kalkacağını ve Bakanlığımızın, zaten başlatmış olduğu bu yenileşme hareket
lerinin olumlu sonuç vereceğini umuyoruz ve diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da Tekel konusuna değinmek istiyorum. Tekel Genel Müdür
lüğü bünyesinde, Tütün İşletmeleri ile Ticaret Müessesesi Müdürlüğüne bağlı olarak, 94 işlet
me müdürlüğüyle, 725 tane de tütün deposu bulunmaktadır. 

Sigara Sanayii İşletmeleri, Müessese Müdürlüğüne bağlı 8 sigara fabrikası, alkollü İçkiler 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğüne bağlı 5 içki fabrikası, 1 likör fabrikası, 1 kanyak, 3 bira ve 
16 şarap fabrikası bulunmaktadır. 

Tekel'e bağlı olarak Tuz Sanayii İşletmeleri Müessese Müdürlüğüne bağlı 3 göl, 2 deniz 
tuzlası, 5 kaya ve 37 kaynak tuzlası bulunmaktadır. 

Bunların hepsinin pazarlamasıyla ilgili olarak, Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdür
lüğüne bağlı olarak, 47 başmüdürlük, 75 müdürlük, 646 satış memurluğu bulunmaktadır. 

Ayrıca, Tekel'in gerek yurt dışında gerekse yurt içinde bağlı ortaklıkları da vardır. Tütün 
ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri müdürlüklerinde, yani Tekel Genel Müdürlüğü 
bünyesinde halen 6 bin kadar memur ve sözleşmeli personel, 35 bin kadar daimî ve 10 bin ka
dar da geçici olmak üzere, toplam 51 bin kişi çalışmaktadır. 

Bu yapısı ve personel varlığıyla Tekel İdaresi, tarım ve sanayi sektörlerinde, istihdam ba
kımından, Türkiye ekonomisi içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye genelinde 1991 yılında 238 724ton tütün üretilmiştir. Bunun 151 699 tonu Tekel 
tarafından satınalınmıştır; satınalınan tütünlerin 50 bin tonu, Tekel'in kendi ihtiyacı olan siga
ra üretimi için gerekli görülen tütünlerdir. Geri kalan 101 699 ton tütün ise, devlet destekleme 
alımları gereği, Hazine adına, Tekel tarafından satın alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1992 yılında, Tekel'in tütün alım fiyatları, bir önceki yıla göre yüz
de 132 artışla, ortalama 35 bin Türk Lirası üzerinden alım yapılmıştır. Bu fiyat artışı, enflas
yonun çok üzerindedir. Satınalınan tütünün önemli bir bölümü işlenmiş olup, işleme ameliye
si devam etmektedir. 

Destekleme tütün alımları, tütün üreticisinin desteklenmesi suretiyle iç piyasasının can
landırılmasını sağlamakta ve ayrıca söz konusu tütünlerin ihracı sonucu döviz girdisi elde edi
lerek, dış ödemeler dengesine bir ölçüde olumlu katkıda bulunulmaktadır. 

Ayrıca, destekleme tütünleri, gerektiğinde sigara sanayii içinde kullanılabildiğinden, Türk 
sigara sanayii için başvurulabilecek bir kaynak olma özelliğine sahiptir. 

Geçmişte tütün kalitesi üzerinde durulmayıp, sadece çiftçinin elinde tütün kalmamasını 
sağlamak amacıyla alım yapıldığından, ihraç şansı olmayan stok birikimleri olmuştur; ama, 
bu yıl içerisinde, özellikle kaliteli tütün yetiştirilmesi konusunda teşviklerle belli bir düzeye ge
lindiğini açıkça söyleyebiliriz. 

BAŞKAN — Toparlayınız. 
. MUSTAFA KUL (Devamla)* — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, Tekel tarafından tamamen Türk tütünlerinden imal edilmekte olan na-
türel oriental sigaralar, filtre ucu hammeddeler hariç, diğer tüm malzeme ve tütün yurt içinden 
sağlanmaktadır. ' 
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tthal sigaranın yurt çapında piyasaya verilmesiyle, bir kısım içicilerde damak tadı değiş
miş ve "Amerikan tipi" denilen soslu kokulu sigara tüketimi yıldan yıla artarak, toplam filtre
li sigara içindeki oranı yüzde 22'Iere kadar yükselmiştir. 

Ancak, bu sigaralara alternatif olarak üretilen Tekel 2000 sigarasının beğenilmesi ve ithal 
sigaralardan pay alması üzerine üretimi başlangıçta yılda bin ton hedeflenmişken, mevcut im
kânlarla önce 9 bin tona yükseltilmiş; bu da yeterli olmamış ve bir kısım makinenin daha tadi-
liyle, kapasitenin 1993 yılında 18 bin tona çıkarılması çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışma-

v ların da ivedilikle tamamlanmasını diliyoruz ve bekliyoruz. 
Toplam filtreli sigara içinde ithal sigara satışları 1990 yılında yüzde 22 iken, 1992 geçici 

rakamları itibariyle yüzde 13.1'e düşmüştür. Bu düşüş, önemli ölçüde Tekel 2000 üretimindeki 
artışa bağlanmaktadır. 

Ayrıca, Tekel tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Doğu Bloku ülkelerine 1992 yılın
da Ekim 1992 sonu itibariyle yaklaşık 2,5 milyon kilogramlık sigara ihracı sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 2000 yılı talep projeksiyonları dikkate alınarak, içkilerimizin kali
tesi, nitelik, içim ve görünüşlerinin iyileştirilmesi ve üretim kapasitelerinin, özellikle rakıda, 
yeni yatırımlarla artırılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Bağ ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla, özellikle yaş ve kuru üzümlerin alımının ya
pıldığı mahalde işlenmesini temi nen planlanan Karaman Suma Fabrikasının kurulma çalışma
larını gene olumlu karşılıyoruz. 

Ayrıca, yılda 17 milyon litre suma üretecek olan Balkanların ve Ortadoğu'nun en büyük 
ve modern içki fabrikası olan Nevşehir Fabrikasının 14 Kasım 1992 tarihinde işletmeye açılma
sını da" sevinçle karşıladık. Bu fabrikanın, ekonomimize önemli bir katkı sağlamasını bekliyo
ruz ve diliyoruz. 

Ege Bölgesi ürünlerinin işlenmesine yönelik olarak bağcılığın ve çekirdeksiz kuru üzüm 
üretiminin en yoğun olarak yapıldığı Alaşehir'de de bir suma tesisinin kurulması gerekliliğine 
inanıyoruz. 

Şarap, votka, cin, kanyak, vermut, likör ve viski üretiminde, gerek ambalaj tipinin gelişti
rilmesi ve gerek ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bu ürünlerimizin rekabet şanslarının artırıl
ması konusunda Bakanlığımızın 1993 yılında büyük bir atak yapacağına inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kul, toparlayın. Rica da ettik... Gecenin bu saatinde hakkımız yok 
bu kadarına... Biz, konuşmayan milletvekillerinin de hakkını korumak zorundayız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamı burada bitiriyorum. 
Bütçemizin, tüm Maliye Bakanlığına, bağlı kuruluşlara, tüm ulusumuza ve Türkiye Bü

yük Millet Meclisine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP , 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Pakdemirli, konuşmanız yarım saat sürecekse, çalışma süresinin uzatılmasına iliş

kin bir ön karar alalım, böylece rahat olalım. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sürem kadar konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Çalışma süresinin, Sayın Pakdemirli'nin konuşmasının bitimine kadar uza

tılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ekrem Pakdemirli buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunarım. 

Şu anda Meclise baktığımızda, hakikaten, bu müzakere sisteminin değiştirilmesine ait olan 
fikriyatımızı tekrar etme gereğini hissediyorum. Türkiye bütçesinin 1/4'ünün müzakere edildi
ği şu sıralarda hazırun olarak 20 kişiyi geçmeyen arkadaşlara hitap etmenin zorluğunu da tak
dir edersiniz. Onun için, sistemi hep beraber düşünüp değiştirmekle, hem Meclisin itibar ve 
saygınlığını hem de buradan konuşan siyasinin, konuşmasından zevk almasını sağlayabiliriz. 

Efendim, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yapı itibariyle niteliği ve müzakereleri, 
bütçenin geneli üzerinde yapılan müzakerelere hemen hemen benzer durumdadır, bir paralel
lik de arz etmektedir. Bundan dolayı, genel ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarında bütçe
mize tenkitler getirebiliriz. Bu sözlerin sahibi ben değilim, Sayın Maliye Bakanıdır. Onun için 
ben, sadece Maliye Bakanlığı için değil, genel bütçe politikası yönünden de bazı eleştiriler get-
rimek istiyorum. 

Aslında, genel ekonomi kritiği, çok uzun bir müddette yapılabilir; ama, ben kısa kısa ten
kitlerimi yapacağım. Öncelikle, sık sık değinilen kalkınma hızına bakmak istiyorum. 

Kalkınma hızı -bildiğiniz gibi-1991 yılında Körfez kriziyle birlikte derhal düşmüş; düşme
nin temelde ana sebebi, turizm gelirlerinin azalması, nakliye sektörünün çökmesi, Ortadoğu'
ya yaş meyve ve sebze ihracatının birdenbire durmastydı. 

İlk altı ayda gelişme, ekonomik büyüme, negatif olmuş, ondan sonraki üçüncü ayda, yani 
9 uncu ayın sonuna geldiğimiz zaman sıfırlanmış, son çeyrekte de yüzde 2.6'ya çıkmıştı. Bun
dan sonra, tabiî, büyüme trendi devam ediyor ve 1992 yılının ilk iki çeyreğine geldiğimizde, 
ortalamanın 6'ya yakın olduğunu söylüyoruz. Bu, tabiî bir seyirdir; bu tabiî seyir içinde, Hü
kümetin aldığı kararların hiçbir rolü olmaması lazım -müspet veya menfî demeyeceğim-; çün
kü, menfiden hemen etkiler de, müspette, bir yatırımın yapılması, piyasaya para enjekte edil
mesi veya konjonktürün değiştirilmesi konusunda Hükümetin daha kendi planını icra edecek 
zamanı olmadığı içni, müspet etkisi olmaz, diyorum. 

Bu büyüme meselesi, Hükümetin, kendine mal ettiği bir olgu oluyor ve gördüğünüz gibi, 
"1991 yılında ekonomik büyüme sıfırdı, şimdi de binde 6 oldu; gördünüz, biz başarılıyız" di
yorlar; fakat, ondan evvel 9 olan veya bir varsayıma göre 9.9, bir diğerine göre de 9.7 olan 
büyümeyi de göz ardı edebiliyoruz! , 

Burada, çifte standartlı olmamak lazım. Elbette ki, bu büyüme hızı aslında Türkiye için 
yeterli değil; ama, 1991 yılına göre, müspet bir gelişme olduğu için hepimiz memnunuz, hepi
miz buna teşekkür ediyoruz. 

Ancak, enflasyonda aynı başarı gösterilememiş ve toptan eşya fiyat endeksleri, 1991 Ka
sım ayında, 12 aylık artış yüzde 56,4 iken, bu yıl kasım ayı sonu itibariyle yüzde 62,7 olmuştur. 
Demek ki, toptan eşya fiyatlarında bir artış var. Tabiî, toptan eşya fiyatları bu yıl yüzde 70'i 
bulacaktır, öyle beklenmektedir ve şu anda yıl ortalamaları zaten yüzde 70 civarındadır. Tüke
tici fiyat endeksinde ise, aynı dönemde, yani 1991 Kasım ayı sonu itibariyle, yüzde 66,7 iken, 
son bir yılda, 1992 yılında, bu Hükümetin icraatıyla yüzde 68.6 oldu. 
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Demek ki, burada da belirgin bir artış var. öyle oldu ki, ortalaması da zaten yüzde 70'den 
büyük olması bekleniyor, şu anda da yüzde 70'in üstünde. Burada bir ikilem doğdu; bildiğiniz 
gibi, tstanbul Ticaret Odası tüketici fiyat endekslerini tutar ve her ay o da yayınlar; onun ya
yınlarıyla Devlet İstatistik Enstitüsünün arasında tam 12 puan fark başgösterdi. Aslında, bu
nun, bir şekliyle izah edilmesi ve sebeplerinin iyi analiz edilerek, kamuya açıklanması gerekir. 
Aksi halde, Devlet İstatistik Enstitüsü üzerinde şaibe veya gölge doğururuz. Buna hakkımız 
yoktur. İTO da, 12 puanlık farkı, belki eski bir sepet olması veyahut başka yerlerden fiyat al
ması dolayısıyla çıkarmış olabilir; ama, bunun açıklamasında büyük fayda görmekteyiz. 

Ayrıca, fakir fukaranın mübrem ihtiyaçlarının tümüne bu arada büyük zamlar gelmiştir 
ve Aralık 1991'de, mesela Ankara'da ekmek 320 gram 700 lira iken, bugün 300 gram ekmek 
1 800 lira olmuştur. Yani, ekmekte bir yıllık artış, Ankara içni yüzde 174'tür. İstanbul'da daha 
farklı, daha fazladır. Birbaşka deyimle, fakirin boğazından geçen her üç lokmadan ikisi, geri 
alınmıştır. 

Hükümet, başlangıçta, "biz fakir fukaranın babasıyız" diye geldi; ondan sonra da ilk iş 
olarak, fakir fukaranın boğazından, bu enflasyonun çok üstünde bir oranda lokmaları geri 
almış oldu. 

Yine, giyim eşyalarında, Türkiye ağırlıklı fiyatlar alındığında, takım elbisede yüzde 82, 
mantoda yüzde 86, cekette yüzde 91, pantolonda yüzde 91, gömlekte yüzde 93 artış olmuştur. 

Bir taraftan diyoruz ki, tüketici fiyat endeksinda, enflasyon yüzde 66'dır, öbür taraftan 
da vatandaşın sırtındaki gömleğini, pantolonunu, ceketini bir nevi çekip alıyoruz. Bundan başka 
bir izah tarzı olması mümkün değil. Havlusu yüzde 97.4 artmış; yani, "yüzünü de bir tarafa 
silmesin" diyorsunuz! Onun için, bu konulara Hükümetin biraz daha dikkat edeceğini zanne
diyorum. ; ; ; 

Temizleme tozuna yüzde 145, ilaca yüzde 92, taksiye yüzde 103, otobüse yüzde 100 -büyük 
şehirlerde bu yüzde 200'e varıyor- gazeteye yüzde 85, fueloiPe yüzde 73, gazyağına yüzde 89,9, 
oduna yüzde 116, linyite yüzde 86,7, traktöre yüzde 105, mazota yüzde 87.4 zam gelmiştir. 

Gelelim ekmeğe... Ekmeğe yapılan zammın Türkiye ortalaması yüzde 137,4'tür. 
Koyun etinde yüzde 94.3, patlıcanda yüzde 183, fasulyede yüzde 185, yumurtada yüzde 

126, istavritte yüzde 121, suda yüzde 127.9, elektrikte yüzde 90'dır. 
Şimdi, bunların çoğunda, devletin sahip olduğu tesislerin direkt veya endirekt müdahalesi 

var; onun için söylemiş oldum. Buralarda, bilhassa fukara kesimdeki bu ağır yükün kaldırıl
ması ve bu tenkitlere kulak asılmasında fayda görüyoruz. 

Bütçe açıklarına baktığımızda: 1992 yılında, Kasım ayı sonu itibariyle 22 trilyonluk bir 
açık vardı; sonra bu, bir ay içinde, nasıl olduysa; "nasıl olsa Anavatan Partisine bu fatura 
çıkarılacaktır" diye son aralık ayında öyle bir harcama paternine girildi ki, 11 trilyon daha 
ilave bir harcama yapılarak733 trilyon lirayla, 1991 yılı bütçe açığı bağlandı. 

1992 yılı için burada bütçe müzakereleri yapılırken, bütçe açığı hakikî değil; bütçe açığı 
zorlanmış ve küçük gösterilmeye çalışılmıştır. Bütçe açığı 55 trilyon civarında olur, demiştik. 

O zaman Sayın Bakan, "Daha durun bakalım, 10 ay var, 10 ayı görmeden bir ahkâm kes
mek yanlış olur. Biz Hükümet olarak bunu gerçekleştireceğiz. Zabıtlara da söyledim; merak 
etmeyin siz." demişti; ama, baktım ki, şimdi merak edilecek bir noktaya gelmişiz. Çünkü, ka
sım ayı sonu itibariyle açık 33,5 trilyona gelmiş. Bu, 55 trilyonu mutlaka geçecektir. Eğer 
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daha küçük bir rakam olursa o zaman kesinhesaba bakmak gerekecek, önümüzdeki yılda ke-
sinhesapta da göreceğiz ki, 1992 yılının açığı 55 trilyonu mutlaka zorlayacaktır. 

Tabiatıyla, bunun ana sebebi, gelirlerin şişirilmesi, giderlerin ise küçük gösterilmesidir. 
Her ne kadar, Sayın Bakan gelip diyebilir ki, "Bizim gelir tahminimizin üstünde bir gelir top
lamamız oldu." 

Doğrudur, 1992 gelirleri yüzde 72.4 öngörülmüşken, yüzde 79 olmuştur; ama, yüzde 72,4 
olarak öngörülen gelir artışında enflasyon yüzde 42 alınmıştı. Enflasyon 42 değil de 66 olursa, 
tabiî ki, o enflasyonist ortamda aldığınız gelir vergileriyle, ücretlerden ve stopajlardan aldığı
nız gelirlerle, KDV çok farklı boyutlara gelecektir; dolayısıyla, 79'luk artış bizi tatmin etmi
yor. Yani, Maliye Bakanlığının burada "bizim hedefimiz 72.4'tü şimdi 79 oldu, onun için 
başarılıyız" demesi doğru olmaz Kanaatindeyim. 

Tabiatıyla, reel anlamda bir artış olmuş olmakla beraber, artış, ekonominin kayda alın
ması yönüyle olan hızı bakımından düşüktür; performans bakımından da, artık Türkiye'nin 
daha süratle, kendi gelir ve giderini kontrol eden, gelirini daha iyi bilen, giderini daha iyi kont
rol eden bir duruma girmesi de gerekir. 

Kamu borçlanma gereği, çok tartışıldı ve esas tenkitte, "Kamu borçlanma gereği, sizin 
zamanımızda çok yükseldi, biz şimdi bunu 8.8'e düşüreceğiz" dendi. 

Düşüremezsiniz, dedik; çünkü, KİT açıkları devam edecektir. Sebebi: KİT'ler, kapalı eko
nomi düzeninde kârlı olan müesseselerdi, onların geçmişte de Türk sanayiine çok büyük hiz
metleri olmuştur; ama, eğer koruma duvarlarını indiriyorsanız, KİT'ler mutlaka zarar edecek
tir. Bu zararı bir yerden karşılamanız lazım. Çünkü, yoktan var etmek mümkün değil. O da 
ancak, ister sermaye katkısı olarak, ister görev zararını telafi olarak bütçeden veya bir yerler
den gelmesi lazimdı. Onun için, KİT açıklarını düşüremezsiniz. 

Bir yolu var tabiî: Koruma duvarlarını yükseltirsiniz. O zaman, kendi içinde, zaten KİT'
ler eskiden ekonomikti, gene ekonomikliğini devam ettirirler, orada bir problem olmaz. 

"Mahallî idarelere sahip olamıyoruz." 
"Biz de pek olamadık, siz de olamazsınız. Sanki siyasetin genel kuralı gibi çalışı yor. As

lında yanlıştır. Devamlı borçlanıyorlar; yani, gelirinden fazla borçlanma içindeler. Bunu da kolay 
kolay durduramayacaksınız. 

Bütçe açığınız da 32 trilyon değil aslında, 55 olacak. Dolayısıyla, siz de bizi tenkit ettiği
niz orandan büyük bir kamu borçlanma gereği doğuracaksınız" dedik -buralarda zabıtlarda 
var-, nitekim o oldu. Yani, biz o zaman, felaket tellallığı yapmıyorduk, gerçekleri söylüyorduk; 
çünkü, tecrübemiz o istikametteydi ki, KİT'lere ciddî bir neşter vurmak lazımdı. Onun için 
biz özelleştirmeyi hızlandıralım dedik; ama, bu özelleştirme, mutlaka, tesisin haraç mezat sa
tılması, işçinin kapının önüne bırakılması şeklinde değil, işçi de belirli sürelerde iş garantisi 
altında olur, tesisin belli bir maliyeti olur, belli bir değeri olur; o değerle devredilmesi konu
sunda çalışma yapılabilir, dedik. 

Bu Hükümetin bulduğu kadar uygun bir atmosfer, bir daha zor bulunur. Bizim zamanı
mızda özelleştirmeye uygun atmosfer yoktu; biz yapmaya çalışıyorduk, muhalefet engelliyor
du. Şimdi ise, muhalefet de, "yap" diyor, Hükümet de "yapayım" diyor; ama, bir türlü ciddî 
adımlar -maalesef-atamadık. Yani, her ne kadar, "özelleştirmeden bu kadar milyar dolar aldık" 
derlerse de, o, bir özelleştirme değil, devletin şirketlerde bulunan ekalliyet hisselerinin satılma
sı şeklinde oldu. Yani, devletin bütçesini kemiren, ona sıkıntı yaratan KİT'ler rehabilite 
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edilmiş, satılmış, özelleştirilmiş değildir. Onun için, "PSPR, dedikleri, kamu borçlanma gere
ği, bizde ne ise, bu dönem daha da fazla olacak, önümüzdeki sene de yine artar; bu küçülmez. 
Ta ki mahallî idareler harcamaları, fon harcamaları, bütçe harcamaları disiplin altına alınabil
sin ve harcama açıkları küçültülebilsin... 

Yine, Sayın Bakan dediler ki, "Biz bu sene yapacağız. Geçen sene uyum bütçesiydi, bu 
sene bu bütçe bizim..." 

Aslında, geçen sene de uyum bütçesi değildi. Geçen sene siyaseten davranmış olsalardı, 
bizim getirmiş olduğumuz bütçeyi kabul ederlerdi, sonra da "Bakın bu bütçeyi siz hazırlamış
tınız; bize ne! Ama, biz bütçemizi 1993 yılı için yapacağız" derlerdi. 

Demediler, 1992 bütçesini de kendileri hazırladılar; o bütçenin bütün kamburları bu Hü
kümetin üzerinedir. Gelip burada, "İşte efendim eski hükümetin zaten ağırlıkları vardı, bütçe
ye de sahip olamıyorduk, bütçenin faizi vardı, maaşlar vardı onun için bütçeyi kullanma elas
tikiyeti yoktu; bundan dolayı başarılı olamadık" demeleri mümkün değil. Sonra da, geliyor
lar, "Efendim, borçlar var ya, işte bu borçlann faizlerini ödedik. Borçları ANAP aldı, biz de 
faizlerini ödüyoruz diyorlar. 

öyle bir şey yok; sakın, Sayın Bakan da sürçü lisan etmesin! Bir arkadaşımız söyledi; o 
borçlann tümü sizin zamanınızda alındı. Hepsi kısa vadelidir... Bizim aldığımız hiç borç kal
madı, onlar hep ödendi. Siz ödendikçe daha fazlasını aldınız; bir deste ödediniz, iki deste borç 
aldınız! Hatta şimdi, bir deste ödeyip, üç deste almaya başladınız... Nitekim, biraz sonra ra
kamlarını söylerim. 

Demek ki, kamu borçlanma gereğini de düşürmemiz mümkün değil. Vaktaki bu söyledi
ğimiz noktalarda yeni ve ciddî tedbirler gelebilsin. 

Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası bugüne kadar görülmemiş biçimde istismar edilmiş
tir. Merkez Bankasında hiçbir zaman, ANAP döneminde, kanunî limitlerin yansına kadar kul
lanım olmamıştır. Şimdi kanunî limitler kullanılmış, alttan çalışılmaya başlanmıştır. "KİT'le
rin finansmanı" adı altında, bilhassa, hazine kefaletini haiz borçlar yükseltilmiş ve hepsinin 
toplamı, Merkez Bankasından kullanılan rakam, zaman zaman 40 trilyonu bulmuştur. Halbu
ki, bizim zamanımızda, sadece ve sadece kısa vadeli avans 8,3 trilyon idi. Demek ki, burada 
da üç misline yakın bir artış var. Tabiî ki, Merkez Bankası parasal bir program yapamadığı 
için, onu uygulayamadığı için, Hazinenin bir fınansörü şeklinde davranmak zorunda kalmış 
ve böylelikle ilan ettiği para politikasını da bir ay sonra bozma durumuna sokulmuştur. 

Bu, mahzurludur ve Merkez Bankasının daha özerk çalışması için, para politikasını uygu
layabilir aletlerle teçhiz edilmesinde fayda görüyoruz. 

Dış borçlara gelince: Bu çok konuşuluyordu, ben hatırlıyorum, ekonomiden sorumlu Sa
yın Devlet Bakanımız buraya çıkar, "dış ve iç borçların toplamı millî gelire yakın" falan derdi. 
Şimdi, o da geçti. 1991 yıhndaUış borçlar 48,661 milyar dolardı -yıl sonu itibariyle- 1992'de 

«•bu 51 milyara geldi. Bu da tabiî, ödemeler dengesi negatif verirse -ki, ilk rakamlar negatif ol
duğunu gösteriyor, yanılmıyorsam 800 küsur milyon dolarlık bir açık var- bu açık devam eder
se, dış borçlar da büyüyecektir. 

Dış borçların bu kadar büyümesi -Sayın Bakan eğer izah ederlerse memnun oluruz- eğer 
çapraz kurdan olmamışsa, bunun büyümesini iyi analiz edip, tedbir almakta fayda görüyoruz. 

İç borçlar 1991 ekim ayı sonu itibariyle -konsolide edilmiş borçlar hariç- stok 15,7 trilyon 
bono; 22,6 trilyon tahvil; toplam 38,3 trilyondur. 
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Bu rakamlar, kamu hesapları bülteninde yayınlanmış durumdadır. Bu rakamlar devletin 
resmî rakamlarıdır. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslarıyla beraber, 47 trilyon lira iç borç 
vardı. Bunlar ne oldu diye baktığımızda, üçe katlanmış ve bugün 130 trilyon lirayı bulmuş ve 
yıl sonu hesaplan dolayısıyla daha da artacak. 

İç borçlar aslında tehlikeli bir sınırda mıdır? Rakam, bütün olarak ele alındığında, aslın
da, tehlikeli sınırda değil, dış borçlar da büyük bir tehlike arz etmiyor; ama, iç borçlar, vade 
yapısı yönünden tehlikeli oluyor. 

