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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

Başkanlıkça, ilgili Bakanların mutabakatlarıyla; 
10 Aralık 1993 Cuma günü görüşülecek olan Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin, 11 Aralık 

.1993 Cumartesi günü, 
11 Aralık 1993 Cumartesi günü görüşülecek olan Denizcilik Müsteşarlığı bütçesinin, 10 

Aralık Cuma günü, 
15 Aralık 1993 Çarşamba günü görüşülecek olan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, 19 

Aralık 1993 Pazar günü, 
19 Aralık 1993 Pazar günü görüşülecek olan Sağlık Bakanlığı bütçesinin de, 15 Aralık 1993 

Çarşamba günü; 
Görüşüleceğine ilişkin duyuruda bulunuldu. 

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunacak; 

Başbakanlık, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
1994 malî yılı bütçeleri ile 1992 malî yılı kesinhesapları, 
Denizcilik Müsteşarlığı 1994 malî yılı bütçesi; 
Kabul edildi. 

11 Aralık 1993 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Kadir Bozkurt 
Manisa Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 12 . 1993 CUMARTESİ 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünal di ve 10 arkadaşının, dış borçların her yönüyle araş
tırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin görevlerini 
ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlemleri araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/156) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tarar 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yönüyle araş

tırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında 2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mevcut dış borçlar ne zaman hangi şartlarda kimlerden alınmıştır? Alınması kesinlikle 

zarurî miydi ve yine hangi şartlarda, nerelerde, ne şekilde kullanılmıştır? Bu borçlardan kur
tulma imkânları nelerdir? Ülkemizi, insanlarımızı ve gelecek nesilleri çok yakından alakadar 
eden bu konular hakkında Anayasanın 98 inci TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddele
ri gereğince Meclis araştırması yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
Konya Milletvekili ve arkadaşları 

GEREKÇE 
Bütçelerin ve programların en önemli mevzularını dış borçlar ve borçlanma gereği oluş

turmaktadır. Günümüz itibariyle maksimum seviyesine ulaşmış ve her geçen gün daha da art
makta olan bu borçlar, kaba bir hesapla her T.C. vatandaşım 1 000 ABD Doları civarında yük 
altına sokmuştur. Başka bir deyişle ülkemizde her yeni doğan bebek, 1 000 Dolar borçlu ola
rak dünyaya gelmektedir. Yakamızı bir türlü bırakmayacak şekilde âdeta bizimle özdeşleşmiş 
olan bu borçlar hangi anlayış ile alınmaktadır. Gerekleri rasyonel midir? Ne zaman ülke yara
rına bazı taleplerde bulunulsa, engel teşkil eden mazeretlerin en başında bu borçlar gösteril
mektedir. Bu mazeretler ne kadar gerçekçidir? 

Dış borçlar hangi şartlarda alınmaktadır? Kullanma şekli nasıl ve kimler tarafından belir
lenmektedir? Her yıl bütçemizin çok büyük bir kısmı sadece bunların faizlerine ödendiği hal
de niçin bir türlü bu yükten kurtulamıyoruz? Bağımsızlığımız üzerinde bu borçların bir etkisi 
var mıdır? Kurtulmanın formülleri nelerdir? 

Dış borçlar konusunun her yönüyle araştırılması amacıyla bir Meclis araştırmasının gere
ğine inanıyoruz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
İsmail Coşar (Çankırı) 
Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
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Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Şaban Bayrak (Kayseri) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Fethullah Erbaş (Van) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Lütfi Doğan (Gümüşhane) 
Ahmet Feyzi İnceöz (Tokat) 
BAŞKAN -r önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko

nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
2. —• Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 10 arkadaşının, milletvekillerinin görevlerini ve 

daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlemleri araştırmak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletvekillerinin görevleri nelerdir? Şu anda ne gibi işlerle meşgul olmaktadırlar? Meş

guliyetleri bu görevleriyle ilgili midir? Değilse, daha verimli bir çalışma ortamı nasıl sağlanabilir? 
Bu konuda Anayasanın 98 inci TBMM tçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 

bir Meclis araştırması yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
Mustafa Ünaldı 

Konya Milletvekili ve arkadaşları 

GEREKÇE , 
Parlamento üyelerinin çalışma tarzları, çalışma imkânları ve verimlilikleri parlamentosu 

olan hemen bütün ülkelerde münakaşalıdır. Bu münakaşaların ortak oluşu bir kuralın sonucu
dur. Benzer bünyelerde genellikle benzer özellikler ve hastalıklar oluşur. 

Ülkemizde seçmenler parlamenterlerin hiçbir iş yapmadıklarını, bunca maaş ve imkânları 
olduğu halde milleti ve ülkeyi alakadar eden önemli konularda biraraya gelmediklerini, çözüm 
üretmediklerini, televizyonda TBMM'den yapılan yayınlarda önemli konuların görüşüldüğü 
günlerde dahi sıraların boş göründüğünü, süratle kanunlaştırdıkları maddelerin ise kendi ma
aşları ve yine kendilerine yeni imkânlar sağlayan mevzular olduğunu sık sık konuşurlar. 

Delegeler ise en çok, oy verdikleri parlamenterlerin umdukları gibi çıkmadığından, aday 
iken kendileri ile fok ilgilendiği halde seçildikten sonra bu ilgisinin gitgide azaldığından ve iş
lerini gerektiği gibi takip etmediğinden yakınırlar, 

Bütün bunlara rağmen istisnaları dışında bizde parlamenterlerin büyük bir kesimi, be
densel ve zihinsel enerjilerinin çoğunu seçmenler ve delegelerin arzuları, talepleri peşinde ko
şuşturmakla, onların direkt veya endirekt baskıları altında harcarlar, kaybederler. 

fşte bütün bu sayılan meseleler, bazı mihraklar tarafından da iyice abartılarak fısıltıyla 
şikâyet konusu olarak yayılmaya başlandığında -ki, bunun dozunun artması her defasında ül
ke sorunlarının iyice arttığı, temel meselelerin kilitlenmeye yüz tuttuğu dönemlere rastlar-
TBMM'nin millet nazarındaki itibarının iyice azalmasına ve istismara son derece açık bir du
ruma gelmesine neden olur. 
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Parlamenterlerin görevleri nelerdir, onlar ne gibi işlerle iştigal etmektedirler? Anayasa hü
kümlerinin belirlediği görevler ile tatbikat arasında ne gibi uyumsuzluklar mevcuttur? Soru 
olarak ortada durmaktadır. 

— Primer olarak yürütmeyi ve yargıyı ilgilendiren, noktalardan kaynaklanan aksaklıklar 
TBMM üyelerine nasıl intikal etmekte ve niçin en basit meselelerde dahi vatandaşın milletveki
linden yardım istemesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır? 

— Seçim sistemleri parlamenter-delege ve parlamenter-vatandaş ilişkilerini ne şekilde et
kilemektedir? Bu işlerle "yeterince" ilgilenemeyen milletvekillerinin tekrar seçilme şansı ne ol
maktadır? Bu durum parlamenterleri baskı altına alarak aslî görevlerinden uzaklaştırmakta 
mıdır? 

— Parlamenterler bu sıfatlarını taşırlarken kendi mesleklerini icra edebilmeli midirler, yoksa 
her şart altında bundan kaçınmaları mı gerekir? Ya da değişik meslek grupları için uygulama 
farklı mı olmalıdır? 

— Bütün oturumlara iştirak etmek ve yoklamalarda imzası bulunmak bir parlamenterin 
vazifesini hakkınca yaptığının göstergesi midir? Değilse aktif, verimli bir milletvekilinin tanı
mı nasıl yapılmalıdır? 

— Vatandaşlar parlamentonun ve paprlamenterlerin görev ve yetkileri konusunda yete
rince bilgili midirler, yoksa kamuoyunun bu konuda daha çok aydınlatılması lüzumlu mudur? 

— Meclisin çalışma düzeni, çalışma günleri ve saatleri, tatiller, teknik imkânlar v.b. hu
suslar daha iyi verim alabilme yönünden incelenmiş midir? 

îşte bu ve benzeri noktaların aydınlatılması, mevcut ve muhtemel problemlerin tespiti, 
TBMM'nin daha iyi işler hale gelmesi ve fonksiyonunu mükemmel bir şekilde icra edebilmesi
nin ön adımı olarak, konuyu Yüce Meclisin gündemine getirerek sonuç alıcı bir araştırma yap
manın en büyük ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Parlamento'nun halk nezdindeki itibarının ye
rine layıkıyla oturtulabilmesi ve üyelerin gayretlerinin semerelerini hep birlikte görebilmeleri 
için böylesi bir çalışmanın zaruretine inanıyoyruz. 

TBMM'nin takdirlerine sunuyoruz. 
Mustafa Ünaldı (Konya) 
İsmail Coşar (Çankırı) 
Ahmet Cemil Tunç (Elazığ) 
Hasan Dikici (Kahramanmaraş) 
Şaban Bayrak (Kayseri) 
Salih Kapusuz (Kayseri) 
Fethullah Erbaş (Van) 
Şinasi Yavuz (Erzurum) 
Lütfü Esengün (Erzurum) 
Lütfi Doğan (Gümüşhane) 
Ahmet Feyzi tnceöz (Tokat) • 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge yerine alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sıra

sında yapılacaktır. ., 
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AHMET SAYIN (Durdur) — Sayın Başkan, önergeyi veren milletvekillerinin hiçbirisi yok. 
Hem sayın milletvekilleri şikâyet ediyorlar hem de kendileri Genel Kurulda bulunmuyorlar. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Karnımı Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayılırı : 393, 392, 397, 382) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhesabı-

nın görüşmelerine devam ediyoruz. 
Prdgrama göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şa

hısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 
Grupları adına; Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruf-

lu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman, Cum
huriyet Halk Pârsiti Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut öztürk, Refah Partisi Grubu adına Kara
man Milletvekili Sayın Zeki Ünal; 

Şahısları adına; bütçenin lehinde Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş, aleyhinde 
İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy; 

Söz almışlardır. 
ANAP Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. (ANANP sıra

larından alkışlar) 
Sayıyn Maruflu, biliyorsunuz bugün dört bütçegörüşeceğiz, o nedenle, dakikalarınızı iyi 

kullanınız lütfen. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; hepinizi Anavatan Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı bütçesini, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu çok ciddî 
meselelerin olduğu bir dönemde görüşüyoruz. Türkiye, bugün bir terör sorunuyla karşı karşı
yadır, Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, bir ekonomik terör sorunuyla karşı karşıyadır, dış 
politikada büyük sorunlar mevcuttur ve bütün bu sorunların yer aldığı bir dönemde, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesini görüşüyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilatı, 30 Eylül 1960 tarihinde, ekonomik, sosyal ve kültürel politika
ların tayininde ve bunların bir öncelik sırasına göre belirlenmesinde görev yapan bir teşkilat 
olarak kurulmuştur. Esasında, Teşkilatın aslî fınksiyonu, kalkınma planları ve yıllık program
ları hükümetlerin belirleyeceği politikalar çerçevesinde hazırlamaktadır. 

(1) 393, 392, 397, 382 S. Sayılı Basmayanlar, 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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Kalkınma planları, hukukî dayanaklarını Anayasalardan almaktadır. Gerek 1961 gerekse 
1982 Anayasası, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek 
için kalkınma planlarının hazırlanmasını hükme bağlamıştır. Başlangıcından beri ülkemiz de
mokratik planlama yaklaşımını benimsemiştir. Planın ana hedef ve stratejilerinin tayinine hü
kümet ve Parlamento yetkilidir. Plan hazırlıkları sırasında meydana getirilen ve adına "özel 
ihtisas komisyonu" denilen komisyonlar, bu plan hazırlıklarının çok geniş bir katılım suretiyle 
yapılmasına olanak vermektedir. Burada, toplumumuzun çeşitli grupları, özel sektör temsilci
leri, meslekî teşekküllerin temsilcileri katkılarını yaparlar, Planlama Teşkilatı bu görüşmeleri 
alır ve bir uzun vadeli plan perspektifi içinde değerlendirir. 

Zaman, içinde, uluslararası konjonktürdeki gelişmeler ve uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalardaki değişikliklere paralel olarak, Devlet Planlama Teşkilatının yapısı ve fonksiyon
ları da değişikliğe uğramıştır. 1980'lerin başında teşvik, yabancı sermaye, serbest bölgeler gibi 
uygulayıcı birimler Devlet Planlama Teşkilatı yapısına dahil edilirken, bildiğiniz gibi, geçtiği
miz yıl, 1992'de bu birimler Teşkilatın yapısından tekrar çıkarılmış ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına bağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, vaktin de kısıtlı olduğunu nazarı dikkate alarak, önemli gördüğüm 
bazı konulara değinmek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatına, özellikle Anavatan Partisinin 1983 yılında İktidara gelme
siyle ortaya koyduğu serbest piyasa ekonomisinde, yer olup olmadığı konusu uzun süre tartışıl
mıştır ve bazı uzmanlarca, "serbest piyasa ekonomisi içinde bir planlama fonksiyonuna yer 
yoktur" şeklinde mülahazalar ileri sürülmüştür. Bu konuda bizim kanaatimiz, plan bir disip
lin, bir öncelik ve bir ciddiyet işidir. Onun için, her kuruluşta olduğu gibi, her ülkede, ülkenin 
kaynaklarını öncelik sırasına koyacak planlama örgütlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, şu 
yapılabilir : Devlet Planlama Teşkilatı bir zamanlar fazlaca icraya sokulmuş bir teşkilattı ve 
bu, planlama yapısına ve anlayışına ters olduğu kadar, Planlama Teşkilatını yıpratan bir et
kendi. Son zamanlarda yapılan değişiklikle, özellikle uygulamaya dönük olan dairelerin tekrar 
başka birimlere, başka müsteşarlıklara bağlanmasında isabet vardır. Ancak, hemen şunu da 
ifade etmek gerekir ki,-Devlet Planlama Teşkilatımız, bugünkü yapısıyla, ihtiyaçlara cevap ve
rememektedir. Bizim Devlet Planlama Teşkilatında görev yaptığımız dönemlerde 60-70 uzman 
ve onlara yardımcı olacak aşağı yukarı 40 - 50 yardımcı destek personeliyle toplam 100-110 
kişiyle Planlama Teşkilatı çok büyük işlevlere sahip olmuş ve çok büyük işler yerine getirmiş
tir. Ama, şimdi duyuyoruz ki, bugün, Planlama Teşkilatının kadrosu 700'Iere, 800'lere ve hat
ta -ayrılan birimler de nazarı dikkate alındığında-1 200'lere çıkmıştır. İşte böyle bir planlama 
anlayışı plan fikrini zedelemektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatına yeni bir veçhe verilmesinin zamanı gelmiştir. Çünkü, Planla
ma Teşkilatının şu anda meşgul olduğu yedinci beş yılık kalkınma planı çalışmaları ülkemiz 
açısından fevkalade önem arz etmektedir. Ülkemiz, artık, dışa açık bir ekonomi politikası uy
gulama durumuna gelmiştir ve Planlama Teşkilatının, bu politikanın uygulanmasında önemli 
roller üstlenmesi söz konusudur. 

Biz, Planlama Teşkilatının, gerçekten, hükümete danışmanlık görevi yapabilecek ve her 
vesileyle, gerek iktisadî gerek sosyal gerekse kültürel ve diğer konularda bir karar alma vetiresi
ni meydana getirecek, bir politika üretimini sağlayabilecek şekilde yeniden teşkilatlanmasını 
öngörüyoruz. 
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Yetki kanununa dayaynılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle Planlama Teşki
latının yeniden düzenlenmesi söz konusu olmuştu. Bildiğiniz gibi, bu yetki kanunu da iptal 
edilince, Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili kanun hükmünde kararname de iptal edilmiş ve 
bunda isabet de olmuştur. Çünkü, yeni çıkarılan bu kanun hükmünde kararnameyle ortaya 
konulan planlama anlayışı bizim ifade ettiğimiz planlama anlayışından oldukça uzaktır. Bu 
nedenle, Planlama Teşkilatının, tekrar, bütün grupların iştirakiyle yeni bir yapılanmaya gitme
sinde zaruret görüyoruz. 

Bu vesileyle hemen şunu da ifade etmek istiyorum ki, bugün, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gündeminin 2 nci sırasında bulunan Planlama Teşkilatıyla ilgili yasa önerisinin orada uzun 
süreden beri durması da bir manasızlıktır. Hükümetin bunu derhal geriye çekerek, Devlet Plan
lama Teşkilatına bizim söylediğimiz istikamette yeni bir veçhe vermesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Devlet Planlama Teşkilatımız, kuruluşundan bu yasa çok önemli fonk
siyonlar yerine getirmiştir ve ilk plan döneminden bu zamana kadar Planlama Teşkilatında 
görev alan arkadaşlarımız bir uzman haysiyeti içinde çalışmışlardır; zaman zaman, hükümet
lerin politikalarıyla, hükümetin bakanlarıyla ters düşmek pahasına doğru bildiklerini söyle
mişlerdir. Şimdi, bu senenin programına baktığımız zaman, Planlama Teşkilatınca hazırlanan 
1994 yılı programı ve genel ekonomik hedeflerde, hakikaten, plancı hüviyetine uygun bir şekil
de bazı tespitlerin cesaretle yapılmış olduğunu görüyoruz. Planlama Teşkilatı mensubu olan 
arkadaşlarımız, "acaba bu tespitlerimiz Hükümeti güç duruma düşürür mü?" şeklinde bir gö
rüşte hareket etmemişlerdir. Bu cümleden olarak, bu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve mem
leketi düşünerek bu şekilde gerçekçi tedbirler alınmasının uzun vadede ülkemiz menfaatlerine 
uygun olacağını düşünüyorum ve bu yolda devam etmelerini diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, geçen onbeş gün içinde Türkiye'yi ziyaret eden Yale Üniversitesi Pro
fesörlerinden ünlü tarihçi ve iktisatçı Paul Kennedy'nin, "21 inci Yüzyıla Hazırlanmak" isimli 
kitabında çok enteresan birtakım firiklere yer verilmektedir. 1980'lerde dünyada yaratılan gayri 
safî millî hâsılanın sadece yüzde 8'ini üretebilmekte olan Uzakdoğu ülkeleri -ki bu gruba şimdi 
"Uzakdoğu Kaplanları" da denilen Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur girmektedir ve 
Malezya, Endonezya gibi bazı ülkelerde birinci grup kadar olmasa bile bu gurupta yer 
almaktadır- 1990'Iarda bu oranı yüzde 12'ye çıkarıyorlar ve 2001.yılından itibaren de, dünyada 
yaratılan gayri safî millî hâsılanın yüzde 43'ü bu bölgede üretilecektir. Şimdi, dünyada, 2001 
yılından itibaren yıldızı parlayacak olan ülkeler grubunda Uzakdoğu ülkeleri birinci planda 
gösterilmektedir ve bunun hemen arkasından Avrupa Topluluğu ülkeleri gelmektedir. 

Tabiatıyla, bugün iktisadî anlamda gruplaşmalar vardır. Bildiğiniz gibi, gene son on gün 
içinde Kuzey Amerika ülkelerini kapsayan bir ekonomik birlik olan NAFTA kurulmuştur. Gö
rülüyor ki, ülkeler, böyle ekonomik birliklerde yerlerini almaktadır, tşte bu çerçeve içinde Tür
kiye'nin yeri ne olacaktır? Biz, Türkiye'nin yerini daha önce belirlemimşiz : Türkiye'nin hede
fi, Avrupa Topluluğu içinde yer almaktır; ancak, bu hedef gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek 
mi; buna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Şimdi, "21 inci Yüzyıla Hazırlık" kitabında Paul Kennedy'nin ve daha birçok müellifin 
öngördüğü gibi -Devlet Planlama Teşkilatı şu anda yedinci beş yıllık kalkınma planını hazırla
maktadır. Bu plan dönemi, zannediyorum ki, 1999 yılında sona erecektir. Devlet Planlama 
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Teşkilatına, bu planın hazırlanmasında Türkiye'nin ufkunu değiştirecek yeni ekonomik ve sos
yal, hatta kültürel politikaları hazırlamakta büyük görevler düşmektedir. Plancılar, Türkiye'
nin ufkunu değiştirecek olan bu anlayışlar, bu yaklaşımlar içinde görev yapmalıdırlar, işlevle
rini yerine getirmelidirler. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, 2000'li yıllara ve ötesine giderken, bölgelerarası dengesizlik
leri giderilmiş, her yanında benzer yaşam standartları sağlanmış; insan hak ve hürriyetlerine 
saygılı, bağnaz ve tutucu tüm düşünceleri aşmış, her konuyu özgürce tarışıp doğruları bulan: 
ekonomisi canlı, yatırım -ihracat hamlesi büyük ve 2015 yılına kadar en az 100 milyar dolar 
ihracatı hedefleyen, 35-40 milyar dolar turizm hedefini öngören; sağlık, eğitim ve sosyal gü
venlik sorunlarını çözmüş refah, adil gelir dağılımını sağlayan; tabiat, kültür ve çevresel var
lıklarını koruyan ve bütün insanlarının böyle çağdaş, süper bir ülkede yaşamaktan onur duya
cağı bir Türkiye'yi yaratmak için yedinci beş yıllık kalkınma planında bazı fonksiyonların veya 
politikaların öngörülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, sizlere son olarak, Planlama Teşkilatıyla ilgili olması açısından, Tür
kiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu ekonomik durumdan da söz etmeden geçemeyeceğim. 
Bugün, maalesef, iki yılda uygulanan politikalar Türkiye'yi ekonomik açıdan yavaş yavaş iflas 
noktasına doğru götürmektedir. Bunu, en önemli olarak, yatırımların ve ihracatın azalmasın
da görüyoruz. Bugün, ihracat en kritik noktaya gelmiştir: ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 50'lerin altına düşmüştür. Dış ticaret açığı 13 milyar dolar ve cari işlemler açuda, 5,5 
milyar dolar civarındadır. İç ve dış borçları ben artık söylemekten bıktım. Bunları sizler ben
den daha iyi biliyorsunuz ve şu anda görüşmesini yaptığımız 1994 yılı bütçesi daha şimdiden 
192 trilyon lira açık vermiş durumdadır. 

Dün yukarıda görüşdüğümüz vergi tasarısı konusunda, Sayın Başbakan televizyona çıktı, 
"vergi reformu yapıyoruz" dedi. Konulara girildikçe görülmektedir ki, bunun reformla en ufak 
bir ilgisi yoktur. Reform, toplumda yapısal bir değişikliği öngörür. Bu ise, yapısal bir değişikti-
ği değil -192 trilyonluk bütçe açığı da nazarı dikkate alınırsa- acaba, en kolay şekilde, kimden 
ve nasıl gelir temin ederim şeklindeki bir yaklaşımı öngörmektedir. 

Bugün, Türkiye'de, ne UDÎDEM modeli ne anahtarlar ortada kalmıştır ve ekonomi gün 
geçtikçe, gerçekten tehlikeli boyutlara gelmektedir. Mesela, bugün, sosyal güvenlik sistemi ta
mamıyla iflas etmiştir. Bu konuda, binlerce mektup belki arkadaşlarımıza da gelmektedir; sen
dikaların ve meslekî grupların, sosyal yardım zamlarının bütçeden karşılanmasına ilişkin, mil
letvekili arkadaşlarımızdan talepleri vardır, oysa, Emekli Sandığı da dahil olmak üzere, sosyal 
güvenlik kuruluşlarını iflas noktasına getiren en önemli etkenlerden bir tanesi, bizim bütün 
direnmelerimize rağmen çıkarılan Erken Emeklilik Yasasıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayalım. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, biraz evvel söylediğim, Devlet Plan

lama Teşkilatı uzmanlarının objektif öngörülerine bir misal olarak şunu gösterebilirim: 1994 
Yılı Programında yazıldığı gibi, Emekli Sandığı, daha şimdiden 2,7 trilyon lira açık vermiştir. 
Esasen 1994 yılı bütçesinin -bu, Maliye Bakanının sunuş konuşmasında da vardır- Emekli San-
dığıyla ilgili bölümüne baktığımız zaman, bu açığın 5 trilyondan fazla olacağı öngörüldüğü 
için bu kadarlık bir ödeneğin konulduğunu da görebiliyoruz. 
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Değerli arkadaşlar, Planlama Teşkilatının yeni bir yapılanmaya girmesinin gerekli oldu
ğunu ifade ediyorum. Devlet Planlama Teşkilatı, bugün, Türkiyemizde, devlet sektörüne, Par
lamentoya, Bakanlar Kuruluna, özel sektöre çok değerli elemanlar kazandıran, hakikaten be
yin bankası şeklinde çılaşan bir kuruluştur. Burada çalışan çok' değerli uzmanlarımız vardır. 
Bu uzmanlarımızın ve bu personelimizin özlük haklarının korunması ve ücret statülerinin di
ğer kuruluşlardan farklı olarak yeni bir esasa bağlanması gerekmektedir. Ben hatırlıyorum, 
bizim girdiğimiz yıllarda, Devlet Memurları Kanununa ilave olarak Devlet Planlama Teşkilatı
nın 91 sayılı Kanunu çerçevesinde, buralarda iyi elemanları istihdam edebilmek için, yurt dı
şından gelen dil bilir elemanları istihdam edebilmek için özel mukavele statüsü getirilmişti. O 
tarihlerde bu mukavele statüsü, yalnız DPT için uygulanırdı. Şimdi, bu özel sözleşme statüsü 
de dejenere edildi. Bunu uygulamayan hemen hiçbir kuruluş kalmadığı için, Devlet Planlama 
Teşkilatı uzmanlarına, kaliteli eleman bulmaya yönelik olarak tanınan bu enstrümanın da an
lamı kalmamıştır. Bugün Planlama uzmanları, gerçekten, özlük hakları açısından diğer devlet 
kuruluşlarıyla mukayese edildiğinde, düşük seviyede kalmışlardır. 

Ben, böyle bir anlayış içinde, Devlet Planlama Teşkilatının, şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. 1994 yılı bütçelerinin hayırlı olması
nı diliyorum ve bu vesileyle hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
SHP Grubu adına, Sayın Atilla Mutman; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ATÎLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Devlet Planlama Teşkilatının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum; şah
sım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemizin sanayi planlarıyla tanışması cumhuriyetin ilk yıllarına, 1930'lu 
yıllara uzanmaktadır. Genel anlamda planlama, 1960 tarihinde 91 sayılı Kanunla Devlet Plan
lama Teşkilatının kuruluşuyla gündeme gelmiştir. 1961 Anayasasının 41 inci ve 129 uncu mad
delerinde, ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmanın plana bağlanacağı ve kalkınmanın 
bu plana göre gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştı. Devlet Planlama Teşkilatı, uzun vadeli 
planlar ve yıllık programlar içinde belirli hedefler yönünde ülke kalkınmasını sağlayacak çalış
maları yapmak üzere, Anayasa gereğince kurulan nadir kuruluşlarımızdan birisidir. 

1982 Anayasasının 166 nci maddesinde belirtildiği gibi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
kalkınmayı özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla geliş
mesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli biçimde kullanılması
nı planlamak ve bu amaçla gerekli örgütü kurmak, devletin görevleri arasında sayılmıştır. Ba
kanlar Kurulunca 1984 yılında kabul edilen kanun hükmünde kararnameyle yeniden düzenle
nen Devlet Planlama Teşkilatı, uzun vadeli kalkınma planlarıyla yıllık programları hazırlama 
ve bunların uygulanmasını izlemenin yanı sıra, ekonomik, toplumsal ve kültürel politika ve 
hedeflerin belirlenmesinde danışmanlık etme, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konulardaki 
etkinlikleri arısında koordinasyonu sağlama, görüş ve öneriler geliştirme gibi görevler üstlen
miştir. Özel sektör, yabancı sermaye ve kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin politika önlemle
rini belirlemek, uygulamayı izlemek ve uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin yürütül
mesine ve geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler üretmek de Devlet Planlama Teşkilatının gö
revleri arasında sayılmıştır. 
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Devlet Planlama Teşkilatı, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamın krizli bir dönemden geçti
ği yıllarda kurulmuştur. Planlı dönemin başlamısıyla, o günlerin iç ve dış koşulları gereği, dev
let, dış ticaret, kambiyo, kur ve faiz politikaları gibi araçların yanı sıra, kamu iktisadî teşekkül
leri aracılığıyla ekonomik hayata da müdahale etmiştir. 

1970'li yılların sonuna kadar kamunun, başta ara malları üretimine yönelik sanayiler ol
mak üzere, büyük sermaye gerektiren yatırımları gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu dönemde 
sanayileşmeyle birlikte kentleşme de hızlanmış, hızlı nüfus artışına rağmen kişi başına düşen 
millî gelir ve okuma yazma oranında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Tarımda mekanızasyon 
ve modern girdi kullanımı yaygınlaşmış, çeşitli sektörlerde yeni kapasiteler yaratılmış, sanayi
leşmenin temel göstergelerinden olan elektrik enerjisi üretiminde çok büyük artışlar sağlan
mıştır. Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemlerinde, ortalama olarak sırasıyla yüzde 
6,6, yüzde 7,1 ve yüzde 6,5 gibi yüksek büyüme hızlarına ulaşılmış, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde, var olan ekonomik kriz nedeniyle büyüme hızı yüzde 2,1* e düşmüştür. 24 Ocak 
1980 istikrar tedbirleri çerçevesinde, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde yüzde 5,2'lik bir bü
yümeye ulaşılabilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1980'li yıllar, tüm dünyada ticaret ve diğer ekonomik 
ilişkilerin daha da serbestleştirildiği yeni bir dünya ekonomik düzeninin oluşturulmasına yö
nelik çabalara sahne olmuştur. Bir yanda gelişmiş ülkeler kendi aralarındaki mal ve sermaye 
hareketlerini kolaylaştırmaya gayret ederken, diğer yanda yeni sanayileşen ülkeler hem ekono
milerini dışa açma, hem de millî ekonomilerini serbest piyasa esaslarına göre düzenleme yö
nünde adımlar atmışlardır. Liberalleşme hareketi bu yıllarda Türkiye tarafından da benimsen
miş ve böylece ithal ikametsi politikası yoluyla sanayileşme stratejisi terk edilerek, ekonominin 
dışa açılması ve serbest piyasa sisteminin bütün kurumlarıyla oluşturulması işlemi hızlandırıl
mıştır. 

Ancak, bu dönemde plan ve program etkinliğinin artması gerekirken, Devlet Planlama 
Teşkilatı gelişmeleri takip edemez ve çözüm önerilerini geliştiremez bir duruma düşürülmüş, 
etkinliği azaltılmış, teşkilat yapısı değiştirilerek ekonomiyi yönlendirici stratejik önemi olan 
sosyal ve ekonomik gelişmelerin makro planlarını yapan bir yardımcı kuruluş olmaktan çıka
rılıp uygulamacı bir kuruluş yapısına dönüştürülmüştür. Bunun sonucu olarak bu dönemde 
yapılan kalkınma planları, görünüşte böyle olmakla birlikte, gerçekte büyük sapmalar ve ya
nılmalarla sonuçlanmıştır; Plan ve programların bir işe yaramadığı kanısı yaygınlaşmıştır ve 
Kurumun saygınlığı da oldukça zedelenmiştir. Bu durumun, Kurum çalışanlarına da olumsuz 
yansımaları olmuş ve değerli birçok uzman Kurumdan ayrılmıştır. 

Yapılan kötü planlarla erozyona uğratılan plan kavramının yanısıra, bütçelerin planlara 
uyumlu hazırlanma geleneği ise o dönemde yok edilmiştir. Birçok ekonomik hareket, çeşitli 
adlar altında bütçe dışı bırakılmış ve kontrolsüz bir yönetim anlayışı devlete hâkim olmuştur. 
Böyle bir anlayışın hüküm sürdüğü bir dönemde, "Anayasa gereği varlığına tahammül edilen 
bir Kuruluş" olarak algılanan Devlet Planlama Teşkilatının değişen dünyaya ayak uydurması 
ve dış ekonomik ve sosyal hareketleri takip ederek Türkiye'nin bu değişime uyum sağlamasına 
yardımcı olması da mümkün olmamıştır. Bu değişime Teşkilatın kendisi de uyum sağlayama
mış ve uygun yapısal reorganizasyonu gerçekleştirememiştir. O dönemde uygulamaya yönelik 
birimlerin Devlet Planlama Teşkilatına bağlanması, özellikle teşvik ve uygulamaların yeterince 
takip edilememesi sonucunu doğurmuş ve dönem, hayalî ihracatlarla, hayalî yatırımlarla 
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anımsanan bir dönem olarak Türk ekonomi tarihine geçmiştir. Koalisyon Hükümetinin teşek
külünün ardından bu Kuruluşumuz süratle ele alınmış ve yeniden yapılanma çalışmalarına baş
lanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün tüm dünyada kamu, imalat ve hizmet sektörle
rinden çekilmekte, sosyoekonomik altyapıya yönelmektedir. Türkiye'de ve dünyada özel sek
tör, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarında giderek artan bir rol oynamaktadır. Bundan böyle 
kamunun temel fonksiyonu, istikrarlı bir makro ekonomik ortam sağlamak, verimliliği artıra
cak hukukî ve teknolojik altyapıyı geliştirmek, eğitim, sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve kent
leşme gibi altyapı konularında yoğunlaşmak olacaktır. Bu çevçevede kamunun zarar eden ka
mu iktisadî teşekkülleri ve benzeri şekilde elinde bulunan sanayi varlığının özelleştirilmesinin 
önemi büyüktür. Bu itibarla, Devlet Planlama Teşkilatının serbest piyasa ekonomisindeki yeri 
ve önemi, piyasa ekonomisini tamamlayan bir anlayışla devam etmelidir. 

Bütün bu hususlar dikkate alındığında, Türk plancılığına, ülkemizin dünya ekonomisine 
entegre olma sürecindeki hızlanma ve dünyadaki liberalleşme ve küreselleşme eğilimleri göz 
önüne alınarak, yeni bir yaklışım getirme gereği doğmuştur. Bu anlayış doğrultusunda, Teşki
latın yapısı, ana işlevleri, küresel ve bölgesel ekonomilerle bütünleşme politikaları ve makro 
ekonomik politikalar üretilmek yıllık programları hazırlamak ve kamu projelerinin koordinas
yonunu yapmak olarak yeniden düzenlenmiş ve bildiğimiz gibi 511 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle yürürlüğe girmişti. 

Bu kararname uyarınca, Devlet Planlama Teşkilatındaki ana hizmet birimlerinin yeni dü
zenlenmiş şekli şöyle olmuştu : Yıllık Programlar ve Konjonktür Genel Müdürlüğü, Ekono
mik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yatırımlar Sektör Programları ve 
Koordinasyonu Genel Müdürlüğü, Yapısal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü, Kalkınma öncelikli Yöreler ve Bölgeler Gelişme Genel Müdürlüğü, Avrupa Top
luluğuyla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve 
Sosyal Yönetim Bilgi Merkezi Daire Başkanlığı. 

Bu ana hizmet birimlerinin adlarından da anlaşılacağı üzere, Devlet Planlama Teşkilatı
nın, yeni yapısıyla, ülkemizde süregelen değişim ve gelişmelere hızla ayak uyduracak bir yapıya 
kavuşturulması mümkün olmuştu; ancak, söz konusu kanun hükmünde kararnamenin Ana
yasa Mahkemesince iptali, Devlet Planlama Teşkilatının acilen yeniden yapılanmasının önü
müzdeki aylar içerisinde kanunlaşmasını zorunlu olarak ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değişen dünyamızın ve gelişen ülkemizin birçok kuru
mu gibi Devlet Planlama Teşkilatı da değişime ayak uydurmak zorundadır. Bu uyum, reorga-
nizasyonla birlikte, diğer kuruluşlarımızda olduğu gibi, personel kalitesinde ve personel politi
kalarında iyileştirme desteğiyle gerçekleştirilebilir. Bu Kuruluşumuzun, kuruluşunun ilk yılla
rında olduğu gibi, kaliteli ve çalışma amacına uygun personeli istihdam edecek bir personel 
politikasına kavuşturulmasının da gerekli olduğu inancındayım. Ancak bu şekilde yeniden ya
pılanmanın getireceği sonuçların olumlu ve verimli olacağı görüşümü de burada vurgulamak
ta yarar görüyorum. 

Sözlerime burada son verirken, Devlet Planlama Teşkilatının 1994 malî yılı bütçesinin ön
ce teşkilata, sonra ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Mutman çok teşekkür ederim, vaktinizi çok iyi kullandınız. 
Cumhuriyet Halk Partisi adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun. (CHP sıralarından al

kışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; Devlet Planlama Teşkilatı 1994 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde partim Cumhuri
yet Halk Partisi adına görüşlerimizi dile getirmek için söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, plan kavramını, plan düşüncesini tartışabilmenin, yorumlayabilmenin 
en zor olduğu bir kesitte, bir süreçte, Devlet Planlama Teşkilatının bütçesini tartışmaktayız. 
öncelikle, 1980'li yıllarda, 24 ocak sonrası dönemde, planlama düşüncesinin belirli ölçülerde 
giderek ekonomik kararların oluşumunda etkinliğini yitirdiğini ve Planlama Kurumunun, iş
levleriyle, kendisinden beklenen, kendisinden istenen, kendisine açılan alanda Türkiye'nin ih
tiyaç duyduğu ölçüde katkı sağlayamadığını saptamamız gerekiyor. Ancak, bugün, bugünden 
yarınlara, önümüzdeki özellikle beş yıllık döneme baktığımzda, yani, yedinci beş yıllık planın 
devreye gireceği, uygulanacağı döneme baktığımzda, planlamacı arkadaşlarımızı çok zor, ger
çekten planlama disiplini ve anlayışı açısından çok sıkıntılı günler beklediğini vurgulamak is
tiyorum. 

Planlama, belirsizlikler ortamında yapılamaz veya zor yapılır veya yapılır da hedeflerini 
tutturmak çok zorlaşır. Bugün ülkemizin çok temel dört sorunu vardır. Bu çok temel dört so
rundan birisi, hepimizin bildiği gibi son on onbeş yıllık dönemde ekonomide makro istikrarın, 
makro dengelerin bozulmasına neden olan fiyat istikrarsızlığıdır, yüksek enflas yoktur. 

İkinci temel sorun alanı olarak saptamamız gereken husus toplumun bireyler, sosyal kat
manlar ve bölgelerarası gelir dağılımındaki uçurumlar ve farklılaşmalardır. Doğaldır ki, bu dü
zeyde bir türlü kapatılamayan eşitsizliklerin toplumun farklı kesimlerinde farklı talepler yarat
makta oluşu, planlama sürecinde bir başka belirsizlik yaratmaktadır. 

Bir diğer faktör, bir diğer temel sorun, toplumun işsizlik, gizli işsizlik ve üretken istihdam 
düzeyindeki sorunlarıdır. Burada farklı rakamlara rağmen, Maliye Bakanlığının takdim etmiş 
olduğu metinde yer alan yüzde 14'ler düzeyindeki belirli yoruma göre saptanmış olan işsizlik 
rakamı, gerçekten, dünyanın bizim düzeyimizde olan ülkeleri içinde çok yüksek bir rakam. Bu 
düzeyde işsizliğin hâkim olduğu ortamlarda da, doğaldır ki, belirsizliklere bir başka boyut ek
lenmekte. 

Diğer bir temel sorun alanı da, ekonominin genel yapısı içindeki verimlilik düzeyinin, et
kinlik boyutunun yetersizliğidir. 

Bu dört temel unsuru (makro dengelerin sağlanmasını, işsizlik sorununun aşılmasını, ve
rimlilik ve etkinliğin sağlanmasını ve eşitsizliğin işsizlikle beraber aşılmasını) belirli ölçülerde 
hedeflemeden, yedinci planın belirlenecek hedefleriyle toplumun rafah beklentileri, demokra
si içinde taleplerinin karşılanması için ciddî adımlar atılabilmesi olası değil. 

Tabiî, önemli engeller, Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ortamda yatırım ve iç tasar-
ruflardaki olağanüstü düşük düzey ve kaynak sorununda karşı karşıya kalmış bulunduğu nok
tadır. Türkiye, yeterince vergi alamamaktan, iç tasarruflarını artıramamaktan ve özellikle bu 
yıl 5 milyar dolara yükselmiş bulunan cari açıklar ve rekor düzeye ulaşmış bulunan dış ticaret 
açığı boyutundan kaynaklanan iç ve dış kaynak bulma konusunda ciddî engellerle karşı karşı
yadır. Türkiye, işte böyle bir noktada yedinci planı karşılama sorunuyla karşı karşıya. 
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Bence temel çözüm, öncelikle, yöneticilerimizin, plan düşüncesinde, sorunları belirli bir 
disiplinle aşma anlayışını içlerine sindirebilmelerindendir. Eğer bunu sağlayabilirsek, sorunun 
büyük boyutunu aşmış oluruz. 

Geçenlerde, Sayın Başbakan, vergi tasarısının tanıtımı için yaptığı basın toplantısında, bir 
seri, ileriye yönelik kestirmelerde ve tahminlerde bulundu; ama bir başbakanın ağzından çı
kan, beyan ettiği rakamları tahmin olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunlar, bürokrasi
ye, ekonomiyi yönetenlere verilen hedeflerdir, toplum için yaratılan özlemlerdir, beklentilerdir. 

Sayın Başbakan, "2001 Planı" kavramıyla belirli rakamlar sundu. Tabiî, tahmin ediyo
rum, bu konuda belirli teknisyen arkadaşlarımızın da katkıları olmuştur. Ancak, enflasyon, 
büyüme, toplam kamu gelirlerinin gayri safi* millî hâsılaya oranları, toplam kamu harcamala
rının düzeyi, cari açık, dış ticaret açığı gibi ekonominin temel göstergeleri üzerinde bugünden 
1996'ya ve 2000'li yıllara yönelik verilen rakamları eğer Planlamaya verilmiş hedefler olarak 
almamız gerekiyorsa, bunları ciddî olarak tartışmamış gerekiyor. Yok, eğer bunlar Sayın Baş
bakanın şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılmakta olan vergi tasarısının onaylanma 
sürecini hızlandırmak amacıyla, bir ekonomist olarak, belirli'varsayımlarla verdiği rakamlar-
sa, bence o da ciddiyetle bağdaşmaz; ama, ben verilen rakamları gerçekçi bulmadığımı da ifa
de etmek istemiyorum. 

Türkiye'nin sorunlarının boyutu, Sayın Başbakanın vermiş olduğu rakamlarda da yatı
yor; ama, yedinci plan bir başka büyük iddia sürecinde hazırlanacak; çünkü, yedinci plan dö
nemi AT'la entegrasyon dönemini içerecek. Biz bir taraftan ülkenin içinde bulunduğu belirsiz
lik ortamını gidermek ve toplumun temel beklentilerini karşılamaya yönelik çıkışlar yapmak 
amacını gerçekleştirirken, diğer taraftan, AT'ın, ekonominin performansına getirmiş olduğu 
çok katı kriterleri belirli ölçülerde yakalama zorunda bulunacağız. Tabiî, bü arada sanayiin, 
ticaret kesiminin, tarımın AT'la entegrasyon süreci içinde kendi iç uyumunu sağlama sıkıntıla
rını yaşayacağız. Bu da yetmiyor. Değerli planlamacı bürokrat arkadaşlarım da gözlemliyor
lardı; bugün artık siyasetin her yelpazesi belirli bir yenileşme arayışı içindedir. 

Bugün, Türkiye'nin yapısı büyük ölçüde tıkanmıştır; devletin yönetim şeklinin, idarî ya
pılanmasının büyük ölçüde değişime ihtiyacı vardır. Gerçekten, tepeden tırnağa kalıcı değişik
likleri yerine getirmemiz lazımdır. 

Bir yerelleşme anlayışını, sadece idarî yapıda halka yakınlaşmak, demokrasiyi derinleştir
mek anlamında değil, ekonominin yönetiminde de ektinliği yakalamanın bir aracı olarak gün
deme getirmek zorundayız. 

Devlet Planlama Teşkilatının, yedinci beş yıllık planı hazırlarken, böyle kapsamlı yerin
den yönetimi temel alan bir yönetim reformunu ele alması ve ekonminin belirli müdahale araç
larını, vergi salma yetkilerini ve özellikle sosyal sektörlere ilişkin belirli politikaları yerel kade
melerde çözümlenmesini hedef alacak duyarlılığa yönelmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin, doğusunda, güneydoğusunda yaşamakta olduğu terör, 
planlama sürecine belirsizlik katan diğer bir ciddî sorun. Terör sorununu, siyasette şiddet so
rununu, toplum olarak, ayrımsız bir duyarlılıkla aşmak zorundayız. Ancak, şu içinde bulun
duğumuz dönemde, terör sorununun ülke kaynaklarının çok ciddî bir bölümünü yutmakta ol
duğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, terör 
sorununa son derece kararlı bir şekilde tavır koyarken, terörün söndürülmesi için her türlü 
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önlemin alınmasını öngörürken, bu sorunun en kısa sürede bir iç yumuşamayla, iç barış süre
cini terörle mücadele sürecine endeksli kılmadan sağlama becerisini, kararlılığını devreye so
kabilmenin yalnız ülkemizde her kökenden insanımızın huzurlu yaşam hakkı, demokrasi ve 
refah özlemlerini karşılama açısından değil, aynı zamanda planlama sürecinin belirli bir belir
sizlik ortamından kurtarılması açısından da gerekli olduğu görüşündeyiz. 

Yedinci beş yıllık planın, toplumun giderek artmakta olan refah özlemlerini karşılaması 
gerekiyor. Refah özlemleri, sadece maddî gelir artışıyla şekillendirilemeyecek, artışa endeksle-
nemeyecek alanlardır. Yedinci beş yıllık plan, dünden farklı olarak, belirli sosyal alanlarada 
duyarlılık göstermek zorundadır. Bugün, çevrenin korunması ve çevreye karşı duyarlılığa mil
yonlarca engelli insanımızın topluma daha üretken ve daha huzurlu bir yaşam içinde kazandı
rılmalarına, kentlerde sayıları giderek artmakta olan sahipsiz çocuklarımızın sorunlarına, ba
kıma muhtaç insanlarımızın rehabilitasyon sorunlarına ve refahın göstergesi olan diğer sosyal 
içerikli sorunlara yeni bakışlar getirmek ve onları ekonomik planlama sürecimizin hedefleriyle 
entegre etmek sorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, ben 1994 bütçesinin tartışılması sürecinde, birkaç cümleyle, içinde 
bulunduğumuz yedinci beş yıllık plana yönelik birkaç noktayı belirlemek istedim. 

Zamanım bitmek üzere, son cümlelerim olarak şunu belirtmek istiyorum : Devlet Planla
ma Teşkilatının, hepimizin, tüm partilerin katıldığı, rekabetçi, örgütlü, sosyal sorunlara du
yarlı bir piyasa düzeni içinde; ancak, siyasetçilere ve hükümetlere alternatif politikalar üretebi
lecek; esnek, dinamik, konjonktürün gelişmelerini yakalayabilen; değişen, açılan dış dünya ko
şullarında Türkiye'nin dinamik rekabet gücünün hangi noktalarda, hangi öncü sektörlerde ola
bileceğini kestirebilen yeni bir stratejik planlama anlayışıyla, dünden daha etkin olarak devre
ye sokulması gerekir; böyle bir anlayışı bütün siyasetçilerin yakalaması gerekir. Bu anlayışı göz-
ardı edip, "ben bilirim, ben üniversite hocasıyım, ben size öğretirim" anlayışıyla sorunları aşa
bilmemiz mümkün değildir. Bilgi çağına, ileri teknoloji düzeyinde sanayileşme sürecini aşma 
noktasına gelmek zorunda olan Türkiye'nin, eşitlikçi refah toplumunu ve onun iç barışını sağ
lamak için ortaya koyacağı ortak duyarlılıkta Devlet Planlama Teşkilatının da çok etkin işlev
lerine ve görevlerine ihtiyacı vardır. 