Hazine ve Merkez Bankası devamlı olarak para piyasalarına müdahale ederek para em
mektedir. Aşağı yukarı her gün yapılan bu işlemden dolayı bir rahatsızlık doğuyor. Eğer bu 
borçları uzun vadeye yayabilirlerse -ki Sayın Bakanımız, böyle yapacağız" demişti; ama, bunu 
yapamadıklarını görüyoruz ve kısa vadeli borçlar -dediğim gibi- üç misline çıktı, 

Döviz politikasında aslında büyük tenkidimiz yoktur. Serbest piyasada dolar, hükümeti 
devrettiğimizde, 4 960 lira idi, bugün 8 500 liraya çıkmış; artış yüzde 70. Fiyat endekslerinde 
artış yüzde 66 olduğuna göre, yüzde 4'de Türk parasının aşınması (diprisiasyon) ihracatı des
tekleme yönünden normaldir. • ' , 

Burada kur politikası -nasıl olduysa- normal gidiyor, iyi gidiyor, denilebilir. Biz zaten bu
raya, hep, kötü yapıyorsunuz, demeye çıkmadık; bazı iyi şeyleriniz varsa, söyleyebiliriz. 

Altında artış da, aşağı yukarı yüzde 61. Altının geri kalmasının ana sebebi, dış piyasalar
daki hafif gerilemesi oldu. 

Tarım politikası yüzünden köylü perişan edilmiştir; çünkü, taban fiyatlar açıklanırken pe
şin ödemeye göre açıklama yapılmış, vade farkları öngörülmemiştir. Peşin ödeme yapılama
yınca, vade farkı da olmadığından, serbest piyasada fiyatlar çok gerilemiştir. Mesela, "Çuku
rova'da pamuğa 6 bin lira vereceğim" denmiş; ama şimdi, 3 800 liradan peşin satılıyor! Niye?.. 
Çünkü, Çukobirlik para veremiyor; üretici de, ihtiyacını gidermek için, bir miktar pamuğunu 
dışarıda satıyor ve bu kadar fiyat kaybına uğruyor. Bu fiyat kaybı, üzümde de, fındıkta da 
var. Mesela fındıkta ilan edilen fiyat 10 bin lira, serbest piyasada 6 bin liradan satılıyor. Arada
ki büyük farkın doğuşunun sebebi, köylüye ilan edilen politikanın tutturulamayışıydı. 

Değerli arkadaşlar, Koalisyon Hükümeti devletçi bir zihniyettedir. Hükümetin bir yıllık 
icraatından, devletin, ekonomideki ağırlığını büyütmeye çalışan bir hükümet olduğunun kara-
rina varıyoruz. Hükümeti teşkil eden ortaklar, 1974-1980 yılları arasında iktidardaydılar; büt
çe büyüklükleri sekiz yılda gayri safi millî hâsılanın yüzde 24,6'sı idi. 

Beğenmedikleri ANAP döneminin sekiz yılın ortalaması gayri safi millî hâsılasının yüzde 
22,5'i. 

Açıklara gelince : ANAP dönemi olan sekiz yılın ortalaması gayri safi millî hâsılanın yüz
de 3,8'i; ama, şu andaki Hükümetin sadece bir yıllık bütçe açığı, yüzde 8'i bulacak. 

Onun için, bu Hükümet, devletçi bir hükümettir, diyoruz. 
Hükümet, esnafa, işçiye, memura yönelik taahhütlerini yerine getirmemiştir ve onları enf

lasyonun altında ezdirmiştir; rakamlar çok açık. 
Değerli milletvekilleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçesini analiz etmeden, bu Hü

kümetin neler devraldığına ve şimdi nelerden şikâyetçi olduğuna bakmakta yarar vardır. 
Öncelikle, bu Hükümetin devraldığı Türkiye'de, tüpgazda, margarinde, sigarada kuyruk

lar yoktu, karaborsa yoktu, kardeş kavgası yoktu. Elektrik kesintileri yerine, elektrik ihraç edi
len bir Türkiye devralınmıştır. 
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Bu Hükümetin devraldığı Türkiye'de, en ücra köşesinde, dünyanın her yeriyle konuşulabi
liyor; uçak, zırhlı araç imal ediliyor, yılda 3 milyon televizyon üretiliyordu... 

Bu Hükümet, döviz sıkıntısı çekilmeyen komşularına borç verebilen, şehirleri ışıl ışıl, 8 
binden fazla spor tesisi, modern şehirleşme hamlesi içinde olan bir Türkiye devralmıştır. 

Bu Hükümetin devraldığı Türkiye'nin, 6 kanallı renkli televizyon yayını, 35 milyar dolar 
dış ticareti, üniversitelerinde okuyan 700 bin ve yurtlarda kalan 150 bin öğrencisi vardı... 

Hükümet, dışa açık, saygınlık kazanmış bir Türkiye devralmıştır. 
Siyasî iradenin, ihtilaller veya muhtıralarla değişmediği: kavgasız, ordusu kışlada bir Türkiye 

devralmıştır. 
Bu Hükümet, serbest seçimlerde sayısız ve sınırsız vaatler, haksız isnatlar ve ödünç oylar 

sayesinde, ancak koalisyon sonunda kurulmuş bir hükümettir. Uyum içinde çalışamayan, ba
kanları birbirleriyle küs, kim daha fazla devlet kadrolarına yandaşlarını yerleştirecek diye yarı
şan bakanlardan oluşmuştur. 

Hükümet bir yıl boyunca enkaz edebiyatı yapmış, "ne yapayım, gidenlerin pisliklerini te
mizlemekten başımda saç kalmadı" diye, siyasî literatürümüze yeni mizah unsurları katabilmiştir. 

Enflasyonun bazı aylarda iniş gösterdiğinde, "enflasyon kontrol altına alındı" demiş; çıktığı 
aylarda "ne yapalım; ekonomide dengeler o İcadar bozulmuş ki, bu dengeleri sağlamaya 
çalışıyoruz" denmiştir! 

Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs konusunda hiçbir zaman bu kadar köşeye 
sıkıştırılmamıştır. Bosna-Hersek, Azerbaycna, Abhazya'da kan gövdeyi götürürken, Hükümet 
üyeleri, davullu zurnalı eğlencelerde zaman harcamışlardır. 

Azerbaycan'a düşmanca davranan Erminastan'a buğday verilirken, elektrik enerjisi satı
mı sözleşmesi yapılmıştır. İnşallah askıya alınır... 

Türkiye, hiçbir zaman, bu denli partizan atamalara sahne olmamıştır. Parti yöneticileri
nin, müfettiş, müsteşar, vali, emniyet müdürü, genel müdür, yönetim kurulları ve üyesi olarak 
atanmaları, bürokrasiyi, çalışmaz duruma sokmuştur. Bürokrasinin bütün köşe başları koalis
yon partilerince paylaşılmış, devlet kadro ve imkânları yağma edilmiştir. 

Kaybettikleri, son mahallî seçimlerden zaferle çıktıklarını zanneden koalisyon ortakları
nın Hükümetinin arkasında halk desteği kalmamıştır. Kamuoyu yoklamalarıyla, arkasında yüzde 
29 halk desteği olan bir Hükümetle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmıştır. 

BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı efendim. 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Kültür Bakanlığı bütçesi reddedilmiş, bir yılda iki 

defa Kültür Bakanı hakkında gensoru verilmiştir. 
Böyle bir Hükümetin, elbette ki, Maliye Bakanlığı bütçesi de, tutarsız, emirle,giderleri 

kısılmış, kendi içinde dengeleri korunmadığı için, personeli huzursuz olur. 
Tayin edilen müsteşarı 6 ayda geri çekmiş olması, kendilerince normal addedilebilir; ancak, 

bunu biz normal kabul edemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Maliye Bakanlığımız, kuruluş itibariyle en eski bakanlıklardan bi
ridir. 1924 yılı bütçesinde Bakanlığın payı sadece yüzde 11 iken, 1983 yılında payı yüzde 53,8'e, 
yeniden yapılanması sonucunda 1984'te de yüzde 13,9'a gerilemiştir. 
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Borç ödemelerinin, "Borç İdaresi" adı altında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ak
tarılmış olması, bu gerilemede rol oynamıştır. 

Bütçe payı, 1991 yılında yüzde 24.8'e çıkmış ve nihayet 1993 yılındaki pay yüzde 23.9 ola
rak teklif edilmiştir. 

Tabiatıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığının salt bütçesi bu oranlardan çok küçüktür. Bu 
yıl içindeki Bakanlığın kendi bütçesinin payı yüzde 1.4 civarındadır; mütebaki kısmı yükse
köğrenim kurumlarına, devlet katkısı, müşterek transferler ve Hazine yardımı olarak görün
mektedir. 

Bakanlığın, bilhassa Gelir İdaresinin yeniden yapılanması, kaçınılmazdır. Bununla ilgili 
hazırlıklar, bizim dönemimizde yapılmıştı; tavsiye ederim, onları tekrar gündeme getirip, yü
rürlüğe sokarsınız. 

Bakanlık personelinin bir miktar ayrıcalıklı ücrete sahip olması, bizim dönemimizde sağ
lanmış, modern vergi daireleri kurulmuş, vergi denetim kadrosu takviye edilmiş; çarpık şehir
leşmeyi önlemek için, Hazine arazilerinden arsa üretmek için Arsa Ofisine görev verilmiştir. 

Serbest muhasebeci, malî müşavir ve yeminli malî müşavirlik müessesesini daha etkin kul
lanmayı ve yetkilerini artırmayı tavsiye ediyoruz. 

Maliye Bakanlığı içinde tecrübe kazanmış, bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı aktif görev
de olmayan arkadaşları, yeni kurulun Türkî cumhuriyetlere atayarak, bu cumhuriyetlerin malî 
sisteminin süratle kurulmasına endirekt katkıda bulunmaları mümkündür. Bunu tavsiye ediyoruz. 

Maliye Bakanlığı hesap uzmanları ve müfettişlerinin eğitimleri,sırasında, akademik dere
ce ve unvanları da alabilecek biçimde bir program, bu kurullara olan talebi artırır, daha vasıflı 
arkadaşların gelmesini sağlar. 

Bölge ve konu esasına göre, süratle yeni tam otomatik vergi daireleri kurulmalıdır. Bu
nunla ilgili bir çalışmaları olduğunu biliyorum; destek olacağız. 

Gümrüklerde otomasyon tamamlanmalı, gümrük muhafaza daha etkin hale sokulmalıdır. 
Gümrüklerde personel eğitimine önem verilmelidir. 
Depolarda zaman zaman yapılan tasfiye, bundan sonra kanunla periyodik hale sokulabi

lir. Her yıl veya her 18 ayda bir, depolardaki malların tasfiyesi cihetine gidilmelidir. Bununla 
ilgili hazırlık olduğunu biliyoruz; destekliyoruz. 

Tekel sigara fabrikalarının şehirlerden, az gelişmiş ilçe ve yörelere kaydırılmasında fayda 
görüyoruz. Çünkü, büyük şehirlerde artık sigara fabrikalarının olmasında bir yarar görmü
yor; bu fabrikaların gelişmiş bölgelerden, gelişmekte olan bölgelere kaydırılmasıyla, o bölgele
re ekonomik ve sosyal yönden bir canlılık getireceğine inanıyoruz. 

Tütün fiyatları erken ilan edilmeli ve ekim, bir disiplin altına alınmalıdır. İhracata dönük 
sigara ve tütün mamulleri desteklenmeli ve elindeki tütünü işleyerek yurt dışına gönderme im
kânları aranmalıdır. 

Ben, sabrınız için teşekkür ederim. 
Bu bütçemizin hayırlı, uğurlu olmasını, Maliye Bakanlığına, Türkiyemize, ülkemize mut

luluk getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pakdemirti. 
21.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.12 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.15 

BAŞKAN : Bnşkanvcldli Fehmi Işıklar 
KATİP ÜYELER : İbrahim Ö/diş (Adana), Feridun Pehlivan (Bursa) 

— o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

Divana yeni seçilen üye arkadaşımız Feridun Pehlivan'a başarılar diliyoruz. (Alkışlar) 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

C) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Halil Başol'-

da; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesi
leyle Yüce Heyetinize Doğru Yol Partisi Grubunun derin saygılarını sunarım. 

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, devletin ekonomik, malî ve sosyal politikalarım yönlen
dirmektedir. Devlet gelirlerini toplamak, devletin harcamalarını belirlemek ve bu amaçla büt
çe kanunu hazırlamak Maliye Bakanlığının görevleri arasında önemli bir yer tutar. Maliye Ba
kanlığı, ayrıca devlet hesaplarının tutulması, devletin emvalinin, taşınmaz mal varlığının yöne
timi, devletin hukuk danışmanlığının yapılması, gümrük uygulamalarının icrası gibi görevlerle 
de yükümlüdür. 

Devlet hizmetlerinin görülmesi için gerekli olan gelirler, büyük ölçüde vatandaşlardan alı
nan vergilerden oluşmaktadır. O itibarla vergi politikalarının oluşturulması, vergi tahsili, vergi 
kontrolü, vergi idaresinin ıslahı özel önem taşımaktadır. 

Vergi, sadece devlete gelir sağlayan bir müessese değildir; vergi, millî gelirin fertler ve top
lum kesimleri arasında dağılımını tayin edici faktörlerin de başında gelir. Bu yönüyle Maliye 
Bakanlığı, devletin sosyal politikaları üzerinde önemli etkinliği olan bir bakanlıktır. 

Maliye Bakanlığının yukarıda saydığım konulardaki büyük etkinliği sebebiyle, bu bakan
lığın bütçesinde, ekonomik ve sosyal problemlerimizin geneli üzerinde görüşmeler, tenkitler 
ve temenniler yapılagelmiştir. 
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Biz, genel konulara geçmeden önce, Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde birkaç noktaya te
mas etmek istiyoruz. Maliye Bakanlığının 1993 yılı bütçesinde 94 trilyon 475 milyar 829 mil
yon liralık ödenek mevcuttur. Bu ödenek, 1992 ödeneğine nazaran yüzde 74,6 oranında daha 
fazladır. Bakanlık bütçesinde bulunan ödeneğin transfer harcamalarıyla ilgili bölümü 89 tril
yon liradır. Maliye Bakanlığının göreceği hizmetlere tahsis edilen ödenek, sadece 5 trilyon lira 
civarında bulunmaktadır. Bu büyüklük, konsolide bütçenin takriben 1/3'ü kadardır. 

Maliye Bakanlığının görevlerini yerine getirebilmesi için öngörülen bu ödeneğin iyi kulla
nılacağına ve çeşitli hizmetler üzerinde değerli çalışmalar yapılacağına inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde tartışmalar yapılır
ken, sözcüler tarafından genellikle bütçe denkliği, bütçe açıkları ve bunların ekonomi üzerin
deki etkileri, enflasyon, millî gelirin dağılımı, ücret ve fiyat dengeleri gibi genel konular dile 
getirilmekte ve tartışılmaktadır. 

Biz, buna paralel olarak, Türkiye'nin bazı önemli meseleleri hakkında, görüşlerimizi ve 
düşüncelerimizi ifade etmeye çalışacağız. Görüşlerimizi açıklarken, zaman zaman, geçmiş yıl
lardaki olaylara da temas edeceğiz ve bugün eleştirdiğimiz veyahut üzerinde düşünceler serd 
ettiğimiz konuların, önceki yıllarda nasıl ele alındığını, nasıl değerlendirildiğini yüce Heyetin 
bilgilerine sunacağız. Bu suretle, değişik iktidarların, aynı konu üzerindeki görüşlerini düşün
celerini, tasarruflarını birbiriyle mukayese imkânı doğacak. Bu mukayeselerde, eski yılların ik
tidar partisine mensup arkadaşlarımın alınmalarını istemiyorum; amacım kimseyi incitmek de
ğildir; ancak, bilinmesini istiyorum ki, iyiyle kötü, bir mukayese sonucu ortaya çıkmıştır. 

İnsanoğlu dünyada en iyiyi arayan yüce bîr varlıktır, daima en iyinin ötesinde de bir iyi bula
cağına inanmaktadır. Kanaatimce, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark da, burada yat
maktadır. Kanaatim odur ki, demokratik rejimin temelinde bile insanın bu vasfı önemli bir yer tutar. 

İktidar olarak, siz ne kadar iyi ve mükemmel tasarruflarda bulunursanız bulununuz, va
tandaşımız, onun ötesinde de bir başka iyinin bulunduğuna inanacak ve onu aramaya devam 
edecektir. Bu itibarla, Meclislerde yapılan tenkit ve değerlerdirmelerde, mukayeseyi esas almakta 
yarar görüyorum. 

Önce destekleme konusuna değinmek istiyorum. Destekleme politikaları üzerinde biraz 
durmak gerekiyor. Türkiye nüfusunun yüzde 55'i, hâlâ tarım faaliyetleri yapmakta ve geçimini 
bu yolla sağlamaktadır. 

Destekleme politikaları, millî gelirin tarım kesimine belli ölçülerde aktarılmasını tayin eden 
politikaların başında gelir. Son yedi sekiz yıl içerisinde, destekleme politikalarının liberal eko
nomi içindeki yeri, tartışılır hale gelmiştir. 

Devlet yetkililerinin tepe noktalarından, tarım sübvansiyonlarının tamamen kaldırılması 
gibi teklifler de gündeme gelmektedir. Oysa, tarımın desteklenmesinden, bugün iktisaden ge
lişmiş ülkeler bile vazgeçememişlerdir. 

Tarımsal ürünlerin dünya fiyatları ve tarımsal sübvansiyonlarla ilgili politikaları, GATT-
ta hâlâ tartışılmaktadır. 

Tarım ürünlerinin dünya fiyatları şaşılacak ölçüde dalgalanma göstermektedir. Bunlar için 
birkaç misal vermek istiyorum. Dünya piyasalarında buğday fiyatları 100 dolar/ton ila 200 do
lar/ton arasında değişebilmektedir; şeker fiyatları 300 dolar/ton ilâ 700 dolar/ton arasında deği
şebilmektedir; nebatî ham yağ fiyatları 450 dolar/ton ila 1 200 dolar/ton arasında değişebilmektedir. 
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Bütün bu ürünlerin taban fiyatları, ülkemizde, devlet tarafından tayin edilmektedir. Bu 
ürünlerin, dünya fiyatlarını iç piyasaya intikal ettirdiğimiz takdirde, bir anda zirai ürünlerdeki 
fiyat girdi dengesi altüst olabilir. Dünya piyasalarında buğdayın 200 dolar/ton olduğu yıllar
da, verdiğiniz buğday taban fiyatını, bir sene sonra, buğday fiyatının 100 dolar/tona düşmesi 
halinde, vereceğiniz taban fiyatını, bir yıl önceki fiyatın yarısına indiremezsiniz. Öyleyse, en 
azından tarım ürünlerinin iç fiyatlarını, dünya fiyatlarının büyük dalgalanmalarından kurtar
mak için tedbirler almak zorunluluğu vardır, 

Tarım ürünlerine uygulanan destekleme fiyatları karşısında, ithalat yoluyla rakip ürünle
rin Türkiye'ye girmesi halinde, kendi ürün fiyatlarımızla, ithal edilen ürünlerin fiyatları ara
sındaki dengeyi ithalat ve ihracat fonlarıyla mutlaka korumak gerekmektedir. Hemen hemen 
gelişmiş ülkelerin tamamı, İçendi ülkelerindeki tarımsal ürünlerde belli sübvansiyonları yapmak
tadırlar ve yurt içi ürünlerini dışarıdan gelecek rekabete karşı korumaktadırlar. 

Bütün bu gerçekler karşısında, ülkemizde tarım ürünleri sübvansiyonunun kaldırılması ko
nusundaki tartışmalar bize göre yersiz ve gereksizdir. Ancak, destekleme politikalarını gözden 
geçirerek, destekleme organlarının zararlarını asgarî hadde indirmek mümkündür. 

Burada bir konuyu özellikle dile getirmek istiyorum : 1992 yılı taban fiyatları politikaları 
üzerindeki Hükümetimizin tasarruflarını övgüyle değerlendirmek istiyorum. Buğday, tütün, şe
kerpancarı, ayçiçeği, pamuk, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, çay gibi ürünlere uyguladığı des
tekleme fiyatlarıyla, Hükümet, tarım üreticisinin alın terini layıkıyla değerlendirmiştir; tarım sek
törünün yedi sekiz yıldan beri millî gelirden azalarak aldığı hisse bir ölçüde, bu fiyatlarla telafi 
edilmiştir. Ayrıca, Hükümetimiz, ürün bedellerini, yüzde 90 peşin olarak ve zamanında ödemiş
tir; on yıldan beri ürün bedellerini zamanında tahsil edememek sebebiyle büyük sıkıntılara du
çar edilmiş çiftçilerimizi büyük rahatlığa kavuşturmuştur. Bu sebeple, Hükümetimize, Doğru Yol 
Partisi Grubunun teşekkürlerini sunmayı, yerine getirilmesi lazım gelen bir görev sayıyorum. 

Şimdi, hemen hemen Türlüye'nin her yerinde konuşulan bir konuya temas etmek istiyo
rum: enflasyon konusu : Bu konu, 1992 yılında, beklediğimiz ölçüde sonuç alamadığımız bir 
konudur. Enflasyon, ekonominin hemen hemen bütün dengelerini bozan bir ekonomik hasta
lıktır; birçok sebebi olmakla birlikte, ana sebebi, kamu borçlanma gereğinin yüksek seviyelere 
çıkarılmış olmasıdır. Nitekim, kamunun borçlanma gereği, 1991 bütçesinde, gayri safî millî hâ
sılanın yüzdö 16,4'üne ulaşmıştır. Körfez krizi nedeniyle ekonomiye giren hibe şeklindeki arızî 
gelirleri dikkate aldığımız zaman bu oran yüzde 16,4'e düşmektedir. Kamu kesimi borçlanma 
gereği, 1981 yılında gayri safî millî hâsılanın yüzde 4,9'uyken, 1983'te yüzde 6'sına, 1991'de 
ise yüzde 14,4'üne yükselmiştir. Bu açıkların iç borçla kapanması sebebiyle, 1983 yılında'büt-
çedeki faiz ödeneklerinin payı yüzde 4,3'ken, 1991 yılında bu oran yüzde 18,1'e yükselmiştir. 
1992 yılında kamu kesimi açıklarında, bir yıl öncesine göre belli bir iyileşme görülmektedir. 
Buna rağmen, enflasyonun seyrinde bir önceki seneye nazaran belirli bir değişme yoktur. 

Hükümet, 1993 bütçesinde kamu kesimi açıklarını gayri safî millî hâsılanın yüzde 9'una 
indirmeyi hedef almıştır. Bu hedefe ulaştığımız'takdirde, enflasyonun düşürülmesi konusun
da, 1993 yılı, şüphesiz, daha başarılı olacaktır. Bu konuda Hükümetimiz kararlılık içerisinde
dir. Hükümet, bundan önceki hükümetler gibi, enflasyonu kalkınmanın bedeli olarak nitelen-
dirmemektedir. Uzun seneler enflasyon, ANAP Hükümetleri tarafından ciddiye alınmamıştır; 
enflasyonun çıkış hızı alçalıyor veyahut yükseliyor diye ç*eşitli mazeretler ortaya sürülmüştür. 
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Burada bir konuya temas etmek istiyorum : 1970'Ii yılların ikinci yarısından başlayarak 
1982 yılına kadar devam eden enflasyon ile 1984 yılından bugüne kadar devam eden enflas
yon, sebepleri bakımından tamamen birbirinden farklıdır. 1970'Ii yıllarda, petrol fiyatlarında 
çok büyük artışlar olmuştur hampetrolün fiyatı 2,5 dolar iken, 1974 yılı sonunda hampetrolün 
fiyatı 12 dolara kadar yükselmiştir. Giderek, petrol fiyatları artışları devam etmiş, 1980'Iere 
doğru hampetrolün fiyatı 32 dolara kadar yükselmiştir. Türkiye, bir yıllak hampetrol ihtiyacı
nı 200 ila 300 milyon dolarlık bir finansmanla karşılamakta iken, 1979, 1980 ve 1981 yıllarında 
petrol için 3 milyar dolardan daha fazla harcamak zorunda kalmıştır. 

Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya ülkelerinde, ekonominin dengeleri alabildiğine bo
zulmuştur. Gelişmiş ülkelerde bile, o senelerde, yüzde 15 ila 20'lere varan fiyat artışları gözlen
miştir. 

1974 yılından sonra Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu, ülkeyi, beklenmeyen döviz öde
meleriyle karşı karşıya getirmiştir. 1970'li yılların enflasyonu; Petrol Şoku, Amerikan ambar
gosu gibi telafisi kolay olmayan bütün dünyayı ilgilendiren ve.etkileyen sebepler sonucunda 

ymeydana gelmiştir. Nitekim, 1980 yılının 24 Ocak kararlarıyla, ekonomideki dengeler yeniden 
kurulmuştur. 

1982 yılında enflasyon yüzde 24'lere kadar düşürülmüştür. 1983'te enflasyon yüzde 29,9'a 
yükselmiş, 1984'te iktidara gelen Anavatan Hükümeti, önce, "eneflasyonu yüzde 10'lara dü
şürmedikçe ekonomiyi rayına oturtmak mümkün değildir" demiş; ama buna rağmen, enflas
yon yüzde 50'Ierin üzerinde seyrederek, 1991 yılında yüzde 71 oranına kadar çıkmıştır. 

Bu sebeple, son yılların enflasyonu, 1970'Ii yılların enflasyonundan ayrı bir karakter taşı
maktadır. Son sekiz senenin enflasyonu, belli yanlışların, belli savurganlıkların, ekonomide 
yapılan belli hataların eseri olarak bugüne kadar gelmiştir. 

Aslında, enflasyondan şikâyet etmeyen yoktur; iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm Meclis olarak, 
enflasyondan şikâyet ediyoruz. Şikâyetin dozunu en yüksek tutan kişiler, ne yazık ki, enflas
yonu bu derecelere kadar yükselten iktidara mensup olan kişilerdir; bunlar sürekli Hükümeti
miz tarafından enflasyonun düşürülemeyeceğini, enflasyonun yüzde 100'Ier seviyesine çıkaca
ğını iddia etmektedirler. 

Burada,.bir yerden alınan bir pasaja dikkatlerinizi çekmek istiyorum : "Elbette ki, bütün 
milletvekillerimizin sevdikleri vardır, seçmenler vardır ve onun sözüne yüzde yüz inananlar vardır 
ve bir bakar ki, burada tenkit babında yapılmıştır; ama çarpıtılmış şeyi fark etmediği için, ta
mamen sizin yanlış söylediğiniz rakamların arkasına takılır ve yanlış olur. Tıpkı enflasyon ko
nusunda çıkıp, bu kürsüden, hep, 'enflasyon artacak, enflasyonu kontrol edemeyeceksiniz' de
nildiği gibi. Bu, fevkalade yanlıştır. Muhalefetin destekçisi birçok insanımız vardır. O takdirde, 
o da, bizim liderimiz enflasyon düşmeyecektir diyor; tamam, ben de malımın değerini koruya
yım, şu ay geçmeden zammı yapayım, şu ithalatımı yapayım' diyecek; çünkü itimat ediyor. 
Yani, şimdi sayın liderlerin veya sayın konuşmacıların sözlerine bizim vatandaşımız, esnafımız 
hiç itibar etmiyor mu diyeceğiz? Bu mümkün değil, itibar edecektir ve bundan hep 'enflasyon 
artıyor, yüzde 100'ü geçecek, bu bütçeyle siz enflasyonu kontrol edemezsiniz' şeklindeki sözle
ri her gün dinlerse, vatandaş da diyecek ki, 'Vallahi doğru söylüyorlar herhalde, biz şu fiyatı 
zamanında bir artıralım.' Onun için, ben enflasyon meselesinin hepimizin meselesi olduğunu 
söylüyorum." 
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Sayın başkan, sayın milletvekilleri; tktidar Partisi Grubu adına konuşmamı yaparken, ku
suru ve suçu muhalefet partilerine ve onların sözcülerine ve liderlerine attığımı zannetmeyin. 
Bu sözler, 25.12.1989 günü, 1990 yılı bütçesinin savunması sırasında, o zamanın Maliye Baka
nı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından bu kürsüden beyan edilmiştir. 