Ben burada, bu duyarlılığın altını bir daha çizerek, 1994 yılı Devlet Planlama Teşkilatı 
bütçesinin, kuruluşumuza, ülkemize, insanlarımıza hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygıları
mı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Aksaray Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı 1994 malî yılı Bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, planlamanın, adı bir; fakat tanımı çok çeşitlidir, özel sektöre göre planla
ma, kamuya göre planlama, sosyalist ekonomilere göre planlama, karma ekonomilere göre plan
lama veya liberal ekonomilere göre planlama tanımları çok farklıdır; ama, çeşidi ve maksadı 
ne olursa olsun, planlamanın şöyle bir ortak tarifini yapmak mümkündür : Hangi ülke, hangi 
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idarece veya hangi sistemde olursa olsun, bütün ekonomik kaynakların, toplumun mevcut ve 
gelecekteki ihtiyaçlarına göre en etkin şekilde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi olayına plan
lama denilebilir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî, planlama, kıt kaynakların, toplumun ve insanların ihti
yacına göre yönlendirilmesi, değerlendirilmesi olayı olduğuna göre, bunun insanlık tarihiyle 
başladığını izah etmek veya söylemek mümkün olabilir. İnsanlar, bol kaynaklarını bol zaman
da, kıt kaynaklarını kıt zamanda harcasatardır, insanlık nesli bugüne kadar gelemezdi. 

Ülkemizde de, özellikle cumhuriyet tarihinde kurulan 50 hükümetin konjonktürel dönem
lerini, 1923"ten 1950'ye kadar olan dönem; 1950'den 1960'a kadar olan dönem; 1960'tan da 
bugüne kadar yani şu anda yedinci planın tartışıldığı dönem olarak ayırabiliriz. 

1930'Iu yıllarda hazırlanan ve uygulanan ilk planların özelliklerine girmek istiyorum : 
1930'lu yıllarda tek parti iktidarı mevcuttu. Tek partinin ilkelerinden birisi devletçilik ilkesidir. 
Yani, altı okun birisi devletçilik. Bu ilkeye göre, Türkiye bir plan hazırlıyor, uyguluyor ve adına 
da "ilk sanayi planlan" deniyor. Birinci Sanayi Planının özelliği -ki, iki plan vardı ve ikinci 
plan uygulanamadı- hukukî değil, idarî kararları kapsamasıdır. Yani, hukukî bir niteliği yok
tu, hükümetin idarî kararını kapsamaktaydı. 

ikinci, kamu sektörü için hazırlanmıştı. Birinci ve İkinci Sanayi Planında özel sektör yoktur. 
Üçüncüsü, makro değildi. Yani, bütün ülkeyi ilgilendiren bir olay değil, sadece sanayi sek

törünü ele almıştı. 
Tabiî ki, bu Birinci ve ikinci Sanayi Planları, en azından, ülkemize şunu kazandırmıştır : 

Kıt kaynaklarla, o günkü Türkiye'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde nasıl karşılanacağını günde
me getirmiş ve bence başarılı da olmuştur. 1950 yılına kadar geliyoruz, 1950 yılında bir kopuk
luk oluyor, 1960 yılında kalkınma planlarına geçiyoruz. , 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1950-1960'h yıllar, her ne kadar göze çarpmasa da, planlı bir 
dönem içerisinde yer almasa da, ben inanıyorum ki, 1950-1960'U yılların iktidarları, gerek iç 
kaynaklarla, gerekse dış borçlanmayla, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu bütün sektörlere girmiş
tir. Bugün üzerinden gidip geldiğimiz anayolların açılması, büyük şehirlerin oluşması, barajla
rın temelinin atılması 1950-1960 yılları arasında olmuştur. Bu döneme, her ne kadar "plansız 
dönem" deniyorsa da, en iyi kalkınma hamlelerinin başlatıldığı dönem olmuştur. 

Şimdi gelelim 1960'Iı yıllardan sonra hazırlanan planların özelliklerine : 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 1961 Anayasasıyla gündeme gelen, hatta ihtilalin oluşmasına 

sebep olan veya olduğu iddia edilen, "kaynakların har vurulup harman savrulduğu, bunun 
için bir planlama gerekir" dendiği, o zamanın iktidarına bu şekilde suçlama yapıldığı bir or
tamda, ihtilalden sonra, Başbakanlık bünyesinde kurulan bir daire sonradan planlama ünitesi 
halinde getirilmiştir. Bu şekilde, 1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı başlamış ve 
bugüne kadar da Türkiye bir planlama kavramıyla karşı karşıya. 

Otuz yıldır uyguladığımız planlamanın özellikleri: 
1. Anayasal boyutu var ve kurumsallaşmıştır. Yani, planlama olayı, Anayaysamıza gir

mişti, hukukî bir boyutu vardır. 
2. Kamu ve özel sektöre yöneliktir. 
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3. Makro ve bölgesel plan anlayışı gelmiştir. Planın, makro olduğu kadar, bölgesel özel
liği de vardır. Kalkınmada öncelikli yöreler bazen 10 vilayet, bazen 20 vilayet oluyor, bazen 
de 30 oluyor, Hükümetlerin tercihine göre değişiyor. Mesela, 2 - 3 vilayeti kapsayan, Erzurum 
Kırsal Kalkınma Projesi, Çorum-Çankırı Projesi gibi... Plan makro, olduğu kadar, bölgesel 
kavramları da ihtiva ediyor. 

4. Uluslararası ekonomik ilişkilerle ilgili politikalar üretmeye ve kuruluşlar arasında ko
ordinasyon sağlayama yöneliktir. Planlamanın bugünkü fonksiyonları içinde, yurt içi ekono
mik dengeleri kurmak ve ko'ordirie etmek olduğu gibi, devletimizin girdiği uluslararası ilişki
lerde müşavirlik hizmetleri de vardır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, bölgesel veya küresel 
ekonomik anlaşmalara giriyor. AT, KEİB, EFTA, NAFTA, Türkî cumhuriyetlerle, Ortadoğu 
ülkeleriyle girdiğimiz bölgesel anlaşmalarda, devlete destek hizmeti, yönlendirici müşavirlik 
hizmetleri vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1963-1993 planlı uygulama döneminde altı tane plan uygulan
dı, yedincisinin de hazırlıkları başlatıldı. Toplumun her kesimi planlamayı aşağı yukarı benim
sedi. Gerek siyasal iktidarlar, gerek kesintili dönem dediğimiz askerî iktidarlar da planlamayı 
benimsedi ve kaldırmadı. 

Birinci Planda da öngörüldüğü gibi, Devlet Planlama Teşkilatı, otuz yılda, kamu sektö
ründe olduğu kadar -ki, son yıllarda kamu sektörünü geriye çekiyor- özel sektörün gelişmesin
de de çok başarılı hizmetler verdi. Türkiye'nin eski ithalatçı esnafından, uluslararası rekabete 
giren büyük firmalar meydana gelmesine ön ayak oldu ve bunları teşvik etti. 

Bir diğer konu, hükümetlerin benimsediği ve planlamanın öngördüğü şekilde, kamu, eko
nomideki ağırlığını yavaş yavaş terketmeye başladı. Yani, kamu sektörü, imalat sektöründen 
yavaş yavaş çekildi, bu sahalara özel sektör kondu. Şimdiki özelleştirmenin temelinde de bu 
yatmaktadır. Yani, kamunun yapacağı işi özel sektör yapacak. 

Yine, makro planlamanın yanında bölgesel kalkınmaya öncelik veren anlayışlar ön plana 
çıktı; GAP, KOP (Konya Ovasını Sulama Projesi), Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi, Çankırı-
Çorum Kalkınma Projesi gibi. Yani, yöresel planlama anlayışı bugün toplumun ve yörelerin 
isteği haline geldi. 

Kamu kurum ve kuruluşları arasında ekonomik ve sosyal alanlardaki uygulama ve geliş
melerin elde edilmesinde ahengi sağlamaya özen gösterdi. Tam sağladı diyemiyorum, sağlama
ya özen gösterdi... 

Kamunun çekilmek istediği ve özel sektörün yetişemediği bazı ekonomik ve sosyal konu
ların gelişmesinde özel teşvik sistemlerini öngördü ve uygulanmasını sağladı. 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yabancı sermaye ve teknolojilerin yurdumuza girişini sağlayıcı 
tedbirlerin gelişmesini sağladı. 

Ülkemizde fazla olan kaynakların dışarıya satılması için bazı teşvik tedbirlerini geliştirdi 
ve uygulanması için hükümetlere müşavirlik yaptı. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; otuz yıllık plan uygulamasında uluşılamayan hedefler de var
dır Planlamanın otuz yıldır gördüğü fonksiyonların yanında bir de ulaşamadığı, ulaştınlama-
dığı hedefler de vardır veya ülkemizin ulaşamadığı hedefler vardır. Bunlar şunlardır : 

Bölgesel kalkınma politikası iflas etmiştir ve bölge kalkınması için verilen teşvikler boşa 
gitmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; değerli büyüğüm sayın Algan Hacaloğlu ve -Planlamada bir
likte çalıştık- siyasal parti liderlerinin veya temsilcilerinin ifade ettikleri ortak bir nokta var: 
"Terörün temelinde, verilen teşvikler yatıyor" deniyor. Orta Anadolu'nun bir evladı ve bir mil
letvekili olarak ben de aynı kanaatteyim, özellikle, kontrolsüz verilen teşvikler, bugün, terö
rün finansman kaynağı olmuştur. Eğer geri kalmışlık varsa, güneydoğuda da vardır, doğuda 
da vardır: Karadeniz'de de vardır, Içanadolu'da da vardır, Toroslar'da da vardır, Trakya'da da 
vardır. 

Ülkeyi kalkındıracağım diye kontrolsüz verilen teşvikler, terörün finansman kaynağı ol
muştur. Ben bunu altı yıldır iddia ediyorum, şimdi de aynen söylüyorum. 

Ben, kesinlikle, bir bölgemin kalkınmasına karşı değilim. Zaten, verilen teşvikler o bölge 
insanına gitmemiştir; verilen teşvikler, o bölge insanını öldürecek teröristlere gitmiştir. Olay 
budur. Onun için, bölgesel kalkınma olayı yeniden gözden geçirilmeli, bölge kavramı yerine, 
yöre kavramı getirilmelidir. Bu yöre, Karadeniz'de de olabilir, Akdenizde'de olabilir, Ege'de 
de olabilir, Trakya'da da olabilir, Batı Karadeniz'de de olabilir. Yani, nerede ihtiyaç varsa ora
da olması lazım. 

İkincisi, can güvenliği olmayan yerde mal güvenliği de olmaz. Devletin bunu kavraması 
lazım. 

Bir diğer konu, sektörel bazdaki teşvik uygulamalarında çok büyük sapmalar olmuştur. 
Millet olarak bir yapımız var, "vur" deyince öldürüyoruz. Teşvik deyince, bir sahanın gelişti
rilmesinden çok, o sahada boş ve atıl kapasite yaratıyoruz. Bugün Türkiye'nin Akdeniz yöre
sinde, Ege yöresinde, diğer turistik yörelerimizde, teşvik, teşvik teşvik... Buralarda oteller, ar
tık birbirleriyle rekabet eder hale geldi ve borçlarından dolayı satılıyorlar. Onun için, ülkemi
zin ihtiyacına göre, sektörel bazda kontrollü teşvik olursa, yetimin hakkından kesilen kör ku
ruş hedefini bulur; aksi halde, birbirleriyle rekabet eden alanlar yaratırsak, kaynaklarımız if
las etmiş olur. Turizmde böyle oldu. Hayvancılıkta hiçbir teşvik yerini bulmadı. 

Gemicilikte teşvik dedik, TIR'da teşvik dedik, kendimizi bir kaptırdık, Avrupa'nın ne ka
dar yaşlı gemisi, TIR'ı varsa bugün Türkiye'de; enkaz oldu. O gemiler, jilet yapılmak için İs
tanbul Ahırkapı önlerinde sıra bekliyor. 5 milyon dolarlık gemiyi teşvik adı altında 60-70 mil
yon dolara ülkemize soktuk ve şimdi o gemiler -hem kapasite fazlalığı olduğundan hem de 
yaşlı olduklarından- jilet olmayı bekliyorlar. Onun için, burada, "Planlama başarılı olmadı" 
diyemiyorum; başarılı ettirmediler, zorladılar. Burada Planlamanın bir kabahati yok. özellik
le 1984 yılından sonra, ekonomiyi yöneten kuruluşlar arasında kopukluklar olmuş, bunun fa
turası da ekonomiye çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, vaktinizi kullandınız, sözünüzü kesmiyorum. Tamamlayınız... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Daha yarısında değilim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; son on yıldır ekonomiyi yöneten kuruluşlar arasında rekabet 
edici ortam yaratılmıştır; Planlama, Maliyeye karşı; Hazine, Planlamaya karşı: Kamu Ortaklı
ğı, her ikisine de karşı... Bu kuruluşlar arasındaki sürtüşmenin sonucu yüzde 0 (sıfır) kalkın
ma, yüzde 100-yüzde 80 enflasyon olmuştur. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; diğer konulara girmek istemiyorum; ama, şu gerçeği acı da 
olsa söylemek istiyorum : Son on yılda Planlamanın başına gelen, hiçbir kuruluşun başına 
gelmemişti, özellikle son 4 yılda, 3 defa kanunu değiştirilmiştir. Planlama mensuplarının öz
lük haklarıyla oynanmıştır ve şu anda hâlâ Planlamanın kuruluş kanunu yoktu. ANAP'ın yaptığı 
kötü başlangıcı, maalesef biz de 2 yıldır devam ettiriyoruz. Bugün, Planlama mensupları bu 
kuruluştan kaçar olmuştur. Bir zamanlar, devletin en iyi bürokratlarını yetiştiren Planlamada
ki görevliler bugün, "yarın ne olacağız" görevliler endişesini taşımaktadırlar. Kuruluş kanunu 
yok, özlük haklarıyla oynandı. Fonksiyonu yitirildi. Yani, alelade, lalettayin bir kuruluş halin
de, bir kenara itilmiş vaziyettedir. Planlamayla oynamak, sorunlarını sürüncemede bırakmak, 
ne ANAP'a hayır getirdi, ne de bize hayır getirir. Ben, bunu, bir Doğru Yol Partisi millevtekili 
olarak söylüyorum. Kuruluş kanunu hâlâ böyle sürüncemede, bırakılırsa, arkadaşların özlük 
haklarıyla uğraşılırsa, bir hayır getirmez. Yarı şaka yarı ciddi söylüyorum: Bugün, Planlamada 
çalışan, 15 yılda yetişmiş, birini anadili gibi olmak üzere iki lisan bilen bir uzmanın aldığı ma
aşla, yeni uzmançavuşluğa giren ilkokul mezunu bir adamın aldığı maaş aynıdır. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, Planlamayı itmek kakmak, bir kenarda bırakıp görmez
likten gelmek kimseye hayır getirmez, tşe yaramıyor mu; kapatalım daha iyi olur; ama, işe ya
rıyorsa, anayasal bir kuruluşsa, kanununu ortada bırakmayalım. Planlamadaki, arkadaşları, 
Hazinenin elinde, Maliyenin elinde, Kamu Ortaklığının elinde veya Başbakanlıkta bir müşavi
rin elinde oyuncak etmeye kimsenin hakkı yoktur. Düşünün; bütçe görüşülüyor yukarıda, Ma
liyeden bir uzman bir not iletiyor; Planlamanın bütün özlük hakları gidiyor. Ondan sonra, 
sen bu kuruluşun Yedinci Beş Yıllık Planı hazırlamasını bekliyorsun.... 

Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum : Burada Planlamacı arkadaştar da, var, diğer ka
mu kuruluşlarındaki personelin çoğu, saat 18.00'i bile beklemeden, mesai saati bitimini bile 
beklemeden kaytanrlar, kaçarlar giderler; ama, Planlamada mesai saat 18.00'den sonra baş
lar, gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çalışılır ve Türkiye'de de, Ankara'da da ışığı sönme
yen tek kuruluştur. Hükümetin bu kuruluşa mutlaka itibar etmesi gerekir. Sürüncemede olan, 
3 defa bozulan, 4 defa buraya gelen kanununun çıkması lazım. Planlama, bu memlekete çok 
iyilik yaptı. Bu Hükümetin de Planlamaya yapacağı bir iyilik varsa, onu sürüncemeden kurtarsın. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gelecekte planlamanın önemi çok büyük olacaktır. Ben bunu 
kabul ediyorum. Çünkü, dünya, entegre bir bir topluluk haline doğru gidiyor. Yani, bugün Ame
rika'da planlama yok mu? Var. Amerika'da bir firma veya hükümet her istediğini yapmıyor; 
dünyanın ihtiyacı neyse, Amerika toplumunun ihtiyacı neyse ona göre davranıyor. Avrupada 
böyle davranıyor. Yani, biz, liberalleşiyoruz diye planlamadan vazgeçemeyiz. Çünkü, Planla
ma, artık, küçük projelerin üretildiği bir kuruluş değildir. "Küreselleşen dünyada Türkiye'nin 
ekonomik yeri ne olmalıdır? Ülkelerin bölgesel kalkınmalarında Türkiye'nin yeri ne olmalı
dır? Ne alır, ne verir? Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz ne olmalıdır?" işte, Planlamanın 
esas önemi burada ortaya çıkıyor. Yani, Planlamanın önemi giderek artıyor. 

Önemi giderek artan bu kuruluşa, Hükümetin ve bu Meclisin önem vermesini bekler, 1994 
yılı bütçesinin Devlet Planlama Teşkilatına, mensuplarına hayırlar, uğurlar getirmesini diler, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Refah Paprtisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA ZEKÎ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletekilleri; Devlet 
Planlama Teşkilatının 1994 yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere, Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. Bu görüşmelerin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatı, 30 Eylül 1960 yılında kurul
muş, otuzüç yıllık önemli bir teşkilatımızdır. Bu zaman içerisinde, Devlet Planlama Teşkilatı, 
devletin temel tercihleri ve hedefleri istikametinde önemli politikalar üretmiştir. Yaptığı teknik 
çalışmalar ve koordinasyon hizmetleriyle uzun yıllar hükümetlere müşavirlik görevini üstlen
diği gibi, üst yönetime de bazı değerli yöneticilerin yetiştirilmesi konusunda önemli bir ekol 
görevini de üstlenmiştir. 

Planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından itibaren 6 tane beşer yıllık kalkınma planı hazır
lanmıştır. Bu planlarla, ülke kaynaklarının rantabl ve rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi, 
millî gelirin artırılması ve bölgelerarası dengesizliklerin ortadan kaldırılması hedeflllınmıştırr. 
Uzun yıllar geçmiştir, bu uzun yıllar içerisinde acaba ülkemiz hangi noktaya gelmiştir; buna 
kısaca bir göz atmakta fayda vardır. 

Şüphesiz, bu zaman zarfında, nominal planda da olsa, önemli gelişmeler ve değişiklikler 
olmuştur. Örneğin, 1960'lı yıllarda gayri safi millî hâsılamız 50 milyar lira iken, 1993 yılı itiba
riyle 1 katrilyon 126 trilyona ulaşmıştır. Hükümet pragramına göre de 1994 yılındaki gayri safı 
millî hâsılamız 2 katrilyon 136 trilyon olacaktır. Yine, 1960 yılında şehir nüfusumuz yüzde 28 
iken, bugün yüzde 56'ya ulaşmıştır. İthalatımız, bundan 33 sene önce 470 milyon dolar iken, 
bugün 30 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımız, bundan 33 yıl önce 320 milyon dolar iken, 1993 
yılında 15 milyar dolar olmuştur. 

Bu rakamlara baktığımız zaman, gerçekten, Türkiye gelişmiş midir, gelişmiş ülkeler arası
na girebilmiş midir ve zengin bir ülke statüsüne kavuşmuş mudur? Bunu tespit edebilmek için 
bazı göstergelere temas etmekte fayda vardır, özellikle ihracaat yapısını incelediğimiz zaman 
bu hemen ortaya çıkacaktır. 1992 yılındaki 14,7 milyar dolarlık ihracatımız içinde sanayi ürün
lerinin payı görünürde yüzde «lltür. 14,7 milyar dolarlık ihracatımızın 2,3 milyar dolarını ta
rım ürünleri teşkil etmektedir. Bu durumda, tarımın ihracattaki payını yüzde 15 olarak gör
mek mümkündür. Ancak, detaya inildiği zaman görülecektir ki, sanayi ürünlerinin alt sektör
lerinde, tarım sektörüne dayalı bazı sanayi ürünlerini hesaba kattığımız zaman, sanayinin ih
racat içindeki payının gerçekte yüzde 83 değil, yüzde 38 olduğunu görmekteyiz. Böylece, tarım 
sektörünün ihracatımızdaki payının yüzde 60'Iar mertebesinde olduğu görülecektir. 

Uluslararası değerlendirmelere göre, eğer bir ülkenin, ihracatında sanayi ürünlerinin payı 
yüzde 80'in üzerinde ise, o ülke kalkınmış kabul edilmektedir. Aynı şekilde, meseleye istihdam 
açısından da baktığımız zaman, Türkiye'nin kalkınmış değil, belki kalkınmakta olan bir ülke 
görünümü arz ettiğini ifade edebiliriz. Bugün kırsal kesimdeki istihdam yüzde 44 civarındadır. 
Halbuki, gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe istihdam edilen nüfus oranı yüzde 25'in üzerin
de değildir. Bu oran, AT ülkelerinde -ortalama olarak söylüyorum- yüzde 8'dir. 

Yine, Türkiye'yi bazı ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman, -özellikle, birlikte kalkınma ham
lesine başladığımız ülkelerle-maalesef çok ileriye gitmediğini görmekteyiz. Bir misal arz etmek 
istiyorum : 1970 yılında Türkiye'nin gayri safî millî hâsılası 12,9 milyar dolarken, o yıllarda 
Güney Kore'nin gayri safî millî hâsılası 8,8 milyar dolardı. Planlama Teşkilatının yayınlarından 
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öğrendiğimiz kadarıyla, 1992 yılı itibariyle Türkiye'nin gayri safî Millî hâsılası 111 milyar do
lar, Güney Kore'nin ise 295 milyar dolardır. 

Değerli arkadaşlar, bütün bunlar, Devlet Planlama Teşkilatının kendini yenilemesi ve ge
riye doğru bir değerlendirme yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Geriye doğru giderek 
bir değerlendirme yaptığımız zaman, bugüne gelinceye kadar yapılmış olan 6 tane kalkınma 
planı içerisinde, sadece ve sadece 1968 ile 1972 yıllarını kapsayan İkinci plan ile, 1984 yılındaki 
ara dönemi hariç tutacak olursak, hiçbir plan hedefine ulaşmamıştir. Meseleye, yıllara göre 
baktığımız zaman, bazı yıllarda hedefler çok aşılmış olabilir; ama, beşer yıllık kalkınma plan
larının ortalamasını aldığımız zaman, maalesef, sadece ve sadece, iki dönemde aştığını görü
yoruz. 1994 yılında, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi bitip, Yedinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı 1995 başından itibaren yürürlüğe girecektir. Yine Planlamanın değerlendirmesine göre, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının hedeflediği rakam yüzde 7 idi ve şu andaki hesaplarına 
göre, maalesef, hedef tutturulamamıştır; yüzde 5,4'te kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, plan hedeflerindeki kalkın
ma rakamları aslında net de değildir, brüttür. Nüfus oranımızı çıkardığımız zaman, kalkınma
mızın, büyümemizin çok küçük bir rakam içerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Ayrıca, büyü
me, gerçekten kalkınma manasına mı gelmektedir? Büyümenin, kalkınma manasına gelmedi-, 
ğini, son yıllardaki ekonomik göstergeler ve tablolar göstermektedir. Her şeyden evvel, büyür
ken, ithalattaki büyüme ve tüketimdeki büyümeler de dikkate alındığından dolayı, nominal 
planda, gerçekten büyüme görüldüğü halde; maalesef, reel planda, hiç de büyümediğimiz göze 
çarpmaktadır. Büyüme hızlarının reel olmadığını, dış ticaret açığının artmakta olduğunu, borç
ların fazlalaşmakta olduğunu, gelir dağılımının bozulmakta olduğunu ve ekonomik dengele
rin altüst olmakta olduğunu dikkate aldığımızda, reel bir şekilde büyümeden söz etmenin müm
kün olmadığını görmekteyiz. 

İşte, 1993 yılı bitmiştir, 1994 yılına geçtiğimiz bir zamanda yüzde 70'lere varan bir enflas
yon, 300 trilyonu geçen bir iç borç, 60 milyar dolar civarındaki bir dış borç, 13,3 milyar dolar 
dış ticaret açığı, 5 milyar doları aşan cari işlemler açığı ve 1994 yılı için öngörülen 192 trilyon 
liralık bir bütçe açığı... Evet, bu 192 trilyon liralık bütçe açığı nasıl kapatılacaktır?.. Kaldı ki, 
1993 yılını değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çok iyi bir tablo çıkmamaktadır. 1993 yılında 
konsolide bütçedeki açık 53 trilyon olarak öngörülmüştü.; ama, şu anda bu bütçe 122 trilyon 
liralık bir açıkla kapandığına göre, bunun manası gayet açıktır; hedeflenen bütçe açığı, yüzde 
130'luk bir sapma göstermiştir. 1994 yılında 192 trilyonluk bir açık öngörülmüştür. İnsaflı bir 
şekilde hesap yapacak olursak, her şeyden evvel, 192 trilyonluk açığın, çok rahat bir şekilde, 
yüzde 100'lük bir artışla 400 trilyonu aşabileceğini ifade etmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıkları Hükümet nasıl kapatacaktır? Sayın Başbakanın ifade
lerinden vergi yoluyla, açık finansmana gitmek suretiyle, borçlanmak suretiyle, KİT'lere yapı
lacak zamlarla veyahut da özelleştirme yapmak suretiyle bu açığın kapatılması öngörülmekte
dir. Gerçekten bu şekilde ki bir mantıkla, zaten, Türkiye ekonomisi bu noktaya kadar gelmiş
tir; eğer bu mantık terk edilmezse, bu politika terk edilmezse, Türkiye'de yaşayan 60 milyon 
insanı zor günler bekliyor demektir. 

Refah Partisi olarak şunu arz etmek istiyoruz ki, biz, sadece tenkitlerle yetinmek istemi
yoruz, bütçe açıklarının kapatılmasıyla ilgili olarak bazı önerileri de kendilerine takdim etmek 
istiyoruz. 
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Bütçe açıklarını doğuran en önemli etken, bilindiği gibi, Körfez Savaşından doğan fatura
dır. 1990 yılından sonra, Körfez'in faturası bizim üzerimize çıkarılmıştır ve daha geçenlerde, 
Hazineyle, Devlet Planlama Teşkilatının müşterek yapmış olduğu bir hesaba göre, şimdiye ka* 
dar bizim uğradığımız zarar 16 milyar dolardır. Bu kimin hatırınadır? Elbette ki, Amerika'
nın, Ortadoğudaki çıkarlarının korunması hatırınadır. 

16 milyar dolar dışında, hâlâ Irak'tan tahsil edemediğimiz 2 milyar dolar alacağımız var
dır. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez savaşı dolayısıyla Türkiye 
kendilerine destek olduğu için 1 milyar dolar civarında yardım yapmışlardır. Ancak, bu para 
da, şu anda, Washington'da, Amerikan Merkez Bankasında bulunmaktadır. Bütün bunları top
ladığımızda bize, yaklaşık 19 milyar dolarlık bir zarara baliğ oluyor demektir. Yuvarlak olarak 
20 milyar dolar üzerinden hesap edecek olursak, bu 300 trilyon lira yapar. Halbuki, bizim şu 
andaki açığımız, 192 trilyon lira olarak öngörülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, vaktiniz dolmuştur, bağlamaya gayret ediniz. 
ZEKÎ ÜNAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bütün bunların yanında, güneydoğu

daki, kontaklarını kapatmış olan kamyonları, tankerleri, işsiz kalan insanları ve Ortadoğuyla 
olan ticaretimizin bozulmasını da dikkate aldığımız zaman, bu kayıpların gerçekten çok bü
yük boyutlara ulaştığını ve yılda 10 milyar dolara vardığını hesap edebiliriz. Eğer Hükümet 
bütçe açıklarını kapatmak istiyorsa, ambargonun mutlaka kaldırılması lazım geldiği noktasın
dan hareketle, Amerika'ya karşı tavrını koyabilmelidir. 

Diğer taraftan, bugün doğal kaynaklarımız tam manasıyla değerlendirilebilmiş değildir. 
Madenlerimiz öylece durmaktadır. Mesela, 240 milyon ton civarında olan doğal soda yatakla
rımız, dünyada ikinci sırada olmasına rağmen, 1979 yılından beri işletilememektedir. Su kay
naklarımızın, 70 yıllık bir dönemde, sadece ve sadece yüzde 33'ü kullanılabilmiştir. 

Bunun dışında, islam dünyasıyla olan münasebetlerimiz, maalesef, Avrupa Topluluğuna 
göstermiş olduğumuz heyecanı bu bölgeye göstermediğimizden dolayı, Hükümetin bu konu
daki çalışmaları da arzu edilen bir seviyeye ve düzeye gelememiştir, tşte bu noktada Devlet Plan
lama Teşkilatına çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Devlet Planlama Teşkilatı, ar
tık, klasik bürokratik kalıpların ötesinde, mega projeler üreten, büyük düşünen, hükümetlere 
yön veren ve ülkenin geleceğiyle ilgili büyük projeler ortaya koyabilen bir teşkilat olmak duru
mundadır. 

Değerli arkadaşlarım, süremin bittiğini Sayın Başkanımız ifade ettiler. Burada sözlerimi 
bitirmek istiyorum. Aslında Avrupa Topluluğu konusuna da değinmek istiyordum; ama, sü
rem bittiği için, bir tek cümleyle şunu belirtmek istiyorum ki: Avrupa Topluluğuna girme sev
dası, Türkiye'yi, maalesef, kısır bir döngü içerisine itmiştir. Ta 1963 yılında yapılan Ankara 
Antlaşmasından bu yana aradan 30 yıllık bir zaman geçmiştir. Avrupa Topluluğu bize yüz ver
mediği halde, biz sürekli olarak onların kapısında beklemekteyiz. 

1981 yılında Dördüncü Malî Protokolle imza edilmiş olan ve Türkiye'ye verilmesi gereken 
600 milyon ECU'luk paranın hâlâ verilmemiş olmasına rağmen, Avrupa Topluluğunun tam 
üyesi olan Yunanistan'a, bugüne kadar 22 milyar dolar para verilmiştir. Türkiye onurlu bir 
ülkedir, Türk halkı onurlu bir halktır, onun için Hükümete hatırlatmak istiyorum, lütfen, onu
rumuzu Avrupa kapılarında harcamayın, Biz, büyük bîr millet olduğumuza göre, tslam dün
yasındaki yerini alması gereken Türkiye'nin bu fonksiyonunu, bu misyonunu üstlenmesi lazım 
gelir. Bu yönüyle Hükümete çok büyük görevler düşmektedir. 
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Bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve 1994 yılı Devlet Planlama Teşkilatı 
bütçesinin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan; buyurun. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla

rım; saygılarımı sunarak, değerli sözcülerin konuşmalarına karşı Hükümet adına, bazı bilgile
ri sunmak suretiyle cevap vermek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının, yeniden yapılanması, günün ve çağın ihtiyaçlarına cevap ve
rebilmesi için, kanun hükmünde kararname ile, bu yöne tevessül edilerek düzenlemesi yapıl
mıştır. Ancak, kanun hükmünde kararname, bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş; fakat, gerekçeli karar henüz yayınlanmamıştır. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra, de
ğerli sözcü arkadaşlarımızın eleştirilerinde belirttikleri çok önemli noktalar da dikkate alına
rak, yeni bir düzenlemeye yönelinecektir. 

Değerli arkadaşlarım, sözcü arkadaşlarımız, Devlet Planlama Teşkilatının sayısal yapısı 
üzerinde de durdular. Bu konuda kısa bir bilgi sunmak istiyorum : Halen Devlet Planlama 
Teşkilatında 32 yönetici, 334 uzman ve uzman yardımcısı, 383 de diğer personel bulunmakta
dır. Uzman personelin 130 kişisi master, 124 kişisi doktora, 6 kişisi de doçent derecelerine sa
hip bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, eleştiriler arasında, Sosyal Güvenlik sisteminin iflas ettiği ifadeleri 
vardır. SSK'nın, finansman darboğazını aşmak maksadıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu yeniden düzenlenerek, kurumun sorununa çözüm getirilme amacına yönelinmiştir. Yasada, 
ana hatlarıyla şu konularda düzenlemeler yapıldığını bir defa daha hatırlatmakta yarar gö
rüyorum : 

Prim tahsilatlarını hızlandırmak amacıyla, amme alacaklarının tahsiline ilişkin yetkilerin 
kurumca kullanılma imkânı sağlanmıştır. Kurumun satışa elverişli mal varlıkları satılarak, ku
ruma gelir imkânları sağlanması yoluna gidilmiştir. Kurumun düşük kiralı binalarının rayiç 
bedellerden kiraya verilmesi imkânı getirilmiştir. Prim tahsilatının ve kaçaklarının önlenmesi 
amacıyla, kuruma önemli sayıda teftiş ve kontrolden sorumlu kadrolar verilmiştir. SSK, fi
nansman imkânlarının modern finans ilkelerine göre değerlendirilmesine imkân verecek teşki
lat yapısına, yeni düzenlemeyle kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, erken emeklilik uygulamasının, Emekli Sandığını finansman dar
boğazına soktuğu ifade edildi. Tabiî ki, bu eleştiriyi hemen göz ardı etme imkânı yoktur. 1992'de, 
erken emeklilik uygulaması neticesinde, 28 bin kişi bu yasadan yararlanmış ve emekli olmuş
tur. Emekli olan bu kişiler, bu yasayı bekleyen kişiler olup, bir yığılmanın sonucu olarak bu 
kadar fazla kişinin emekli olması durumu doğmuştur. Bundan sonra, emekli sayısının normal 
trendine ineceği düşünülmektedir. 1993 yılı açığını ve 1994 yılı kurum gelirini artırmak üzere, 
tazminatların, emekli keseneğine tabi tutulan kısmı, Bakanlar Kurulunca yüzde 7'den yüzde 
10'a yükseltilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın, vergi reformuyla ilgili açıklamalarında sunduğu 
1956 ve 2001'e yönelik rakamlar, DPT'ye verilmiş hedefler midir şeklinde bir soru, sanıyorum, 
Sayın Hacaloğlu tarafından ortaya konuldu. Sayın Başkanın, ilgili dönem itibariyle verdiği ra
kamlar, Devlet Planlama Teşkilatının üzerinde çalıştığı makro ekonometrik model çerçevesin
de kamu finansmanına disiplin getirici, AT ile gümrük birliği vesair politikalar göz önüne alı
narak yapılan projeksiyonlardır. Başka bir deyişle, vergi reformu vesair önlemlerin, bir makro 
model çerçevesinde similasyonu sonucunda ortaya çıkan yol gösterici rakamlardır. Bu projek
siyonlar, kamunun borçlanma gereğinin azaltılması, özelleştirme ve vergi yasasının getireceği 
imkânların makro etkilerinin değerlendirilmesi için yapılmaş projeksiyonlar olarak mütalaa 
edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, sözcü arkadaşlarım 1994'ün bütçe açığı olan 192 trilyon lira üzerin
de haklı olarak durdular. Bu açıkların giderilmesi için hazırlanmış olan vergi reformuyla ilgili 
yasa, halen, bilindiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzdadır. Umuyorum ki, eleştiriler de 
dikkate alınmak suretiyle, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilecek, eksikleri varsa 
giderilecek, fazlaları varsa çıkarılacak ve fakat, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse 
Yüce Mecliste, en sağlıklı zemine vergi yasamız oturtulmuş olacaktır. 

Bütçe açıklarının giderilmesi için önemli unsurlardan bir tanesi de özelleştirme olup, Hü
kümetimiz bu istikametteki çalışmalarına devam etmektedir. Tabiî ki, bütçe açıklarının gide
rilmesinde iç borçlanma da etkili bir unsur olarak göz önünde tutulmaktadır. 

Refah Partisinin değerli temsilcisinin burada söyledikleri bir konuya değinmek istiyorum. 
Gerçekten, körfez krizinin faturası Türkiye'ye ağır olmuştur; bunu, herhalde hepimizin kabul 
etmek mecburiyeti vardır; bu konudaki eleştirileri gözden uzak tutma imkânına ülke olarak 
sahip değiliz. 

Bu arada, bir konuya temas etmek istiyorum : Avrupa Topluluğuyla olan ilişkilerimiz, bi
zim, islam alemiyle olan ilişkilerimizi zaafa uğratacak ilişkiler değildir. Türkiye, Avrupa Top
luluğuyla ilişkilerini sürdürürken ve geliştirmeye çalışırken, haliyle, tslam ülkeleriyle -tarihten 
gelen bağlarımızı da dikkate alarak, inanışlarımızdaki birliği de dikkate alarak- olan ilişkileri
ni daha da güçlendirmek için gayretlerini devam ettirmek mecburiyetindedir ve devam ettirme
nin çalışmaları içerisinde olmak, hepimizin müşterek görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmacı arkadaşlarımızın eleştirilerini büyük bir memnuniyetle 
burada takip ettiğimizi ifade etmeliyim. Çok önemli fikirler söylediler. Bundan sonraki çalış
malarımızda bunlardan yararlanmak bizim için de bir görev olacaktır. Katkılarından dolayı 
bütün arkadaşlarımıza ve Yüce Meclise sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lehinde, Sayın Alparslan Tür keş?.. Yok. 
Sayın Seyfi Şahin; buyurun efendim. 
SEYFÎ ŞAHIN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kuruluşu 30 Eylül 1960 

günü Genel Başkanımız Sayın Alparslan Türkeş tarafından yapılan Devlet Planlama Teşkilatı, 
şüphesiz ki, Türk Devletine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ancak, o günden bugüne, otuz 
yılı aşkın bir süredir gördük ki, Türkiye, çok ileri gitmiş bir ülke olamadı. Devlet Planlama 
Teşkilatının, Türkiye'nin, özellikle sanayileşmesi üzerindeki çabası, yatırımlar, teşvikler vesaire 
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konularındaki gayretleri, elbette bir verim elde etmiştir; fakat, gerek jeopolitik durumu, ge
rekse tarihî yapısı, millî yapısı itibariyle, Türk devleti, dünyada küçük olamaz, tarihî misyonu 
buna manidir. Bu yüzden de, gerek dostlarının ve gerekse düşmanlarının fazlaca ilgi gösterdiği 
bir alan olan Türkiye, yeniden büyük olmak zorundadır. Bu nedenle, Devlet Planlama Teşkila
tına çok büyük görevler düşmektedir. 

En sön, 30 Ağustos 1993 tarihinde çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle, Yatırım
lar, Sektör Programlan ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü gibi, çok önemli bir Genel Müdür
lüğün kurulması bizleri son derece memnun etmiştir. Bu demektir ki, Türkiye Devleti, sanayi
leşmeye karar vermiştir. Sanayileşmeye karar vermişse, bütün planlamasını da buna göre yapa
caktır. 

Planlamada ve sanayileşmede önemli hedefler ne olmalıdır? Türkiye, bugün, enflasyon, 
pahalılık ve işsizlikle mücadele eden bir ülkedir, dış borçları gırtlağına kadar yükselmiştir. Bu 
bakımdan, devletin bu ekonomik problemlerinin hallinin iki yolu vardır : Birincisi, kesinlikle 
tasarruf tedbirleri almalı; ikincisi, kesinlikle üretimi artırmalıdır. Bundan başka hiçbir yol yoktur. 
Yani, devletlerin, vergiyi, artırma, emisyon hacimlerini artırma, dış borç alma, iç borç alma 
gibi kısır döngüler içinde bir yere varması mümkün değildir. Bu yüzden, Genel Başkanımız 
Sayın Alparslan Türkeş'in ileri sürdüğü, yirmi yıllık "Dokuz Işık" doktrininin hedeflediği pren
sipler, devlet, millet ve özel sektörün yeniden planlanması ve reorganizasyonu; ayrıca, tarım 
kentleri projesinin, köy kalkınmasında en önemli faktör olduğunu göstermek açısından 
önemlidir. 

Değerli milletvekilleri; sanayileşmek için şu beş faktörü bilmek lazımdır : Birincisi, ham
madde; ikincisi, emek; üçüncüsü teknoloji; dördüncüsü, sermaye ve beşincisi de teşebbüstür. 

Türkiye, hammadde, teknoloji ve emek yönünden tamam bir ülkedir. Teşebbüs için de, 
Devlet Planlama Teşkilatı veya devleti planlayan Yüksek Planlama Kurulu gibi müesseselerin 
bu işe karar vermesi lazımdır. 

Türkiye, sanayileşmek için sermayeyi nereden bulmalıdır? tşte bu, en büyük problemdir. 
Türkiye'ye 1954 yılından bugüne kadar, sanayileşmek için, ancak 14 milyar dolarlık bir dış ya
tırım sermayesi girmiştir ve bu çok düşüktür. O halde, kesinlikle bir iç tasarrufa gitmeliyiz ve 
devlet sektörünü, millet sektörünü, özel sektörü hızla devreye sokmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşmek için, önce devletin, "ben sanayileşmeliyim" diye bu
na niyet etmesi, arkasından da kararlılıkla bu işin üstüne gitmesi lazım. Bu kararlılık için önü
müzde birçok metod var. Almanya'nın 1945 yılından sonra hızlı kalkınmasındaki metod, "Er-
hard Metodu" dediğimiz metodun çok basit bir esprisi vardı : Lükse ve ölü yatırımlara aşırı 
vergi, sanayi ve üretime yönelik yatırımları da teşvik, tşte bu kadar basit. Bu iki tedbir, Al
manya'yı onbeş yıl içerisinde dünyanın süper ülkelerinden birisi haline getirdi; ama, Türkiye'
nin geçmişteki israf iktidarları, dışarıdan aldıkları yüksek faizli pahalı paraları, kredileri, ölü 
yatırımlara, otellere, konutlara vesaireye yatırarak, Türk Devletini, bugün, bir yılda 217 trilyon 
lira faiz ödeyecek hale getirmiş, fakir, fukara ve yetimin hakkını yabancı'bankerlerin cebine 
göndermiştir. Bu bakımdan, eğer Türkiye sanayileşecekse, şahsen benim teklifim şudur : Bi
rinci olarak, Türk Ticaret Kanunu, Türk sanayiine engeldir, değiştirilmelidir, düzeltilmelidir. 
İkincisi, SSK Kanunu, Türk sanayiinin önünde engeldir, değiştirilmelidir. Sendikalar Kanunu, 
tş Kanunu gibi birçok kanun ve vergi kanunları Türk sanayiinin önünde engeldir. 
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O halde, bu organizasyonu yeniden yapabilmek, Türkiye'yi sanayileşmiş bir ülke, dünya
nın süper bir ülkesi yapabilmek, Türkiye'yi bir Japonya yapabilmek, hatta daha da büyük ya
pabilmek, Orta Asya'daki Türklerin, Türk Milletinin moral seviyesini yükseltebilmek için, ye
niden, Devlet Planlama Teşkilatına büyük görevler düşmektedir. 

Bu borçlarla, bu yağmalanmış bir ülke konumuyla, bu bütçeyle şimdilik buraya kadar an
cak gidebiliriz; ama, bundan sonraki planlama için tavsiyemiz, söylediğimiz prensipler çerçe
vesindedir. . * 

Bütün bu duygularla hepinize saygılar sunar, 1994 yılı bütçesinin milletimize ve memleke
timize hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Aleyhte, Sayın Veli Aksoy... Yok. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teş

kilatının kuruluş yıllarında ben ilkokuldaydım ve o zamanlar "plan mı, pilav mı" tartışmaları 
yapılıyordu ve ilkokulda biz de o tartışmaları yapmıştık. 

Demekki, Devlet Planlama Teşkilatı, plansız yürütülen devlet yatırımlarının doğurmuş ol
duğu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve 1960'lı yıllardan itibaren, Türkiye Cumhuriyeti devle
tinde, Osmanlı'daki Enderunun fonksiyonunu üstlenmiştir. Bugün, Devlet Planlama Teşkila
tından yetişen cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri vardır ve bunlar hep 
o ocaktan yetişip gelmişlerdir. 

1960'lı yıllarda, Türkiye'nin bir plana, programa ihtiyacı vardı. O günkü dünya konjonk
türünde de merkezî planlamalar ön safta olduğu için, Devlet Planlama Teşkilatı, o yıllarda 
büyük hizmetler yapmıştır, Türkiye'nin kalkınmasında faydalı olmuştur. 

1980'li ve 1990'lı yıllara geldiğimizde, artık, dünyadaki planlamalarda politikalarda da bir 
değişiklik gözükmektedir. Bugün, artık, desantralizasyon, özelleştirme, yerinden yönetim, yetki 
devri, bütün dünyada tartışılan ve kabul edilen yönetim biçimleridir. Biz ise, hâlâ, Devlet Plan
lama Teşkilatı planlamalarında ağır bir merkeziyetçiliği devam ettirmekteyiz. Günün ihtiyaçla
rı açısından ve çağdaş koşullar açısından, Devlet Planlama Teşkilatını ve bütün işlerimizi dina
mik düşünce zorunluluğumuz vardır. Bir zamanlar iyi ve güzel olan, her zaman iyi ye güzel 
olacak diye bir durum da yoktur. Her anın, kendi kuralları içerisinde, o günün şartlarında Tür
kiye'nin menfaati ve ilmin gerçekleri doğrultusunda kararlarımızı gözden geçirip, yeni duruma 
göre, yeni şekiller verme zorunluluğumuz vardır. Devlet Planlama Teşkilatımızın da, Türkiye'
nin de, bugün, artık, herkesin kabul ettiği gibi, bu ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yapılanma
ya; bürokrasisini, ekonomisini, iç yapısını, idarî yapısını yeniden şekillendirmeye ihtiyacı oldu
ğunda bütün partiler ve insanlarımız hemfikirdir. 

Bu yapılanmaları gerçekleştirecek, bu yapılanmaları yönlendirecek ve 21 inci yüzyılın Tür
kiye'ye yüklemiş olduğu Türk asrını gerçekleştirebilecek Türk devletini oluşturmada, Devlet 
Planlama Teşkilatımıza büyük görevler düşmektedir; fakat, Devlet Planlama Teşkilatının içine 
çekilmiş olduğu şu andaki durumunda ve şu andaki şartlarında böyle bir fonksiyonu üstlene
bilmesi de çok zordur. Maalesef, bugün Devlet Planlama Teşkilatında çalışan insanlarımız 
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çok ince detaylara kadar çalışmaya mahkûm edilmiş durumdadırlar. Gerçekte, bütçeyi yapan, 
bütçenin dengelerini ayarlayan, yatırımların nerede, nasıl olacağına karar veren Devlet Planla
ma Teşkilatının uzmanlarıdır. Sonra, kabul edilmiş, plana programa girmiş olan yatırımlara-
nn yapılabilmesi için, her kademede onay veren de onlardır. Çok fazla günlük icraatın içerisi
ne çekilmişlerdir. Diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkilatı personelinin sorunları vardır. Bu 
kadar büyük kararları verecek iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır, tyi yetişmiş insana da, iyi 
maaş vermemiz lazım. Ben, orada çalışan insanların çalışma koşullarını biliyorum; maaşları 
itibariyle, diğer yerlerle kıyasladığınızda, layık oldukları durumda değillerdir. 

Diğer taraftan, bilgi asrı diyoruz, bilgisayar asrı diyoruz; ama bütün bu planlamaları ya
pacak olan insanlar, ancak, kendi dallarında birlikte çalışmış oldukları devlet dairelerine rica-
larıyla bilgisayarlarını alabilecek durumdadırlar. Bu insanları, bu ayıplardan da kurtarmamız 
gerekir; hem devletin bütün görevlerini onlara yükleyeceğiz hem de kendilerine yeterli imkân
ları sağlamayacağız... Bu da yanlış bir politikadır. 