Bu sözlerde, küçük de olsa, bir gerçek payı vardır. Kamuoyunun beklentisi önemlidir; ama 
enflasyonun kabahatini biz burada yapılan bütçe tenkitlerine vermiyoruz. 

Biraz evvel ifade ettiğim beyan, enflasyonun son sekiz yıllık hükümetler tarafından ciddi
ye alınmadığının bir başka delilidir. Sayın Pakdemirli, 1989 yılının son günlerinde söylediği 
bu beyanlara kendisi de inanmamış olacak ki, 23.3.1992 tarihinde, yine bu kürsüden, 1992 yılı 
bütçesinin görüşmesi sırasında, Anavatan Partisi sözcüsü olarak, aşağıdaki beyanlarda bulun
muştur : 

"Bildiğiniz gibi aralık, ocak, şubat aylarının, bu üç ayın enflasyon oranının toplamı, yüz
de 26.7'dir. Bunu yıla döktüğünüz zaman yüzde 105 eder; yani bugüne kadar bir tek 1980 yı
lında yüzde 107'lik bir enflasyon yaşadık. Bugüne kadar yaşananın çok üstünde bir rakam ola
cak." 

Muhalefetin şikâyetinden şikâyet eden Sayın Pakdemirli, aynı şeyleri, kendisi, bundan ev
velki bütçede bu kürsüden beyan etmiştir. 

"Enflasyon yükselecek, enflasyon yüzde yüzlerin üzerine çıkacak" dedi; ama enflasyon 
Sayın Pakdemirli'yi dinlemedi (!) yüzde 68'lerde yüzde 69'larda duracak. 

Enflasyonun makul seviyelere indirilmesinde kesin bir zaruret vardır. Çünkü, serbest pi
yasa ekonomisi içinde, devlet, sadece altyapı yatırımlarını yapar, üst yapı yatırımları özel sek
tör tarafından yapılır. 

Bu husus, ANAP hükümetlerinin yetkilileri tarafından defalarca tekrarlanmıştır ve doğru 
bir beyandır; ancak, enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı, ekonomik dengelerin tümüyle bozul
duğu vasat içinde, özel sektörden yatırım beklemek yanlış olur. Nitekim, yatırımcı büyük ku
rumların vergileri, çeşitli muafiyet ve istisnalarla,yüzde 8'lere kadar düşürüldüğü halde, Türki
ye'de özel sektör yatırımları, beklendiği ölçüde gelişmemiştir. Enflasyonun zorunlu kıldığı yüksek 
faizler, enflasyonun meydana getirdiği dengesiz ve istikrarsızortam nedeniyle, özel sektör, uzun 
vadeli yatırımlardan uzaklaşmıştır. Artan fonlar, kısa vadeli malî ve ticarî muameleler yoluyla 
değerlendirilmiştir. Bugün görülen büyük işsizliğin altında yatan önemli faktörlerden birisi de 
budur. 

Bütün bu sebeplerle, enflasyon üzerinde ciddiyetle durulmasını ve uzun olmayan bir dö
nemde enflasyonun düşürülmesi yolunda gayret sarf edilmesini Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak zorunlu görüyoruz. 

1993 bütçesinde, gayri safî millî hasılanın büyümesi yüzde 5 olarak hedeflenmiştir. 
Sektörel büyüme hedefleri ise, tarımda yüzde 3, sanayide 6, hizmetler sektöründe yüzde 

4.5 olarak hedeflenmiştir. 
Ekonominin bu hedefe ulaşması ihtimali çok yüksektir. 1992 bütçesinde gayri safî millî 

hâsılanın yüzde 5.5 oranında büyümesi öngörülmüş idi; hemen hemen geçen yıl hedeflenen 
seviyeye büyüme hızı olarak erişileceği kesinleşmiştir. 

Kısaca, ödemeler dengesiyle ilgili meselelere temas etmek istiyorum : Bilindiği gibi, en 
önemli döviz kaynaklarından birisi ihracat gelirleridir. 1981 yılı ihracatı... 
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BAŞKAN — Sayın Başol, son 7 dakika. 
HALÎL BAŞOL (Devamla) — İdare ederim efendim. 
İhracat gelirlerimizin zaman içindeki gelişmesi, yedi sekiz yıldan beri sürekli tartışma ko

nusu olmuştur. Anavatan İktidarı, ihracat artışıyla durmadan övünmüştür. önce, bu konuya 
bir açıklık getirmek istiyorum. 1970'li yıllırdaki ihracatın gelişme hızı ile 1980'Ii yıllardaki ge
lişmesini, isterseniz, birlikte mukayese edelim. 

. 1971 yılındaki ihracatımız, 676 milyon dolardır. 1980 yılındaki ihracatımız 2 milyar 910 
milyon dolardır. 1971 yılından 1980 yılına kadar geçen on yıl içerisinde ihracat artışı 4,3 defa 
olmuştur; 4 kattan fazla artmıştır. 1981 yılı ihracatı 4 milyar 702 milyon dolardır. 1990 yılı ih
racatı 12 milyar 959 milyon dolardır. 1981 yılından 1990 yılına kadar on yıllık ihracat artışı 
2,76 defa olmuştur. Birisi 4 defa katlanmış, birisi 3 defa bile katlanamamış. 

EKREM PAKDEMIRLİ (Manisa) — Bu rakamlar dünyadan kopuk. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Görülüyor ki, senelerden beri kötülenen, zamanın iktidar

ları tarafından kötülenen 1970'Ii yıllarda on yıllık ihracat artışı 4,30 kat olmuştur; Anavatan 
Partisi İktidarının övündüğü 1980'Ii yıllarda on yıllık ihracat artışı sadece 2,76 kattır. Çarpık 
mukayeselerle, kötülemeye dönük sloganlarla övünmek, anlaşılıyor ki, bir partiyi iktidarda tut
maya yetmiyor. * 

1992 yılı ocak - eylül döneminde ihracat 10,6 milyar dolar olmuştur. 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 oranında ihracat artışı görülmektedir. 1992 

yılında, dokuz aylık verilere göre, tarım ürünleri ihracatı yüzde 8,1 oranında azalmıştır. Ma
dencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 0,4 oranında, sanayi ürünleri ihracatı ise, yüzde 15,6 
oranında artmıştır. Sanayi ürünlerinin ihracatındaki bu artış, Ümit vericidir ve sevindiricidir. 

1992 yılı ocak - eylül döneminde ithalat ise, 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir; bu, 
bir yıl önceki aynı döneme göre, yüzde 9,2 oranında bir artışı ifade etmektedir. 1992 yılı ocak 
- eylül dönemi ithalatının anamal gruplarına göre dağılımına göre baktığımız zaman, yatırım 
maddeleri ithalatının yüzde 15,2 oranında arttığı, tüketim maddeleri ithalatının yüzde 1,1 ora
nında azaldığı, hammaddeler ithalatının ise, yüzde 8,9 oranında arttığı görülmektedir. Yatırım 
malları ithalatının artmış olması, şüphesiz, iktisadî gelişmemizin yararınadır. Gelişmenin bu 
şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihracatımızdaki gelişmenin devam etmesi, turizm ge
lirlerimizin 4 milyar dolara, işçi gelirlerimizin 3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu 
durumda, ödemeler dengesi bakımından sıkıntı çekilmeyeceği anlaşılmaktadır. Döviz rezerv
leri 1991 yılı sonunda 12,2 milyar dolarken, 2 Ekim 1992 tarihi itibariyle 15,8 milyar dolara . 
çıkmıştır. Hatırlanacağı gibi, 1992 yılının ilk aylarında döviz rezervlerinde bir miktar azalma 
görüldü; muhalefet buna temas ederek, ülkenin kısa sürede döviz darboğazıyla karşılaşacağını 
iddia etti; tabiî, diğer iddialar gibi, bu da havada kaldı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılında toplam olarak 258,9 trilyon liralık yatı
rım büyüklüğü öngörülmüştür. Yatırımların 114 trilyon lirası konsolide bütçe içinde yer almak
tadır. Bu yatırımların, 22,9 trilyon lirası kamu iktisadî tüşebbüsleri tarafından; 27,1 trilyon li
rası fonlar; 10,9 trilyon lirası mahallî idareler; 3,5 trilyon lirası İller Bankası; 2,7 trilyon lirası 
da döner sermaye tarafından yapılacaktır. 
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Özel sektör yatırımlarının 144,9 trilyon lira olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Kamu 
yatırımları, genel yatırımların yüzde 44'ünü kapsamaktadır, özel yatırımların hissesi ise yüzde 
56 oranında olacaktır. 

İktisadî gelişmenin ana unsurlarından en önemlisi, şüphesiz yatırımlardır. Yatırımları, millî 
tasarrufların büyüklükleri belirler. Millî tasarrufların dışında, dışarıdan alınan borçlar ve ya
bancı sermaye girdisi yatırımları belirleyen faktörler arasındadır. Ayrıca, yatırımlarda, tayin 
edilen öncelikler de önem taşımaktadır. Devlet, yatırımlarını daha çok altyapı tesislerine yö
neltecektir. Üst yapı yatırımları ise özel sektör tarafından yapılacaktır. Bugün Türkiye'de gö
rünen odur ki, üst yapı yatırımları önemli ölçüde geride kalmıştır. Bunun ana sebebi, on yıl-. 
dan beri Türkiye'de siyasî ve iktisadî istikrarsızlığın devam etmiş olmasıdır. 

Bütçe gelirleriyle ilgili konular Meclisimizde ayrıca görüşülecektir. O nedenle, gelirle ilgili 
meseleler üzerinde görüş beyan etmek istemiyorum. Ancak, kısa da olsa, bu konuda bazı dü
şüncelerimi serd etmeden geçemeyeceğim. 

Bilindiği gibi, vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranına, vergi yükü denilmektedir. 
Seneler itibariyle vergi yükünü belirleyen oranlara bakıldığı zaman, 1977-1978 yıllannda vergi 
yükünün yüzde 19,3 ve yüzde 19,1 oranına yükseldiği görülür. 1984 -1985 yıllarında bu oran, 
yüzde 12,9 ve yüzde 13,8'e düşmüştür. Sonraki gelen senelerde ise, vergi yükü yüzde 15'ler gibi 
oranlarda seyretmektedir. 

Vergi yükü, iktisadî gelişmeye paralel olarak yükselir. Devlet, gelirjeri artan vatandaşlar
dan daha yüksek oranda vergi alır; ancak, bu olgu bizde tersine gelişmiştir. Oysa, dar ve orta 
gelirli vatandaşların vergi yükü son yıllarda eksilmemiş, aksine artmıştır, öyleyse vergi yükü 
hafifleyenler kimlerdir? 

Genellikle, yapılan istisna ve muaflıklarla kurum kazançlarından alınan vergi oranları yüzde 
8 ile yüzde 10'lara kadar düşürülmüştür. Rant gelirlerinin bir bölümü ise gerektiği ölçüde ver-
gilendirilememektedir. Kurum kazançlarına ve onların ortaklarına vergi yoluyla yapılan teş
vikler, yatırımlara gitmemektedir. 

Söz bu noktaya gelmişken, vergi kanunlarının yeniden gözden geçirilmesini... 
BAŞKAN — Bağlıyoruz efendim. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Getirilecek tedbirlerle yeni, düzenlemelerle vergi alınması gereken yeni kaynakların vergi
lendirilmesini ve vergi adaletinin sağlanmasını, vergi kaçaklarının önlenmesini Maliye Bakan
lığından, özellikle istirham ediyoruz. 

Vergi idaresi hususunda gerekli ıslahatın yapılması, vergi kontrol elemanlarının yetiştiril
mesi, halen boş bulunan kadroların doldurulması da önemle takip edilmesi gereken bir husustur. 

Ümit ve temenni ediyoruz ki, Maliye Bakanlığının yaptığı hazırlıklar bu yıl ekonomi ve 
maliye politikalarında çok daha ciddî düzenlemeler meydana getirecektir. 1992 yılında devlet 
gelirleri ve harcamaları bir ölçüde disipline edilmiş, kontrol altına alınmıştır. 1993 yılı bütçe
sinde 62 adet fonun geliri bütçeye dahil edilmiştir. Bu, harcamalar da disiplin demektir, tercih
lerde isabetsizliğin önlenmesi demektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, 1992 yılında, dengeleri bozulmuş, bü
yüme hızı sıfıra düşmüş bir ekonomi devralmıştır. Köylüye ödenmeyen ürün bedelleri ve müte-
ahhite ödenmeyen istihkak bedelleri kısa dönemlere sığdırılmış; faiz ve iç borç ödemeleri eko
nomiyi tıkanma noktasına getirmiştir. Hükümet, ürün bedellerini ödedi; müteahhit istihkak
larının büyük bir bölümünü ödedi; devletin dar bir zamana sıkışmış trilyonlarca faiz ve ana
para borcunu ödedi; ekonominin çarkları arasına sıkışan engelleri var gücüyle kaldırmaya ça
lıştı ve bu dönemde gayri safî millî hâsıla da yüzde 5,5 oranında büyüdü, İhracatımız yüzde 
10 oranında arttı; ithalatımızda yatırım mallarının hissesi büyüdü; kamu kesimi açıkları gayri 
safî millî hâsılanın yüzde 16,4'ünden yüzde 12'si oranına indirildi; Hükümet, uygun taban fi
yatlarıyla köylümüzün, el emeğini, alın terini hakkıyla değerlendirdi; ürün bedellerini peşin 
ödemek suretiyle köylümüzün on seneden beri devam eden ıstırabını dindirdi. Görüyoruz ki, 
1993 yılında Hükümetimiz başarılarını artırarak devam ettirecektir. Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak bu inançla, bu düşüncelerle Hükümeti desteklemeye devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken 1993 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi
nin milletimize, memleketimize ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor, Yüce Heyetinize Doğru Yol Partisi Grubunun derin saygılarını sunuyorum. (DYP, SHP 
ve CHP sıralarından alkışlar) 

: BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başol. , 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak, buyu
run. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1993 Malî Yılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gider Bütçesi üzerindeki Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önce, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu bütçenin, geçmişte mensubu olmaktan gurur duyduğum Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ve onun çok değerli çalışanlarının ülkenin kaynaklarını en akılcı şekilde öncelikli ihtiyaçların 
giderilmesinde kullanmaya dönük arayışlarının, çok titiz çalışmalarının bir ürünü olduğu, ilk 
bakışta göze çarpıyor. Ancak, her şey Maliye bürokrasisinin elinde değildir, tik başta, kaynak
larımız oldukça kıt, buna karşın sorunlarımız da fazladır. İkinci olarak, içinde bulunduğumuz 
dünya ailesindeki uluslararası ekonomik ilişkiler ve dış konjonktürün bize yansıyan.bizi etkile
yen yönlerinin göz önünde bulundurulma zorunluluğudur. Üçüncü ve daha önemlisi, iktidar
da bulunan siyasî otoritenin ülkenin önceliklerini sıralayışındaki samimî yaklaşımı ve bunun 
bütçeye yansıtılışıdır. 

Özellikle son söylediğimiz husus, yani Hükümetin öncelikleri sıralayışındaki samimî yak
laşımı, bürokrasinin nasıl bir bütçe yapacağının asıl belirleyicisidir. 

Hepimizin bildiği gibi, son birkaç yıldır dünyada, Avrupa'da ve yakın çevremizde önemli 
sfyasal ve ekonomik gelişmeler ve değişmeler yaşanmıştır. Bu süreç, belli ölçülerde ve belli böl
gelerde halen devam etmektedir. Bunları uzun uzun tekrara gerek görmüyorum. Ancak, 1993 
malî yılı bütçe tasarısına bu dış konjonktürün kaçınılmaz etkileri olmuştur. Örneğin, dünya 
ekonomisinde, 1989 yılından bu yana bir daralma gözlenmektedir. 1989 yılında yüzde 3,3 olan 
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büyüme hızının 1992'de yüzde 1,4 civarında olacağı hesaplanmaktadır. Gelişmekte olan ülke
lerin büyüme hızlarındaki hareketlilik bu daralmayı giderememektedir. Aynı durum, dünya ti
caret hacmi için de söz konusudur, öte yandan, Avrupa topluluğunda ekonomik yaşanan güç
lükler dış alemde dikkate alınması gereken hususlar olarak devam etmektedir. Avrupa Toplu
luğu dışındaki diğer ticarî örgütlenmeler de Türkiye'nin dikkatle izlemesi gereken gelişmelerdir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan oluşumdan yararla
nılması için ciddî olarak ve koordineli bir şekilde çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, 1993 yılı devlet bütçesinin klasik bir bütçe olmadığını, bir iyileştir
me ve atılıma hazırlık bütçesi olduğunu Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız ifade etmişlerdir. 

Gider bütçesinin boyutları, ekonomik dağılımı ve en önemlisi, harcama öncelikleri ince
lendiğinde, bunun samimi bir beyan olduğunu düşünmek, bazı olumlu işaretler olmasına rağ
men, son derece güçtür. 

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğ en önemli ekonomik ve malî sorunların başında, işsiz
lik, enflasyon, gelir dağılımının düzeltilmesi, personel rejimi, adaletsiz vergi sistemi gelmekte
dir. Ekonominin toplam tasarruflarının gayri safi millî hâsılaya oranı, 1988'de yüzde 24 iken, 
1989'da yüzde 22,6 olmuş, 1991'de ise 21,1 olacağı hesaplanmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü

nün yeni millî gelir serisine göre, son dört yıldır Türkiye'nin büyüme hızı, nüfus ortış hızının 
altında kalmıştır. Enflasyon ise, bunca vaatlere, söylenen sözlere karşın, son beş-altı yıldır, yüzde 
5ö'lerin altına düşmediği gibi, sürekli artış eğilimi göstermiş ve kronik bir hal almıştır. Halkta 
da, bu kanı yaygınlaşmıştır. 

Bugün, enflasyonun yüzde 70'Ier düzeyinde olduğu görülmektedir. Gelir dağılımındaki 
adaletsizliğin düzeltilmesi yönünde, 1992 yılı dahil, son 10-12 yılda hiçbir çaba gösterilmediği 
gibi, enflasyon nedeniyle adaletsizlik büsbütün artmıştır. Bugün, nüfusun yüzde 10'unu oluş
turan yüksek gelir dilimindekiler, millî gelirin yüzde 50'sinden fazlasını almaktadırlar. Ülke
mizde, kamu kesiminde çalışan yaklaşık 1,6 milyon memur ve işçi bulunmaktadır. Memur ve 
işçiler arasında, maaş ve ücret yönünden çok büyük farklılıklar olduğu gibi, memurlar arasın
da, çalışılan kuruma ve coğrafî bölgelere göre de, çok büyük ve anlaşılması son derece güç 

« farklılıklar vardır. Aynı farklılık, işkollarına göre, sendikalı işçiler arasında da mevcuttur. 
Türkiye'de, vergi gelirlerinin adaletsizliği yanında, uygulanan yanlış politikalar sonucu, 

vergiler kamu giderlerini, karşılar olmaktan uzaklaşmıştır. ANAP İktidarları döneminde, ver
gi kanunlarında yapılan onca değişikliğe rağmen, vergi yükünün toplumun sosyal katmanları 
arasında adaletli bir duruma getirilmesi, bilinci olarak istenmemiştir. Bunun sonucu olarak, 
vergi, ücretlilerden ve götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden alınır hale gelmiş, 1992 yı
lında da aynı uygulamalara devam edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu, malî, ekonomik ve sosyal tabloları 
ana başlıklarıyla ve özet olarak belirttikten sonra, 1993 malî yılı bütçesiyle getirelen öneriler 
bu sorunların çözümüne ne ölçüde katkı yapacaktır konusuna da kısaca göz atmak istiyorum. 

1993 yılı konsolide bütçesinin, personel giderleri 142 trilyon lira, diğer cari giderleri 35 
trilyon lira, yatırım giderleri 49 trilyon lira, transfer harcamaları 171 trilyon lira olmak üzere, 
toplam 397,6 trilyon lira gideri vardır. 

Toplam ̂ gelirler, 344,4 trilyon liradır; Bütçe açığı ise, 53,2 trilyon liradır 
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Bu açığın.finansmanında, iç borçlanma yoluyla 48,9 trilyon lirası, dış borçlanmayla da 
1,3 trilyon lirası karşılanacak; Merkez Bankası işlemlerinden net 3,0 trilyon gelir sağlanacağı 
beklenmektedir. Hepimizin bildiği gibi, bu rakamların yalın ifadesi şudur : 

\ . Millî gelirin yüzde 32 gibi önemli bir rakamı kapsayan konsolide bütçenin yüzde 86'8'i 
personel giderleri, dış ve iç borç anapara ve faiz ödemeleri gibi, ülke ekonomisinin büyümesi
ne net katkısı olmayan cari giderlere harcanmaktadır. Buna karşın, yüzde 12,3 oranında yatı
rım harcaması yapılacaktır. Konsolide bütçe giderlerinin 53,2 trilyon lirahk kısmı; yani yüzde 
13'ü, sağlam olmayan kamu gelirlerinden; yani dış ve iç borçlanmalardan karşılanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin tümüne baktığımızda, ANAP iktidarlarına göre, olumlu 
yönleri -çok az da olsa- görülmektedir. Bunların başında, 107 adet fondan, 63'ünün daha büt
çenin içine alınmış olması gelmektedir. Böylece önemli büyüklükteki bir kamu kaynağının da
ha, parlamento denetimine tabi tutulmasının yanında, malî disiplinin sağlanması amacına dö
nük olumlu bir uygulama olarak görüyoruz. Ancak, bütçeye alınmayan 44 adet fonun kaynak 
olarak büyüklüğü ve etkinliği son derece! önemli rakamlara ulaşmaktadır. 

Bunun yanında.bütçeye aktarılan fonların büyük çoğunluğu, doğrudan Başbakanlık büt
çesine aktarılmış, uygulamada gerçekten klasik bütçe disiplinine uygun bir tarzda mı harcama 
yapılacağı, yoksa örtülü ödenek kullanımında olduğu gibi, tümüyle Başbakanlığın inisiyatifi
ne mi bırakılacağı, açık ve net olarak, Bütçe Kanunu metninde belirtilmemiştir. Ayrıca, bu fonlara 
ilişkin yasal düzenlemeler de, olduğu gibi yürürlüktedir. 

Diğer taraftan, bugün başta hastaneler olmak üzere, bazı kamu kurum ve kuruluşları bün
yesinde oluşturulan döner sermaye işletmelerinin malî büyüklükleri trilyonlara ulaşmış; malî 
disiplini, -fonlardan sonra- zaafa uğratan en önemli kalemler haline gelmiştir. 

Malî disiplini sağlama yönünden bunlar üzerinde de durulmalıdır. 

İkinci olarak, gider - gelir farkı sonucu doğan bütçe finansman gereğinin 1993 yılı tahmi
ninin 53,2 trilyon lirada tutulmasıdır ki, bu tahmin, 1992 yılı sonunda gerçekleşmesi beklenen 
açık rakamına çok yakındır ve enflasyon düşünüldüğünde, reel açığın yan yarıya azalması an
lamına gelmektedir. 

Ancak, bu hedefin gerçekçi olmadığı, beklenen açığın çok daha fazla olacağı, aşağı da 
belirteceğim Bütçe Kanununun maddeleri arasına sıkıştırılan cümlelerden anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olumlu yanlarına karşın, bu bütçenin, ülkenin için
de bulunduğu enflasyon, işsizlikle, gelir dağılımının daha adil bir hale getirilmesi ve kamu per
sonelinin hayat standardının yükselltilmesi gibi temel sorunlarını doğru şekilde kavrayacak, 
onlara çözüm getirecek büyüklükte ve kompozisyonda, ayrıca bütçe araçlarını etkin bir şekil
de kullanabilecek yapıda olmadığı da görülmektedir. 

Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programındaki, işsizliğin azaltılması, enflasyonun yüz
de 30'lara düşürülmesi, gelir dağılımının daha adil hale getirilmesi gibi temel sorunların çözü
mü açısından baktığımızda, 1993 malî yılı bütçesinin de, 1992 yılı bütçesi ve ANAP hükümet
leri bütçeleriyle aynı paralellik içinde olduğu, aynı anlayışı yansıttığını üzülerek ve kendilerin
den çok şeyler öğrendiğim değerli üstadım Maliye ve Gümrük Bakanımızın affına sığınarak 
belirtmek zorundayım. 

Türkiye'de, 397,6 trilyonluk konsolide bütçenin, yüzde 12,3'ü, yani 49,1 trilyonunu yatı
rımlara ayırarak, işsizliğin üstesinden gelmek mümkün değildir, 
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ANAP iktidarları döneminde, Batının gelişmiş ülkeleri ve gelişmekte olan diğer ülkeleri 
dahil, hiç bir ülkede uygulanmayan serbest piyasa ekonomisi adı altında uyguladığı, ülke ger
çeklerinden uzak, salt ideolojik yaklaşımla, devlet, yatırım yapmaktan alıkonulmuştur, özel 
sektör ise, onca teşvike rağmen, yeterli düzeyde ve bölgesel dağılımı gözeterek tarzda yatırım 
yapmamıştır. Buna karşın, devleti soymaya dönük, haksız kazanç elde etme.girişimleri, vergi 
iadesi ve teşvik uygulamalarıyla, özendirilmiştir. Bunun sonucu olarak, işsizlik oranı çığ gibi 
artmış, bölgesel dengesizlikler daha da büyümüştür. 

Kamu borçlanma gereğini yüzde 12'ler seviyesinde öngören, kamu borçlarının bugünden 
53.2 trilyona ulaşacağı hedeflenen bütçenin, yüzde 13.4'lük kısmını oluşturan bütçe açığıyla 
yüklü bir bütçeyle, enflasyonun düşürülmesi mümkün gözükmemektedir. Kaldı ki, açığın bu 
miktarda kalmayacağı, daha önce de söylediğim gibi, bütçe kanununun metin kısmından an
laşılmaktadır. -

örneğin, denge maddesi olan 3 üncü maddede, açığın net borçlanmayla karşılanacağı be
lirtilirken, iç borçlanmaya ilişkin 31 inci maddesi, denge maddesinde belirtilen tutarın bir katı
na kadar, bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma akdi yapmaya, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının bağlı olduğu bakana yetki vermektedir; bu miktara net dış borçlanma hasılatı dahil 
değildir. 

32 nci maddeyle, Hükümet yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak olan borç
larla ilgili fiktif bir gelir artışı yapacak ve dolayısıyla, borçlanma limitine fonlar dahil olmadı
ğı için, bu kanaldan da borçlanma limiti artmış olacaktır. 

41 inci maddeyle de, KİT'ler için 25 trilyon liralık ayrı bir borçlanma kaynağı yaratılmak
tadır. Bu borçlar, bir yıldan fazla sürede de olabilecektir. 

Görüldüğü gibi, bu maddeler, bütçe açığının 53.2 trilyonda kalmayacağının açık birer ifa
desidir. 

Diğer taraftan, kamu giderlerinin sağlam gelirlerle, yani vergi gelirleriyle karşılanması ge
rekirken, bu yola gidilmediği, bunda hayatî önemi haiz gecikmelerin olduğu görülmektedir. 
öyle tahmin ediyorum ki, 1993 yılı bütçdsi hazırlanırken, öngörülen bütçe giderlerini karşıla
yacak sağlam finans kaynaklarının bulunması için, köklü bir vergi reformunun yapılması zo
runlu görülmüş ve bütçenin gelir kısmı, bu anlayışla hazırlanmıştır, rakamlar da bunu göster
mektedir. 

Malî yılın bitmesine şurada az bir zaman kalmasına rağmen, vergi reform paketinin hâlâ 
Meclis gündemine alınmamış olması, 1993 yılı bütçesinde öngörülen gelir tahminlerinin ger
çekleşmesi konusunda kuşkular yaratmaktadır. Çünkü, hepimizin de bildiği gibi, gelir ve Ku
rumlar Vergisi Kanununda yapılacak değişiklikler, bir sonraki yılın kazançlarına uygulanaca
ğından, ancak 1994 yılı bütçe gelirleri üzerinde etkisi olabilir. 1993 yılında etkisini doğrudan 
göreceğimiz vergi değişiklikleri ise, ancak harcamalar üzerinden alınan vergilerin artırılmasıy
la mümkün olabilecektir, ki buda, daha çok, Katma Değer Vergisi oranlarının yükseltilmesiyle 
oluşacaktır. Yani, yine, asıl vergilendirilmesi gereken Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ye
rine, zaten enflasyon altında ezilen halkımızın harcamaları üzerinden alınan vergilerle, bütçe 
giderlerinin karşılanması sonucu doğacaktır. 

Bütçe hazırlanırken, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla, giderlerinin düşürülmesi yönünde her 
türlü baskı ve pazarlık yapıldığından, bütçenin gider kalemlerinin düşürülmesi de mümkün 

— 333 — 



TMMM. B : 50 23 . 12 . 1992 O : 3 

görülmemektedir. Kaldı ki, yıllardır Yüce Meclisin iradesini ortadan İcaldıran, onu hiçe sayan 
tasarruf genelgeleri uygulamalarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının, çoğu kez, çok zorunlu 
ihtiyaçları dahi karşılanamaz hale geldiğinden, artık etkisini yitirmiştir. Yapılamayan harca
maların başka kalemlere aktarılması nedeniyle, yüzde yüzlere varan kamu harcama oranları, 
bunun bir kanıtıdır. 

Tasarruf genelgesi uygulamasının bir diğer olumsuz tarafı da şudur : Bu genelgelerle, o 
harcama kalemindeki alımlar, her kurum için ve tümüyle yasaklanıp ortadan kaldıramamak
ta; bunun yerine ya Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni ya da Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın uygun görmesi ve Başbakanlığın iznine bağlanmaktadır. 

Bu izinlerin kolay alınmadığı, izin alımı sırasında, ya malı alacak kuruluşlar yönünden 
kayırmacılık yapıldığı ya da satıcı kişilerin devreye girmesiyle söylemeye bile dilim varmıyor; 
ama yani rüşvetle izinlerin alınıp verildiği yolunda kamuoyunda yaygın söylentiler, vardır. 

Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle, Yüce Meclisin iradesiyle kabul edilen bütçe kanununun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamaya konulan ve ANAP döneminin bir mirası olan tasarruf 
genelgesi uygulaması alışkanlığından bir an önce kurtuUınması gerekmektedir. Bunun yerine, yetki 
ve sorumluluğu, ilgili dairelere vererek, gerçek tasarruf alışkanlığının yaratılması gerekir. 

Kamu giderlerinin kısılması yönünde Mâliye ve Gümrük Bakanlığınca uygulanan bir baş
ka yöntem de ödeneklerin serbest bırakma oranlarının düşük tutulması ya da geciktirilmesi 
şekliyle yapılmaktadır. 

Bu uygulamanın da, son derece sağlıksız olduğu, gerçek ihtiyaçların zamanında temin edi
lemediği, edilse bile daha pahalı alınma sonucunu doğurduğu bir gerçektir. 

ödeneklerin, zamanında ve yeter oranda serbest bırakılmaması, başarısız kuruluşlara ve 
bunların yöneticilerine haklı gerekçe oluştururken, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, haksız ve in
safsız eleştirilere hedef olmaktadır. 

Bize göre doğru olanı, gelişmiş bütün ülkelerde olduğu gibi, malî yılın başında faaliyet 
türleri itibariyle, hem gelirlerin toplanma zamanı hem de harcanma zamanları göz önünde bu
lundurularak, serbest bırakılmaların bir takvime bağlanmasıdır. Böylece, harcama yapacak ku
ruluşlar da kendilerine göre bir zamanlama, yani bir tayming (timing) yapma olanağına kavu
şacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, enflasyonu körükleyen unsurların başında yer alan kamu açıkları
nın azalmasının birinci ayağı olan vergi gelirlerinin artırılmasıyla; ikinci ayağı olan, kamu gi
derlerinin azaltılması yönünde, bu bütçe, yukarıda da izah etmeye çalıştığım gibi, fazla umut 
var değildir. 

Hedeflenen yüzde 47 enflasyonun gerçekçi olmadığının bir diğer kanıtıysa, Hazine tahvil 
ve bonolarına uygulanan ve oranı yüzde 80'Iere varan faiz uygulamalarıdır. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, enflasyon, maalesef, 1993 yılı için hedeflenen yüzde 
47'Ierin çok üzerinde, yüzde 65'ler düzeyinde gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir büyük sorun da, ülkemizin gelir dağılımındaki adaletsizliktir. 
Ben, zaman darlığı nedeniyle bu konunun ayrıntısına girmeden, son yıllarda uygulanan eko
nomik politikalar nedeniyle zaten var olan gelir dağılımındaki adaletsizliğin büsbütün arttığı
nı, 1992 yılında bunu düzeltici tedbirlerin alınmadığını, 1993 yılında da alınacağı yolunda güç
lü işaretlerin olmadığını belirtmek istiyorum. 
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Bu dengesizlik, kamu kesiminde çalışan işçi ve memur kesimi arasında olduğu gibi, işçile
rin ve memurların kendi aralarında aynı işi yaptıkları halde, çalışılan kuruma ve yere göre bü
yük farklılıklar arz etmektedir. Örneğin, Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışanlarla, diğer 
bakanlıklarda çalışan memurlar arasında ücretler yönünden büyük farklılıklar vardır. 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılması, bugün kanayan bir yara durumundadır. 
Daha önce belirttiğim gibi, ülkemizde kamuda yaklaşık 1,6 milyon memur ve işçi çalış

maktadır; bunlara yapılan maaş ve ücret ödemeleri arasında ise büyük farklılıklar vardır. Yani, 
sendikalı olan işçi kesimiyle, sendikal hakkı olmayan memurlar arasındaki ücret farkı, bugün 
oldukça büyük boyutlardadır. ' ', ' . 

Hükümet, işbaşına geldiği günden beri, köklü bir personel reformu hazırlıklarının yapıl
dığını sürekli olarak telaffuz etmektedir. Ancak, bu da yine aynen vergi reform paketinde ol-' 
duğu gibi, henüz Meclisin gündemine getirilmemiştir. 

. Ayrıca, memurlar arasında maaş farklılığını öngören bir sistem de personel rejiminde yoktur. 
Yani, aynı hizmet yılına sahip ve aynı işi yapan memurlar arasında kişilerin çalışma perfor
mansına göre, farklı bir ücret ödemesi yapılamamaktadır. < 

Kanımca, peprsonel rejiminde yapılacak en büyük reform, memurların sendikal hakları
nın verilmesiyle birlikte, performansa dayalı ücret ve maaş ödeme sisteminin getirilmesi ve bu
gün için en büyük sorun olan, personelin dağılımında dengeli bir tayin mekanizmasının oluş
turulmasıdır. 

Bu çerçevede, kamu çalışanlarının doğrudan merkezden tayin ve terfi esasları yerine, yet
kinin, mahalline verilerek, orada istihdamlarının sağlanmasına, tayin ve terfilerin mahallinde 
yapılmasına ve merkezin daha teknik yapıda örgütlenmesini sağlayarak, politika tespitiyle uğ-

' raşmasım temin edecek bir sistemin getirilmesi gerekmektedir. Yoksa, bugün olduğu gibi, 500 
bine yakın öğretmenin tayin ve terfiiyle uğraşmaktan, Millî Eğitim Bakanlığının, eğitim politi
kasının tespitine zamanı kalmamaktadır. Aynı sorun, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda 
da vardır. 

1992 yılında üniversite öğrencileri için ilk defa uygulanmaya başlayan parttime çalışma 
sistemi, olumlu sonuçlar vermiştir, Bunu memnunlukla karşılıyoruz. 

Bu uygulamanın, tüm çalışanlara da, özellikle kadınlar başka olmak üzere, yaygınlaştırıl
masının uygun olacağını düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oymak, son 4 dakika... 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devleti, vatandaş

larını aldatır, kandırır konumuna düşüren çarpıcı iki uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bun
lardan birincisi "süper emeklilik" diye isimlendirilen ve yaklaşık 62 bin kişiyi ilgilendiren uy
gulamadır. Bir diğeri ise, 1989 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca satışa sunulan arsa ser
tifikası olayıdır. Zaman darlığı nedeniyle hepinizin yakından bildiği bu konuların ayrıntısına 
girmeyeceğim; ancak, her iki olayla da, vatandaşlar, devlete güvenerek, yine devlete para yatır
mışlar -bankerlik olayında olduğu gibi, özel şahıs veya şirketlere değil, devlete para yatırmışlar-
buna karşın, devletin, verdiği sözü tutmaması nedeniyle, bu şahıslar gerçekten mağdur duru
ma düşmüşlerdir. 

Bu olaylar, aynı zamanda, kamuoyunda da,.devlete olan güvenin sarsılmasına neden ol
muştur. 
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Bunlara adil çözüm getirilmesi dileğimin yanında, bir üçüncü kumar oynamanın sinyalle
rini basından aldığım için bu örnekleri verdim. O da, zorunla tasarruf konusudur. 

Memur ve işçilerin maaşından zorunlu tasarruf adıyla kesilen paralar, yeteri derecede ve
rimlilikte kullanılmadığı gibi, tasarruf sahipleri de yararlanamamaktadır. Dar gelirli insanlar
dan alınan bu paralar, OYAK örneğinde olduğu gibi ya çok iyi şekilde iştirakçilerin lehine de
ğerlendirilmeli ya da hiç zaman yitirilmeden, iştirakçilere, toptan, nemalarıyla birlikte, geri öden
meli ve bu işten vazgeçilmelidir. Basında çıkan haberlerde olduğu gibi, taksit taksit ödeme yo
lu seçilmemelidir. Devleti küçük düşürmeye, kumar oynuyor hale getirmeye kimsenin hakkı 
olmadığına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, malî otorite boşluğu, sadece bütçe dışı fonlardan kaynaklanma
maktadır. Ülkemizde bugün ekonomik ve malî konularda yetki ve söz sahibi birden fazla ba
kanlık vardır. ANAP, işbaşına gelir gelmez, idarî yapımız üzerindeki düzenlemeler bahane edi
lerek, "bürokrasiyi ortadan kaldıracağım" sloganıyla, dönemin Başbakanı, geçmişten gelen 
kişisel hırsım ön plana çıkarmış, Hazine kesimini, yani malî idarenin nakit yönetimiyle ilgili 
olan kısmını, Maliye Bakanlığı bünyesinden çıkararak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adı 
altında, bugünkü bildiğiniz yapıyı oluşturmuştur. 

Değerli milletvekilleri, malî yapının üç önemli ayağı vardır. Bunlardan birincisi, kaynak
ların belli bir dönem için planlanması, programlanması, yani bütçe kısmı; ikincisi, bu planla
nan, programmlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynağın toplanması, ya
ni vergi idaresi; üçüncüsü de, toplanan vergilerin, plan ve programa uygun olarak, zamanında 
ve yerli yerinde harcanmasının sağlanması, yani nakit idaresi; bunu da Hazine yapmaktadır. 
bu önemli üç erkin, bir arada, aynı çatı altında, tek sorumlu tarafından kullanılması gereklidir. 

Sayın özal, nakit idaresini, yani Hazineyi, Maliye Bakanlığı bütçesinden çıkararak, malî 
yapıdaki bu bütünlüğü bozmuştur. Bunun sonucu olarak, tek partinin iktidarda olduğu ANAP 
Hükümetleri döneminde ve bugünkü Hükümet döneminde, malî konularda yetki kargaşası ne
deniyle, Hükümet üyeleri arasında, sürekli olarak, birbirleriyle geçimsizliğin olduğu, bu ge
çimsizliğin bürokratlara da yansıdığı hemen her gün gazete sütunlanna çıkar hale gelmiştir. 

Bunun kaçınılmaz sonucu olarak, malî sistem zaafa uğramıştır ve bu zaaf devam etmekte
dir. Kanımca, kamu giderlerinin, vergi gelirleriyle karşılanamaz hale gelmesinde ve bu açığın 
giderek büyümesinde başta gelen neden, malî yapıdaki bu çok başlılıktır. 

Adı ne olursa olsun, bu üç erk, aynı çatı altında bir arada ve tek sorumlu tarafından kul
lanılacak duruma gelmek zorundadır. 

Nitekim, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kuruluş Kanunu Tasarısının aylarca Meclis
ten geçirilememiş olması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kuruluş Kanunu Tasarısının Meclis gün
demine bile getirilememesi, Hükümetin bu konuda zihni berraklığa henüz kavuşamadığının 
bir göstergesi olarak kabul edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Oymak. 
HAYDAR OYMAK (Devaml) — Bağlıyorum efendim. 
Bunda daha fazla tereddüt edilmemelidir. Aksi halde, tereddüdün acı faturasını, toplum 

olarak hep birlikte ödemek zorunda kalırız. 
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Değerli milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim bir diğer konuda şudur. Maliye ve Güm
rük Bakanlığı bünyesinde çalışan personel arasında, ANAP döneminde yaratılan ücret farklı
lığı uygulaması, bugün de devam etmektedir. Bazı genel müdürlüklerde çalışan personele fon
dan yapılan ödemelerde fazlalık varken, bazıları bundan hiç yararlanamamaktadır. 

Fazla mesai uygulaması ise, üzerinde durulması gereken başka bir konudur. 
Gelir teşkilatında çalışan bir odacı, bir şoför fazla mesai alırken, amirinin mesaisine bağlı 

olarak gece geç saatlere kadar çalışan benzer unvandaki personel, fazla mesai alamamakta, 
bunlara izin de verilememektedir. 

Aynı bakanlık bünyesinde bulunan benzer hizmetleri yapan kişiler arasında ücret yönün
den farklılıklar olmasının anlaşılır ve kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu uygulama, personel 
arasında huzursuzluklara neden olmaktadır. 

Dileğimiz, bir an önce uygulamada birlik sağlanması yönündedir. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, malî ve sosyal konularda,, 

gerek bütçe görüşmeleri nedeniyle, gerekse 1993 malî yılı bütçesi üzerinde tespit ettiğimiz so
runlar ve bunların çözümündeki yetersilliklerin sorumlusu, bize göre, ne Malîyenin ne de baş
ka bir bakanlığın bürokratlarıdır: Bu işin sorumlusu, Hükümettir. 

Mensubu olmaktan her zaman grur duyduğum Maliye bakanlığının, yıllarca birlikte ça
lıştığım maliye bürokrasisini yakından tanıyorum. Bakanlık arşivlerinde ve bürokratların elle
rinde belli bir konuda -ki, bu ister vergi, ister bütçe ister kamu hesapları, ister personel veya 
başka bir konuda olsun, hiç fark etmez- değişik yaklaşımlarla hazırlanmış en az birkaç tasarı, 
yazılı metin haline gelmiş görüşler olduğunu yakından biliyorum. Böyle bir metin olmasa bile, 
Maliye bürokrasisinin, bir birkaç saatlik bir çalışmayla, kendilerine verilen hedefleri gerçek
leştirecek, çözüm önerilerini üretecek ve uygulamaya koyacak, bilgi, deneyim ve çalışma gücü
nün olduğunu biliyorum. Aslında bu sözlerimin, genelde, Türk bürokrasisi için de geçerli ol
duğuna inanıyorum. Sayın bakanımızın da, bilgi, tecrübe ve cesaretinin fevkalade olduğunu 
yakinen biliyorum. Yeterki siyasî otorite, hangi konuda ne yapmak istediğini açık ve net bir 
şekilde ortaya koyabilsin. 

Bize göre, ANAP iktidarları dönemindeki, kendilerinin de tenkit ettiği uygulamaları sür
dürme kararlılığı dışında, demin de ifade ettiğim gibi, hükümetin ekonomik malî ve sosyal lcp-
nularda zihnî berraklığa henüz ulaşamadığı görülmektedir. 

Hükümetin bir an önce zihnî berraklığa ulaşacağı umuduyla, 1993 malî yılı bütçesinin, 
ulusumuza, Bakanlığa hayırlı olmasını ve mutluluklar getirmesini diliyor, şahsım ve Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
Refah Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Remzi Hatip, buyurun. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATÎP (Konya) —Muhterem Başkan, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde son konuşmayı yap
mak üzere, Refah Partisi Grubu adına huzurunuzdayım. Partim ve şahsım adına hepinizi ve 
değerli bürokratları hürmetle selamlarım. 
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Sözlerime başlarken, bu iktidar döneminden önce devlet yapısında meydana getirilmiş olan 
bazı çarpıklıkların bu Koalisyon Hükümeti zamanında da aynen sürdürüldüğünü müşahade 
ettiğimi belirterek konuşmama başlıyorum, Bu çarpıklık aynen devam etmektedir. 

Bir tarihte "Hükümeti, iktidarı, Maliyenin sultasından kurtaracağım" diyenler, Hazineyi 
Maliyeden ayırdılar ve Dış Ticaretle birleştirdiler; bu, Hazine Dış Ticaretin içine, çeşit çeşit 
genel müdürlükler ilave ettiler, kendisine bağlı bir müsteşarlık meydana getirdi Hükümet, yani 
Başbakanlık: 

Siz, iktidar olarak, bu durumu düzelteceğinize, DPT ile de rekabeti yeğleyip; Teşvik; Ya
bancı Sermaye, Serbest Bölgeler gibi birimleri de buraya bağlamada ısrar ettiniz; en az beş ba
kanlığın yükünü bu Müsteşarlığa verdiniz; ama teşkilat kanununu da bir türlü buradan çıkara
mıyorsunuz! 

İsterse ilan edilmemiş olsun, Hazine ve Maliye, bir savaş halindedir. Bu savaşa, mutlaka, 
devlet otoritesi bakımından , son vermek lazımdır. 

Gümrük ve Tekel de Maliyeye bağlanarak, Gümrük ve Tekel Bakanlığı lağvedilmiştir. San
ki, Maliyeye bir sus payı olarak, daha ziyade, yani gelir getirmekten ziyade işletmeci bir ba
kanlığın, Maliye gibi, devletin gelirlerini ve masraflarını düzenleyecek bir bakanlığın sırtına 
yüklenmesi, onun için bir ayak bağıdır. Bu aynen devam ediyor. 

Temennimiz, Hazine ile Maliye mutlaka birleşmeli; gümrük kendi başına bir bakanlık ol
maya devam etmeli; iç ve dış ticaret de bir araya getirilip, eskisi gibi, Ticaret Bakanlığı olarak 
yürümelidir. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlardan, Emekli Sandığı, bir sosyal güvence kurumudur; ama bu
na paralel, SSK, Bağ-Kur ayrı ayrı yerlerde faaliyet gösterirler. Bunların her üçünün, hem sta
tü ve sistemleri tevhit edilmeli hem de müstakil bir tek kuruluş bünyesinde toplanıp, bunlara 
tahsis edilmiş olan kaynaklardan, siyasî iktidan temsil eden hükümetlerin eli çekilmelidir; bu 
sağlanmalıdır. Mesela, SSK'yi ele alırsak, borcunun altı misli kadar alacağı olan bu Kurum, 
2 trilyon borcu var diye batırılacak midir? Bir taraftan, tahsil edemiyor, öteki taraftan da bü
yük bunalımlar geçiriyor... 

Emeklilerin durumu yürekler acısıdır. Bilhassa SSK ve Bağ-Kur'un her ödemesinde, so
kaklarda, kuyruklarda hastalanan ve maalesef vefat edenlerin hali ibret vericidir. 

Vergiler adil hale getirilip, az kazanandan alınıp, çok kazanana transfer aracı olmaktan 
çıkarılmalıdır. Mesela, bugün millî gelirden yüzde 15 pay alan tüm çalışan kesim, vergi yükü
nün yüzde 55'ini çekmektedir ki, bu kesim, maaş ve ücretlerinden kesilen vergiye ilaveten, o 
kifayetsiz maaşlarına rağmen, ellerini ceplerine attıklarında, KDV, dolaylı ve dolaysız bir sürü 
vergiye maruz kalmaları yetmiyormuş gibi, yüksek enflasyonun altında göz açamamaktadır. 

Asgarî ücretten kesinlikle vergi alınmamalıdır. Asgarî ücretten vergi alınması, o kişiyi, pe
şinen vergi kaçırmaya yöneltmektedir. Seçim konuşmalarında bu hususu vaat eden koalisyon 
partileri, Hükümet Programında, "kademeli olarak kaldıracağız" diye bir gerileme yapmış
lardır; ama, vaadinden de hulf etmiştir. Bunu bile, iktidar olarak bir yıldır hâlâ uygulayama-
mışlardır. 

Asgarî ücret en alt seviyede çalışanın, insanca yaşayacağı bir düzeyde olmalıdır ve bundan 
asla vergi kesilmemelidir. 
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Gelir Vergisi beyanına Maliye itibar etmelidir. Ya bu beyannameyi almamalı, resen kendi
si vergi tarhına gitmeli veya buna itibar ve itimat etmelidir. 

Hayat standardı, Gelir Vergisi beyanı yapana inanmamanın bir aracı olarak kullanıl
maktadır. 

Hayat standardı ölçüsü, vergi kaçağının önlenmesi için bir araç olmamalıdır. 
Vergi yükü, külfeti ve kargaşası yüzünden, çoğu gençlerimiz, hayata yeni atılan gençleri

miz, kabiliyet ve enerjilerine rağmen, işyeri açmaktan korkmaktadırlar. 
Ters ve çarpık vergileme sebebiyle dükkânını kapayan serbest meslek erbabının sayısı bi

linmemektedir. Kiralık boş dükkânlar, bütün Anadolu'yu sarmıştır. Vatandaş, kendisinden vergi 
alınmayan alanlara kaymayı yeğlemektedir. 

Hayat standardı değil, bunun yerine, her türlü kesime, vergi mükellefine, en az geçim indi
rimi uygulanmalıdır. Bu rakam yükseltilmeli, her türlü vergi mükellefine uygulanır hale geti
rilmelidir. 

Tabiî, vergi mevzuatı, karmaşık, her gün değişebilir olmaktan çıkarılmalı, belli bir sisteme 
oturtulmalıdır. Mesela, gecikme zammı, ödeme gününü kaçıran mükellefe acımasızca uygula
nırken, Maliye, kendi gecikmeleri, fazla yaptığı tahsilatı ve vergi iadelerini vatandaşa öderken, 
bir gecikme zammı asla ödememektedir. 

"Tahsilatı hızlandırma" adı altında olsa bile, çıkarılan vergi affı, iyi niyetli kişileri ceza
landırma şeklinde tecelli ederken, suiniyetli yüzsüzleri ödememekte akıllı duruma sokmaktadır. 

Bunların açıklanması lazımdır. 
. Sayın Başbakan, Meclise yazdığı bir yazıda, -bu konu dile getirildiği için arz ediyorum-

bunlann açıklanması, vergi ahlakı ve disiplini üzerinde ve de ticaret sırlarının açıklanmasımn 
mahzurları üzerinde durmakta, "Mevzuat bu işe manidir, müsait değildir" demektedir. Hal
buki, buradan, istendiğinde, bir saatte, vergi ve öteki kanunlar çıkartabilmektedir. 

Bakınız, hiç vaat etmediğiniz, haber vermediğiniz halde tuttunuz, İktidar olur olmaz, bir 
gecede vergi affını çıkardınız! Matrah artırımı ile de, dört yıllık, geriye doğru, sizden önce alınmış 
vergilerin matrahını yeniden düzenleyip, vergilerinin ödetilmesine adeta manevi zorlama yap
tınız, yeniden ve tehditle tahsil ettiniz. 

Bu elde ettiğiniz ilave vergileri, acaba, affettiğiniz vergi borçlarından ödemeyenleri karşı
lamak için mi kullandınız?!. 

Yüzsüzlerin isimlerinin mutlaka açıklanması lazım. Bunlardan tahsil edilmek istenen top
lam vergi borçları nedir, bunlardan ne kadarı tahsil edilmiştir ve kalan miktar ne kadardır; açık
lanmalıdır. Bunların, yurt dışına çıkma yasağı konulmak suretiyle tecziyesi hiçbir tedbir değildir. 

Maliye, iyi niyetli mükellefe mutlaka hoşgörülü ve öğretici bir tavır içinde yaklaşmalıdır. 
Güler yüz, vergi ödeme şevkini artıracaktır. Mükellefe, her hareketi için ceza bahanesi aran
mamalıdır. Vergi memuru, hoşgörülü ve sevecen olmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bütçe teklifinde 1993 gelirlerinde yüzde 101.1'lik, Vergilerde de 
yüzde 72.7'lik artış öngörülmüştür. 

1992'de Meclis tarafından kabul edilen vergilerdeki oran artışlarına ilaveten, getirileceği 
müjdelenen yeni vergi paketinde ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. 
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tktidar, "uzlaşma istiyoruz" dediği halde, vergi paketi, kimse duyurmadan, hatta, Hazi
neden mesul Devlet Bakanı dahi duymadan, IMF'ye anlatılmıştır ve halen de içerisinde ne ol
duğu bilinmemektedir. 

Bütçedeki gelir teklifleri ve artış oranları, daha önceki yılların artış trendinin çok üstünde 
seyretmektedir. Merak ettiğimiz konuda, bütçe raporuna ekli olarak takdim edilen tablodan 
bazı şeyler çıkarmak mümkün oluyor. 

Tablodan, yine fakir-fukaranın, işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın elinin, bu vergi pa
ketinin altında kalacağı, ezileceği anlaşılmaktadır. Şöyle ki, işçi, memur ve esnafın ödediği Ge
lir Vergisi 60 trilyondan 102 trilyona çıkarılırken, genellikle büyük şirketlerin, holdinglerin ödediği 
kurumlar Vergisi, 10 trilyondan, lütfen 15 trilyona çıkarılabilmiştir. 