Diğer bir husus da şudur : Devlet Planlama Teşkilatının günlük siyasetin dışına çekilmesi 
gerekir. Devlet Planlama Teşkilatı çalışanlarının, Müsteşarının ve Müsteşarlığının, günlük si
yasî konjonktürel çekişmelerin üzerinde kalması ve dışına çekilmesi lazım. Maalesef, hangi ik
tidar döneminde olursa olsun, Devlet Planlama Teşkilatına siyasî baskılar uygulanmaktadır. 

Diğer bir husus da şudur; mademki Devlet Planlama Teşkilatı Türk ekonomisinin makro 
dengelerini ayarlayacaktır, ekonomiye yön gösterecektir; o halde bu dengelerin ayarlanmasın
da, teşvikler, en önemli manipülasyon vasıtasıdır. Teşvik alanlarının hangi alanlar olması ge
rektiğinin, hangi projelere, hangi sektörlere ne kadar teşvik verilmesi gerektiğinin ayarlanması 
hususları Devlet Planlama Teşkilatında kalması gerekirken, Hazineye aktarılmıştır. Acaba bu, 
uygulamada, Türk Milleti ve Türk Devleti açısından ne kadar faydalı veya zararlı olmaktadır; 
bunun tartışılması gerekir. 

Bence, artık, şu aşamada, 1960'h ve 1970'li yıllarda çok faydalı hizmetler yapan Devlet 
Planlama Teşkilatının, içinde bulunduğumuz şartlar ve koşullar açısından, fonksiyonlarının, 
görevlerinin yeniden belirlenmesi, Türkiye'nin ve günümüzün şartlarına göre ayarlanması ge
rekir. Bunu da yapacak olan teşkilat kanunudur ve maalesef, hâlâ, teşkilat kanunu çıkmış de
ğildir. 

Türk Devleti, istesek de, istemesek de, bu coğrafyada, Osmanlı misyonunu üstlenmek zo
rundadır. Eğer Anadolu'da rahat yaşayabilmek istiyorsak, Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta
doğu'da söz sahibi olma mecburiyetimiz vardır. Bu da, güçlü bir ekonomiyi, güçlü bir tekno
lojiyi ve bilgi asrını yakalamış bir Türkiye'yi zarurî kılmaktadır. 

Bunun planlarını, programlarını ve yönlendirmesini yapacak olan -her gün gelen ziyaret
çileri karşılayıp yemek yedirmek ve çay içirmekten başka bir şey yapamayan, onlara iş bulma 
peşinde koşan, tayin ve nakille uğraşan- milletvekilleri ve -kanunların çok az milletvekilinin 
katılımıyla görüşüldüğü- Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu fonksiyonunu yerine getirememek
tedir. Bu fonksiyonu üstlenmiş olan, Devlet Planlama Teşkilatıdır. Gelin, Devlet Planlama Teş
kilatını, layık olduğu yere hep birlikte getirelim; hem personel olarak hem yetki olarak hem 
de teçhizat olarak. 

Bu duygularla, 1994 yılı bütçesinin Devlet Planlama Teşkilatına ve milletimize hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

Yalnız, bir sözünüzü düzeltiyorum : Fonksiyonunu yapamayan Meclis, açık bulunmaz; onun 
için, Meclisimiz fonksiyonunu yapamıyor diye, kimsenin aklından geçmesin. Yüce Meclis, her 
zaman fonksiyonunu yapıyor. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

7. — Devlet Planlama Teşkilatı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A.— CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 179 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 ' Planlama Hizmetleri 245 320 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 16 350 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 440 850 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2, — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 Mali Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
• 1050 S.K. 83. 

Md. gereğince 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ertesi yıla Saklı tutulan 

Toplam Harcama Ödenek devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 231 207 895 000 142 890 885 000 88 275 684 000 41 326 000 432 820 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhe-
sabı kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, zatı âlinize, Başkan
lık divanına ve bütün milletvekili arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, kabul ettiğiniz programa göre, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz almış 

bulunan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 
Gruplar : SHP; Nami Çağan, İstanbul Milletvekili; CHP; Algan Hacaloğlu, İstanbul Mil

letvekili; DYP; Ali Rıza Gönül, Aydın Milletvekili; RP; Abdullah Gül, Kayseri Milletvekili; 
ANAP; Güneş Taner, İstanbul Milletvekili. 

Şahıslar : Lehinde, Alparslan Türkeş, Yozgat Milletvekili; Aleyhinde, Haydar Oymak, Ama-
saya Milletvekili. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Nami Çağan; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sizleri şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

1980'li yıllarda ve içinde bulunduğumuz 1990'lı yılların başında, Türk vergi sisteminin ka
mu finansmanı işlevini çok eksik bir şekilde yerine getirmesi ve kamu borçlanma gereğinin git
tikçe artmasıyla birlikte, Hazinenin, geleneksel gelir-gider dengesizliğini yer ve zaman bakı
mından denkleştirme görevi, geri planda kalmıştır. 

Artan bütçe açıkları, iç ve dış borçlanmayı, son iki yıldır iyice bozulan dış ödemeler den
gesi de yine dış borçlanmayı, dış borçlanmanın yabancı sermaye piyasalarına başvurularak ger
çekleştirilmesi türünü ön plana çıkarmıştır. 

Tamamlamak üzere olduğumuz 1993 yılı ve bütçesini tartıştığımız 1994 yılında, dış ticaret 
açığı ve cari işlemler açığı tehlikeli sayılacak boyuta varmıştır. 1988'de 1,8 milyar dolar olan 
dış ticaret açığının 1993'de 13,3 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Yine, 1988'de 1,6 
milyar dolar olan cari işlem açığının ise 5 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. 

1993 yılında, dış ticaret açığı, başlangıçta öngörülen hedeften yüzde 50'yi aşan bir oran
da, cari işlem açığı da yüzde 400'ün Üstünde bir sapma göstermiştir. Bu şekildeki sapma eğili
mi devam ettiği takdirde, 1994 yılı için hedeflenen 13,2 milyar dolarlık dış ticaret açığıyla 4,5 
milyar dolarlık cari işlem açığının gerçekleşmesi, zor görülmektedir. Cari işlem açığı, kısa va
deli dış borçlanmayla karşılandığından, ülkemiz, yabancı malî piyasaların üzerinde faiz öde
mek zorunda kalmaktadır. 
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1993'te, başlangıçta öngörülenin çok üstünde ortaya çıkan dış açıkla, yüzde 120'nin üs
tünde sapma göstererek büyüyen konsolide bütçe açığı birleşmiştir. 1994 yılında da hedeflerin 
bu şekilde sapması, içinde bulunduğumuz yüzde 60-70'Ierdeki kronik enflasyonu üç haneli hi-
per enflasyona kolayca dönüştürebilir. Çünkü, her iki açık da, fiyatlar genel düzeyi üzerinde 
birlikte baskı yaratmaktadır. Bir ekonomide, iç açıkla dış açık aşırı boyutlarda birleşirse, mak-
ro dengeyi korumak mümkün değildir. 

1992 ve 1993 yıllarında köklü istikrar önlemlerine başvurulmamış, enflasyonun hızını ya
vaşlatabilmek için, bir yandan düşük faiz politikası uygulanmış, diğer yandan da Türk parası
nın değeri yapay olarak yüksek tutulmuştur. Bu politikayla, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 50'ye kadar düşmüş, artan ithalat, sanayie ucuz girdi sağladığından, sanayi ve ticaret 
kesiminde, zorlamayla, yapay bir gelişme sağlanmıştır. 1993'te yüzde 7'ye yakın bir büyümeyi 
sağlayan bu politikayı da sürdürme olanağı yoktur. 

Dış ticaret ve cari işlemler açığındaki büyümeyi önlemek için, Türk parasının değerini, 
yapay olarak değerli tutmak yerine düşürmek gerekmektedir; ancak, böyle bir yaklaşım deği
şikliği, dövizle borçlanmış olan iş çevrelerini, bu arada doğal olarak başta bankaları çok zorla
yacak, faiz oranlarını bugünkü düzeyde tutmak mümkün olmayacaktır. 

Mevduat ve repo faizlerinin yükselmesi, Hazine bonosu faizlerinin yükselmesini zorunlu 
kılmaktadır. 1994 yılında 192 trilyon lira olan bütçe açığının 100,8 trilyon liralık kısmının Ha
zine bonosuyla karşılanması öngörülmektedir, öte yandan, döviz kurundaki artışın faiz oran
larındaki artışın üzerinde tutulması halinde, ülkemize sıcak paranın girmesi mümkün olmaya
caktır. 

Döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki olası bir yükselmede, 1993 yılında, dünyada plas
man sahiplerine en çok kazandıran borsa olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının gelişme
sini olumsuz yönde etkileyecektir. Pek tabiî, borsayı geliştirecek başka önlemler devreye soku
lunca, bu etkide bir azalma ortaya çıkacaktır; ancak> 1993 yılında borsadaki gelişmenin ne 
ölçüde sağlıklı bir temele dayandığı da, ayrıca bir tartışma noktasıdır. 

Faiz oranlarının kalıcı olarak aşağıya çekilmesi, bir yandan dış borçlanmanın azaltılması
na, kamu finansman açığının azaltılmasına, diğer yandan da iç tasarrufların artırılmasına; ya
ni, reel bazı önlemlerin alınmasına bağlıdır. 

1994'te de, 1993'te olduğu gibi, iç ve dış açığın birlikte bulunması, Türkiye'nin uluslarara
sı piyasalardaki riskini artıracaktır. 

1993 yılında, 1993 programında öngörülen net dış borçlanma hedefinin 6 katı üzerinde 
bir dış borçlanma gerçekleştirilmiştir. 1994 programında ise, 1993 gerçekleşmesine değil, 1993 
programına göre yüzde 23,7'lik bir daralma öngörülmektedir. Böyle bir politika değişikliği ger
çekten zorunludur. Bu, pek tabiî, ekonomide somut bir daralmayı da ifade etmektedir. 

Uluslararası malî kuruluşlara yaptığımız faiz ödemeleri, artık bunlardan sağladığımız kay
nağı aşma noktasına gelmiştir. 

içinde bulunduğumuz "döviz kuru-faiz" kısır döngüsünü, kendi içinde kur ya da para 
politikasıyla kırmak mümkün değildir. Gerçekçi ve kalıcı çözüm, maliye politikası önlemlerin
de aranmalıdır. Zaten bu yönde de, bir vergi önlemleri paketi hazırlanmış bulunuyor; bu, se
vindirici bir gelişmedir. 
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Yakın bir gelecekte (1995 yılının başında ya da sonunda) dış ticaret dengemizi ciddî olarak 
sarsacak bir gelişme de, Avrupa Birliği ile gerçekleştireceğimiz gümrük birliği olacaktır. Güm
rük birliği gerçekleştiğinde, dış ticaret açığımızın büyümesi kaçınılmazdır; çünkü, Maastricht 
Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki adı "Avrupa Topluluğu" olan Avrupa Birliği, si-
naî ürünlerde gümrüklerini, 1973'te, katma protokolün yürürlüğe girmesiyle sıfırlamıştı. Şim
di, Avrupa Birliği çıkışlı sınaî ürünlere karşı gümrükleri sıfırlamak sırası Türkiye'ye gelmiştir. 
Dolayısıyla gümrük birliği, dış ticaret dengemizi daha da bozulma yönünde etkileyecektir. 

Gümrük birliğinden sağlayacağımız, şimdilik görünen tek somut çıkar, Avrupa Birliğinin 
tekstilde ve hazır giyimde koyduğu kotoları kaldırmasından kaynaklanmaktadır. Eğer biz bazı 
sektörlerimiz için, bazı hassas sektörlerimiz için koruma istersek, bu avantaj da bize, hiç kuş
kusuz, sunulmayacaktır. 

Üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliğinin daha düşük olan gümrük tarifesini ve uyumu
muzdan kaynaklanan ek olumsuz etkiyi de hesaplamamız gerekmektedir. Dahası da, gümrük 
birliğinin koşulları arasında, Avrupa Birliğinin dış ticaret politikasına uyum kurmamız hususu 
da vardır, yani bu da istenmektedir. Oysaki, gümrük birliğinin kalıcı bir özelliği değildir bu 
durum; yani, topluluğun dış ticaret politikasına uyum, ekonomik bütünleşme modeli olarak, 
ekonomik birliğin bir özelliğidir. 

Gümrük birliği modelini aşan böyle bir taahhüde girdiğimiz takdirde, topluluğun, üçün
cü ülkelere karşı, örneğin Lomi Anlaşmasının tarafı olan ülkelere yenileştirilmiş Akdeniz poli-

• tikasının tarafı olan ülkelere karşı tanıdığı, tanımak üzere olduğu tercihli avantajlar, bu ülkele
re karşı bizim tarafımızdan da tanınmış olacaktır. Kaldı ki, Avrupa Birliği, Türkiye'ye uyum 
için öngörülen 600 milyon ECU'luk dördüncü malî protokole yıllardır -Yunanistan'ın vetosu 
nedeniyle- işlerlik kazandırmadığı gibi, tarihleri geçmesine rağmen, beşinci ve altıncı malî pro
tokolleri de gündeme getirmemiştir. 

Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kesinlikle bir kapitülasyona dönüşmemelidir. Eğer Avrupa 
Birliği ile, bir gümrük birliği modeli içinde bütünleşmeye girersek; bu takdirde, korumacılık 
anlayışımızı da, teşvik sistemimizi de adamakıllı değiştirmek durumundayız. Bu çerçeve içinde 
-anlamı ortaya çok konulamadı; özel tüketim vergisi yanlış yönleriyle tartışılıyor- özel tüketim 

• vergilerinin büyük önemi bulunmaktadır. Her şeyden önce, özel tüketim vergileri, 3,5 milyar 
dolarlık kaybımızı, yani topluluğun daha düşük olan gümrük tarifesine uyumumuzdan kay
naklanan kaybı önleyecektir. _ 

Ayrıca, bu vergi, üretim ve tüketim kalıpları çerçevesinde, dolaylı ve esnek koruma düze
ni, yani, hukuka uygun bir koruma düzeni getirecektir. Avrupa Birliğinde otuzbeş yıldır, özel 
tüketim vergileri, üye devletler tarafından son derece usta bir şekilde, bu amaçla kullanılmıştır. 

Buna karşılık, bizim yönümüzden topluluğa, daha doğrusu Avrupa Birliğine uyum adı
na, spontane uyumlaştırma gerekli değildir. Spontane uyumlaştırmanın anlamı şudur : Bir devlet, 
üye devlet değildir; ama, dışarıdan, topluluğun her düzenlemesine uyum kurmaktadır... Bunu 
kapalı gözle yapmamamız gerekiyor. 

Türkiye'nin yapısına ve çıkarlarına göre, uyumlaştırma konusunu, her bir konuyu, ayrı 
ayrı tartışmak durumundayız. 

Toplulukla gümrük birliği ilişkisine girdiğimiz takdirde, bizim kabul ettiğimiz şudur: Türkiye 
ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında malların serbest dolaşımıdır; biz bunu kabul etmiş oluyo
ruz. Üretim faktörlerinin serbest dolalşımını ya da bir ortak politika uyumunu kabul etmiş 
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olmuyoruz. Malların serbest dolaşımı çerçevesinde, Gümrük Vergisine eş etkili malî yükümlü
lük koyamayacağız, iç vergi sistemimizi, ayırımcı vergilendirme esaslarına göre düzenleyeme-
yeceğiz. 

Bu bakımdan, neyi yapabileceğimizi, neyi tam yapamayacağımızı iyice saptamamız gere
kiyor. Müzakerelerde de, gümrük birliğini aşan taahhütler konusunda son derece dikkatli ol
malıyız. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesiyle ilgili olarak üzerinde duracağım son ko
nu, bütçe kanunu tasarısının 41 inci maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarıyla özelleştirmeye açı
lan kapıdır. • 

Bütçe Kanununun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, Başbakan, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine, KİT'ler ve bağlı ortaklıkları, dev
let iştirakleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardaki kamu payları karşılık gösterilmek 
üzere, iç ve dış piyasalarda, hisse senedine dönüşebilecektir, Hazine, tahvil ihraç etme konu
sunda yetkili kılınmaktadır. Bu şekilde elde edilecek gelirlerin, iç ve dış borçların itfasında kul-
lanılacağıda belirtilmektedir. 

Aynı maddenin 4 numaralı fıkrasında ise, bu konuda, bütçenin, iç borçlanmayla ilgili sı
nırlarla bağlı olmayacağı öngörülmektedir. 

Bu düzenlemeler, Anayasanın 161 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak, büt
çeyle ilgili olmayan yetki düzenlemeleridir. Bu düzenlemeler, bütçe yasasında değil, maddî ya
sada yer alabilir, özelleştirmede yetki veren ve yöntem belirleyen hükümler, bu maddelere, da
ha doğrusu bütçe yasasına kesinlikle yabancıdır. 

Anayasa Mahkememiz, bütçe ile ilgili kural kavramını, malî hükümler olarak, geniş bi
çimde yorumlamamaktadır. Maddî yasalarda yapılması gereken düzenlemeler, malî niteliği ol
sa da, bütçe ile yapılamaz. Çünkü, bütçe süreci, olağan yasama sürecinden farklı, özel nitelik 
taşımaktadır. 

Yüksek Mahkememizin bu konu ile ilgili pek çok iptal kararı vardır, örneğin, 1974'te, 
halkı tasarruflara teşvik fonu kurma yetkisi veren bütçe yasasının 51 inci ve 70 inci maddeleri 
hükümleri, biraz önce belirttiğim gerekçelerle, iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesine göre, bütçe yasası düzenlemelerinin Anayasanın 161 inci maddesi
nin dördüncü fıkrasındaki yasağın dışında kalabilmesi için, düzenleme, bütçe uygulamasıyla 
ilgili olmalıdır, uygulamayı kolaylaştırıcı olmalıdır, maddî yasa konusu olabilecek olan bir ku
ralı kapsamamalıdır. 

özelleştirme ile ilgili düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ayrıca tartışmaya 
açılması gereken önem taşıyan düzenlemelerdir. "Bu konuda hedefe ulaşmak için her yol 
geçerlidir" yolundaki pragmatist zihniyeti terk etmeliyiz. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu, 

buyurun. 
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CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi şahsım ve Partim adına saygıyla selam
lıyorum. 

Dün de burada belirtildiği gibi, ekonominin yönetiminde en derinine söz sahibi olan bir 
Müsteşarlığımızın ilgi alanı içindeki fotoğrafı çeken, bunu sergileyen bir basın ilanını gazete
lerde izledik. Bu basın ilanı ne diyor?.. "Ülkenin.kaynakları faize yetmiyor, borçlara yetmi
yor.." Bu, bir anlamda şu oluyor; Toplumun içine düşmüş bulunduğu kaynak sorunu, içine 
düşmüş bulunduğu açmaz, resmen en yetkili kişi olan Başbakan tarafından teyit ediliyor; Onu, 
bir PtAR inceliği içinde topluma sunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomi alarm vermektedir. Ekonominin her kesiminde, gösterge
ler, son derece ciddî kırmızı ışık yakmaktadır. Enflasyon, yapılan bütün vaatlere rağmen, bi
lindiği gibi, son ay, geçmiş 11 ayın en yüksek düzeyine tırmanarak, tüketici fiyatlarında yüzde 
70'lere, toptan eşya fiyat endekslerinde yüzde 62'lere ulaşmıştır. Yani, sekiz on yıldır Türkiye, 
yüzde 70'Ierde bir enflasyon platosunda, belirsizlikler ortamında sürüklenmektedir. 

Ülke, iç borçlanmada yeni rekor düzeylere ulaşmıştır. 1993 yılında dış borç stokundaki 
artış, 6 milyar dolara ulaşmıştır. İktidar olmadan evvel, DYP sözcülerince, sık sık, daha evvel
ki performansı eleştiri için değinilen dış borçlanmada da, 62 milyar dolar düzeylerine tırma-
nılmıştır. 

Bugün, kamu gelirlerinin gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 27'ler* düzeyindedir, harca
malar ise yüzde 44'lere tırmanmış durumdadır. Doğaldır ki, bunun sonucu olarak, kamu kesi
mi borçlanma gereğinin gayri safi millî hâsılaya oranı, hiç inanılmayacak bir şekilde, Sayın 
Başbakanımızın hiçbir şekilde, belki de gönlünden geçirmediği gibi, yüzde 16'ları aşmış nok
tadadır. Bu gelinen nokta esasında Sayın Başbakanın, siyasî anlamda iflasının tescilidir; Açık
lıkla belirtiyorum. Çünkü, bundan iki yıl evvel, UDtDEM programı mantığında bir iddiayla 
ortaya çıkıp, bir üniversite hocası edasını aşan boyutta bir iddiayla ortaya çıkıp, "iki yıl içinde 
kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranını yüzde 4-5'lere indiririz, enf
lasyonu yüzde 30'lara çekeriz, dış ticaret açığımızda şunu yaparız" iddiasını ortaya atan -bugün 
bütçesini görüşmekte olduğumuz- Dış Ticaret Müsteşarlığından sorumlu Bakan olarak, yani 
ekonominin hemen hemen tümünü yönetmekten sorumlu bakan olarak, gelinen nokta mey
dandadır. 

Değerli arkadaşlarım, cari açığımız rekor düzeydedir, dış ticaret açığımız rekor düzeyde
dir ve Türk Lirası mevduatlarda ve döviz hesaplarındaki yığılma, TL'den kaçış ve faizlerdeki 
yapılanma; devletin, reel olarak, kaynak yaratabilmek için, iç borçlanma için çok yüksek dü
zeylerde faiz ödeme zorunda kalması ve faiz yükünün bütçe içinde giderek daha büyük düzey
lere ulaşması ve 1994 yılı bütçesi içinde faiz yükünün bütçe açıklarının da üstüne çıkması, yani 
şu anda 192 trilyon olarak tahmin edilen; ama iddia ediyorum, 300 trilyona ulaşacağı ve aşa
cağı kesin gözüken bütçe açığının içinde faiz yükünün de o düzeylere tırmanacağının belirli 
olması, Hükümetin bu işin altında ezildiğinin, bu işi yürütemediğinin kanıtıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, yeterince tasarruf etmeyen, yeterince yatırım yapmayan, üret
ken alanları dışlayan, reel ekonomiyi dışlayan bir noktaya geldik. Tabiî, bu, sadece bugünün 
konusu değil. 1980'li yıllarıda böyle yitirdik ve gelinen nokta, konjonktürel, güncel siyasetle, 
stratejiyle sorunları aşmak... 
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Tabiatıyla, bugün, makro dengelerde istikrarsızlık, en önemli sorun. Bunu, kararlılık içinde, 
belki iki yıllık dengeli bir geçiş programıyla aşmaktan başka çare gözükmüyor; ama, o yetkiyi 
kullanabilmek için, halkın, toplumun ve Parlamantonun Hükümete güvenmesi lazım; ama, 
ne yazık ki, siz, Sayın Koalisyon Hükümetini oluşturan partiler, halkımızın size açmış olduğu 
krediyi hızla tüketmektesiniz. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var, Türkiye'nin istikrar için karar
lı bir hükümete ihtiyacı var ve bu kararlılığın da arkasında, ciddî bir kamu desteğine ihtiyaç 
yar: ama o kamu desteğini, maalesef, siz yitirmiş durumdasınız. O nedenle de, Türkiye, sizin 
yönetiminizde, makro dengelerine istikrar kazandıramaz. Dunu, ne yazık ki, üzülerek belirt
mek zorundayım. 

Bugün, devlet, izlemekte olduğu bir anlamda izlemek zorunda kaldığı kendi tercihleriyle 
geldiği tıkanma noktasında, banka kesimini, belirli finans kesimini finanse eden, besleyen bir 
girdap içindedir. 

Bir ara, 1980'li yıllarda, sanayiciler, yurt içinde ve yurt dışında, müteahhitliğe soyunmak
taydılar. Şimdi sanayicilerimiz kendi işlerini bıraktılar; çünkü, zaten reel sektörler yeterince özen
dirilmiyor; şimdi, her biri bankacı olmaya başladı. Neden? Çünkü, devletin, bu mantıkla, bu 
anlayışla, daha uzun bir süre kendilerini besleyeceğini görüyorlar. 

Değerli arkadaşımın belirttiği gibi, tabiî, eğer, bir ülkede, sanayicilerin gelirlerinin yüzde 
40'ı, kendi ifadeleriyle, repodan kaynaklanırsa, o ülkede, gelişmeden, sağlıklı dengelerden, tek
nolojik yapılanmadan, sanayileşmeden, reel sektörleri geliştirmekten, üretken istihdamdan söz 
edebilmek mümkün mü? 

Şunu da, hakşinaslıkla söylemek istiyorum : Bütün bu olumsuzluklar içinde tek bir olum
lu gösterge var; iki yıldır ekonomide bir büyüme görmekteyiz, büyüme rakamlarında ciddî gö
rüntüler var. Ama, ne yazık ki, onun da omurgasının sağlıklı olmadığını burada ifade etmek 
istiyorum, iç borçlanma pompalanarak tüketim pompalanarak yaratılan bu büyümenin, hiç 
de kalıcı olmadığını, hiç de gerçek yapılanmanın göstergesi olmadığını vurgulamak istiyorum. 

Evet, değerli arkadaşlarım, bütün bu rakamlar, bu Hükümetin, bu yük altında çöktüğü
nü göstermekte ve bütçesini görüşmekte olduğumuz Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da çok 
geniş hemen hemen hiçbir ülkede görülmemiş ölçüde yaygın sorumluluk alanı içinde, doğaldır 
ki, bu görüntüden kendi payını almak zorunda. 

Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlığı, bugün, dış ticaretten Hazine işlemlerine, bankalara, 
KtT politikalarına, teşvik politikalarına, serbest bölge politikalarına, yabancı sermayeye ka
dar çok geniş bir alanda politika üreten, müdahale eden, yönlendiren bir konumda ve Türki
ye'nin hastalıkları da, esasında, büyük ölçüde bu saydığımız görev alanında yatıyor. 

Türkiyenin sorunlarını aşması, bütçe, Merkez Bankasının para programı, yıllık program 
ve Hazinenin ödeme programını sağlıklı saptayarak, iç uyumu sağlayarak, bunları bir bütün
lük içinde yürüterek sağlanabilir; ancak, ne yazık ki, Türkiye ekonomisinde, bu dört aracın 
arasındaki uyumun yeterince sağlanabildiğini söyleyemiyoruz. Türkiye, Sayın Başbakanın söy
lemiyle, çıkışı iki noktada yakaladığını düşünmekte : özelleştirmeyle ve vergi reformu adı al
tında sunulan tasarıyla sağlanacak kaynaklarla Türkiye'nin bu girdaptan kurtarılması öneriliyor. 

Evet, maliye politikaları etkin olarak kullanılmalıdır. Türkiye bunu yıllardır yapmamıştır. 
Bu, en ciddî eksikliktir. Para politikalarıyla tek başına ekonomide istikrarı sağlayamazsınız, 
sorunları aşamazsınız. Gelirler bütçesinde burada tartışacağız -Plan ve Bütçe Komisyonunda şu 
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anda tartışıyoruz- ama, getirdiğiniz vergi tasarısı bir reform değildir. Getirdiğiniz vergi tasarısı 
vergi getirtirini artırmaya yöneliktir; ancak, ülkede çok bozuk olan dengesizlikleri düzeltmeyi 
hedeflemeyen ve çalışanların, dar gelirlilerin göreli olarak konumunu iyileştirmeyecek olan bir 
tasarıdır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, özelleştirmeye bağladığınız büyük umutlar, gerçekçi değil
dir, doğru değildir, Türkiye'nin yararına değildir. Türkiye, doğaldır ki, belirli bir zaman aşa
ması içinde, örgütlü piyasa düzeni anlayışı içinde, gün gelecek ki, her kesimde, her sektörde, 
belki özel girişimciliğin tek unsur olduğu bir ekonomik yapıya dönüşecektir. Yani, bunun ol
masını, dünyadaki piyasa ekonomisinin gelişme süreci içinde, gelecek yıllarda, doğal karşıla
mak lazım; ama, şu anda, Türkiye'nin yapısı içinde üç temel alan var ki, o alanlarda şu anda, 
özelleştirme girişimlerinin ülke yararına olması mümkün değildir. 

Türkiye, bugün, izlenen politikalarla ileri teknoloji alanlarında yaratılan boşlukları ka
patmak zorunda. Bilgi toplumuna başka türlü geçemezsiniz: onu kamuyla yapmak zorundası
nız. Türkiye, stratejik mal ve kamusal hizmet üretiminde kamu girişimciliğini devam ettirmek 
zorunda ve Türkiye, bölgelerarası dengesizlikleri, bugünkü mevcut eşitsizlikleri aşmak için, daha 
belirli bir süre kamu girişimciliğini sürdürmek zorundadır. Onun dışındaki alanlarda, kararlı 
olarak doğru yöntemlerle özelleştirme yapın. Sadece sözünü ediyorsunuz; olayın hukuk tarafı
nı dışladınız. Zaten hukuka başka alanlarda da saygınız yok. Parlamentoya pek saygınız yok. 
Olayı Parlamentoya getirmiyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Birkaç kere hukuka yakalandınız; PTT'nin 
T'sinde yakalandınız; benden evvel konuşan Sayın Çağan'ın değindiği gibi, bütçe tasarısıyla 
bir daha yakalanacaksınız; 41 inci maddesiyle yakalanacaksınız. Bütçe tasarısının 41 inci mad
desi, iddia ediyoruz ki, umuyoruz ki, Anayasa Mahkemesince iptal edilecektir. Böyle anlayış 
olmaz. Eğer ciddî bir programınız varsa, getirin, şeffaf olarak şu Mecliste tartışın, onun için 
özel yasa geçirin ve halkın desteğini isteyin... Halkı arkanıza almadan halkın malını satamazsınız, 

Geçenlerde, Genel Başkanım, buradan ayrıntısıyla SEK'e yönelik -bu alanda eleştirilecek 
birçok konu var- örnekler verdi... Tanker fiyatına SEK'in fabrikalarını satmaya çalışıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme gelirlerini, öyle, düşündüğünüz, umduğunuz gibi, her 
yerinden açık veren o delik bütçeyi kapatmak için kullanamazsınız; bu, ne ona yeter ne de doğ
rusu odur. özelleştirme gelirleri, hem o süreçten etkilenecek olan çalışanların iş güvencesi için 
hem de teknolojik gelişme ve ekonomide yeniden yapılanma için kullanılmalı ki, sizin çok ta
lep ettiğiniz, aradığınız ve hepimizin beklediği yeni bir üretkenlik düzeyi yakalanabilsin. 

Değerli arkadaşlarım, genelde kamu kesiminde, daha dar, daha etkin bir alan yaratma 
arayışını, öncelikle banka kesimine yöneltin. Kamu bankalarının tokatlanmasına artık son ve
relim lütfen! Bu konuda, bizim bu aşamada, sektörel duyarlılıklarınız nedeniyle, Ziraat Ban
kası ve Halk Bankasının, kuruluş amacında olduğu gibi, ihtisas bankacılığı haline getirilmele
rini talep ediyoruz. Sadece köylüye, tarıma, esnafa ve küçük üreticiye yönelik çok sınırlı alan
da görev yapsınlar, orada etkinliklerini koysunlar. 

Değerli arkadaşlarım, teşvik politikalarını da bu şekilde götüremezsiniz. Kadınlarımız için 
verdiğiniz sözleri yerine getirmiyorsunuz: lütfen bunları yerine getiriniz. 

Bir açmazın, bir çıkmazın içinde olduğunuzu vurguluyorum. Eğer muhalefeti dinlemez
seniz, Türkiye'ye büyük sorunlar getireceksiniz. 
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Bu duygularla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin ülkemize ve toplumumuza 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Ali Rıza Gönül; buyurunuz. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri: şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ekonomik göstergelerin ışığında, 1994 yılı hedeflerini icra programıyla birlikte ele almak, 

1993 yılı itibariyle varılan hedeflerin mukayesesini yapmak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğı bütçesi üzerindeki Grubumuzun görüş ve düşüncelerini kısa ve öz olarak Yüksek Kurulunu
za arz etmek istiyorum. 

öncelikle, görüş ve düşüncelerimizi ortaya koyarken, dün ile bugünün, amaçlanan hedef 
ile ulaşılan hedeflerin mukayesesini yapmak gerekir. Çünkü, bu mukayeseyi yapmazsak, eksi
ğimizi ve yanlışımızı ortaya koyamadığımız gibi, dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi hedef alan 
ekonomimizin doğruluğunu veya kopukluğunu da gerçekçi biçimde irdeleyememiş oluruz. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik politikaların benimsenmesinde, kararların alınması ve 
uygulamasında önemli görev ve yetkiler üstlenmiş bulunan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bütçesi, ekonomimizin gelişmesi ve kalkınması için hayatî önem taşıyan ihracat -ithalat 
politikası, verimlilik, rekabetin teşviki, nakit idaresi, dünya ekonomisiyle entegrasyon sürecin
de bankacılık, sermaye piyasası ve dışa açılma gibi konularda temel önem taşımaktadır. Bu
nun için de, gerek Hükümet Protokolünde gerekse Hükümet Programında, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı ile ilgili görüşler ve hedefler açıkça belirlenmiş, araç ve amaçlar belirgin ola
rak ortaya konmuştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ekonomik büyümenin temel hedefi, refahın artması
dır. Tabiî ki, amaç sadece refahın artırılması değil, artan refahın tabana yayılmasını temin et
mektir. 

Ülke ekonomisindeki büyüme, kabul edilmelidir ki, uygulanan ekonomik politikaların basan 
oranının temel göstergesidir. Ne denilirse denilsin, birtakım eksik ve yanlışların olduğu söylen
se ve kabul edilse bile, Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde gelişme gösterdiği ve geliş
me içinde olduğu bir gerçektir. 

tçinde bulunulan terör kaynaklı sıkıntılara rağmen, ekonomimizin, hedeflenen kalkınma 
hızına ulaştığını ve yakaladığını memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerindeki -1992 yılına ait- yüzde 1,5-2,5 arasında değişen büyü
meleri başarı olarak nitelenirken, 1991 yılına kadar sıfır ve sıfırın altında ekonomik büyüme 
ile gelmiş Türk ekonomisinin, 1992 yılında yüzde 5,9; 1993 yılı itibariyle de yüzde 7'leri aşan 
büyüme hızını gerçekleştirmiş olması, küçümsenmemelidir. 1992 yılında hedeflenen ekonomik 
büyümeyi, program hedeflerine uygun; 1993 yılı ekonomik büyümesini de, yine programlanan 
hedefe varmış olarak gerçekleştirmiş bulunan ekonominin başarısızlığından bahsedilemeyece-
ği kanaatindeyiz, özellikle, iki yıldan beri, üst üste, sürekli nüfus artışının üzerinde ekonomik 
büyümenin sağlanmış olmasının önemini, özellikle vurgulamak isteriz. 
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Sektörler itibariyle; imalat, sanayi ve hizmetler sektöründeki memnuniyet verici artış hız
ları, önemli bir gösterge olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ihracat durumunu ele aldığımızda, ekonomimizin dışa açılma sü
recini devam ettirmekte olduğu görülmektedir. İthalat ve ihracat kısıtlamaları en aza indiril
miştir. Mal ve sermaye akımları serbest bırakılmıştır. Avrupa Topluluğu ile gümrük birliğine 
geçilmesinin aşamasındayız. Tüm bu gelişmeler -kalite, fiyat, ambalaj, pazarlama açısından-
ülkemiz sanayinin uluslararası rekabete açık bir hale gelmesini olumlu yönde etkilemektedir. 

İhracatımızın, yüzde 1,9'luk sınırlı bir artış göstererek, 16 milyar dolar civarında gerçek
leşmesi beklenmektedir, özellikle AT'ta devam eden ekonomik durgunluk, Körfez krizinin Irak'la 
olan ihracatımıza olumsuz etkisi, büyük pazar olan AT'ın ihraç ürünlerimiz aleyhine açtığı 
antidamping soruşturması ve özellikle serbest piyasa ekonomisine geçmiş bulunan eski Doğu 
Bloku ülkelerinin dampingli fiyatlarla ihraç pazarlarımızda rakip haline gelmesi, ihracatımı
zın artışını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. 

özellikle, ülkemizin ihraç mallarının dış piyasalarda imajını ve kalitesini yükseltmek ve 
ithalatı özendirmek maksadıyla standardizasyon faaliyetlerine önem verilmiş ve bu çevçevede, 
60 ürüne ilaveten 10 ihraç ürünümüz daha kalite kontrolü kapsamına alınmıştır. 

İktidara gelindiğinde 11 milyar dolarlık döviz rezervi teslim alan iktidarın, bu stoku, bu
gün, 18 milyar doları aşan sınıra çıkarması, başarılı bir ekonomik uygulamanın neticesidir. 

İthalatımıza gelince : İthalat rejimi; içeride, ulusal kalkınmayı hızlandırma, ihracatı des
tekleme, iç pazara, dünya standartlarında ucuz ve kaliteli mal girişini sağlayarak tüketiciyi ko
ruma; dışarıda ise, yerli sanayiin dengeli biçimde dünya piyasasına integre olma ve uluslararası 
anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirerek, bölgesel ve küresel gelişmelere uyum 
sağlama prensibine dayanmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, pek çok ülkeyle karma ekonomik toplantıları yapılmış ve birçok 
Ülkeyle ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları akdedilmiş yıl sonuna kadar da, bir kısım ül
kelerle karma ekonomik komisyon ve geliştirilmiş ekonomik işbirliği toplantılarının yapılma
sıyla, ticaret, ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmaları imzalanması öngörülmüştür. 

1993 yılı sonu itibariyle, ithalatımızın, 28,5 milyar dolar seviyesine ulaşması tahmin edil
mektedir. Yine, tahmini gerçekleşeceği umut edilen oranlara göre, toplam ithalatın yüzde 31'ini 
yatırım malları, yüzde 56'sını hammaddeler, yüzde 14'ünü de tüketim malları teşkil edecektir. 
Bundan da anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin ithalat kalemlerinde ağırlıklı kalemler, hammadde 
ve yatırım mallarıdır, özellikle ithalattaki artış bu kalemlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır. 
Bu da, Türk ekonomisinin bir dinamizm içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enflasyonun başta gelen sebebi, kamu kesiminin gi
derek büyüyen finansman ihtiyacıdır. 1983 yılında yüzde 6 civarında olan kamu kesimi borç
lanma gereği 1991 yılında yüzde 16'yı aşmış, 1992 yılında ise yüzde 14'Iere çekilmiştir. Bu yıl 
ise, maalesef, konsolide bütçe faiz ödemelerindeki artış ve KİT açıkları bunda önemli rol oy
namış ve tekrar, borçlanma gereği, yüzde 16'Iar seviyesine çıkmıştır. Bunun için, yeni prog
ramda ve temel hedeflerde, Hükümetimiz, vergi ve özelleştirme konuları üzerinde ciddiyetle 
durmaktadır. Bu nedenle, devletin borçlanma ihtiyacını azaltmak amacıyla yeni vergi yasası 
gündeme getirilirken, kamu harcamalarında da, tasarrufa, ödeneklerin yerinde kullanılmasına 
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ve hizmet önceliklerinin doğru tespit edilmesine özen gösterilmesi ve böylece, 1994 yılı itiba
riyle kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılanın yüzde 14'leri seviyesine çekil
mesi hedeflenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, malî sistemde, bütçe birliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Fon
ların denetim altına alınması ve Meclis denetimine tabi tutulması, sevindirici bir gelişmedir. 
Devlet gelirlerini ve harcamalarını tek bütçe içine almayı amaçlayan Hükümetimizin, 1994 yılı 
itibariyle 107 adet fonu bütçe kapsamına dahil etmesi, koalisyonu oluşturan partilerin ortak 
vaatlerini gerçekleştirmiş bulunmaları yönünden, önem taşımaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının gözetim ve denetimi altına alınan 107 fonun gelir 
ve gider hareketi sonucu, fonların toplam nakit hareketinin nitelik ve nicelikleri tespit edilmiş, 
fonların bütçeye ve birbirlerine aktarmaları gereken tutarlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında oluşturulan müşterek fon hesabından otomatik olarak yapılarak uygulamadaki keyfî
liğe son verilmiş, fon harcamalarının mevzuata uygunluğunun belgeler üzerinde kontrol imkâ
nı sağlanmış; netice olarak, fon sistemi üzerinde malî kontrol büyük ölçüde tesis edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; iç ve dış borç stoklarımız endişe vericidir. 
Dış borçlarımız, geçici verilere göre 60 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu borcun 

yüzde 75'ini teşkil eden 45 milyar dolarlık kısmı orta ve uzun vadeli borç olup, yüzde 92'si 
kamu sektörüne, yüzde 8'ı de özel sektöre aittir. 

tç borç stoku ise 305 trilyon civarındadır. Bütçenin finansmanında, iç borçlanma, maale
sef, 1993 yılında hızla devam etmiş ve önemini korumuştur. 

tç borçlanmanın bütçe üzerindeki malî yükünü asgarîye indirmek amacıyla, 1993 yılında, 
ağırlıklı olarak uzun vadeli tahvil satışına öncelik verilmesi planlanmış ve bu, büyük ölçüde 
gerçekleştirilmiştir. 

1993 yılında, vade uzatma politikaları çerçevesinde, borçlanmada ağırlık, 3 ay vadeli Ha
zine bonolarından 6 ay vadeli bonolara ve 1 yıl vadeli tahvillere kaydırılmıştır. 

Bu politikalara paralel olarak, 3 ay vadeli bono faiz oranı, 1993 yılı ocak ayında yıllık 
bileşik bazda yüzde 98,45'ten, kasım ayı itibariyle yapılan ihalede yüzde 79,57'ye indirilirken, 
kasım ayında 1 yıl vadeli tahvilin faiz oranı ise yüzde 78,09'dan yüzde 87,91'e yükseltilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş yıllarda Türk ekonomisinde üretim, istihdam ve yatırımla
rıyla önemli yer tutan KİT'lerin, bugün, dünya ekonomisi ve para piyasalarıyla bütünleşme 
sürecine girmiş Türk ekonomisine ağır bir yük haline geldiği, tartışılmaz bir gerçektir. Aşırı 
istihdam, eski teknoloji, yapısal bozukluklar ile toplu iş sözleşmelerinin ağır maliyeti sonucu 
KİT'lerin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi, günümüzün en önemli so
runlarından biri olarak önümüzde durmaktadır. 

Devamlı finansman açığı veren bu kuruluşların, sürekli olarak Hazine ve genel bütçeden 
yardım alma ihtiyacı duyması, kamu finansman açığının büyümesine ve neticede kamu kesimi 
borçlanma gereksiniminin de artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, ekonomide küçülmeyi 
hedefleyen devlet kavramı içinde, birtakım olumsuzluklara rağmen, 1994 yılı içinde, özellikle 
özelleştirmeye hız ve ağırlık verileceğini umut etmekteyiz. 

Ekonomideki rahatsızlığın ve bozulmanın önlenmesi ve yapısını sağlıklı hale getirmenin 
temeli, sağlam kaynak bulmak ile kaimdir. Şu bir gerçektir ki, devletin gelirleri, giderlerini 
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karşılamamaktadır. Vergi sistemimiz adaletli değildir. Vergi mevzuatı da oldukça karışıktır. Bunun 
için, bu üç konuda yenilik getirmek, yani gelirleri artırmak, sadece yakalayabildiğimizden de
ğil, kazanan herkesten vergi almak ve mevzuatta basitlik ve açıklık getirmek için düzenlenmiş 
yeni vergi yasasının görüşülmesine, inanıyoruz ki önümüzdeki günlerde Yüce Meclisimizde baş
lanacaktır. 

Yine inanıyoruz ki, yeni bir vergi ve vergilendirme sistemi, ülkemiz ve milletimiz açısın
dan büyük önem taşımaktadır. 

Belki Hükümetçe hazırlanmış olan tasarıda eksik ve yanlışlar olabilir... Bunu, hep birlik
te düzeltmeliyiz. Çünkü, yine inanıyoruz ki, bunun bir siyasî yönü yoktur ve olmamalıdır. Bu 
olay, sadece Hükümetin veya sadece iktidarı oluşturan Partilerin Gruplarının değil, iktidarıyla 
muhalefetiyle tüm grupların ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millet adına, millet için sa
hipleneceği en önemli olaylardan birisidir. Görüş farklılıkları olsa bile, inanıyoruz ki, ekono
minin düzelmesi, yapısal bozukluğun giderilmesi, geleceğine umutla bakan toplum olma, he
pimizin özlemidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, olumlu-olumsuz yönleriyle konuları kısaca sizlere arz 
etmiş bulunuyorum. Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, "1994 yılı kolay bir yıl olmayacaktır; 
ama bir önceki yıldan da kötü olmayacaktır. Daha mutlu ve daha güçlü bir Türkiye için kork
madan, yılmadan, kişisel hesap yapmadan, ülkenin ve ekonominin gereği ne ise, onu yapacağız" 
sözüne, biz, Grup olarak inanıyoruz ve kendilerine de güveniyoruz, 

Bu duygularla, bütçenin, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi en 
derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Sayın milletvekilleri, daha evvel alınan karar gereğince, bugünkü programın geri kalan kıs

mını tatbik etmek için, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 . 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), İlhan Kaya (İzmir) 

—,—, e , . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 1994Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesin hesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCÂRET MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Grupları adına söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Kayseri Milletvekili 

Sayın Abdullah Gül'de. 
Buyurun Sayın Gül. 
RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Refah Partisi Grubu adına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi bildirmek için karşınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, konum olarak, yetki ve sorumluluklar bakımından 
belki birçok bakanlığımızdan çok daha kuvvetli, Türkiye'nin genel ekonomisine yön veren 
v e bundan direkt olarak sorumlu bir Müsteşarlığımızdır. Dolayısıyla, böylesine önemli bir büt
çeyi konuşuyoruz. 

Sözlerime başlamadan önce, burada olumlu bir gelişmeyi de belirtmek durumundayım. 
Hükümet bütçeyi Meclise sunduğunda ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlan
dığında, orada da ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'nin en önemli kuruluşu olan, Türkiye'nin en 
büyük meselesi dediğimiz ekonomik meselelerden birinci derecede sorumlu olan Hazine, hep 
vekillerle idare ediliyordu; müsteşar yardımcıları hep vekillerdi, genel müdürlerin çoğu vekildi 
ve tabiî bu, yönetime çok ciddî zararlar veren bir uygulama idi; fakat, orada da çeşitli arkadaş
lar tarafından ifade edildiği gibi, şimdi görüyoruz ki, bu makamlar asaleten doldurulmuş ve 
çok değerli arkadaşlarımız görev başındadır. 

Tabiî, Hazine ve Dış Ticaret deyince, Türkiye'nin ekonomisini gözden geçirmek zorunda
yız. Bu bütçe, bu Hükümetin üçüncü bütçesidir. Birinci bütçesini 1992 yılında hazırlamıştı ve 
o zaman, "bu bütçe, aslında bizim bütçemiz değil;.çünkü, biz birçok rakamları, neticeleri eli
mizde bulduk ve devraldık. Tabiî ki, bu neticelere göre bir bütçe yapmak durumundayız'' den
mişti. Tabiî, buna da, "bir nevi enkaz Hükümeti, bir nevi enkaz bütçesi" demişlerdi. Ama, 
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1993 yılı bütçesi geldiğinde, Hükümet çok iddialıydı ve bir onarım, bir restorasyon bütçesin
den bahsedilmişti ve ekonominin malî dengelerinin yerli yerine oturtulacağı, herşeyin disipline 
edileceği bir bütçeden söz edilmişti. Şimdi ise karşımıza 1994 bütçesi gelmiş vaziyette. 