Mal ve hizmetlerden alınan vergilerde, tüm vatandaşları etkileyen kalemlerdir; 47 trilyon
dan 84 trilyona çıkarılması öngörülmüştür. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi -ki, Kanun, bugün kabul edildi- bütçe teklifinde yüzde 70 olarak 
artırılırken, intikal vergileri yüzde 30 oranında bırakılmıştır. 

KDV, 26.5'ten 43 trilyona çıkarılmaktadır. 
Dünya piyasalarında petrol ucuzladı diye, sene sonunda litre başına 200 lira ucuzluk yapı

lırken, bütçede öngörülen Akaryakıt Tüketim Vergisi yüzde 93.5 artırılmaktadır. Keza Akarya
kıt Gümrük Vergisi yüzde 21,9 artırılmaktadır. Bu bir çarpıklığı ifade etmektedir. Bu misalleri 
sıralamak ve çoğaltmak mümkün... 

Bu neyi gösteriyor? 1993 malî yılı bütçesinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
-biraz evvel kabul ettiğimiz- 465 milyar lira ayrılmışken -ki, bütün çalışanları temsil eden bir 
bakanlıktır- öte yandan, Kültür Bakanlığına 2 trilyon 554 milyar lira ödenek ayrılmıştır. 

Bu ödeneğin mühim bir kısmı, bir avuç mutlu azınlığı mutlu ederek bale ve operaya yar
dım ve ayrılmıştır. 

Çalışanların hiçbirisini, Kültür Bakanlığının bu hizmetleri ilgilendirmemektedir. 
İşte, ne görülüyor? Bütçenin külfetini, kahir çoğunluğu geçimini teminden aciz kitlelerin 

üzerindedir; nimeti ise, milletten kopuk zümrelerin inhisarındadır. Sosyal adalet bu mudur?.. 
Türkiye'de, bütün sektörler zarar ederken, kazanan tek sektör bankacılık sektörüdür; hem 

de çok astronomik kârlarla... Devlet, bu kesimi, vergi muafiyetleri ve fişkal rhaniplasyonlarla 
vergi sahası dışına kaydıragelmiştir. Artık, halkın mevduatıyla biriken kaynakları, bankalar, 
olduğu gibi devlet tahvillerine, hem de vergisiz olarak blolce etmeyi en kazançlı yöntem haline 
getirmişlerdir. Eğer, isterlerse, havuzlarından birkaç kepçe nakti de, sanayici, tüccar ve tüketi
ciye yüzde 150'lere varan faizlerle lütfen kullandırmaktadırlar. , 

Bankalara ödenen faizler, kanunen, masrafa yazıldığı için, bu haliyle bile müşteri bulabil
mektedirler. Yani, bankalara, bir bakıma, plase ettikleri kredilere tahakkuk ettirilen faizleri 
de devlet ödemektedir. Tabiî, neticede, vatandaşın vergileri, hem buralara hem de dış borçların 
faizlerine ödenmekte ve yetmemektedir. 

Biz, Refah Partisi olarak, Meclise, faizlerin masrafa yazılmaması konusunda teklif ver
dik; tıpkı, eşel-mobil teklifimiz gibi; tıpkı, asgarî ücretten vergi alınmaması teklifi gibi; tıpkı, 
vergi dilimlerinin de adil hale getirilmesi teklifimiz gibi... Diğer kanun tekliflerimiz de bir yıl
dır komisyonlarda beklemektedir. Faizlerin masrafa yazılmaması teklifimize "Demirci" imzasıyla 
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Hükümetin gönderdiği cevapta "Eğer bu şekil kabul edilirse, yatırımlar duracaktır, kârlar gös-
terilmeyecektir,, bankalar zarar edecektir" denilmekte ve bu gibi bahanelerle teklife iştirak edil-
mememektedir. 

İktidar, ekonomiyi rayından çıkaran zararlıları defedeceğine, bu canavarları büyük bir sa
dakat ve teslimiyetle beslemeye; fakir fukaranın, milletin sömürülmesine bütün gücüyle yar
dıma olmaya devam etmektedir. 

Şikâyetçi olduğunuz enflasyonu azdıran sebeplerin başında gene faiz gelmektedir. Döviz 
kurlarının, bu kadar, başını alıp gitmesinde ve diğer meselelerde hep faiz yatmaktadır ve de 
hep sizi yalancı çıkarmaktadır. Mesela, 1992 bütçesinde 31 Aralıkta 6 300 Türk Lirası olacağı 
tahmin edilen dolar, bugün 8 475 liradır. Gelecek sene ne olacaktır? mutlaka 15-16 bin liraya 
akacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, memur maaşları, lafı, gösterişi çok, katsayı, gösterge, taban ay
lığı, kıdem aylığı ve bunun gibi unsurlarla hesap edilip, altı ayda bir de yüzde 25-30 arasında 

, zamlarla geçiştirilmektedir. 
Yalnız enflasyonla değil, Gelir Vergisi, KDV ve dolaylı bir sürü vergiyle gözünü açama

makta olan devlet memuru, tıpkı Türk İşçisi gibi, devletin hışmına uğramakta, artı bir refah 
payından mutlak surette mahrum bırakılmaktadır. 

Devlet memurları, maalesef, zekâta muhtaç hale getirilmektedir. 
Çare, bütün bu menfi şarjları bertaraf etmek üzere, tüm çalışanlara, geliştirilecek bir eşel

mobil sistemi uygulanmasıdır. 
> Ücretlerden kesinti sadece Gelir Vergisiyle kalmıyor, bu kesilen Gelir Vergisi her ay peşin 

olarak tahsil edilmektedir. Halbuki, serbest Gelir Vergisi mükelleflerinden, peşin değil, bir se
ne sonra ve de taksitle alınmaktadır. 

Vergi dilimleri, maaş zamlarını olduğu gibi götürmektedir. İkinci altı aylık vergi dilimi, 
önceleri yüzde 20-25 iken, yüzde 40-45'e çıkmak suretiyle, memurların aldıkları zamlara rağ
men, ellerine geçen net para, bir evvelki ay aldıklarından daha düşük olmaktadır. Bu, çok en
teresan bir meseledir. 

Asgarî geçim indirimi diye, bordrolarda yapılan indirim de gülünç bir rakamdır. Bunun 
da mutlaka düzeltilmesi lazımdır. 

Zorunlu tasarruf kesintisinden, daha önce konuşan muhterem arkadaşım bahsetti. Bu, 
3417 sayılı Kanuna göre, 15 Nisan 1988'den itibaren uygulanan bir kesintidir. 

Tüm kamu personeline ve de 10 kişiden fazla işçi çalıştıran özel sektördeki personele, işçi
nin ve işverenin vereceği miktarlarda hesaplanan bir şekilde ödenmektedir. 

Peki bu para ne olmaktadır, nerededir? Türkiye Ziraat Bankası şubelerince merkezde bir 
hesapta toplanmakta, sonra da, Tasarrufu Teşvik Fonunda toplanan bu paralar, konsolide bir 
hesaba aktarılmakta, ondan sonra da Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığının bir nevi 
yönetimine bırakılmaktadır. 

Gerçi, Yüksek Planlama Kurulu talimatları bu işte rol oynamakta ise de, bu paralar, ka
mu kâğıtlarına ve de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığının istediği yere, dışarıya akta
rılmaktadır. / 
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Bu ne olacaktır? Hesap edilen rakam, bu sene sonu itibariyle -zorunlu tasarruf kesintisi 
olarak- 30 trilyonu geçmektedir. Nereye gidecektir bu iş? Bir gün, 1960 ihtilalinden sonra orta
ya çıkan tasarruf bonoları gibi, tasfiyesi mukadder olursa, hak sahiplerine, geçmez para şek
linde, eskimiş raiçlerle Ödenecekse, hiçbir işe yaramayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka konuya geçmek istiyorum : 26 Mayıs gü
nü bu Meclisin kabul ettiği 3824 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi 1 Ocak 1993'te yürürlüğe gire
cektir. Gümrük Vergisinin yanında hesap edilerek, ithalde alınan diğer belediye hissesi, damga 
resmî ulaştırma altyapıları resmî, adı geçen kanunla kaldırılmaktadır. • 

Mevsuk kaynaklardan öğrendiğimize göre, bunlara ilaveten, yine ithalde alınan Destekle
me Fiyat istikrar Fonu da, aynı tarihte yeni ithalat rejimi kararıyla kaldırılacaktir. 

Kanunun kabulünün üzerinden altı ay geçmiştir; bugün 23 aralıktır.. Uygulamaya bir haf
ta kaldığı halde, icraî birimler olan gümrük idarelerine herhangi bir genelge gönderilmemiştir; 
yeni durumu aydınlatan bir yönetmelik çıkarılmamıştır; olaydan, gümrük idarelererinin habe
ri yoktur. 
/ 31 aralık günü, yani son gün, ithal işlemlerini tamamlayıp, tahakkuk yaptırmış bir itha
latçı, sanayici, tüccar, üç günlük yılbaşı tatilinden sonra, bu, resim, hisse, harç ve fonları öde
yecek midir? ödemeyecek ise, 31 Aralık günü ödemesini de yapıp, mallarını gümrükten çek
miş olan mükellef cezalandırılmış mı olacaktır? 

Olağanüstü bir durum ortadadır. En azından, Sayın Bakanlığın hemen bir genelge çıka
rıp, bu işi aydınlatması beklenir. 

Şimdi, kaldırılacak olan hisse ve vergilere gelmek istiyorum. Global bir hesap için bir mal 
düşünelim, ithalatta Gümrük Vergisi yüzde 25 olsun, cif fiyatı da 100 lira olsun... Belediye 
hissesi olarak bu maldan yüzde 3.75 kesilecektir, Damga Vergisi 10, ulaştırma altyapı resmî 
7.5, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu 10; böylece, 100 liralık bir mala yaklaşık 32 liralık bir ilave 
gelecektir. Yani, bizim, 1 Ocaktan itibaren kaybımız yüzde 32 olmaktadır. Bu uğranılacak ver
gi kaybı acaba nasıl telafi edilecektir? 

Gene raporunuzun 79 uncu sayfasındaki rakamlara bakarak şu hesabı yapıyorum : İthal
de alınan Belediye hisselerinde 240 milyar liradan, Damga Vergisinde 4,100 trilyon liradan, ulaş
tırma altyapıları resimde 1,500 trilyon liradan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunda -aynen 
Damga Vergisi gibi olduğu için- 4,100 trilyon liradan vazgeçilecektir; 9,940 trilyon, yaklaşık 
10 trilyon lira toplam vergi kaybı meydana gçlmektedir. 

Her ne kadar, Toplu Konut Fonu olarak yapılan kesintinin yüzde 20'ye kadar artırılması 
bakanlar kurulu kararıyla mümkünse de, bunun getireceği fark, ancak yüzde 2 civarında ola
caktır; çünkü Toplu Konut Fonu farklı esaslarda alınan düşük oranlı bir vergidir. Toplam açık, 
olsa olsa ithalatımızın yüzde 30'unu bulacaktır. Ekonomimiz bunu kaldırabilecek midir? Bu 
kayıp, dış ülke ekonomilerine ve bize rakip olan sanayie, tarım kesimlerine, 53 trilyon lira civa
rındaki bütçe açığı -resmî rakam bu ve bunun 80 trilyon liraya varacağı söylenmektedir- olan 
bir Türkiye ile biz, karşı tarafa borç değil, bir hibe veriyoruz, bir sübvansiyon yapıyoruz. 

Bu 10 trilyon rakamını şöyle de ifade edebiliriz; Bütçe ödenekleri arasında 4 üretken ba
kanlığımızın -Enerji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi- bütçeden aldığı nasipten de 1 trilyon faz
ladır kaybımız. Bunun telafisi nasıl olacaktır? Yine vergi, zam ve'enflasyon şeklinde, milletin 
varlığından alınarak telafi edilecektir. 
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BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Tamam efendim. 
İthalde alınan belediye hissesi, damga resmî, altyapı resmî ve destekleme Fiyat İstikrar 

Fonlarının kaldırılması ve de nihayet, Gümrük Vergisinin kademeli olarak sıfırlanması netice
si, AT ülkeleri ve hatta EFTA ülkeleri için, Türkiye cazip bir pazar haline dönüşecek ve oradan 
gelen mallar, küçük ve orta ölçekli firmalarımızın zararına olacaktır. Ne olacak bunlar?.. 

.Daha evvelki gün, Sayın Başbakana müracaatlarıyla korunmalarını isteyen dev demir-çelik 
sektörünün hali, Hükümete, üzerimize gelen bu korkunç belayı hâlâ haber vermiyor mu?.. 

Beyaz ve kahverengi eşyayla otomotiv sanayii de feryat ediyor. Sayın Başbakanın bir müd
det evvel, temelini attığı 500 bin bulaşık makinesi üretecek olan Koç Holdingin Ankara Fabri
kasının/güvendiği bu özel sektörün durumu ne olacak? Bunlar kara kara düşünüyorlar. "Ge
misini kurtaran kaptan" misali, eline çantasını alan holding sahipleri, bu aralık ayından çıka
cak ithalat rejimine, kendi kalemlerinde istisnalar koydurmayı başarıyorlar; ama, küçük ve or
ta ölçekli firmaların, tıpkı gümrük idareleri gibi, ya haberleri, ya da Ankara'ya ulaşacak güç
leri ve adamları yok. Geçtiğimiz pazartesi günü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken burada Bakana sordum, "Bu yapılan düzenlemelerden haberiniz var mı? Bari siz, bu sa
nayicilerin hukukunu önceden hareket ederek koruyunuz" dedim; fakat, sesleri bile çıkmadı. 

Türkiye nereye gidiyor? Allah'tan AT'a tam üye değiliz. Biz Refah Partisi olarak, böyle 
bir gidişe hayır diyoruz. Niçin, sizi kabul etmeye tenezzül etmeyen AT'ın bütün emirlerini har
fiyen yerine getiriyorsunuz? AT ile bütünleşme uğruna, karşı taraftan hiçbir taviz koparma-
dan,işçilerimizin serbest dolaşım hakları, malî protokolün verdiği hiçbir imkân sağlanmadan, 
nasıl oluyor da bu kadar altlarına yatıyoruz? Bürokratlarımız, "bu indirimler, yirmi yıl önce 
yapılan taahhütlerin neticesidir; onun için mecburen yapıyoruz" diyorlar ama, bunu yapmaya 
mecbur muyuz? karşılıklı menfaatlerimiz gözden geçirilemez mi? Biz egemen bir devlet değil 
miyiz? Sanayimizi giderek çökertecek olan gümrüklerin indiriminden, küçük ve orta ölçekli 
sanayiler öncelikle müteassir olacaklar, üretimlerine bir bir son vermek zorunda kalacaklar 
ve böylelikle, işsizler ordusuna yeni işsizler iltihak edecektir. Bunun için ne tedbir düşünülüyor? 

AT ve EFTA ülkeleri için cazip hale gelecek olan Türkiye pazarına, gerçekten, sözü edilen 
ülkelerin kaliteli malları mı gelecek; yoksa, o ülkelerin, tabiri caizse, çöplüğü haline mi geline
cektir? Bunun için ne tedbir alınmıştır? , 

Biẑ  kendi, sanayimizi rekabete açarak terbiye etmeye kalkarken, onların substandart, de
mode mallarının pazarı olacaksak, bunun önlemi var mıdır? 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bir mühim noktayı da ele alarak konuşmamı ta
mamlamak istiyorum. 1.1.1993 tarihinden itibaren kaldırılacak bu vergilerden en mühimi, bi
zim için, belediye hissesidir. Ulaştırma, altyapı hizmetleri ve fiyat istikrar fonlarından yapılan 
kesintilerden istifade eden kurum ve kuruluşların, bu mahrumiyetleri ve bu maddî kaynak ka
yıpları acaba nasıl telafi edilecektir? 

Dikkat buyurun. Gümrük Vergisinin yüzde 15'i belediye hissesi olarak ayrılıyordu; önce, 
1.1.1993 tarihinden itibaren, bu kalkıyor, 3824 sayılı kanunla bu kaynak kurutuluyor, bir... 

Sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 71 sıra sayısıyla görüşmekte olduğumuz, Bütçe 
Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının 20 nci maddesinin ilk fıkrasıyla 2380 Sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel 
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Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve üçün
cü fıkraları değiştirilerek, yüzde 9.25 olan belediye payı, yüzde 8,55'e; yüzde 1,70 olan özel 
idare payı da yüzde 1,20'ye düşürülerek, yeniden esaslı bir kısıtlama daha getiriliyor, iki... 

Bunun sebebini objektif ölçülerde bulmak mümkün değildir. O zaman, söbjektif ve parti
zanca siyasî sebepler arama şüphesi aklımıza gelmektedir. Nitekim, ikinci fıkranın sonu, bu 
soru işaretini açıklığa kavuşturmaktadır. Fıkrada "... nüfus sayımı sonuçlarına göre dağıtımı 
planlanan belediye payının, bu nüfus kriteri yanında-dikkat buyurun- belediyelerin kalkınmış
lık dereceleri, malî kaynaklan ve turistik durumları dikkate alınmak suretiyle dağıtım esasları
nı yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" deniliyor, üç... 

Görülüyor ki, bundan böyle, kaynakları iki operasyonla daraltılmış olan belediye payları
nın dağıtımı -İktidarın ödüllendireceği veya cezalandıracağı belediyelere göre- sübjektif kriter
ler haline getirilmek üzeredir, ş 

Acaba, bu. duruma, 1 kasım seçimlerinin sonucunda mı gelinmiştir?! 
Gene, kaldırılan fonlardan birisi de, Destekleme Fiyat İstikrar Fonuydu. Bazı malların ih

racatında, ihracatçıya yapılmakta olan prim ödemesi, 1 Ocak 1993 'ten itibaren kaldırılacak
tır. Bu fondan sonra, ek bir ihracat teşviki gelecek midir? 

Muhterem arkadaşlar, Avrupalı bazı devletler AT içerisinde değiller. 1960 yılında girmek 
istemediler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'yı meydana getirdiler ki, biz AT'a tek liste 
uygulamaya hazırlanırken, EFTA'ya da bir ikinci liste yapılacatır. 

Niçin, Türkiye'de iktidarlar, hep, yüzlerini Batıya döndürürler de, kendi öz kardeşleriyle 
bile, Avrupanın istediği kadar ve onların diğerlerini taşımada, siyasette olduğu gibi, ekonomi
de de taşeronluktan öteye bir şey düşünemezler? 

EFTA, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsveç ve İsviçre'den mey
dana gelir. Biz de, Türkî cumhuriyetler ve İslâm devletlerini içine alan en az, benzeri bir eko
nomik ve ticarî birlik kurma yoluna niçin gitmemekteyiz; niye onlarla gamrük indirimine git
memekteyiz? 

I 
Türkî devletlerin kambiyo sistemleri henüz gelişmemiş olmakla birlikte, onlarla mal mu

kabili ithalat ve ihracat pekâlâ mümkündür. Aramızdaki ekonomik işbirliği dolayısıyla, İran 
ve Pakistan'ın "Gelin aramızdaki gümrükleri kaldıralım" tekliflerine Türk Hükümeti yanaş-
mamaktadır, çünkü Batı'dan "okey" almayacağını tahmin etmektedir. 

Bu vesileyle, hepinizi hürmetle selamlıyor, bütçenin, hem memleketimize hem de Bakanlı
ğa ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. 

Allah'a emanet olunuz. ( 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahsı adına, lehinde, Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya'ya söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mali

ye ve Gümrük Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi, bana tanınan süre içinde 
belirtmek için huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'nin içinde yaşadığı koşullar, bir günde, bir yılda oluşmadı. Ekonomide enflasyon 
yapılaşması uzun süren bir zaman diliminde gerçekleşti. 1980'Ii yıllarda edinilen alışkanlıklar, 
sürdürülen maceracı ve palavracı ekonomi politikaları, sonuçta enflasyon lobisini yarattı. 
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12 Eylül yok edilen demokrasi, onbir yılda, devletin soyulmasına, insanların çaresizliğine 
zemin hazırlamış ve onbir yıllık hanedan yönetimi bizlere büyük bir yük getirmiştir. Bu onbir 
yıllık hanedan yönetiminde vergi kaçakçılığı önlenemedi, hatta meşrulaştınldı; enflasyona karşı 
yasal düzenlemeler yapılmadı; vergi kaçırmak özendirildi; insanlara vatandaşlık hukuku unut
turuldu; örgütlülük düzeyinin ve bilincinin geliştirilmesi suç sayıldı ve daha bir sürü olumsuz
luk, bir yük olarak bugün Hükümetimize devredildi. Bunlann, bir yılda, hatta bir seçim dev
resinde düzentilmesi söz konusu olamaz. 

Ülkemizin kalkınması, insanlarımızın daha mutlu ve daha sıhhatli yaşam standartlarına 
kavuşması, demokrasimizin ve ekonomimizin sağlıklı işlemesi için hakça bir düzeninin gerek
liliği ortadadır. Ayrıca, toplanan vergilerin, akılcı kanalize edilmesi de ayrı bir gerçek olup, 
çok önemlidir. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş demokrasinin doğusuyla birlikte, vergileme, gelirlerin kul
lanımında uygulanmaya başlanmış ve vergileme sistemi doğmuştur. Amerika birleşik devletle
rinin bağımsızlığının, Avrupa'daki siyasal ve toplumsal çatışma ve yapılaşmaların odak nokta
sı vergilerdir. Vergi konusunda az gelişen ülke, ekonomik ve demokratik yönden de az gelişmiş
tir. Bu, somut bir göstergedir. 1993 malî yılı bütçesinin gerekçesinde, toplam bütçe gelirlerinin 
yüzde 71 gibi bir bölümünün gelirlerle karşılanacağı ifade edilmektedir. Bütçe gelirlerinin bü
yük bir bölümünü teşkil eden vergiler, ülkemizde tarihî bir gelişmenin sonucu ortaya çıkmış 
ve cumhuriyetin kuruluşundan bu yana da sürekli şekilde değişmiş ve gelişmiştir. 

Vergi sistemimizin programlı bir biçimde düzeltilmesi, güncel bir sorun olarak önümüzde 
durmaktadır. Çünkü, bugünkü yergi sistemimizin çok mükemmel olduğu söylenemez; bazı ek
sikleri ye kusurları da vardır, bunlar da çok önemlidir. 

Ekonominin bunalımdan çıkışı demokrasinin sağlıklılığı ve sürekliliği, vergi alanında köklü 
değişmeleri gerektiriyor. Hükümetimizin açık, etkin ve katılımcı bir anlayışla yeni vergi düzen
lemelerine bir an evvel gitmesi zaruret halini almıştır. Çünkü, vergisiz bir demokrasinin olabi
leceğini sanmak mümkün değildir ve büyük bir yanlıştır. Bu nedenle ifade etmek istiyorum 
ki, Türk vergi sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi ve bazı önlemlerin acilen alınması, artık, 
herkesin üzerinde ittifakla durduğu bir olgudur ve bir gerçektir. 

Vergi sistemimizde verimliliğin artırılabilmesi için, Gelir ve Kurumlar Vergilerinde köklü 
değişiklikler yapılması, ücretler dışında kalan ticarî, ziraî ve serbest meslek kazançlarıyla irat
ların etkin bir biçimde vergilendirilmesi temin edilmelidir. Tüm vergi yasalarındaki muafiyet 
ve istisnalar gözden geçirilerek, sınırlar daraltılmalı, haksız rekabete neden olan ve bazı ku
rum ve kuruluşlara imtiyazlar sağlayan hükümler kaldırılmalıdır. 

Götürü usulde vergilendirme, pek çağdaş bir usul değildir; Kurumlar ve Katma Değer Ver- • 
gilerine kayıp ve kaçak yataklığı yapmaktadır. Bu nedenle, götürülük döneminin kaldırılması, 
götürü vergiye tabi esnafın gerçek usule geçirilmesi sağlanmalıdır. 

Vergi mevzuatı basitleştirilmeli ve kolay anlaşılır bir hale getirilmeli, mükelleflerin geneli
nin anlayabileceği bir şekle sokulmalıdır. 

Matrah üzerinden, fon ve sair adlar altında muhtelif vergiler alınmaktadır; böyle bir uy
gulama yerine, örneğin Gelir Vergisi bir iki puan artırılarak, fon alınmasından vazgeçilmelidir. 

Vergi mevzuatında istikrar sağlanmalıdır. 
Bütçe harcamalarında verimlilik esas alınmalı ve halktaki, kamu harcamalarının israf edil

diği yönündeki kanaat giderilmelidir. 
— 345 — 
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, Vergi dairelerindeki iş yükünün çok yoğun ve yıpratıcı olduğu bir gerçektir. 
* Nitelik yönünden, çalışan, personelin durumu iyidir; ancak, bu pyersonelin genel ücret 

seviyesi düşüktür. 
Vergi personelinin ücret durumunun, fon, yanödeme, fazla mesai ücreti yönleriyle iyileşti

rilmesinde; yemekhane, kreş, servis gibi sosyal imkânların da genişletilmesinde yarar vardır. 
Ayrıca, vergi dairesi personelinin eğitim ve seminer hizmetlerinin artırılmasında da büyük 

faydalar olabilecektir. 
Bilindiği gibi, evrakta sahtecilik hükümleri, Türk Ceza Yasasının 339 ile 349 uncu madde

leri arasında düzenlenmiştir. Resmî evrakta sahtecilik için 3-10 yıl arası, özel evrakta sahtecilik 
için de 1-3 yıl arası hapis cezaları öngörülmüştür. Vergi kaçırmak amacıyla düzenlenen ya da 
kullanılan sahte fatura ve belgeler için, diğer özel evrakta sahteciliğe göre daha ağır hapis ce
zaları öngörülmesi gerekirken, tam tersi yapılmış ve Vergi Usul Yasasının 359 uncu maddesiy
le, sahtecilik suretiyle kaçakçılığın cezası, üç aydan, kaçakçılığa teşebbüsün cezası ise bir aydan 
başlatılmıştır. 

Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak fiili, en azından, özel evrakta sahtecilik suçunu 
oluşturduğuna göre, ya Vergi Usul Yasasındaki hapis cezaları artırılmalı veya Vergi Usul Yasa
sındaki hapis cezasına ilişkin özel hükümler kaldırılmak suretiyle, Türk Ceza Yasasının genel 
hükümlerinin uygulanmasına olanak tanınmalıdır. 

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin birleştirilmesi de, kırtasiyeciliğin azal
tılması ve zaman tasarrufuna imkân vereceğinden, isabetli neticeler hâsıl edecektir. 