Tabiî, şimdi bu üç bütçeyi şöyle bir mukayese ettiğimizde -ki, arkadaşlarımızın hepsi mu
kayese ettiler, ben de etme durumundayım- 1992 bütçesi, dediğim gibi, bir nevi enkaz bütçesi 
olarak devralındığı için -o zaman söylenen şey o idi- fazla söyleyeceğimiz bir şey yok; ama, 
malî disiplini kurma, Türkiye'nin bozulmuş ekonomik dengelerini tekrar yerli yerine oturtma 
bütçesinin neticesinde, o iddia edilen ekonomi yerine, kurulması gereken ekonomik dengelerin 
biraz daha bozulduğunu, her şeyin disipline olmadığını: ama, tam tersine, disiplinin biraz da
ha bozulduğunu görüyoruz. 

"Bu bütçe gerçekçi değildir" şeklindeki bütün ısrarlarımıza rağmen 53 trilyon lira açıkla 
getirilen bütçe, 120 trilyon lira açık vermiş ve hepimizin bildiği gibi, sene dolmadan ek bütçe 
çıkarma zorunda kalınmıştı. Ek bütçenin gerekçesi de şuydu : Ücretlerdeki artışlar, faizlerdeki 
artışlar... Ücretlerdeki artışlar, ücret tahminleri, enflasyonun altında tespit edilmişti: tabiî nor
maldi, verecektiniz ve haklı olarak verdiniz. Faizlerle ilgili olarak o zaman hep şunu söylemiş
tik : "Kısa vadeli borçlanmalar bu bütçede gözükmüyor; ama, bu ekonomik veriler şunu gös
termektedir ki, mecburen kısa vadeli borçlanmaya gideceksiniz." Bununla beraber, üç aylık, 
altı aylık ve dokuz aylık faizleri, o bütçenin içinde göstermediğiniz için, bütçe az açık veriyor
du. 1993 yılının uygulaması şunu gösterdi ki, mecburen Hükümet, bu kısa vadeli borçlanmaya 
gitti. Her ne kadar, borçlanmayı üç aylıktan, altı ve dokuz aylığa kaydırdîysa da, işte ek bütçe
nin gerekçesinde de izah edildiği gibi, bu, bir faiz bütçesiydi. 

Şimdi, 1994 yılında, Türkiye'de bir yapısal değişme olmamıştır; yani, ekonomide, gelirleri 
ciddî olarak artıracak, giderleri kısacak yapısal bir düzenleme söz konusu değildir. Dolayısıy
la, aynı aksaklıklar geçerlidir ve bu bütçenin de hesaplandığı ve tahmin edildiği gibi, 192 tril
yon lira değil, çok daha üzerinde, 300 trilyon, belki de onu geçecek miktarlarda bir açık vere
ceği bugün ortadadır ve biz, çıkarılacak ek bütçenin gerekçesini de burada yazabiliriz! Sebep 
nedir?.. Dediğim gibi, gene ücret artışları, gerçeğin çok altında tahmin edilmiştir ve dolayısıy
la Hükümet, sene içinde artırmak zorunda kalacaktır; bu bir. 

ikincisi, gene kısa vadeli borçlanmaya gitme durumunda kalınacaktır. Diğer bir yandan 
tabiî şöyle söylenebilir : "Yeni vergi tasarısı hazırlanmakta; şu anda Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülmekte, buraya gelecek ve geçecek, dolayısıyla gelirler artacak." Şimdi, baştan 
itibaren bu kanun tasarısını gözden geçirirseniz, esas gelir artırıcı beklentiler, 1995 yılında ola
cak, Dolayısıyla, 1994 yılına ait -ki, Sayın Başbakan ve Maliye bakanı bunu dolaylı olarak ifa
de ettiler- kırk trilyon lira civarında bîr artış için beklenti var. Bu, tabiî ne derecede gerçekleşe
cek, o da ayrı bir mesele; çünkü, vergi iadesini kaldırdıktan sonra, o beklenen artışlar söz ko
nusu olacak mı? 

Dolayısıyla, bu bütçe, her ne kadar ağır da bulsanız, bir nevi iflas bütçesi olacaktır. Şim
di, bunu biz söylüyoruz, hatta bunu Genel Başkanımız da burada söyledi, belki ağır gelebilir; 
ama, ertesi gün bir baktık, gazetelerde Sayın Başbakan bunu teyit etti. Şimdi, gazetelerde çı
kan ilanlar, bizim burada konuştuklarımızın aynısının, resmî ağızlardan, Başbakan tarafından 
teyidi değil midir?.. Bu aslında bir nevi konkordato ilan etmek gibi bir şeydir. Faizlerin bu hale 
gelmesi, devletin kamu kesimi borçlarının bu kadar büyümesi, iki senesini bitirip üçüncü sene
sine giren bir İktidarın sorumluluğu değil midir? 
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Şimdi, "bazı şeyler geriden gelmektedir" denebilir; ama, Planlamanın ve devletin resmî 
organlarının çıkardığı dokümanlara bakarsak, aslında işler o enkaz devralındığı iddia edilen 
hükümetler döneminden çok daha kötüye gidiyor. Bakın, faizlerin toplam harcamalar içinde
ki yeri ne olmuş?.. 1991 yılında, faizlerin, bütün harcamalar içindeki yeri yüzde 18,5 imiş; ama, 
bu giderek azalmamış, giderek çok ciddî boyutta yükselmeye başlamış; 1992'de yüzde 18.2 ve 
1993 yılında, yani restorasyon bütçesinde her şeyin yerine konduğu, disipline edildiği bütçede, 
faizlerin bütçe harcamalarına oranı yüzde 24,5'a çıkmış, tşin daha da tehlikeli olan yanı, 1994 
yılı bütçesinde bu oranın yüzde 26,5'a çıktığını görüyoruz, öngörülen 1992 trilyon liralık açık 
gerçekçi tahmin edildiyse, hiç şaşma olmazsa, faizlerin bütçe harcamalarına oranı yüzde 26 
olacak. Hepimiz biliyoruz ki, faizler daha da artacak ve dolayısıyla bu oran yüzde 30'lara vu
racak. tşte, bunu Başbakan bildiği için gazetelere ilan veriyor. Bir taraftan tasarruftan, bir ta
raftan harcamaların azaltılmasından bahsedeceksiniz, ondan sonra da gazetelere milyarlarca 
liralık ilanlar vereceksiniz! 

Biraz önce de dediğim gibi, "iflas bütçesi" derken, doğrusu bunu biraz da çekinerek söy
lüyoruz; Çünkü, böyle olmasını istemiyofuz; böyle bir duyguyla bunu söylüyoruz; ama, bir 
de baktık ki, gazetelerde, Başbakan tarafından bunun teyit edildiğini hep beraber gördük. 

Tehlikeli bir nokta da şudur : Yatırımların gerçekten ciddî seviyede azalması. Türkiye gi
bi, altyapısını tamamlayamamış; yolu, köyü, elektriği, suyuyla insanların, gerçekten çok geri 
kalmış toplumlardaki manzaraları gösteren bir çevrede yaşadığı bir ülkede, devlet yatırımları
nın bu kadar düşük olması, çok ciddî bir tehlikedir. Bütçenin 86 trilyon lirası, yani bütçenin 
yüzde 10'u yatırımlara öngörülmüş; bunun da 26 trilyon lirası ücretlere gidiyor. Geriye kalmış 
60 trilyon liralık yatırım! Bununla ne yapacaksınız, nereye hizmet götüreceksiniz? Şunu diye
biliriz : Evet, devlet yatırımlarını azaltıyoruz; ancak, özel teşebbüs yatırımlarını artırıyoruz. 
Yine bu kitaptaki tablolara bakarsanız, imalat sektöründeki yatırımlarda, 1991 yılından bu ya
na azalma vardır. Bu ne demektir? Türkiye gibi, işsizliğin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığı 
bir ülkede bu, işsizliğin artarak devam edeceğini, üretimin yeteri kadar artmayacağı ve bu ne
denle de enflasyonun indirilemeyeceğini gösterir. 

Yine, tehlikeli olan bir başka gösterge de şudur : Artık devlet özel teşebbüse yatırım im
kânı bırakmıyor. Devletin, biriken tasarrufları özel teşebbüsün kredilerden faydalanmasına imkân 
bırakmayacak bir düzeyde emmesi söz konusudur. 1991 yılında devlet bu tasarrufların yüzde 
37'sini emerken, 1992'de bu oran yüzde 60'a, 1993'de ise yüzde 153'e yükselmiş. Dolayısıyla, 
geriye neredeyse yapılacak hiçbir şey bırakılmamış. Bunlar, Hazinenin iç ekonomiyle ilgili verileri. 

Kamu kesiminin borçlanma gereğinin yüzde 14,2 olarak tahmin edilmesi bir yana, gerçek
te bunun yüzde 20'Iere vuracağını herkes biliyor. Sayın Başbakan da bunu çok iyi biliyor. 

Burada Hükümetin müspet olarak gösterebildiği tek şey, gayri safî millî hâsıladaki büyü
me. Devamlı söylediğimiz gibi, bu büyük bir yanıltıdır, gerçek bir büyüme yoktur. Türkiye'de
ki büyüme, ithalata dayalı tüketimden kaynaklanmaktadır. Yapısal üretim artışından dolayı 
Türkiye'de bir büyüme yoktur. 

İkinci bir husus da şudur : Sayın Başbakan bu büyüme oranını söylüyor; ancak, bunu, 
işten anlayanların yanında söylerse, çok mahcup duruma düşer. Çünkü, "Türkiye'nin büyü
mesi yüzde 5'tir; bu, Amerika, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdeki büyümeden daha 
fazladır" diyor. Bu, devenin bir adımıyla karıncanın üç adımını karşılaştırıp, "Üç adım, 
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bir adımdan daha büyüktür" demeye gelir! Başbakan bunu her yerde söylüyor, bunu söyleme
mesi lazım: sonra, kendisini, hiç ummadığı yerlerde mahcup ederler. 

Türkiye'de kapasite kullanımının da sonuna gelinmiştir. İşte, bu, raporlarda yazılı. Böyle 
bir ülkenin dış ticaret açığı, yine tehlikeli bir şekilde ve menfi olarak gelişmektedir. 1992, 1993 
ve 1994 yıllarındaki dış ticaret dengesindeki eksileri göz önüne aldığımızda, ciddî bir tersine 
gidiş söz konusudur. 

Aynı şekilde, cari işlemler dengesinde de ödemeler dengesinde de çok tehlikeli sinyaller 
vardır. Bu rakam bir zamanlar artıya geçmişti; fakat, bunun yine bugün çok tehlikeli boyuta 
geldiğini görüyoruz. Şu andaki rahatlamanın, sadece Türkiye'deki reel faizlerden kazanmak 
için geçici ve kısa devreli olarak gelen ve "sıcak para" denilen paradan sağlandığını herkes 
biliyor; fakat, unutmayalım ki, bunun karşılığında, Türkiye'den, yüzde 20'ye yakın reel bir ge
lir, yurt dışına transfer ediliyor. Bu yabancı sermaye olarak gelip Türkiye'ye tesis kurulmuş 
olsaydı, burada insanlar çalışmış olsaydı, üretim olmuş olsaydı, buna pek bir şey demezdik; 
ama, tam tersine, parayı getir, yatır, Türk parasına çevir, sonra onu dövize çevir, al faizi git: 
bu, çok tehlikeli bir gelir kaybıdır. 

Çok önemli bir nokta da şudur : Türkiye'nin gümrük birliğine gitmesi konusu vardır. Bu, 
Türkiye'nin ekenomisinde son senelerdeki en büyük yapısal etkiye sebep olacak bir olaydır. 
Gümrük birliğine gitmek, sadece Avrupa Topluluğu ülkeleriyle aramızdaki gümrük duvarları
nı kaldırmak değil, bu ülkelerle beraber diğer ülkelere ortak gümrükleri uygulamaktır. Artık, 
tek başınıza, Azerbaycan'a, Kıbrıs'a, Çin'e, Amerika'ya, şu gümrüğü uygularım diyemeyecek
siniz. Dolayısıyla, böyle büyük bir olayla 1995 yılında karşı karşıya kalacağız. Şimdi, bunun 
müspet veya menfiliğini bir yana bırakıyorum; biliyorsunuz ki, biz Refah Partisi olarak buna 
karşıyız. Bu konunun tartışması başka bir ortamda yapılır, çünkü uzun bir konudur; ama, böyle 
büyük bir yapısal, böyle büyük bir olayın karşısında, bu kadar hazırlıksız durmak, sanki tabiî 
bir olay oluyormuş gibi durmak, gerçekten çok tehlikelidir. Türkiye'ye hangi projeksiyonlar 
yapılmıştır, hangi senaryolar yapılmıştır?.. Böyle bir ortama girildiğinde, ortak gümrük tarife
si uygulamaya başlandığında, Türk sanayisinin durumu ne olacaktır? Sadece tekstil sektörüy
le mi Türkiye yönetilecektir? 

Değerli arkadaşlarım, bu yönde Türkiye... 
BAŞKAN — Sayın Gül, lütfen toparlayınız. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Türkiye, dış ticarette, geçen kısa süreli hükümetler döneminde değil, ama Cumhuriyet dö

neminde, 1960'dan beri, hiçbir şey yapmamıştır. 1980'den sonra ise, tabiî, çok önemli gelişme
ler olmuştur; ama, bütününe bakarsak; Türkiye'yi burada Kore ile kıyaslarsam - çünkü, artık 
İngiltere, Almanya gibi ülkelerle kıyaslanınca, ayıplanıyor, "onlar ayrı" deniliyor- 1960 yılın
da bizim ihracatımız 321 milyon iken, Kore'nin ihracatı 33 milyon dolardı. On sene sonra, 1970'te, 
Türkiye'nin ihracatı 600 milyon dolara çıkmış, Kore'ninki, neredeyse 2 milyar dolara yaklaş
mıştır. Onbeş sene sonra, 1985'te, Kore'nin ihracatı 26,5 milyar dolara çıkmış, bizim ise 8 mil
yar dolara çıkmıştır. Aradan geçen yedi sene içerisinde ise, Kore'nin ihracatı 26 milyon dolar
dan 78 milyar dolara çıkarken, bizimki 15 milyar dolara gelmiştir. Türkiye'deki değişme ve ge
lişme budur işte!.. Nüfusumuz aynıdır; onların toprak yözölçümü yaklaşık 99 bin kilometre
kare, bizimki ise 799 bin kilometre karedir; ama, onların geldiği seviye bu bizimki bu!.. 
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Şimdi, Sayın Başbakan diyor ki "bu vergi tasarısı çıkmazsa, 1995 yılında enflasyon yüzde 
137 olacak" diyor. Diyelim ki, çıkmadı, gecikti tasarı; açıklar için öyle korkunç dramatik ra
kamlar veriyor ki... Peki, siz o zaman gümrük birliğine nasıl gireceksiniz? Avrupa Toplulu
ğundaki ülkelerle bizim ülkemizi yan yana koyun, tabloları koyun, bize benzeyen hangi ülke • 
var? Dolayısıyla, bunlar, sorumsuzca söylenen laflar -Sayın Başbakanın söylediği şeyler- ve 
kendileri de zaten ifade etti, "bizim alternatifimiz Refah Partisidir" dedi. Bunu derken de şu 
noktaya geliyor : Sanki Refah Partiler dışarıdan geliyorlar, bu ülkede yaşamıyorlar veyahut da 
gelirlerse, demokratik yolla değil de, başka yollarla gelecekler!., tşte, bu kadar, ülkeyi tanıma
yan bir insan... Şimdi ben soruyorum : Türk halkıyla ortak yanı Sayın Başbakanın mı daha 
çok; yoksa, Refah Partililerin mi Türk halkıyla ortak yanı daha çok? Alın, yaşayış olarak, inanç 
olarak, fikir olarak, hal ve hareket olarak özel yaşayışına bakın; bunlar bir göstergedir. 

Ben, bütün... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Iran ile Arabistan'a daha yakın!... 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Gül, vaktiniz geçti. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Arabistan çok uzaklarda, Arabistan'la bizim alakamız 

yok; oralara zaten sandıktan kimse gelmiyor; oralara rejimler lanse ediliyor, oradaki rejimler 
dışarıdan tutuluyor; ama, Türkiye'de öyle değil, Türkiye'de sandıktan gelinecek, Sandıktan ge
linmeyi bile bu kadar tereddütle karşılıyor... 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı münakaşa yapmayalım. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) •— Ben, bütçenin, Hazine için ve ülkemiz için hayırlı ol

masını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum, (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Anavatan Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Hazine bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz al
dım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün bu bütçeyi konuşmak için buraya geldiğim zaman, âdeta, sizlere, burada ne kadar 
üzüntü içinde olduğumu ifade etmeye mecbur olduğumu düşündüm. 

Bu sevdalısı olduğumuz Türkiye'de, bu Hazinenin, ekonominin ikibuçuk sene Bakanlığı
nı yaptım. Anavatan Partisi döneminde, Türkiye'nin, uluslararasında, memleket içerisinde, içe
ride, dışarıda çok saygın bir yeri vardı. 

SEYFt ŞAHtN (Kayseri) — Borç ne kadardı? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Borç, 82 trilyondu; şimdi 305... (ANAP sıralarından, 

"Bravo" sesleri, alkışlar) Borç 48 milyar dolar; şimdi 62... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — 13 milyarda aldınız. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Doğru... 18 milyarda aldık, 13'te değil. Bakın, rakamları 

karıştırmayın. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — 24 Ocaktan başla. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Anavatan Partisi 18 milyarla aldı; ama, bugün burada gör

düğünüz bu müreffeh Türkiye'yi yarattı; kırk senede yapılmayanları sekiz senede yaptı. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ne yaptı? 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — 25 milyar dolar da borç ödedi. Hazineciler orada, söyle
sinler. 25 milyar dolar da borç ödenmiştir, anapara faiziyle... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Heyecanlanma, sakin sakin... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben heyecanlanırım. Ben bu memleketin sevdalısıyım be

yefendi. Ben heyecanlanmayayım da, kim heyecanlansın? 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Hepimiz sevdahsıyız. Hepimiz seviyoruz vatanımızı. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bugün burada, müflis bir Hükümetin, iflas etmiş bir Ha

zine bütçesini konuşuyoruz. Ben bunları bu kürsüde söylemek zorunda mı kalacaktım?! 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Söylemek zorunda değilsin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Zorunda değilim, değil mi? Ben bu memleketin evladı

yım. Keşke sizin gibi yapabilsem de, üzerimden o sorumluluğu atabilsem!.. 
Sayın milletvekilleri... (DYP sıralarından, "doğru konuş" sesleri) 
Doğru konuşuyorum, bakın, bakın iyice görün bunu; gözünüzden kaçmış olabilir. Bu gör

düğünüz gazetelerdeki beyan, reklam, altında Türk bayrağı olan, "T.C. Başbakanlık" imza
sıyla yazılı olan, memleket ekonomisinin, Hükümetin iflas ettiğinin belgesidir. "İşte, ekono
mik terör budur." 

Şimdi, eğer, bu ülkede ekonomik terör varsa, bir yerde terör varsa, bir de terörist vardır. 
Kimdir terörist? (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL DEMİR (Aksaray) — ANAP! (DYP sıralarından gülüşmeler) 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, hayır, buna gülmeyin. Doğrudur; eğer burada eko

nomik terör varsa, bu ekonomik terörün sorumlusu Sayın Başbakandır! 
O zaman, ben buradan, bu Meclisten herkese açıkça söylüyorum, devletin bütün anayasal 

kurumlarına söylüyorum; savcısına söylüyorum, güvenlik teşkilatlarına söylüyorum : Terör varsa, 
terörist yakalanmalıdır. 

HALİL DEMİR (Aksaray) — Teröristleri yakaladık. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, bu ilanla siz, kime, neyi ilan ediyorsunuz? Vatan

daşa mı gösteriyorsunuz bunu? Eğer, vatandaşa söylüyorsanız, vatandaş zaten biliyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Saklasın mı, yalan mı söylesin? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır. Dediğiniz doğru; vatandaş biliyor; ama, korkarım, 

bunun arkasında başka bir şey daha var : 1970'li yıllarda, maalesef, Türkiye'de bazı aklı evvel
ler, siyaset yapacağız diye, koltuğa oturacağız, kırmızı plakalı arabaya oturacağız diye, birbir
lerini jurnallediler. Korkarım, bu jurnalleme, yurt dışında Türkiye'nin kredibilitesini sarsacak
tır. Dünya Bankasına, IMF'ye, uluslararası kuruluşlara, Japonya'daki Samurai Piyasasına, Al-
manya'daki tahvil piyasasına, Amerika'daki Yankee Bond piyasasına siz diyorsunuz ki, "Türk 
Hükümeti ve Türk Hazinesi müflistir." Yani, şimdi, bunların burada sefirleri yok mu; gazete 
okumuyorlar mı? Okuyorlar. Buradaki yabancı banka temsilcileri ne diyecekler, ne rapor ya
zacaklar kendi merkezlerine?.. Beyler, bizim dediğimize bakmayın, bunu Hükümetin Başba
kanı diyor, altına imza koyarak. Beyler, bunun sorumluluğu ağırdır, bunun hesabı verilmelidir, 
böyle yanlış yapılamaz. Ben burada bunları siyasî istismar için söylemiyorum. Bunu durdu
run; yani yarından sonra yazdırmayın bunu. O zaman ben bir daha ağzıma almam: ama artık 
bu ilan gazetelere çıkmasın. Çünkü, bu bizi rencide ediyor, Türkiye'yi rencide ediyor; yapmayın. 
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Gelin, biz burada oturalım ve konuşalım; ama, neyi konuşalım? Sayın Başbakan bütçe 
açış konuşmasında buraya çıktı ve "memlekette terör var; bu, Türkiye'nin birinci meselesi" 
dedi. O zaman, terörü konuşalım, memleketimizin birinci meselesi olan bu konuyu konuşalım. 

Biz bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştuk ve gördük ki, devletin güvenlik güçleri; 
yani, jandarması, emniyet güçleri, Silahlı Kuvvetleri yazılar yazmışlar ve diyorlar ki, "bize bu 
görevi verdiniz, biz teröristle mücadele edeceğiz, savaşacağız ve dibini kazıyacağız; ama, para
ya ihtiyacımız var, olanaklara ihtiyacımız var." Araştırdık, arkadaşlarla beraber, emniyet teş
kilatına ve jandarmaya 20 trilyon liralık ödenek verdik. Bunu, muhalefet ve iktidar hep bera
ber imzaladık. 10 trilyon lira da Silahlı Kuvvetlere ödenek verdik. Bunu niye imzaladık? Çün
kü, Sayın Başbakan bundan iki ay evvel KDV oranlarını yükseltirken, vatandaşa gitti dedi ki 
"ey vatandaş, ben güneyde savaşıyorum, paraya ihtiyacım var; sizden, ekmeğinizin bir kısmını 
istiyorum." Vatandaş seve seve verdi; 26 trilyon lira... Veriri bu parayı kullanalım... Biz önerge
leri verdik; ama, önergeler kabul edildi mi? Hayır. Peki, siz, güvenlik kuvvetlerine bu parayı 
vermeden bu teröristle nasıl savaşacaksınız? Hemen dediler ki, "efendim, 192 trilyon lira açık 
veren bir bütçeyle karşı karşıyayız, ne yapalım?" Dedik ki, bu memleketteki insan bu problem
le savaşmak için, bu problemi çözmek için, ekmeğinin yarısını değil, hepsini vermeye hazırdır: 
ama, yeter ki, bu memleket, Bayrağın dalgalandığı her toprak parçası, Türkiye'nin olsun. O 
zaman diğer bütçelerden yüzde 5 kısıntı yapardık; ama, onu da yapmadılar. Peki, şimdi bu 
Hükümetin kalkıp, bu terör konusunda samimî olduğunu, terörle mücadele konusunda inanç
lı olduğunu söylemek mümkün müdür? Mümkünse "mümkün" deyin. 