Vergi kaçağının tespitinde, doğru beyanın, servet beyanı ve servet incelemesi müessesesi
nin çok büyük yararı vardır. Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince 
daha evvel kullanılmakta olan servet inceleme yetkisinin yeniden getirilmesinde çok büyük ya
rar vardır. • , 

Değerli milletvekilleri, ekonomimizi perişan ederek dengelerin bozulmasına sebebiyet ve
ren kamu açıklarının önemli nedeni olan KİT'lere de değinmek istiyorum : Bugün, durumu 
berbat halde bulunan KİT'ler, 1980'li yılların ortasına kadar kötü durumda değildi. 1980'li 
yılların ortalarından itibaren tablosu bozulan KİT'ler, 1991 yılında trilyonlarca zarara düştü. 
Çoğu işletme iflas durumuna geldi. Bu KİT durumunu çözmemiz gerekiyor. Bu nedenle, KİT'-
sistemini yeniden düzenlemek gekeriyor. Bu, düzenlemeyle birlikte atılması gereken iki de adım 
vardır : Birisi, KİT'lerin bir kısmını kamu kesimi dışına çıkarmak; ikincisi ise, kamuda kala
cak kuruluşları rasyonel ve rekabete açık yönde yeniden yapılandırmaktır. 

KİT'lerin kamu kesimi dışına çıkarılmasının iki yöntemi vardır; biri, tasfiye, öteki, Özel
leştirmedir. / 

Toplumsal yarar yerine zarar üreten KİT'lerin ^asfıye edilmesinden çekinmemek gerek
mektedir. Ancak, bunu yaparken de ortaya çıkacak ekonomik ve toplumsal sonuçların denge
lenmesi, istihdam ve üretim kayıplarının telafisi, oluşmuş hakların gözetilmesi zorunlu bulun
maktadır. Bunun için ek kaynağın, temini gerekmektedir. Bu kaynağın, sistemin içinde mevcut 
olduğunu belirtmek istiyorum. Bu da, özelleştirmeden sağlanacak kaynakların bir bölümü
nün tasfiye operasyonuna tahsis edilmesidir. 

Kamu finansman açığına kısa dönemli bir çare görüp, yangından mal kaçırır gibi özelleş
tirmenin yerinde olmadığını görmek lazım. 

. - • ' • • ' . — 3 4 6 . — 
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özelleştirmeyi uzun dönemde gerçekleştirebilecek bir kamu üreticiliği rasyonalizasyon prog
ramının zorunlu bir adımı ve önemli finansman kaynağı olarak algılamak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biraz da bölgemize değinmek gerekiyor. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine artık devlet yatırım yapmıyor. Bu bölgelerdeki 

iller için ayrılan kamu ödeneklerinin, giderek daha az bir bölümü, yatırım için kullanılıyor. 
Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Kars, Muş, Mardin, 
Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Van'da, 1984 - 1990 yılları arası dönemde kamunun yatırım harca
maları oransal olarak azalmıştır. 1984 yılında, bu illerdeki kamu harcamalarının yüzde 28'i 
yatırımlara ayrılmışken, bu oran 1985 ve 1986'da yüzde 17, 1987'de yüzde 14, 1988'de yüzde 
12, 1989'da yüzde 9 ve 1990'da yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, bu yıl, geçen yıla oranla 
yüzde 15'lik bir artışla, bölge kalkınmasına ayrılan kamu ödeneğinin artırılması, bölge için 
bir umut kaynağı olmuştur; bunun için Hükümete teşekkür etmek istiyorum. Bunu yaparken 
de, doğu bölgesinin bir milletvekili olarak Hükümetten büyük beklentilerimizin olduğunu vur
gulamak istiyorum. 

Bölgede yarım kalmış yatırımların tamamlanmasını bekliyoruz. 
Kaynak kullanım destekleme primi için doğu ve güneydoğu illerinde özel bir fon oluştu

rulmasında fayda vardır. 
Teşvikler de planlı dağıtılmalıdır. 
Bu bölgedeki öğrencilerin üniversitelere girebilmeleri için ek puanlar verilmelidir. 
Organize sanayi bölgelerinin yapımı hızlandırılmalıdır. 
Tunceli'de bulunan; ancak, atıl vaziyette olan süt ve yem fabrikalarının tam kapasiteyle 

çalışması için gereken müdahale derhal yapılmalıdır. • -
Tunceli'de organize sanayi bölgesinin yapımına bir an önce başlanmalıdır. 
Tunceli bölgesinde hayvancılık sektöründe.besicilik ve ahır yapma için yeterli teşvikler ve

rilmelidir. 
Tunceli'de işsizlik had safhadadır. 1993 yılı içinde Tunceli iline geniş bir işçi kadrosunun 

tahsisi edilmesini bekliyoruz. 
Yine, Tunceli bölgesine kiremit ve tuğla fabrikasının da kurulmasını talep ediyoruz. 
Tunceli tünde yapımı düşünülen ve tüm projeler tamamlanarak, ihaleye hazır vaziyette 

olan Konaktepe ve Uzunçayır barajlarının yapımına bir an evvel başlanmalıdır. Bu konuda, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ile diğer bakanlıkların programında yapımı tasarlanan ve Dev
let Planlama Teşkilatından "olur" bekleyen Tunceli tline ait programların geçirilmesi için, Devlet 
Planlama Teşkilatının ve Hükümetimizin konuya duyarlılığını beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin, halkımıza, istikrarlı kalkınmanın inandırıcı yolunu 
göstermeli, hedefe varmak için herkese düşen görevi açık yüreklilikle ortaya koymalıdır. 

Bu duygularımla, 1993 yılı bütçesinin, ülkemize, halkımıza esenlikler ve hayırlar getirme
sini dilerken, Yüce Heyetinize saygılarımı bir kez daha ifade ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yerlikaya. 
Söz sırası, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral'dadır; buyurun efendim. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar) * 
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Sayın Bakan, siziri de süreniz 30 dakikadır efendim. , 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununu Haşarısı üze
rinde değerli arkadaşlarım konuştular, bütçeyle ilgili eleştiri ve tenkitlerde bulundular. ; 

Bu görüş ve eleştirilerle ilgili olarak düşüncelerimi Yüce Meclise sunmak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler, değerli hocamız Sayın Pak-
demirli'nin de ifade ettiği gibi, bütçenin tümü üzerinde yapılan müzakerelere paralel bir mahi
yet taşır. Bu, geleneksel olarak hep böyledir ve bütün müzakerelerde bu çizgi görünür. Nite
kim, Sayın Pakdemirli, sözlerine başlarken, benim, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığıyla ilgili konuşmamın başında söylediğim kısmı dile getirdiler, "Bu, benim 
değil, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanına ait bir sözdür" dediler. 

Doğru bir söz olduğunu, kendi konuşmalarıyla da ortaya koydular; çünkü, konuşmanın 
hemen hemen tamamı -çok az bir bölümü hariç- daha çok, Ülkenin genel ekonomik meseleleri 
idi. Bunun da böyle olması, eşyanın tabiatına uygundur; çünkü,'bütçe, devletin en ciddî bir 
belgesidir, siyasî ve hukukî bir belgesidir. Aynı zamanda, hükümetlerin de; ekonomik politika
larım uygularken ellerinde bulundurdukları en etkin bir araçtır. , ^ 

Bütçe, yalnız başına bir şey de ifade etmez. Bütçe, bir programa bağlı olacak, o yılın prog
ramına bağlı olacak; o da, beş yıllık kalkınma planına bağlı olacak; dolayısıyla, ekonominin 
büyüklükleri, dengeleri, hepsi gözden geçirilecek. 

Bu bakımdan, bu bütçe de, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlandığına göre, bütçe
nin geneli üzerindeki görüşmelerle, bunlar arasında fevkalade bir yakınlık kendisini gösterecektir. 

. Sayın konuşmacı arkadaşlarım, hem Maliye ve Gümrük Bakanlığının fonksiyonlarıyla il
gili veya Bakanlığının kendi görev ve yetkLalanıyla ilgili görüşlerini dile getirdikler ve hem de 
biraz evvel söylediğim gibi, genel sorunlara değindiler. 

Şüphesiz ki, 1993 yılı bütçesi, 1992 yılının ekonomik konjonktüründen ve 1992 yılının eko
nomik ve malî şartlarından uzak duramaz; çünkü, bütçe, 1992'de hazırlanıyor ve 1992 yılının 
zemini üzerinde inşa edildiğine göre, o zeminin etkisi altında kalacaktır. 1992 yılı bütçesi de, 
1991 yılının zemini üzerine inşa edildiği için, o da 1991 yılının ekonomik şartlarından etkilene
cektir. . 

Sayın Pakdemirli, 1992 yılıyla ilgili bazı rakamları dile getirdiler; büyüme hızından, kon
solide bütçenin açığından bahsettiler, kamu kesimi borçlanma gereği ve iç ve dış borçların bü
yüklükleri üzerinde durdular. Gayet Tabiî, üzerinde durulacak, değerlendirilecek ve eleştirile
cek de... -

Bir yılın rakamlarını, kendi şartlan içerisinde ele almak ve ona göre değerlendirmek, ona 
göre bir sonuca varmak esastır; ama, şüphesizki, bir yılın rakamlarını mukayese ederken, da
yandığınız zemini de ortaya koymak, değerlendirmek gerekir; aksi takdirde, yapacağınız de
ğerlendirme eksik olur. Çünkü, 1992 yılını, münhasıran kendi başına bir yıl olarak kabul et
mek doğru değil; 1992, 1991'den sarkıyor, 1991 yılının şartlarını mutlaka gözden geçirmek la
zım. 1991 yılı, günlük güneşlik, fevkalade güzel olur da, 1992'de, bakın canım, kamu açığı bu 
kadar büyümüş, enflasyon bu olmuş, borçlanma bu olmuş denir. 

— 348 — -



T.B.M.M. B : 50 23 . 12 . 1992 O : 3 

Bütçelerde, her şeyden önce, devletin belli imkânlarını alıyorsunuz, o imkânları değerlen
diriyorsunuz ve ihtiyaçlara göre dağıtıyorsunuz; dolayısıyla, 1992 yılında, elinizdeki imkân, 
1991'in sonundaki imkândır. O.bakımdan, meseleyi eksizsiz bir değerlendirme konusu haline 
getirirken, bu şekilde değerlendirmek lazım. 

Şimdi, 1992 bütçesi yapılırken, ülkenin konjonktürüne bir baktığınız zaman, büyümeyi 
sıfır olarak görüyorsunuz; sıfır bir büyüme içinde bulunan bir ekonomide bütçe yapıyorsunuz. 
1992 bütçesini yaparken, enflasyona bakıyorsunuz, yüzde 70 civarında bir enflasyon karşınız
da. Bütçe açığına, daha doğrusu, kamu kesimi borçlanma gereğine bakıyorsunuz, yüzde 14,4; 

> eğer arızî bir gelir olan hibeleri de dikkate alırsanız 16,3'ü bulan ve Türkiye Cumhuriyeti tari
hinde de görülmemiş bir açıkla karşı karşıya bulunuyorsunuz,; bu noktada bir bütçe yapıyorsunuz. 

Şimdi, bunları hiç dikkate almadan, "1992'de bu olmuştur" demek, mümkün değil. O 
bakımdan, 1992'nin şartları bu rakamlarla birlikte ele almak gerekecektir. 

1991 yılında 16,3 veya 14,4'Iük bir kamu borçlanma gereği var. Bu, 1981'de 4,9'muş; 1983'te 
6; 1987'de 7,8 ve 1991'de de 16,3. Şimdi, bu noktada bir kamu borçlanma gereğiyle bize bir 
ekonomi devrediyorsunuz; biz de 1992'de o zemin üzerinde bu bütçe uygulaması yapıyoruz; 
yıl sonunda bunun 12,5 düzeyinde gerçekleşeceği anlaşılmaktadır; belki biraz daha aşağı çeki
lebilir veya öyle neticelenebilir. Şimdi, 12,5'lik bir kamu kesimi finansman açığıyla neticelen
dirmişiz ve bir yıl evvel, 1991'de 16,3'Iük bir açık var. Onunla birlikte, onu da söylemek gerekir 
ve on yılda 4,9'dan 16,3'e gelmiş; böyle bir konjonktür var. Şimdi, siz diyorsunuz ki, "1992'de 
12,5'lik bir açıkla karşı karşıyasınız" Ne olmasını beklerdiniz? Bir yılda 16,3'Iük bir açığı da
ha aşağı indirmek... Evet, biz 9 civarında düşündük; ama, şartlar öyle geldi; gene de 4 puan 
seviyesinde bir düşüş olmuş ve kamu kesiminin finansman açığında bu iyi bir neticedir. 

Bakınız, Türkiye'nin bütçesini yaparken sıkıntı nereden kaynaklanıyor : İşte kamu kesi
minin açığı 16,3 veya 14,4. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranına bakıyorsunuz: 
1981'de yüzde 78,5; 1983'te yüzde 74; 1991'de yüzde 59,4. tşte, zaten bunun neticesinde borç
lanma gereği artıyor ve bunun neticesinde kamu kesiminin finansmanında borçlanmayı araç 
olarak kullanıyoruz. Borçlanmayı, özellikle 1985 yılından itibaren fevkalede aşırı büyüklükte 
kullanınca, tabiî, bunların faizleride yükselmeye başlamiş. Siz, konuşmanızda "mütemadiyen 
faiz ödeniyor" dediniz. 

O borcu biz yapmadık ki!.. Biz, 1992 yılına geldiğimizde, 1991'in sonunda, devlet bütçesi
nin yüzde 18'i zaten faize gider hale gelmiş. Faize giden rakam, 1981 yılında yüzde 4,9'muş. 
1981 yılında, bütçede, 100 liranın 4,9 lirası faize giderken, 1991'de yüzde 18,2'si faize gider hale 
gelmiş. 

İşte bu, bizim karşımızda bulduğumuz ve ödemek zorunda kaldığımız faiz faturasıdır. Bu, 
borç anaparasıyla da ilgili değildir. Dolayısıyla, bütçeyi yapmaya başladığınız zaman, bütçe
nin beşte birini faize ayırır hale gelmişiz. Bunun, herhalde bizim idaremizle bir ilişkisi yok. 
Yani, 1992 yılını değerlendirirken, sanıyorum bunları da dile getirmek lazım; çünkü, bu faiz 
faturası, bizim uygulamamızın sonucu değil. 

Tabiî, bütün bunların sonunda, bütçe bir yere gelmiş, tıkanmış; yani, bütçe, bir araç ola-' 
rak da etkinliğini kaybetmiş. 

Şimdi, bunu aşmamız lazım. Burada ne yapmak gerekir? Ben, arkadaşlarımızın bunlar 
üzerinde bazı önerileri olsun isterdim. 
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Bütçeyi yapıyorsunuz, kamu açığı bu noktaya gelmiş; faiz, borcun karşılığı olarak bu noktaya 
gelmiş... Bütçe idaresinin ve gelir idaresinin bu meselenin üstesinden gelmesi lazım. Bizim bü
tün çabamız bu. Zaten bunu sağlayamadığımız zaman, kamu kesimi finansman açığını makul 
bir seviyeye çekmediğimiz zaman, ekonominin problemlerini halletmemiz mümkün değil. Bü
tün gücümüzle buna uğraşıyoruz. 

Hükümet, aldığı bütün politikalarla, bu malî sağlıklılığı sağlamak ve Türkiye'nin kamu 
kesimi finansman modelini sağlam bir malî altyapıya dönüştürmek için çaba sarf ediyor. 

1992 yılında, bunu istediğimiz ölçüde yaptığımızı söyleyemeyiz; ama, belli noktalara gel
diğimizi de ifade etmek isterim. 

1992 yılı, ekonomideki olumsuzlukların büyük ölçüde önlendiği ve müspet gelişmelerin 
başladığı bir yol olmuştur; bizim değerlendirmemiz bu yöndedir. Biraz sonra ifade edeceğim 
rakamlar da onu göstermektedir. 

Sağlam bir bütçe idaresi ve etkin bir gelir idaresi şarttır. Bunu yapabilmek için de, kamu
nun finansman modelini mutlaka gözden geçirip, azaltmak lazım; ama, "bir yılda hiç iç borç 
almayacağız veya iç borcu artırmayacağız" demek mümkün değildir. 

Bu tabloyu almışsınız, o tabloyu düzeltmek için aradan makul bir sürenin geçmesi lazım. 
Bakınız, demin sizlere bazı rakamlar verdim; bu dengeler 1983'ten 1991*e kadar ne denli 

bozulmuş.,. Bu kadar köklü ve kalıcı bir şekilde bozulmuş olan dengeleri düzeltmek için ara
dan makul bir sürenin geçmesi lazım. Biz, bir yıl içerisinde bu konuda ciddî adımlarda attık. 

1992 yılında büyüme hızı 5,4 olmuş. Bu, herhalde kötü bir rakam değil. 
"Geçen seneki büyüme, sıfır mesabesinde olduğu için, 5,4'lük bir büyümeyi elde etmek 

daha* kolaydır" veya "Geçen seneki sıfır, bir sene önceki 9'un sonundadır, bunlan değerlen
dirmek gerekir" deniyor. 

Bunların, mutlaka dikkate alınacak yönleri vardır; ama, her şeyden evvel, 5,4'lük kalkın
ma hızı, iyimi, değil mi?.. İyi bir rakamdır. Hele, nüfus artışı 2,2'nin üzerinde olan bir ülkede 
mutlaka bunun Üzerinde bir kalkınma hızı sağlayacaksınız. Batı'da, 2,2'Iik bir kalkınma, fev
kalade iyi bir neticedir; ama, bizim için yeterli değil. Bizim hareket noktamız, 2,2 olacak ve 
onun üzerinde bir büyüme sağlanacak. 

Biz, 5,4'lük bir gelişme sağlamışız. Aynı zamanda, 1992 yılının her üç aylık dönemleri 
de, bir önceki yılın üç aylık dönemlerinden daha iyi bir performans ve daha üst düzeyde bir 
büyüme sağlamış. Bunu, kalıcı bir hale getirmeye çalışıyoruz ve sanıyorum ki, sizlerin de te
mennisi bu istikamettedir. 

1992 yılı içinde ihracatta yüzde 12'lik bir artış sağlanmış durumda. 
Bu da olumlu bir göstergedir ve geçen seneki göstergenin üzerindedir. Turizm gelirlerinde 

4 milyar dolarlık bir girdi bekliyoruz. Bu da ekonominin müspet gelişmelerindendir. Dolayı
sıyla, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 1992 yılı, olumsuzlukların önemli ölçüde kırıldığı ve mü
spet gelişmelerin başladığı bir yû olmuştur. 1993 yılı, inşallah, içinde bulunduğumuz yılın eko
nomik performansından çok daha iyi bir yıl olacaktır. 

Enflasyonla mücadelede umduğumuz veya istediğimiz neticeye biz de ulaşamadık; ama, 
mücadele ettiğimiz enflasyon, bir yıllık bir enflasyon değil ki. Batı ülkelerinde veya ekonomi
leri belli bir seviyeye çıkmış ülkelerde, böyle, sekiz sene, dokuz sene, yüksek, kalıcı bir enflas
yon yoktur; bazı yıllar, çıkar; bazı yıllar, iner. Yapısallaşmış, kronik hale gelmiş bir enflasyonla 
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mücadele ederken, bir yılın sonunda bakılacak olan gösterge kadar,,uygulanan politikaların doğru 
olup olmadığının tartışılması gerekir. Ben, burada, bu tartışmalar yapılır diye bekledim; ama, 
işte, gene, "bizden bir iki puan yükseksiniz" veya "o konuda bir netice alamadınız" deniyor. 

Siz, sekiz yılda, enflasyonu öyle bir hale getirdiniz ki, onu bir yılda, iki yılda düzeltmek 
çok zor; ama, biz onu aşağı çekeceğiz, hiç şüpheniz olmasın. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET KABİL (Rize) — 500 günde!.. 
EKREM PAKDEMIRLI (Manisa) — Enflasyon yirmi yıldır yüksek... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Bakanını, bak, eski Maliye Bakanı hiç dinlemi

yor, kös dinliyor!.. 
AHMET KABİL (Rize) — 500 gün diye söz verdiniz!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ekonomiyle ilgili bu 

genel izahattajı sonra, arkadaşlarımızın değinmiş olduğu diğer konulara geçmek istiyorum. 
Biz, gümrük depolarındaki malların süratle boşaltılmasıyla ilgili bir projeyi uygulamaya 

koyduk. 
Bu projeyle, gümrüklerdeki malların süratle boşaltılması ve böylece, çürüyen, bozulmaya 

bırakılan malların, bir an eyvel, ekonomiye bir değer olarak girmesini amaçladık; esas hedefi
miz buydu. 

Bu projenin, yeni, ilave bir yetkiye gerek kalmadan, idarenin elinde mevcut yetkiyle yapa
bileceği bölümü var, bir de mutlaka kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulan bir bölümü var. 

idarenin kendi yetkisiyle yapabileceği faaliyetler süratle yürütülmektedir; ama, gümrük
lere bırakılmış veya gümrüklerce el konulmuş, ancak, henüz müsadere edilememiş mallar var; 
bunlar için bir kanunî düzenleme getirdik, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti, Genel Kuru
lumuzun gündemindedir ve öyle umuyoruz ki, ocak ayının ilk günlerinde, Yüce Genel Kurulu
muz bunu kabul edecektir. Böylece, el konulan veya bırakılma tarihinden itibaren bir yıl geç
tikten sonra, bunu, gayet şeffaf bir uygulamayla, ihaleyle satıp, bedelini de irat kaydetmeyip, 
o kişi adına emanette tutup, dava sonuna kadar cari faiz uygulayarak bekletmek suretiyle, eğer 
davada kişi.kazanmışsa, nemasıyla birlikte kişi hemen alacak, devlet lehine neticelenmişse, irat 

"kaydedilecek ve böylece de, hem kişinin menfaati, hem devletin menfaati, dolayısıyla, daha 
tepede, ülkenin menfaati korunmuş olacaktır. Bu da, sizlerin de -zaten zatı aliniz de öyle 
söylediniz- hepimizin de tasvip ettiği bir konudur. 

Gümrük idarelerinin otomasyona geçmesi projesi bizden evvel başlamıştı; biz de onu sü
ratle götürüyoruz ve biran evvel neticelenmesini arzu ediyoruz. 

Sayın Pakdemirli, "1992 yılı bütçe açığı 32 trilyon olarak bağlandığında, biz, bunun, bu 
rakamda kalmayacağını ifade etmiştik" deyip, 55-56 trilyonu bulacağını ifade ettiler. 

Gayet tabiî, her rakam, neticede bir tahmindir. Mutlaka tutması gerçekleşmiyor zaman 
zaman. 

32 trilyon rakamı, zaten bir önceki bütçenin açığıdır; 1991'de bütçe açığı 32 küsur trilyon
du, 1992'de de hedef öyle "görülmüştü. 

JBir miktar artıyor; ama, buna rağmen, 1991 yılındaki bütçe açığının gayri safi millî hâsı
laya oranı 1991 yılındaki oranın üstünde olmayacaktır; yani, 1992 yılındaki bütçe açığının gayri 
safî millî hâsıla içindeki nispeti, 1991 yılındaki nispetin üstünde olmayacaktır. Zaten, bütçe 
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açıklarını, nispî olarak, gayyri safî millî hâsılaya oranına göre değerlendirmek lazımdır. 1992 
yılı, 1991 yılının üstünde olmayan bir bütçe açığıyla kapatılacak; ki, bu da önemli bir gelişmedir. 

' Sayın Pakdemirli "Vergi gelirleri tahsilatında tahmine oranla bir fazlalık var; ama, bu da, 
enflasyon oranındaki artıştan veya tahmininizin üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesinden 
kaynaklanıyor" buyurdular. Biz bunu söylüyoruz; bizim, 1992 yılındaki vergi tahsilatımız, tah
minimizin üzerindedir; ama, sadece bizim hedefimizin üzerinde değil, 1991 yılı vergi tahsilat hı
zının ve 1990 yılı vergi tahsilat hızının da üzerindedir ve son dört yılın en yüksek tahsilat oranıdır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Enflasyonun da üzerinde... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ SÜMER ORAL (Devamla) — Enflasyonun da üze

rindedir. 
Zaten, sizin dediğiniz mantık üzerinden gidersek; yani, enflasyon tahmininin üzerinde bir 

enflasyon gerçekleşmesi olduğu için, vergi tahsilatında tahminin üzerinde bir gerçekleşme yap
tığımızı söylüyorsunuz; ben onu şöyle bir örnekle göstereyim : 1988 yılı, sizin Hükümette ol
duğunuz yıldı. Enflasyon olarak tahmin ettiğiniz rakam yüzde 33; ama, gerçekleşme yüzde 69,2 
olmuş. Vergi tahsilat artış tahmininiz yüzde 66,8'miş; ama, yüzde 57,2 olarak gerçekleşmiş... 
Yani, böyle neticeler de var (!) (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sekiz yılda, tek yıl o. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Tek veya çift; ama, bir 

rakam!.. 
Yani, demek ki, o mantık tutmuyor. O bakımdan 1992 yılı vergi tahsilat rakamı, son dört 

yılın en yüksek rakamıdır; bunu da kabul etmemiz gerekir. 
Sayın Oymak, "Fonlar Başbakanlığa aktarılıyor; bir nevi örtülü ödenek gibi kullanılacak 

izlenimi var" dediler. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Fonların kendi mevzuatları aynen geçer
lidir; o mevzuattaki usullere göre uygulaması yapılacaktır. Böylece fonları bütçe içerisine ala
rak, fon uygulamalarını bütçe disiplini içerisine sokmaya çalıştık; yoksa, ödemede tamamen 
bir serbesti falan getirmiyoruz; bilakis, bütçe disiplini içerisine sokuyoruz. 

Maliye bürokrasisinin yetişmiş elemanlardan oluşması şeklinde yorumlayabileceğimiz de
ğerlendirmeler için teşekkür ederim; gerçekten öyledir ve devlet için de fevkalade önemli bir 
kaynaktır. Zaten, başka bir düşüncenin olduğunu da sanmıyorum. 

Gene Sayın Oymak, yatırımların az olduğunu söylediler. 1993 yılı içerisinde, devlet aşağı 
yukarı 260 trilyon liralık yatırım yapacak. Bunun, 114 trilyon liralık kısmı kamu tarafından 
gerçekleştirilecek : 49 trilyon liralık kısmı konsolide bütçeden gerçekleştirilecek, 27 trilyonluk 
kısmı fonlardan yapılacak; 23 trilyon liralık yatırım KİT'lerde var, 10 trilyon liralık yatırım 
İller Bankasında var, 3 trilyonluk yatırım da mahallî idarelerde var. Bunları topladığınız za-

v man, 114 trilyon liralık bir yatırım yapılacağı anlaşılmaktadır. Sadece bütçedeki 49 trilyon lira
ya bakarak, kamunun ve ekonominin yatırımını o ölçülerde görmek doğru bir tespit olmaz. 
Ekonominin, 260 trilyon liralık yatırımı olacaktır. 

Sayın Hatip vergi affından bahsettiler ve "vergi ödemeyenler açıklanmalıdır" dediler. 
Bu konu çok tartışıldı, öyle sanıyorum ki, bu konu, artık kamuoyunda ve herkesin kafa

sında vuzuha kavuşmuştur. Vergi ödemeyenlerin açıklanmamasının nedeninin kanundan kay
naklandığını artık hepimiz biliyoruz; yani, bunu ayrıca bir tartışma konusu olarak ortaya ge-
tirsek de, bu gerçeği görmemiz lazımdır. 
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Bu'kanun bu şekilde olduğu sürece açıklamak mümkün değildir; çünkü, yıllarca açıklanma
mıştır. Açıklamayan yalnızca biz değiliz; ama vergi affı, sadece bazı kişilerin vergisini affetmek fa
lan değil, tahsil edilemeyen paraların ekonominin emrine intikal ettirilmesini sağlamaktır. Nitekim, 
9,5 trilyon civarında bir para, ekonominin emrine tahsis edilmiştir. Geçenlerde Sayın Gürkan da 
gayet yerinde olarak ifade ettiler, o parayla eğer bir okul yapıldıysa, bir hastane yapıldıysa, enflas
yonla mücadele bu para Hazinenin bir kaynağı olduysa, bundan memnun olmak lazım. 

Bir de, vergi idarelerini daha etkin hale getirmek için yapılan bir düzenlemedir, orada da 
büyük faydası olmuştur. 

Matrah artırımı üzerinde de o kadar fazla durmamak lazım. Çünkü, mukabil inceleme
lerde matrah artırımından mükellefler yararlansa dahi, yine mukabil incelemede o kişinin def
terine, belgesine bakabilirsiniz; onu ortadan kaldırmıyor; ama, bundan dört sene önceki bir 
matrahı, belli bir miktar ödeyerek, bir daha inceleme yapmayacağız demenin de, bana göre 
ekonomik bir yönü var. Bu enflasyon ortamında, zaten, vergi denetim elemanlarını, dört yıl 
öncenin, üç yıl öncenin hesaplarıyla uğraştırmak, rasyonel bir şey değildir. Üç dört sene evveli
nin küçük rakamlarından elde edeceğiniz gelir, bugünün ihtiyacını da karşılamaz. Onun için 
zaten denetim elemanlarının denetim oranları düşüktür, onları normal cari yılın 1991'in, 1992'nin 
matrahlarıyla ilgilendirmek çok daha rasyonel bir ugulama olur. Yani, o kanunu -siz vergi affı 
diyorsunuz, biz tahsilatı hızlandırma ye matrah artışı kanunu diyoruz- esasında bütün boyut
larıyla değerlendirmek lazım. Bu tipteki en başarılı olmuş bir kanundur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son dört dakika... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Biz, vergi tasarısını hazırlarken, IMF'ye falan hiç görüş sunmadık. Yani, ben bu işin so-, 

rumlusuyum, Maliye Bakanı olarak; ben birilerine böyle bir şey anlattığımı falan hatırlamıyorum. 
İşe, esnaf teşekküllerinden başladık, ondan sonra toplumun muhtelif kesimleriyle görüş

tük. Yani, bu IMF'yi de öyle kafaya çok takmamak lazım, "bizim her şeyimizde acaba oraya 
mı gittiniz?., falan!.. 

Yok öyle bir şey yani, O konuda değil... Biz, milletin desteğiyle geldik; soracağımız varsa, 
o da millet olur, Başka bir yer olmaz ye onun temsilcileri olur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

"İthalden alınan vergilerin ortadan kalkması vergi kaybı yaratır mı" 
Hayır. Üç tane vergi kaldırıldı; ama, onlar Gümrük Vergisinin içerisinde yine yer alacak. 
Yine, o tabloya baktığınız zaman onlar üst taraftaki.hizada görülen Gümrük Vergisinin 

içerisinde gösterilmiştir. Tek vergi sistemi, vergi kaybı yaratmayacaktır ve ithalde vergi yükünü 
de azaltmayacaktır. Onun bir kısmı Toplu Konut Fonu olarak, bir kısmı da Gümrük Vergisi 
olarak tekrar tahsil edilecektir. 

Sayın Başkan, Maliye Bakanlığıyla ilgili görüş ve eleştirileri, zamanında elverdiği ölçüde 
cevaplandırmaya çalıştım. 

Şunu ifade etmek isterim ki, burada görüşlerini, düşüncelerini ve eleştirilerini ortaya ko
yan arkadaşlarıma, her şeyden önce, sonsuz teşekkürler sunarım. 

Bütün o eleştiriler, o görüşler, özellikle 1993 yılı uygulamasında bizim yararlanacağımız 
hususlar olacaktır. Çok güzel konulara değindi arkadaşlarımız, Maliye'nin daha etkin çalış
ması için neler lazım geldiği hususu üzerinde durdular; teker teker bütün arkadaşlarımıza te
şekkürü bir borç bilirim. , 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin, memleketimize ve aziz milletimize hayırlar getir
mesini diler, size ve değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Altı yıldan beri,*bütçede, ya Manisa Milletvekili Pakdemirli cevap veriyor ya da Manisalı 

Sayın Oral; fazla fark etmiyor (!) (Gülüşmeler) 
Son sözü, aleyhte, Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'a veriyorum." 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı bütçesi üzerinde, aleyhte, şahsım adına söz almış bulunmaktayım; gecenin bu saa
tinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Fazla uzatmak istemiyorum: ancak, kıymetli Bakanımıza bir şey hatırlatmak istiyorum 
: Kendileri kısaca özetlediler; büyüme hızı, kamu kesimi finansman açığı, vergi gelirlerinin büt
çedeki karşılama oranları, faiz ödemelerinin oranlarının yükselmesi;.. Yani, bütün bunlar doğru. 
Bunların değerlendirilmesi, bütçe münakaşalarının yapıldığı günden beri sürekli gündemde bu
lunuyor. 

Bu arada, bir Hükümet, bir icra yetkilisi olarak, işin başına iddialı bir Koalisyon olarak 
geldiniz. Geldiğiniz bu ortama, bunları galiba bilerek geldiniz. Dolayısıyla, bu konuda, bile
miyorum, çok fazla serzenişte bulunmaya hak sahibi olmamanız gerekir; çünkü, bu bütçe mü
nakaşaları yapılırken, özellikle geçen sene, tktidara müntesip arkadaşlarımız, çok cevval çok 
hareketli davranıyorlardı, çünkü bir uygulamaları ve tecrübeleri yoktu. Oysa, bir yıllık uygula
manın ve sorumluluğun sonucunda, şimdi biraz daha munis (!) hareket ettiklerini de burada 
vurgulamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, biz burada ANAP'm sözcüsü değiliz, Refah Partisinin bir 
milletvekili olarak şahsım adına konuşuyorum: özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı, haki
katen, herkesi ilgilendiren bir bakanlıktır. Onun almış olduğu bütün kararlar, direkt veya do
laylı olarak 60 milyon insanımızı ilgilendiriyor; çünkü, onun kararlarına uymak mecburiyeti 
var, bu da herkesi ilgi alanına çekiyor. 

Mesela, 1993 yılı için 103 trilyon liralık Gelir Vergisi hâsılatı yapılacağına dair bir tahmin 
ve tespit yapılmış. 

Bakıyoruz, bu vergilerin, özellikle dar gelirli vatandaşlara ağırlıklı bir şekilde yüklenilmiş 
durumu var, çoğunlukla bunlar ödüyorlar. Bakıyorsunuz, 1992 yılına nazaran vergilerde, yüz
de 72,7 oranında bir artış öngörülüyor.. Acaba, aynı artışı niçin kurumlar Vergisinde yüzde 
50»olarak düşünüyoruz? 

Hepimizin aklına sürekli olarak gelen ve muhalefetteyken siz arkadaşlarımızın da sık sık 
kullandığınız bir ifade tarzınız var; "hep güçlüler, holdingler ve sermaye çevreleri korunuyor" 
diye iddialarınız ve beyanlarınız mevcut. 

Şimdi, acaba sizde aynı duruma mı düşüyorsunuz, bu durumda?! 
Özellikle, Odalar Birliği ile TÜSİAD'ın münakaşalarında birtakım realiteler ortaya çıktı. 

Gecenin bu saati olmasına rağmen, kusura bakmazsanız, kaba olmasına rağmen bir benzetme 
yapacağım: Çıngen çingene takışmayınca, kasnak boğaza geçmez derler. 
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tki sermaye çevresi birbirine takışınca, birtakım iddia ve isnatlar da ortaya çıkmaya başla
dı. Deniliyor ki, mutlu azınlık, Kurumlar Vergisini, ancak yüzde 8 veya 12 oranında ödeme 
durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. 

Özellikle af meselesinde, Sayın Bakanımız bir tahsilat oranından bahsediyor; doğrudur, 
tebrik ederiz; ancak bir şey daha var ki, bu da, 30 trilyona yakın bir vazgeçme hadisesidir. 

Bugün, bir liranın, bir kuruşun hesabının yapılacağı bir dönemi yaşayan bu ülkede, haki
katen, vazgeçilen bu 30 trilyon gibi bir rakam da çok küçümsenmese gerek; yani, bunun da 
altı özellikle çizilmelidir. 

Bununla beraber, Kurumlar Vergisinin yüzde 46 yerine yüzde 10 olarak hesaplanacak ol
ması ve bu husustaki birtakım uygulamalar, herhalde bazı şeyleri -biraz önce konuştuğumuz 
çerçeve içerisinde- düşünmeye ve hakikaten ciddî değerlendirmelere sebebiyet verecek dozda
dır. Zaten bu milletin sırtına bu kamburu "benim çiftçim, benim işçim, benim memurum" 
diye diye yükleyerek geldik; elan bugünkü Hükümet de aynı yüklemeye devam etmektedir. 

Bu çarpık ve adaletsiz vergi sistemi, sermaye şirketlerinden böyle düşük oranda vergi alırken, 
Türkiye, Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında, brüt ücretlerden en yüksek kesintinin yapıldığı bir ülke 
durumundadır. Türkiye'de işçilerden yüzde 31, 7 gibi bir kesinti yapılırken, mesela bu oran Yunanis
tan'da yüzde 15,9; Japonya'da yüzde 9,3; AT ülkelerinde yaklaşık olarak yüzde 17 dolayındadır. 

Değerli arkadaşlar, bu hakikatlere hiçbirimiz karşı çıkmayalım. Bu söylediklerimizi sizi 
tenkit etmek için değil, birtakım esasların ve doğruların, bu memlekette uygulama alanına çe
kilmesi açısından konuşuyoruz. Çok fazla münakaşa edip, zamanı fazla uzatmaya gerek yok. 

Yalnız, asgarî ücretten vergi alınmayacağı her iki koalisyon ortağının da açık beyanıdır. 
Bir yılı aşkındır bu hususta bir emare görmedik. Özellikle günümüzde, malumunuz, as

garî ücret 1 milyon 449 bin liradır. Bunun yaklaşık 500 bin lirası kesintiler toplamı olarak kar
şımıza çıkıyor; 951 bin lira net ücret alınıyor. Şayet bugün, üç çocuklu beş nüfuslu bir aileye 
sadece simit yeme noktasından hesap yapsanız, matematiksel bir hesaba girseniz, bu insanla
rın nasıl geçindiğini hakikaten her birimiz taaccüple karşılarız. Çünkü, bu beş kişi bir ayda 
sadece simit yeseler, yaklaşık olarak -Ankara'daki fiyatlara göre- 675 bin lira tutuyor... 

Arkadaşlar, bu insanlardan, bir yılda -özellikle bir yılda- kestiğiniz kesintiler toplamı, yak
laşık olarak 6 milyon liradır. Menkul kıymetlere milyarlarını yatıran bir insan ise vergiden mu
af... Düşünün... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — ANAP'a söyle!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Kim olursa olsun... Dün yanlış yapıldıysa, bu, bugün 

sizin yanlış yapmanızı mecbur kılan bir hadise değildir. Siz düzeltmeye geldiniz; iktidar olmak, 
bunları düzeltme görevidir. 

Arkadaşlar, bir başka kesitten bir misal daha vermek istiyorum. Özellikle vergi adaletsiz
liği üzerinde duracağım. Bir gariban şoför nakliyecinin 1970 model bir BMC'si var ve bu insa
nın ödemiş olduğu bir vergi var... 1991 model'treyleri olan bir nakliyecinin bu insanla aynı 
hayat standardına tabi tutulması, çok büyük bir haksızlıktır. Dolayısıyla, bu haksızlığın acilen 
giderilmesi lazımdır. 

Nakliyeci şoför esnafı, hakikaten Türkiye'de en mahrum şartları yaşayan esnaftır. Özel
likle trafik cezaları, ortaklarından (!) bir tanesidir; bir diğer ortağı (!) parçacı, bir diğer ortağı 
(!) lastikçi, bir diğer ortağı (!) da, malumunuz, mazottur. 
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Arkadaşla!-, bu konu hakikaten çok dengesizdir. Bu kesim, daha ihmal edilmeye, hiç da
yanacak durumda değildir. 

Bu kesimle ilgili bir diğer hususu, Sayın Bakanıma geçen sene de hatırlatmıştım, yine tek
rar ediyorum : 1991 yılında yürürlüğe giren bir Harçlar Kanunu var... bu kanuna göre şöyle 
bir husus var : Bir vatandaş 1984 yılında aldığı treylere 14 milyon lira ödemiş ve bunu satmak 
istiyor... 1992 yılı kasko değeri -bu treyler için- 164 milyon lira tutuyor. 

BAŞKAN — Son iki dakikanız... . 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Peki Başkanım, teşekkür ederim. 
Bu vatandaş, treyleri satmak istediğinde, yaklaşık 19 milyon lira KDV, 53 milyon İira da 

Gelir Vergisi ödemek mecburiyetinde kalıyor. Dolayısıyla, bu adam treylerini sattığında bir oto
mobil dahi alamayacaktır. 

Bu konunun tashihi noktasında mutlaka çok şeyler söylenebilir... 
Sayın Bakanım isterse, bu hususta kendilerine özel bilgi vermeye de gayret ederim. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Geriye kalanı yazılı ver!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — O da olur... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sabahleyin erken kalkacağız. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Lütfen Mustafa bey... 
Arkadaşlar, yine bu hususta, Bakanlığımızın gündeme getirmiş olduğu önemli konular

dan bir tanesi şudur: Mesela, bu peşin vergi uygulamasından vazgeçilecek midir? 
Diğer bir husus : özellikle bu finans kesimi, bankacılık kesimi, hakikaten çok ciddî ele 

alınmalıdır. Bunlar, vergisiz bir yapı içerisindedirler; vergi ödememektedirler. Bunlar, şirketle
rinin hisselerini aldıkları için de, malumunuz, cüzi olan vergilerini dahi ödemiyorlar. 

Arkadaşımız biraz önce hatırlattı; ben de aynı suali sormak istiyorum : Zatı aliniz, bu 
açıklayacağınız paketi geciktirirken, "bir yere de sormadık" dediniz. Yalnız, bazı çevrelerin, 
sizinle çok yakın ilişki içinde olduklarını, özellikle bu konuda da başarılı olduklarını, basın 
ve bazı çevreler ifade etmektedirler. Özellikle bu kesimin, taviz verilmeden, diğer kesimlerle 
eşdeğer, adil bir vergi sistemine tabi tutulmasını istirham ediyoruz. 

Arkadaşlar, diğer bir konu olarak da, özellikle, Maliye'nin kendi iç meselesi olmasına rağ
men, hesap uzmanları atamalarındaki dengesizliklerden, meydana gelen bazı huzursuzluklar
dan bahsetmek istiyorum. Bunu, zatı aliniz inşallah düzeltecektir. 

Bir diğer konu da şudur: Bütün milletvekili arkadaşlarımıza gelmiştir, bizlere de geldi;' 
şu vergi kontrol memurlarının unvan meselesi... Grup başkanvekillerine, milletvekillerine, si
yasî partilere gönderildi... 

Hakikaten, belirli bir kesimin, özellikle vergi denetimi yapan bu kesimin, kontrol memur-
, larının şu unvan meselesini de gündemden kaldırırsak, Bakanlığımız için, milletimiz için her

halde hayırlı birtakım işlere yardımcı olmuş oluruz. 
Gecenin bu saatinde sizleri daha fazla meşgul etmemek için, zaman da dolduğundan do

layı konuşmamı bitiriyorum. Dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ederim. 
Bütçemizin milletimize, devletimize ve özellikle Bakanlığımıza hayırlara vesile olmasını 

temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
t • -

— 356 — 



T.B.M.M. B : 50 23 . 12 . 1992 0 : 3 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kapusuz. • 
Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil tarafından yazılı soru sorulmuştur. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Yazılı soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle, bütçesi görüşülmekte olan Sayın Maliye ve Gümrük 

Bakanı tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kabil 

Rize 

Sorular : 
1. Çay Kurumunun Genel Müdürü, 1992 yılı başında, çay kampanyası başlamadan önce 

KİT komisyonunda yaptığı bir açıklamada, 1991 yılında Çay kurumunun bünyesinde fazla işçi 
çalıştırıldığını ve bu işçilerin azaltılması gerektiğini söylemiştir. Bununla ilgili olarak da, Kuru
ma ait 45 fabrikadan 13 adedinde, işçiliği yüzde 35 oranında azaltacak şekilde kontini (bantlı 
sisteme) geçmiştir. Hal böyle iken, 1991 yılında Kurumun bünyesinde çalışan işçi sayısı 23 800 
olduğu halde, bu sayının 1992 kampanya döneminde 30 250'ye çıkarıldığı doğru mudur? 

2. 1992 kampanya başında, Koalisyonun her iki ortağı, DYP 700, SHP 500 partiliye Çay 
kurumunda iş vermeye anlaşmışken, DYP adına listeler yapıp, Çay kurumuna işçi alan bir ki
şi, Koalisyon ortağını da unutarak, 1 200 işçi yerine, 7 Haziran mahallî seçimlerinden önce 
başlamak üzere, 6 550 partiliyi işe alıp, fabrikaların izdihamdan çalışamaz hale getirildiği doğ
ru mu? 1992 randımanı yüzde 19 olmuştur. Diğer yıllarda ortalama yüzde 21 iken, bu kayıp 
nedendir? 

3. Çay Kurumu kurulduğundan beri, temmuz, ağustos aylarında, izdiham geçtikten sonra, 
işçi alındığı görülmemiştir. 1993 kampanyasında, işe alımlarını sağlamak için, 20-25 günlüğü
ne de olsa, bu aylarda işçi alındığı doğru mu? Ayrıca, İstanbul, Ankara, Samsun ve İskende
run paketleme tesislerine 1992 yılında kaç işçi gitti? 

4. Teminat mektubu vermeden Çay Kurumunu 65 milyar TL dolandıran müteahhidin 
mahkemeye verildiğini söylemiştiniz. Bunun dışında, Çay Kurumunu bu kadar büyük zarara 
sokan idareciler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

5. Çay Kurumu Genel Müdürlüğü, bu kadar sorumsuz bir çalışmadan sonra, 1 kilogram 
dökme kuru çayı kaç TL'ye mal etmiştir? Bu maliyetten sonra, ortaklarını herkesin merak ettiği 
Beta Gıda Dış Ticaret Şirketine, 4 000 ton dökme kuru çayın kilosunun 50 sente verildiği doğru mu? 

Bunu emsal kabul edip, aynı fiyattan, P.K.S. Kimya Sanayiinin teklif ettiği 10 000 ton dök
me kuru çayın satışı yapıldı mı? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gensoru mu, soru mu, belli değil! 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM ÖZDÎŞ (Adana) — Okuyorum; bilemiyorum. 
6. 1992 yılında, kuru çay satışını teşvik için, bayileri, satış miktarına göre tasnif ederek, 

bazı bayilere ortalama yüzde 6 daha fazla prim verilmiştir. Bu ise, 100 bin ton kuru çayın satışın
da 180 milyar fark demektir. 
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Buna rağmen, 1992 yılında, 1991 yılının aynı dönemine göre kaç kilogram fazla çay satıl
mıştır? bir önceki yıl kadar kuru çay satılmamışsa, 180 milyarı, niçin ve kime ödediniz? 

7. 1992 yılında, yaş çay paralarını ödemek için, Hazineden para temin etmek yerine ban
kalardan yüzde 110 faizle 900 milyar lira alındığına göre, Çay Kurumunun 1992 yılında daha 
çok zararına göz yumarak özelleştirme için bir gerekçe mi hazırlanıyor? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruya, yazılı da cevap verebilirsiniz, sözlü de cevap verebi
lirsiniz.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, aşağı yu
karı iki sayfayı bulan bu yazılı sorulara yazılı cevap vereceğim. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

C) MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

1. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 Malt Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ye Destek Hizmetleri 685 435 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlenmesi, Uygulanması ve Denetimi 71 307 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler 2 551680 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasebe Hizmetleri 613 896 000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarına ilişkin Hizmetler 586 322 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı ve muhakemat Hizmetleri 106 117 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

117 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İzlenmesi 288 690 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

118 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri ,155 155 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

119 Gümrük Denetimine Tabi Eşyanın Tasfiye Hizmetleri 6 477 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 2 090 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler ' 73 350 525 000 000 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge var; okutuyorum : 

— 358 — 



T.B.M.M. B : 50 23 . 12 . 1992 O : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin "930-08-3-361 Dış Ülkelere 

Yapılacak Yardımlar" faaliyetinin altındaki parantez içi hükmünün aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. . ' . . 

Bekir Sami Daçe Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Adana Zonguldak . Bursa 

Aydın Güven Gürkan Cemal Şahin 
tçel Çorum 

"Bu tertipteki ödeneği: Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı marife
tiyle dış ülkelerle ilgili işbirliği proje ve programları yürütülmesi, aynî ve nakdî yardım yapılması 
amacıyla, Dışişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı üzerine Dışişleri Bakanlığı bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertibe aktarma yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Gerekçe : Dışişleri Bakanının teklifi ve Başbakandan alınacak onay üzerine dış ülkelerle 
yürütülecek işbirliği proje ve programlarının ve aynî ve nakdî yardımın, Ekonomik, Kültürel, 
Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilmesi için mevcut ödeneğin yıl içinde 
Dışişleri Bakanlığı bütçesine aktarılması teklif edilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
ADNAN KAHVECt (istanbul) — Sayın Başkan, Önergenin aleyhinde konuşmak is

tiyorum... 
BAŞKAN — önerge sahibi değilsiniz efendim, imzanız yok.. 
ADNAN KAHVECt (istanbul) — Efendim, zaten önergede imzam olsa, aleyhinde ko

nuşmak istemezdim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, oturun. Önergede imzası olmayana söz verme imkânı yok, 

biliyorsunuz Sayın Kahveci... 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi de program kodu 930'u, kabul edilen önerge istikametindeki değişik şekliyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer bölümleri okutuyorum : 

Prog 
Kodu Açıklama Lira 

940 Sosyal Transferler 6 876 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 9 928 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 35 945 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 97 346 329 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlerin toplamlarını okutuyorum : ... 

' A — CETVELİ 
1050 S.K. 83 

• ' • ' . . - - ' . • Md. Remo ile 
Dış Proje 

Kredilerinden 
Ertesi yıla Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam Devrolunan İptal edilen ödenek Dışı Devreden 
Toplamı Harcama ödenek ödenek ' Harcama ödenek 

TOPLAM 33 509193 555400 32 856037 841400 13 761611100 1833 757 245 800 1 İ94 363 142 900 4 864444 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 yılı kesinhesap 

cetveli kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

24.12.1992 Perşembe günü, gündemde yer alan Çok Uluslu Gücün görev süresinin 6 ay 
süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ile programda yer alan Kültür Bakanlığı ve Ge
lir Bütçesinin görüşmelerini yapmak ve saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.05 

— — — — ; O — . 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış*ın, kamu konutlarında oturan personelden 
alınması düşünülen yakıt parasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın 
yazılı cevabı (7/483) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını talep etmekteyim. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

— Nevşehir 

Her idarenin kendi personeli için lojmanları bulunduğu ve bu lojmanlardan usulüne göre 
personellerin faydalandığı malumdur. Şimdiye kadar da bu lojmanlarda oturanlardan yakıt parası 
alınmamaktadır. Ancak şimdi bir kısım personelden yakıt parası tahsil edileceği yazı ile bildi
rilmiştir. Her nekadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından çıkartılan 172 sıra nolu genelge 
ile konutlarda oturanlardan yakıt gideri alınacağı belirtilmişse de bu genelgenin uygulanması 
Maliye Bakanlığınca 15.7.1992 tarihine kadar ertelenmiştir. Şimdi ise yakıt parası tekrar isten
mektedir. 
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Sorularım : 

1. Zaten geçim sıkıntısı içinde olan personelin yakıt parası ödemesi mümkün değildir. 
Bu nedenle eskiden olduğu gibi bu uygulamadan vazgeçilerek yakıt masraflarının bakanlığınız 
bütçesinden karşılanması düşünülmekte midir? 

2. Bazı kamu kuruluşlarında personelden yakıt parası alınmamaktadır. Bazılarından ise 
alınması hakkaniyete uygun mudur? Bu haksızlığın giderilmesi düşünülmekte midir? 

3. Şayet yakıt gideri alınmakta ısrar edilecekse personelin zor durumdan kurtarılması 
için aynen konut yardımı gibi yakacak yardımı içinde belirli bir meblağ verilmesi düşünülmek
te midir? Bu konuda bir hazırlık var mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mali-Kontrol Genel Müdürlüğü 21.12.1992^ 
Sayı : 111813-390-32 598 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18.11.1992 tarih 
ve 7/483-2805/İ3878 sayılı yazısı. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından yöneltilen yazılı soru önergesine 
ilişkin cevabım aşağıda sunulmaktadır. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrasının 1 nolu bendinde, 
kalorifersiz konutlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi konutların ısınma giderlerinin 
konuttan yararlananlar tarafından karşılanacağı hükmü yer almıştır. 

Kanunun bu açık hükmüne rağmen, idarelerin bütün bağımsız bölümleri aynı idareye ait 
binalara yakıt tahsis ederek oturanlardan da, yakıt dahil, kira aldıkları görülmüştür. 

Bilindiği gibi, kat mülkiyeti 634 sayılı Kanuna göre kurulan özel bir mülkiyet türü olup 
bağımsız bölümlerin aynı elde toplanmasıyla kendiliğinden sona ermemektedir. 

Sözkonusu yanlış uygulamayı düzeltmek üzere, Bakanlığım tarafından çıkartılan 4.7.1991 
tarih ve 172 sayılı Tebliğ ile bütün bağımsız bölümleri Hazineye ait olsa dahi kat mülkiyetine 
tabi konutlara yakıt tahsis edilmemesi ve ısınma giderlerinin konutta oturanlar tarafından kar
şılanması duyurulmuştur. - . , 

Ancak, memurların aralarında para toplayıp yakıt temininde güçlük çektikleri görüldü
ğünden, uygulama 2.12.1991 tarih ve 174 sayılı Tebliğ ile Haziran 1992 tarihine ertelenmiştir. 
Daha sonra çıkartılan 6.7.1992 tarih ve 176 sayılı Tebliğ ile de erteleme süresinin sona erdiği 
hatırlatılmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere uygulamadaki fark, kanunun kat mülkiyetine tabi olan ve ol
mayan konutlar için ayrı düzenleme yapmasından kaynaklanmaktadır. 

ö te yandan, konu 1993 Yılı Bütçe Kanunu ile yeniden değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. ' 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hazinece desteklenen bazı ürünlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakam Yaşar Tbpçu'nun yazılı cevabı (7/485) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Adnan Kahveci 

( İstanbul 

Soru : özelleştirme ile ilgili yaptığım bir çalışma için aşağıdaki bilgilere ihtiyacım vardır. 
1. 1980-92 arası yıllar itibarıyla TCDD ve Şehir Hatları İşletmesinin; ; 

a) Bütçesi 
b) Çalışan personel sayısı 
c) Kârı/Zararı 
d) Devlet bütçesinden yapılan gizli-açık sübvansiyonlar (Ekteki tablo her yıl için düzen

lenebilir mi?) 
2. 3 ve 5 vagonlu elektrikli banliyö treni dizisinin imalât maliyeti (1991 veya 1992 yılı için) 
3. Şehir Hattı vapurlarının imalât maliyeti (1991 veya 1992 fiyat) bu vapur kaç yolcu 

taşıyor? 
4. Ray otobüsünün bugünkü imalât fiyatı, 
5. Ray otobüsü uygulamasının kâr/Zarar durumu nedir? 

YIL 
Kuruma Devletçe 

Çalışan Personel Personel Yapılan Toplam 
Kurum Bütçesi Sayısı Gideri Kar/Zarar Sübvansiyon 

TCDD 
Şehir Hatları 
İşletmesi 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-145/1314-42284 22.12; 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: 18.11.1992 tarih, Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/485-2820/13927 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

îşletmesi ve Şehirhatları İşletmesinin malî durumu ile ilgili konuları içeren ilgi yazınız eki yazı
lı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 
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Soru 1. 1980-1982 arası yıllar itibariyle TCDD ve şehir hatları işletmesinin 
a) Bütçesi 
b) Çalışan personel sayısı 
c) Kârı/Zararı 
d) Devlet bütçesinden yapılan gizli-âçık sübvansiyonlar nedir? 

Cevap 1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi için : 

Yıl 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

X 

XX 

XXX 

II. 

Yıl 

1980 . 
1981 
1982 
1983 , 
1984 
1985 

v1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Bütçe 
x Gelir 

40 996 
58 798 
83 365 

107 720 
168 188 
226 784 
255 106 
324 110 
531 981 
997 780 

1 707 091 
2 928 283 

xx 4 659 769 

Sübvansiyon dahil 
Revize program 

Gider 

48 042 
61 066 
75 945 

100 745 
152 487 
216 384 
285 672 
344 388 
614 882 

1 149 537 
2 500 579 
5 088 919 
8 788 561 

Parasal değerler Milyon TL. dır. 

— Şehir Hatları işletmesi için : 

Bütçesi 

" 4 169 228 
8 732 564 
8 585 812 

11 559 538 
15 847 038 
20 546 550 
27 170 945 
37 815 365 
60 060 118 

126 226 934 
230 855 823 
468 784 119 
766 377 000 

Çalışan 
Personel 

Sayısı 

3570 
3475 
3474 
3372 
3480 
3217 
3586 
3475 
3457 
3572 
3581 
3592 . 
3367 

Çalışan 
Personel Personel 

Sayısı Gideri 

52 570 
53 437 
51 743 
57 692 
54 482 
55 400 
55 945 
54 391 
52 848 
50 889 

27 620 
30 971 
34 978 
43 794 
53 609 
69 207 
86 532 

129 890 
207 845 
487 947 

49 285 1 012 005 
48 848 1 914 527 
49 900 3 560 818 

• 

Personel 
Gideri 

1 667 691 
3 493 025 
3 434 085 
5 097 594 
6 360 252 
8 234 926 

10 422 877 
17 501 516 
24 195 355 
58 871 887 
115 850 461 

. 282 757 441 
486 464 000 

Kâr/Zarar 

7 046 
2 267 
7 421 
6 975 

15 701 
10 400 
30 566 
20 278 
82 901 

151 757. 
793 488 

2 160 636 
4 128 792 

* 

Kuruma 
Devletçe Yap. 

Toplam 
Sübvansiyon 

19 099 
22 316 
25 746 
38 416 
58 806 
73 743 
38 723 
56 262 
84 195 

205 231 
424 066 
821 486 

1 039 859 

BİN TL. 

Kuruma 
Devletçe Yap. 

Kâr/Zarar 

— 

- 2 790 375 
- 6 793 375 
- 4 842 004İ 
- 5 886 562 
- 5 790 270 
+ 1 786 338 
+ 2 269 796 
+• 2 270 371 
- 11 212 681 
- 32 583 734 
- 36 583 734 
157 158 689 

-192 530 000 

Top. Sübv. 

. — 
— 
— 
— 

' 
8 779 541 

10 158 217 
10 282 736 

— 
— 
— 
— 
— 
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Soru 2. 3 ve 5 Vagonlu elektrikli banliyö treni dizisinin imalât maliyeti (1991 veya 1992 
yılı için) nedir? 

Cevap 2. 3 Vagonlu (Motris, Pilot römork, Römork) elektirikli dizinin 1990 yılı fiyatla
rıyla maliyeti 1 502.4 milyon TL. 1992 yılı fiyatlarıyla da maliyeti 3 801 1 milyon TL. dir. bü 
kuruluşumuzda 5 vagonlu dizi kullanılmamaktadır. 3'Iü diziler ikili veya üçlü birleştirmek su
retiyle çalıştırılmaktadır. 

Soru 3. Şehir Hattı vapurlarının imalat maliyeti nedir? 1991 ve 1992 fiyat bu vapur kaç 
yolcu taşıyor? 

Cevap 3. 1989 yılında filoya katılan 2 500 kişilik Bahçekapı vapurunun maliyeti 5 489 
343 345 TL. 

1990 yılında filoya katılan 2 500 kişilik Fahri S. Korutürk vapurunun maliyeti ise 8 
086 684 910 ti. dır. 

Ancak 1991 ve 1992 yıllarında Şehirhatları işletmemiz filosuna yeni vapur katılmamıştır. 
Şehirhatları İşletmemizin 1991 yılı yatırım programına alınmış olup, henüz inşaatına baş

lanmamış bulunan 2 100 kişilik 4 yolcu vapurundan bir adedinin 1992 yılı itibariyle maliyeti 
25 milyar TL. olarak öngörülmektedir. 

Soru 4. Ray Otobüsünün bugünkü imalat fiyatı nedir? ,-
Cevap 4. Ray Otobüsünün 1992 yılı fiyatıyla maliyeti 11 764 Milyon TL. dır. 
Soru 5. Ray Otobüsü uygulamasının kâr/zarar durumu nedir? 
Cevap 5. Sakarya Ray Otobüsünün Kâr/Zarar Durumu (Milyon TL.) 

1991 1992 

— Gelirler 293 470 
— Giderler 

Yakıt 
Yağ 
Personel 
Servis 
Hizmeti 
Bakım 
Toplam 
Kâr/Zarar 

116,9 
1,8, 

160,7 
42,1, 

96,6 
418,1, 

(125,1) 

128,7 
2,2 

195,8 
89,1 

166,0 
581,8 

(111,8) 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in bazı basın organlarında yerâlan eko
nomik durum hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın 
yazılı cevabı (7/499) 

Türkiye büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük Bjakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla 

. . H. Orhan Ergüder 
İstanbul 
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Bazı Basın organlarında "Memura maaş vermede zorlanılıyor, Hazine ve Ekonomi alarm 
veriyor, Hükümet 6 trilyon karşılıksız para basmaya karar verdi" başlıklarıyla yazılar yer al
makta olup, 

1. Ekonominin iyiye gittiğini beyan eden Hükümetinizin para basma gereğini duymasın-
daki sebepler nelerdir? 

2. tç açıkları dış borçlanmalarla kapatmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? 

3. Vergi vermeyenlerden1 vergi alma yerine, bu yollara gidilmesini bir zaaf olarak görü
yor sunuz? 

T. C. • . 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 21.12.1992 
Sayı : 111813-390 . _ -

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18.11.1992 tarih 
ve 7/499-2892/14116 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak 
üzere tarafıma yöneltilen soru önergesine cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği üzere emisyon hacmini belirleyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır, bun
lar içerisinde en önemlileri; kamu kesimine açılan krediler, altın ve döviz mevcutları, dış kredi
ler, menkul değerlerdeki artışlardır. 

1992 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi Hazinenin dönemsel nakit ihtiyacını karşılamak 
amacıyla kısa vadeli avans kaynaklarına başvurulmuştur. Ancak, emisyon hacmini belirleyen 
sâdece bu faktör değildir. 1992 yılında, döviz mevcutlarında görülen önemli artışlar, açılan dış 
krediler, emisyon hacminin artışında etkili olmuştur. 

Ayrıca, Devletin memur maaşlarını ödemede zorlanması gibi bir durum da sözkonusu de
ğildir. Her ay memur ve işçimize maaş ve diğer giderleri için 9 trilyon TL. ödeme yapılmakta
dır. Devletimiz her kademedeki görevlisinin maaş ve diğer ihtiyaçlarını sağlayabilecek du
rumdadır. - . -. 

2. Son yıllarda kamu harcamalarının vergiler yerine borçlanma ile finanse edilmesi ne
deniyle borçlanma gereğinde büyük artışlarolmuştur. 1983 yılında yüzde 6 olan kamu kesimi. 
borçlanma gereğinin GSMH'ya oranı 1991 yılında yüzde 14.4'e yüykselmiştir. Hibeler hariç 
tutulduğunda bu oran yüzde 16.3 seviyesine yükselmektedir. 

1983 yılında 18.385 milyon dolar plan dış borçlarımız ise 1991 yılı sonunda 48.661 milyon 
dolara ulaşmıştır. 1992 yılı Haziran sonu itibariyle bu miktar 50 961 milyon dolardır. 1983 yı
lında yüzde 35.7 olan dış borçların GSMH'ya oranı 1991 yılında yüzde 44.8'e yüykselmiştir. 
1992 yılında da, halen bu seviyelerde bulunmaktadır. 

1993 yılında uzun vadeli borçlanma politikaları hedef alınmıştır. Böylece faiz ödemeleri
nin bütçe içerisindeki payının azaltılması sağlanacaktır. Diğer taraftan 1993 yılı bütçesinin fi
nansmanında dış borçlanmadan ziyade iç borçlanmaya ağırlık verilmiştir. 
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3, Bilindiği üzere ekonomik ve malî dengelerin muhafaza edilebilmesi için kamu harca
malarının sağlam kaynaklarla karşılanması gerekmektedir. Ancak son yıllarda kamu harca
malarının sağlam kaynaklardan karşılanması hedefinden uzaklaşılmıştır. örneğin; vergi gelir
lerinin bütçe giderlerini karşılama oranı 1983 yılında % 74 iken, 1991 yılında % 59'a düşmüş
tür. Bu gerçekleşme, son yıllardaki en düşük oranı göstermektedir. 

1992 yılında vergi gelirlerinin konsolide bütçe harcamalarını karşılama oranının % 62'ye 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu oranı giderek artan ölçülerde büyüterek kamu harcama
larını borçlanma yerine gerçek kamu gelirleri ve özellikle de vergi gelirleri ile finanse etmek 
için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı bazı belde-
lerdeki camilerin imam ve müezzin kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Cehun'un 
yazılı cevabı (7/537) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim, 

26.11.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Kütahya İli Tavşanlı İlçesine Bağlı Tepecik, Balıköy, Gürağaç ve Çukurköy Beldelerin-
de ki Camilerden hiç olmazsa biri için bir meezzin kadrosu ihdas edilecek midir? 

2. Kütahya îli Tavşanlı İlçesi Merkezinde yeni-tamamlanan ve müracaatları yapılan Ha
senat ve Çağrı camilerine imam veya müezzin kadrosu ne zaman gönderilecektir? 

T C . 
^ Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.004/2.01/07889 21.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8.12.1992 gün Kan. Kar. Md, GNS. 02.07/537-3005/14522 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Bakanlığıma yö
nelttiği "Kütahya İli, Tavşanlı İlçesine bağlı bazı beldelerdeki camilerin imam ve müezzin kad
rolarına ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini arz ederim. . » % • 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Yazılı Soru Önergesine Verilen Cevaptır : 

1. Yurdumuzda halen ibadete açık bulunan 67595 camide din hizmeti 62567 adet imam-
hatip ile 10546 adet müezzin-kayyım kadrosu ile yürütülmektedir. 
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Diyanet tşleri Başkanlığı emrine kısıtlı sayıda müezzin-kayyım kadrosu tahsis edildiğinden 
verilen kadrolar kasaba ve bucaklardaki camiler ile il ve ilçe merkezindeki büyük camilere verile
bilmektedir. Söz konusu camileri öncelik sırasına göre tespit edebilmek amacıyla 1990 yılında 
illerde il müftülerinin başkanlığında ilçe müftülerinin katılacağı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu 
niteliklere haiz ve acilen müezzin-kayyım kadrosuna ihtiyaç duyulan 4172 adet cami bulunduğu 
tespit edilmiştir. O günden sonra ancak 300 adedine müezzin-kayyım kadrosu verilebilmiştir. 

Müezzin-kayyım kadrosu tahsis edilmesi istenilen Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Tepecik, Ba-
Iıköy, Gürağaç ve Çukurköy beldelerinde bulunan camiler için de çeşitli tarihlerde kadro talep 
edilmiş ve yukarda belirtildiği gibi Kütahya Valiliğince hazırlanan müezzin-kayyım kadrosuna 
ihtiyaç duyulan camiler listesine alınmışlardır. Kütahya İl ve İlçelerinde 113 adet müezzin-kayyım 
kadrosuna ihtiyaç duyulan caminin bulunduğu bildirilmişse de, bugüne kadar 9 adedine kadro 
verilebilmiştir. 

Diyanet tşleri Başkanlığı emirine kadro verildiği takdirde Tepecik, Balıköy, Gürağaç ve 
Çukurköy beldelerindeki camiler ile diğer camilere de imkânlar nisbetinde müezzin-kayyım kad
rosu verilecektir. 

2. Ülkemizde her yıl ortalama 1 500 yeni cami inşa edilerek ibadete açılmakta, bu cami
ler için kadro talep edilmektedir. Halen imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrosu bulunmayan 
5 000 cami bulunmaktadır. 1992 yılında çeşitli unvanlardan 9 880 adet kadronun Diyyanet İş
leri Başkanlığı emrine ihdası istenmişse de bu istekler tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek 
uygun görülmemiş ve kadro ihdas edilmemiştir. 

•1993 yılı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere kadro ihdası 
istenecek olup, talep uygun görüldüğü takdirde imkânlar nisbetinde Kütahya İli Tavşanlı İlçesi 
Hasenat ve Çağrı camilerine de kadro verilecektir. 

5. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, iki şahsın ölümü ile ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/540) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından cevap
landırılmasını arz ederim. 

26.11.1992 

Salman Kaya 
Ankara 

1. Remzi Basalak'ın polisçe gözaltına alındıktan sonra işkence ile ve Şaban Budak'ın sokak 
ortasında öldürülmeleri ile ilgili nasıl bir çalışma ve suçlular hakkında ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? • 

2. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde girişimlerde bulunarak^ tıbben dildeki çü- ' 
rüme süresi de dikkate alınarak acilen ikinci bir otopsinin Türk Tabipler Birliğince görevlendi
rilmiş hekimler ve avukatları huzurunda yapılması ve ölüm nedeninin taspiti için ne yapılmıştır? 

3. Her iki cinayetin sorumluları hakkında yasal kovuşturma başlatılmış mıdır? Ceza-
landırılmaları konusunda gereken yapılmış mıdır? 

4. İşkence ve katliamdan kaygı duyan halkımıza somut bilgilerin açıklanması düşünül
müş müdür? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Dairesi Başkanlığı 22.12.1992 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-344339 
Şube : Top. Ol.(E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8 Aralık 1992 gün ve Kan. Kar. Md. 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/540-3010/14527 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Salman Kaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak 
hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

23.10.1992 günü saat: 11.20 sıralarında yasa dışı Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği adı
na, Adana Tekel Satış Deposundan gasp edilen 518 870 000 TL. para ile bir banka güvenlik 
görevlisinin silahının alınması Üzerine başlatılan operasyonda, sanıklardan Şaban Budak ölü, 
sahte adı Metin Öztürk, asıl adı Remzi Basalak ise yaralı olarak yukarıda belirtilen para, 1 
adet MP-5 marka otomatik silah, 2 adet tabanca ve fişeklerle birlikte yaralı olarak ele geçiril
miştir. 

Adı geçen sanık operasyon sonrası Basın mensuplarına gösterildiğinde saldırgan bir dav
ranış sergilemiş olup, tedavi için hastaneye gönderilmeyi kabul etmemiştir. Bilahare aniden ra
hatsızlanan Remzi Basalak hastaneye götürülürken yolda vefat etmiştir. Olaya Cumhuriyet Baş
savcılığı el koymuştur. 

Emniyet Müdürlüğünde sanık Remzi Basalak kötü muamele ve işkence görmemiştir. Bu 
durum doktor raporlarında da belirtilmiştir. 

Yapılan operasyon sonucundan basın aracılığı ile kamu oyuna gerekli bilgi verilmiştir. 
Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

6. — Diyarbakın Milletvekili Seâat Yurttaş'm, bir gazetenin dağıtımının engellendiği id
dialarına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/548) 

Türkiye'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
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Bu Hükümet Basın özgürlüğünü "yurttaşların gerçekleri öğrenme ve doğru haber alma 
hakkı.."nı güvence altına alma vaadi yapmış bir hükümettir. Bu Hükümet basını kısıtlayıcı l 

hükümleri kaldırarak "demokratikleşme ülküsünü hızlandırmayı" hedefleyen bir hükümettir. 
ancak ne yazık ki, bu hükümetin idaresinde basın 'özgürlüğünün fiilen ortadan kalktığı, bede
linin can olabildiği'bir ortamın doğduğuna tanıklık etmekteyiz. 

Bir süreden beri Olağanüstü Hal Bölgesinde başta Özgür Gündem Gazetesi olmak üzere 
bazı dergilerinde dağıtımına engel olunmaktadır. Bu nedenle 18.11.1992 günü ziyaret edilen Sayın 
İçişleri Bakanı "dağıtım güvencesi" vermesine rağmen engeller devam etmektedir. Dahası 
21.11.1992'de Batman'da ticarî taksisiyle dağıtım yapan Halil Adanır adlı 5 çocuk babası şahıs 
aracıyla birlikteyakılabilmektedir. 23.11.1992'de Diyarbakır'da aynı gazetenin muhabirleri si-' 
lalılı saldırıya hedef olabilmektedir. ' 

1. Bugüne kadar Olağanüstü Hal Bölgesinde 12 Gazetecinin "Faili Meçhul" cinayetlere 
kurban gitmelerini hatırlatarak; 

a) Özgür Gündem'in öldürülen elemanlarına "Militan" ve aynı gazeteyi "PKK'nın ya
yın ırganı olarak niteleyen Sayın Bakan (ve Başbakan) bu ölümlerden manen sorumlu değil midir? 

b) Adı geçen gazetenin dağıtımına çıkarılan engeller Sayın Bakanın andığımız sözleriyle 
verdiği "örtülü" onaydan mı kaynaklanıyor 

2. Halil Adanır adlı Basın şehidinin katillerinin bulunması için bugüne kadar yapılan 
işlemler nelerdir? geride kalan eş ve çocuklarına Devletin bugüne kadar gösterdiği ilgi nedir? 

3. Basın Özgürlüğünün fiilen ortadan kalktığı bir dönemin iktidarının 'diktatörlükle" 
arasındaki fark nedir? • 

4. Bugüne kadar öldürülen gazetecinin katillerinin bulunup cezalandırılmaları için bir 
bölümü basında yer alan deliller çerçevesinde bugüne kadar yapılan çalışmaların somut dökü
mü nedir? 

5. özgür Gündem Gazetesi satmamaları yönünde baskıya uğrayan Diyarbakır Bağlam
daki 22 Bayinin gazete satmamaları nedeniyle sorgulanmaları ve sorgulanırken "Özgür Gün-
dem'den size ne?" demelerinin, ardındaki gerçek yapılan baskının kaynağıyla ilgili olmaları-
mıdır? Değilse nasıl açıklanır?-

6. Sayın Bakan/Bakanlık Olağanüstü Hal Bölgesi başta olmak üzere, bütün Türkiye'de; 
Gazetecilerin özgürce çalıştığı, dağıtımın özgürce yapıldığı koşulları ne zaman yaratacak? Yoksa 
hayal mi? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı V 22.12.1992 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/344338 . < 

Şube : Top. 01. (E) 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8 Aralık 1992 gün ve Kan. Kar. Md. 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/548-3019/14553 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

H. Abdurrahman oğlu 1960 Kozluk doğumlu Halil Adanır; 21.11.1992 günü Batman tli 
Huzur Mahallesi 516 ncı sokak üzerinde faili meçhul kişi veya kişilerce 72 AD 945 plaka sayılı 
otosu içerisinde silahla vurulup, otonun yakılması sonucu öldürülmüştür. -

Adı geçen şahsın soru önergesinde belirtildiği gibi basın mensubu olmadğı, gazete dağılı-, 
mı için kendisine görev verilmediği, kullanmış olduğu otonun ticaî bir oto olmadığı ve kendi 
üzerine kayıt yaptırmadığı, Batman tünde korsan taksicilik yaptığı tespit edilmiştir. Halil Ada-
nır'ın öldürülmesi olayı ile ilgili araştırmalara devam edilmektedir. 

Diyarbakır tli Bağlar semtinde 22 bayinin gazete satmamaları nedeniyle sorgulanmaları 
ve sorgulanırken "özgür Gündem den size ne" denilmesi şeklinde bir baskı yapılması diye bir 
durum kesinlikle sözkonusu değildir. 

Bu konuda Diyarbakır ilinde hiç bir gazete bayisi karakola veya şubelere götürülüp sorgu
lanmamış ve haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmamıştır. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin . 

İçişleri Bakanı 

7. — İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, Uşak Valisinin partizanlık yaptığı iddi
alarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/549) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

25 Kasım 1992 tarihli Tempo Dergisinde yayınlanan bir yazıda Uşak'a tayin olunan Uşak 
Valisi ile ilgili partizanca tutumlar dile getirilmekte ve Vali için Vali mi, DYP İl Başkanı mı 
ibareleri yer almakta olup; 

1. Valinin halkın ve parlamenterlerin şikâyetine sebep olan bu taraflı tutumu doğru mudur? 
2. Yetkilerini DYP'nin lehinde kullanarak partizanca bir tutum içerisine giren Valinin 

memuriyet ahlakına uymayan bu davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
3. Bu konuların incelenmesini sağlamak üzere harekete geçilecek midir? 

4. Köy Hizmetlerindeki geçici kadrolara partilileri ve yakınlarını yerleştirdiği doğru mudur, 

5. Uşak'ta görevli memurları ve mahalli siyasileri tehdit ettiği, başka partililerin işlerini 
yapmamaları ile ilgili ihtar ve tehditlerini insan haklarını ihlal olarak kabul ediyor musunuz? 

6. Politik görüşüne göre hareket eden bu Devlet Görevlisinin Devlete ve Millete zararlı 
hareketlerine dur demek görevini uygulamayı düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23.12.1992 

-Sayı : B050 PGM 0710001-Ş/30148 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1450Ö sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 

istediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

Uşak Valisi M. İrfan Kurucu hakkında, partizanca tutum ve davranışlar içerisinde oldu
ğu, DYP İl Başkanı gibi hareket ettiği, Köy Hizmetlerindeki geçici işçi kadrolarına partilileri 
ve yakınlarını yerleştirdiği şeklinde Uşak Milletvekili Ender Karagül'ün T.B.M.M. İçişleri Ko-
misyonun'da yaptığı konuşma dışında Bakanlığımıza herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir. 

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde yapılan memur, geçici ve daimi işçi alımları Valiliğin ona
yına tabi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle adı geçen Vali hakkında inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, polislerin basında çıkan bir beyanına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/559) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunu arz ederim. • . « . 
Saygılarımla. Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Basında yeralan "Polislerin TBMM'nin yarısı anarşist öbür yarısı PKK'lı ithamına karşı
lık ne gibi tedbir aldığınızı yazılı olarak bildirmenizi rica ederim. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı 22.12.1992 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01. 

Şube : Top. 01. (E) 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 10 Aralık 1992 gün ve Kan.Kar.Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/559-3082/14691 

sayılı yazısı 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım

dan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
24.11.1992 tarihli Hürriyet Gazetesindeki " Polisin Heyheyleri Üstünde" başlığı taşıyan 

haber konusu ile ilgili olarak daha önce Erzincan Milletvekili Mustafa Kul dilekçe vermiş olup, 
bu dilekçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 inci şube müdürlüğündeki bir görevli ile tele
fon görüşmesi yaptığını bildirmiş, dilekçede irtibat kurduğu telefonun numarası belirtilmedi
ğinden görüşme yaptığı görevli tespit edilememiştir. 

Bunun dışında polislerimizin TBMM ve üyeleri hakkında herhangi bir ithamda bulunma
ları diye bir şey kesinlikle sözkonusu değildir. 

Arz ederim. . - İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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3065 Sayılı KatmaJDcğer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelik
li Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve Muaflıklann Tanınması Hak
kında Kanun/1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına verilen oylatın sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
220 
181 
37 

1 
1 

230 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
AH Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğiu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
îsmet Attila 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
îrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 

(Kabul Edenler) 

İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe . 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Ziîan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar BaylaŞ: 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözölükaya 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
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ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
tsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batalh 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nabi Çağan 
Tansu Çiller 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 

Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS . 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 

M. Sadık Avundukluoglu 
Abdurrahman Ünlü 
KIKRLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
tsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 

MARDİN 
Muzaffer Arikan 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramh 
Hasan Peker 
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TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Mehmet Sağdıç 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

BAYBURT 
Ülkü Güney 

BOLU 
Abbas Inceayan 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

GİRESUN 
Burhan Kara 

"Rasim Zaimoğlu 

(Reddedenler) 

İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 

İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Melike Tugay Haşefe 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
İlhan Kaya 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Saffet Topraktaş 
KAYSERİ 
Abdullah Gül 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 

, Metin Emiroğlu 
MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 

TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Kemalettin Göktaş 

(Çekinser) 
İSTANBUL 

Algan Hacaloğlu 

(Geçersiz Oy) 

İSTANBUL 
Gürol Soylu 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Özdiş 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

(Oya Katılmayanlar) 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuş 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven (İz.) 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan-
M. Halûk Müftüler 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Mütfüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
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Asım Kaleli 
Ali Su 

"M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Salih Ergün 
Temel Gündoğdu (tz) 
Engin Güher 
İbrahim Gürsoy 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu (tz) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz) 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Akşoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KmKLARELt 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Mecmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak (İz.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı •, 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen ', 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür (tz.) 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İA.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİVAS 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
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ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Fethiye öz ver 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

UŞAK . 
Ender Karagül 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

— 377 — 



Ek \A 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
50 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1992 Çarşamba 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
' 2 ' 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/6^0) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

3 • ' • ' ' , . 

\ SEÇİM • ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