Benden sonra buraya çıkacak olan Sayın Bakan gelsin, Türkiye'nin bir numaralı mesele
sinde, Hazine Bütçesinde -aynen Sayın Başbakanın dediği gibi- "beyler, biz Hükümet olarak 
burada inançlıyız ve bu bütçe biterken 30 trilyon lirayı vereceğiz" desin. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Şov yapma, şov yapma... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şov yapma değil, ben gerçekleri söylüyorum; vatandaş da 

bunları soruyor bize. 
HALİL DEMİR (Aksaray) — Yalan söylüyorsun! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) —- Ben mi yalan söylüyorum? Bakın, ben Başbakan değilim; 

hayır, benim adım Tansu Çiller değil. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Başbakan yalan söylüyor. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben söylemedim. Benim yalan söylediğimi söyleyen, çıkar 

. burada gösterir. Biz, söylediğimiz her virgülün arkasındayız. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Güneş Bey, bu gazete ilanını Sayın Başbakanın niye 

verdiğini biliyorsunuz... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Başbakan, sizin Başbakanınız, bana sorarak 

vermedi. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Niye verdiğini biliyorsunuz; bu Meclisten bu vergi ka

nunlarını çıkarmayanlara "terörist" demek için verdi! (ANAP sıralarından gürültüler) 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — öyle mi?!.. O zaman, şimdi vergiyi konuşalım. İşte, ben 

bunun için sordum; gelin şimdi vergiyi konuşalım. 
Şimdi bakın, bu Başbakan, bütün bunları yapamayınca, ekonomiyi iyi yönetemeyince, bir 

çıkar yol aradı. Neydi?.. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Teröristin kim olduğu, Meclis kürsüsünde görünüyor. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir milletvekiline "terörist" demek için, o milletvekilinin 

terörle ilgili bir iş yapması lazım. Ben ne yaptım ki bana "terörist* diyorsunuz? Eğer Sayın 
Başbakana birisi "terörist" diyorsa, kendi imzası var burada, ben demiyorum. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Evet, kanıtı burada. 
,. GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, gelelim vergiye... 

HALİL DEMİR (Aksaray) — No, no, no!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın beyler, ben bunlardan korkmam; bun bunlardan 

çekinmem, biz neler gördük... Biz bu memlekete hizmet etmiş, çivi çakmış insanız. Diyoruz 
ki, siz de çakın. 

BAŞKAN — Lütfen... Devam edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi bakın, yeni bir vergi getirmişler. Ne diyorlar? "Bu 

memleketin bu meselesini halletmek için sizi biraz korkutayım. Eğer bu vergiyi vermezseniz 
benim sevgili vatandaşım, bu memlekette işsizlik artar." Niye artar? Yine Başbakan burada 
yazmış gayet güzel bir şekilde; diyor ki "işsizlik yüzde 27'ye çıkacak." Bugün işsizlik ne ka
dar? Yüzde 14. Bakın, Başbakan diyor "yüzde 14" diye. Bizden yüzde kaçta aldınız? Yüzde 
8.1'de aldınız. Peki, yüzde 8.1'den yüzde 14 ve üzerine işsizlik nereden geldi? Hükümetin saye
sinde... Sayın Başbakan getirmiş. Şimdi korkutuyor, "yüzde 27'ye çıkacak" diye, Bununla da 
kalmıyor. Orada birtakım madrabazlıklar var. Bu dandik bir reform olduğu için, kandırıyor; 
diyor ki, "merak etmeyin, ben bu 150 trilyonluk vergiyi zenginden alacağım." 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)— Ne raporu?.. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Ne raporu Sayın Bakan? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dandik. 
Yani, aslı astarı olmayan bir rapordur bu. "Zengin" diye kimi kastediyor, biliyor musu

nuz? Esnaf ve sanatkârları... Bu memleketin yükünü çekmiş olan 10 milyonluk zavallı esnafın 
verdiği 1 trilyonluk vergiyi 5.3 trilyona çıkarıyor. Ya, demek siz, esnaftan 5.3 trilyon lira ala
caksınız ve ondan sonra da esnaftan bu vergiyi almak için Plan ve Bütçe Komisyonunda biz
den yardım isteyeceksiniz, bunu çıkarmamızı bekleyeceksiniz!.. Yok kardeşim, ben, esnafa 5 
trilyonluk vergi koydurtmayacağım! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tamam mı?.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Biz de koydurmayacağız. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Siz de koydurmayacaksanız, gelir, orada verirsiniz... Bu

rada konuştuklarınız zapta geçti. 

Şimdi, özel tüketim vergisi getiriyoruz. Beyler, şimdi ben size sorarım : Televizyon aldınız, 
buzdolabı aldınız, bakkala gittiniz traş bıçağı aldınız; bu lüks vergilerini kim ödeyecek, vatan
daş ödemeyecek mi? 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — Tabiî, tabiî.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu vatandaş, işçisi, memuru, emeklisi değil miydi? Bun

lar zengin mi? Yani, bunlar zengin de, bunlar kalkıp 150 trilyon vergi verecekler de, Sayın Baş
bakanın açık bulunan bu bütçesi ve bu terör ortamı kalkacak mı zannediyorsunuz? 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — İyice garipleştirecek. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ha, eğer bunu söyleyene inanmak istiyorsanız, o zaman 

ben size UDİDEM'i sorarım. Bu Başbakan, bundan iki sene evvel UDİDEM ile çıktı. Dedi ki... 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Avrupa losyonu kullananlardan alacak. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, vakte ihtiyacımız var. Lütfen... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Balyalı, siz konuşacaksanız konuşun, ben konuşa-

caksam... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yani, yabancı losyon kullanana vergi var, benim 

gibi esmen Kolonyasını kullanana bir şey yok. 
BAŞKAN — Sayın Taner, siz devam edin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşlarımız halkı, heyecanlılar. Ben de 

onların durumunda olsam, ben de İktidar milletvekili olsam, ben de İktidar kanatlarına dahil 
olsam, onlar gibi böyle başım önde, söyleyecek laf bulamam, sağdan soldan atarım; ama, 
değilim. j 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Güne$ Bey, benim attığımı hiç gördünüz mü, senin 
gibi? (Gülüşmeler) j 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, düşünün, bütçesini konuştuğumuz bir he
yet var burada. Merkez Bankası Başkanını gördünüz mü şu arada? Merkez Bankası Başkanı 
orada oturuyor mu ekonomi konuşulurken? Yok. Peki, acaba Ziraat Bankası Başkanı orada mı? 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Şart değil. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şart değil; doğru... Gelmez; niye gelsin ki... Şimdi, Baş

bakan, Hazineyi o kadar önemli bulmuş ki, kendi kabinesi içerisinden, arkadaşlarından, Ha
zine bakanlığını layıkıyla yapacak, orayı emniyet edebileceği kimseyi bulup o göreve verme
miş. Var mı Hazine bakanı? Hazineden sorumlu bakan var mı? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Osman Bey yeter. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Osman Bey yeter; doğru... Osman Beye vermiş; ama, ta

biî, Osman Bey bir bürokrat, yani vekâleten yapıyor işi, orada bir vekil o, o idare ediyor. 
Şimdi, Başbakan, o kadar önem verdiği bütçeye, gelip, şurada oturup, "yahu, acaba, bu 

demokratik parlamenter sistem içerisinde biz bir şeyler yaptık; iyilerini yaptık, bir de yanlışla
rını yaptık; yanlışlarının neler olduğunu bize söyleyecekler, şuna bir bakayım da ona göre dü
zelteyim..." Çünkü, 1994 senesi, zor bir sene, 1993'ten daha zor bir sene. Böyle gazetelere ilan 
verdiğine göre, şurada dinlemesi gerekiyordu. O dinlemiyor; tamam, Başbakandır; diyecek bir 
lafımız yok; hâşa, Başbakana bir laf diyemeyiz. Peki, bürokratlarına ne oluyor be kardeşim! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Dedin ama, Başbakana demin dedin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yani, bu ekonomiyi idare etmekten sorumlu olan Merkez 

Bankası Başkanı, burada oturacak. Yüce Mecliste, yapılan yanlışların ne olduğunu kendine 
anlattıkları zaman, not alıp da bunların doğrusunu yapmayacak mı? 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Demagoji yapıyorsun; bu kadar da 
olmaz! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ne kadar olur demagoji beyefendi? 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Vallahi bu kadar olur işte. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu kadar olur değil mi?! Siz gelin, bu memlekette iki sene 

içerisinde, iç borcu 82 trilyondan 305 trilyona, dış borcu 48 trilyondan 62 trilyona çıkartın, 
enflasyonu,yükseltin, memleketin canına okuyun, ondan sonra çıkın, memleketi, bu gazete
lerle herkese jurnalleyin; ben burada muhalefet görevini yaptığım zaman demagoji mi olacak? 

— 310 — 



T.B.M.M. B : 41 11 . 12 . 1993 O : 2 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sen sekiz sene içinde Türkiye'nin altı
nı üstüne getirdin. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Demagoji olmayacak; bu, demokrasinin sesi olacak; bu, 
muhalefetin sesi olacak ve siz bunu dinleyeceksiniz. Dinledikten sonra da, bunun gerekenini, 
Hükümet olarak, ya yapacaksınız yahut da beyler, 28 Mart sabahı pilinizi pırtınızı alacaksınız 
ve bu memleketin üzerinden kalkıp gideceksiniz. 

DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — O, senin sözünle olmaz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunarak, bu bütçenin hayırlı olma

sını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Muhterem milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bakanların böyle laf 

atması alışılmış bir şey değildir; Sayın Bakan, çok heyecanlı. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI BEKÎR SAMÎ DAÇE (Adana) — Sayın Başkanım, değerli milletve

killeri; dostumuz Sayın Taner gibi heyecanlı bir konuşma yapma imkânına sahip değilim. 
Tabiî ki, Sayın Taner, ekonomik formasyonu itibariyle, burada, heyecandan ziyade, sükû

net içerisinde birtakım bilgiler sunmuş olsaydı, daha fazla yararlanır mıydık diye düşünmüyor 
da değilim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın konuşmalarına ve eleştirilerine, aldığım notlar çerçevesinde 
temas etmeye çalışacağım ve genelde, sorulara cevap niteliğinde, düşüncelerimizi, Hükümet adına 
sunmaya çalışacağım. 

"Cari işlemler açığı, kısa vadeli sermaye akışıyla finanse edilmiştir" şeklinde bir eleştiri 
oldu. Son yıllarda, kur faiz makası ve arbitraj imkânı, kısa vadeli sermaye hareketlerinde artı
şa yol açmıştır. Kısa vadeli sermaye girişi, 1993 Temmuz ayı itibariyle 2,3 milyar dolara ulaş
mıştır: ancak, aynı dönemde, döviz rezervlerimizde 1,1 milyar dolarlık artış sağlanmış bulun
maktadır. Bu dönemde, orta ve uzun vadeli portföy yatırımları ise, 2,1 milyar dolara ulaşmış 
bulunmaktadır. 1993 Temmuz ayı gerçekleşmelerine ve bu gerçekleşmelere göre revize edilen 
cari işlemler açığının finansmanına bakıldığında, kısa vadeli sermaye hareketleriyle açığın fi
nanse edildiği görüşüne katılmak mümkün görülmemektedir. 

Diğer bir eleştiri ise, "Ziraat Bankası ve Halk Bankası, ihtisas kredilerine yö-
neltilmemektedir'* şeklinde olmuştur. Ziraat Bankasınca 30.6.1993 tarihi itibariyle açılan kre
dilerin toplamı, 54,6 trilyon Türk Lirasına ulaşmıştır. Bankaca, tarım kesimine açılan kredile
rin toplamı, 39 trilyon liradır, ihtisas kredilerinin toplam kredilere oranı, yüzde 71'dir. Halk 
Bankasının, 30.6.1993 tarihi itibariyle açtığı krediler ise 10,4 trilyon Türk Lirasına ulaşmıştır. 
Îhtisas kredilerinin toplamı ise, 5,3 trilyon Türk Lirası olup, toplam kredilere oranı yüzde 51*i 
bulmaktadır. 

Diğer bir konu da, kısa vadeli borçlanma ve faiz etkisi konusudur. 1993 yılı borçlanma 
faizleri, yıl içine yük gelmeyeceği varsayımıyla hesaplanmış; ancak, yıl için gelişmeler, bunun 
tam anlamıyla gerçekleşmesine engel olmuştur. Buna karşılık, vade yapısında olumlu gelişmeler 
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sağlanmış ve yıl içine gelen faiz yükünün daha da artması önlenmiştir. Bu yolla, 10 trilyon 
liranın üzerinde tasarruf sağlanmıştır. 1994 yılında ise, borçlanmanın uzun vadeye yayılması 
politikası sürdürülecek olup, faizler buna göre gerçekçi bir biçimde hesaplanmaktadır. 

Diğer bir konu ise, Avrupa Birliği ile ilgilidir. Bilindiği üzere, Avrupa Birliğiyle 1995 yılın
da kurulması öngörülen gümrük birliği, otuz yıl önce yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasının 
hedef aldığı bir bütünleşmedir. Biz, gümrük birliğini, Türkiye'yi serbest piyasa ekonomisine 
tam olarak götürecek ve Akdeniz - Avrupa serbest ticaret alanı içinde tutacak bir araç olarak 
görüyoruz. Hedef, içeride serbest piyasa ekonomisi koşullarının sağlanması ve oluşacak reka
bet ortamı içinde, 700 milyon tüketiciyi kapsayacak Akdeniz ve Avrupa ülkelerine, giderek ar
tan oranlarda ihracat yapılmasıdır. Yapılan değerlendirmelerde, yabancı sermaye yatırımların
da doğacak olumlu artışı da dikkate almak gerekmektedir. Türkiye, bugün bulunduğu bölge
de, demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve istikrarın güvencesidir. Gümrük birliği, bu olgu
nun da doğal, bir sonucu olarak görülmelidir. 

İşsizlik konusu burada değerli arkadaşlarımız tarafından haklı olarak gündeme getirildi; 
fakat, bazı rakamlarda yanlışlar var mıdır diye düşünüyorum. İşsizliğin arttığı iddia ediliyor. 
1991 Ekiminde yüzde 8.2 olan işsizlik oranı, 1993 Nisan ayı itibariyle yüzde 7.2'ye düşmüş 
bulunmaktadır. 

Diğer yandan, 1992 yılında yüzde 76.5 olan kapasite kullanım oranı, 1993 yılının ilk altı 
ayı sonunda yüzde 79'4'e yükselmiştir. 

özel sektör imalat sanayii üretim endeksi, 1993 yılının ikinci çeyreğinde, 1992'ye göre yüzde 
17.6 oranında artış göstermiştir. 

İşsizlik konusunda bir ilave yapmak istiyorum. ANAP hükümetlerinin son döneminde 
Resmî Gazetede Devlet İstatistik Enstitüsünün yayımladığı bir bilgide, işsizlik oranı -iktidarın 
devrine yakın olan günlerde- yüzde 22 olarak yayımlanmıştı; bunu da bilgilerine sunuyorum. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yüzde 8 yanlış demektir. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) — Sizin İktidarınızın sonunda yüz

de 22; Devlet İstatistik Enstitüsünün yayımladığı bilgi bu; Resmî Gazeteden buna bakabilirsiniz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — O zaman, yüzde 22'den geri gelmek lazım. Buna çifte stan

dart derler. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) — Değerli arkadaşlarımız ekono

mik terörden bahsettiler. Eğer vergi kaçağı varsa, vergi kaçakçılığı varsa ve ülkeye yapılacak 
hizmetler bu sebeple engelleniyorsa, bunu engelleyen insanlar için "ekonomik terörist" demekte 
de bir sakınca yok sanıyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, isimlerini açıklayın ekonomik terö
ristlerin, adlarını açıklayın. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) — Eğer destekleriniz devam ederse, 
getirmekte olduğumuz vergi yasa tasarısı buradan geçerse, bunların da isimlerinin açıklandığı
nı, bütün Türkiye, bütün ülke birlikte görecektir. Sayın Korkmazcan, yeter ki desteklerinizi 
esirgemeyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, açıklamakta hiçbir yasal engel yok. 
DEVLET BAKANI BEKlR SAMİ DAÇE (Devamla) — Bu ekonomik terörü önlemenin 

yolu, birtakım tedbirlerin alınmasından geçmektedir. Bu tedbirlerin başında da getirilen vergi 
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yasa tasarısı vardır. Bu yasa tasarısını eleştiriyor olabilirsiniz, içinde -biraz evvel Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığının bütçesinde sunmaya çalıştığım gibi- eksikler, fazlalıklar veya yan
lışlıklar bulabilirsiniz; ama, Yüce Meclis, bunların hepsinin düzeltildiği alandır, düzeltileceği 
alandır. 

Değerli arkadaşım Abdullah Gül'ün bir düşüncesine temas etmek istiyorum. Sayın Baş
bakanın, Refah Partisini, Doğru Yol Partisine alternatif olarak gösterdiğini söylediler ve Refah 
Partisinin demokratik olmayan yollarla gelebileceği şeklinde birtakım imaların içerisinde bu
lundular. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözü, hiçbir zaman bir Başbakanın düşünmesi r ı̂ümkün olma
dığı gibi, hiçbir milletvekilinin de böyle bir düşünceyi burada söylememiş olmasını temenni 
ederdim. Rejimimizin temeli Türkiye Büyük Millet Meclisidir; sistemimizin temeli demokrasi
dir; hep birlikte bu değerlere sahip çıkacağız, hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, eleştirileri yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı 
sunuyorum, önümüzdeki çalışmalar içerisinde bu eleştirilerden yararlanmak bizim görevimiz 
olacaktır. 

Allah'ın bütçeyi hayırlı kılmasını diliyorum, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Lehinde, Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş?.. Yok. 
Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 

' SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin en önemli 
konularından birini mal varlığını, Hazinesini, dışarıdan ve içeriden gelirini-giderini ve vatan
daşa bunun yansımalarını kapsayan çok önemli bir bütçeyi tartışıyoruz. Bizden önce konuşan 
bazı arkadaşlarımızın söyledikleri doğru ve yanlış şeyler vardır. Yanlış hususları söylüyorum : 

"Biz, bütçeyi 82 trilyon borçlu teslim ettik, bugün 800 trilyon borcumuz var" denilmek
tedir; bu yalan: yani rakam doğru; ama, değer yalan. "18 milyar dolarlık borcu, 50 milyar do
lara çıkardı" denilmesi ise gerçektir: ama, bugün 62 milyar dolar borcun olduğu da bir gerçektir. 

Gerçek olan bir başka şey daha var: O da, bugün Türkiye ekonomisinin bir çıkmazda ol
duğudur. Bugün hâlâ dışarıdan borç alınması da yanlıştır; yani, yüzde 5 veya yüzde 10 faizle 
alınan bu kadar masraflı paraların tekrar borç ödemek için kullanılması yanlıştır. Eğer dışarı
dan borç alacaksak, Türkiye'yi kalkındırmak, işsizliği ortadan kaldırmak ve sanayileşmek için 
kullanılması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, esasında ben, Türkiye'de ihracat ve ithalatın durumu hakkında ve 
özellikle parti içerisindeki durumum ve ihtisasım nedeniyle Türkî cumhuriyetlerle ilgili konu
da konuşmak istiyorum.. 

Üzülerek bir hususu bildirelim ki, 1962 yılında Türkiye'nin ihracatı 9 milyar 275 milyon 
dolar civarında ve ithalatı ise 14,33 milyar dolar civarındadır. 1993 yılının ocak-haziran ayları 
itibariyle ihracatımız gene çok az bir artışla 9,5 milyar dolar olmuştur, ama 1993 yıl sonu iti
bariyle ithalatımız maalesef 18.7 milyar dolar olmuş ve bu durum, bizde, gittikçe bütçe açığı
nın artmasına sebep olan bir gidişat olmuştur. Bunun sebebini arkadaşlarımdan sordum, "kur 
farklarından doğan bir hatadır ve dışarıdan ithalat teşvik edilmiştir" denildi; bunun tedbiri
nin alınması lazımdır. 
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Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri ve yeni kurduğu teşkilat olan NAFTA'yla, Avru
pa Topluluğuyla ve eski Sovyet ülkeleriyle olan ithalat ve ihracatında önemli gelişmeler vardır; 
Ama, özellikle Türkî cuhuriyetleri ve eski Sovyet topraklarını dolaştığımızda şunu gördük; Her 
pazarda Türk malı vardır. Biliyorsunuz, Kuzey Kutbundaki bize en uzak ülkenin Yakut şehrin
de bir pazara veya bir büfeye gittiğiniz zaman Tİpitoplar, Kent çikletleri, İstanbul markalı kon
feksiyon mallarının olduğunu görüyorsunuz. "Neden Türk malları çok?" diye oradaki esnafa 
sorduğumuzda, "kalitede, estetikte ve ucuzlukta Türk malı çok daha önde geliyor. İkinci ola
rak, bizim kesemize uygun olabilecek Çin veya Kore mallarıdır: ama, onlarda kalite ve estetik 
olmadığı için biz Türk mallarını tercih ediyoruz" dediler. Bu gösteriyor ki, belki bizim ticarî 
kayıtlarımıza girmemektedir; ama, "çanta ticareti" dediğimiz veya herhangi bir yolla, Türki
ye, istanbul piyasasından, 300 milyon insanın ihtiyacını karşılamaktadır; fakat, bütün bunlara 
rağmen ithalatımız neden daha fazla artmıştır? Gene üzülerek söyleyeyim ki, Sovyetler Birli
ğindeki hammaddelerin veya birkısım mamul maddelerin de Türkiye için pazar olduğunu bil
mek lazım. Bakırdan orman ürünlerine kadar birçok mal çok ucuza Türkiye'ye akmaktadır. 
Bu da gösteriyor ki, ileride bizim en büyük pazarımızı Sovyetler Birliği teşkil edecektir. 

Ayrıca, Türk cumhuriyetlerle kültür, din, soy bağımız olduğu için, bizimle ilgili ticaretle
rinin daha çok gelişmesi görülecektir ve görülmektedir; fakat, bir şeyi de burada sadece tavsiye 
ediyoruz : Malum olduğu üzere, Türk cumhuriyetleriyle aramızdaki karayolu bağlantısı çok 
pahalı ve uzaktır. Onun için, Gürcistan ile yapılacak yeni bir anlaşma veya işbirliğiiyle yol em
niyeti temin edilerek, Türk cumhuriyetlerine ve Sovyetlere kısa yoldan mal ihracını yapmak 
mümkün olur kanaatindeyiz. Ermenistan ve İran yolunun kapalı olmasından dolayı, Gürcis
tan yolu, bizim için çok büyük önem arz etmektedir; yetkililerin özellikle bu konuya önem 
vermelerini bekleriz. 

Değerli milletvekilleri, ikinci yol, deniz yoludur. Ro-Ro seferleriyle, Trabzon, Samsun ve
ya İstanbul'dan olmak üzere, taşımacılığın belli prensipler dahilinde Türk cumhuriyetlerine ve 
Sovyetler Birliğine yapılması faydalıdır kanaatindeyiz. Ancak, şöyle bir itiraz doğabilir : Bu
gün, Sovyetler Birliğinde büyük para anarşisi sürmektedir: Eski rubleler kaldırıldı, her devlet 
kendi parasını basıyor: Bu da, konvertibiliteyi ne derecede etkiler, onu bilemeyiz. O bölgelerde 
bizim bankalarımızın, her türlü riski göze alarak, yeni şubeler açıp para transferini sağlaması, 
Türkiye'nin de o bölgelere yatırım ve iş sahası açması gerekmektedir. Bu, bizim için, dünyada 
yeni globalleşme ve ticarî pazarlama metodlarının geliştiği bir dönemde, dünya nimetinin yarı
sına sahip olan -petrol gibi yeraltı ve yerüstü kaynakları, tabiî gaz ve altın gibi değerli maddeler-
Türk cumhuriyetlerine şimdiden, Türk Devletinin her türlü gerekli tedbiri alıp yardımcı olma
sı ve bu devletleri de yönlendirmesi umudumuzdur. 

Bütün bu duygularla, 1994 yılı bütçesinin Hazineye ve devletimize, milletimize hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Aleyhinde, Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak; buyurun. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: Hazine ve Dış Ti

caret Müsteşarlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerindeki kişisel görüşlerimi dile getirmek ama
cıyla söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, adının müsteşarlık olmasına karşın, gerek Türk ekonomisinin yö
netimi ve yönlendirilmesi gerekse malî politikaların uygulanması yönünden son derece önemli 
görevler üstlenmiş, adı bakanlık olan birçok kuruluşu katbekat geride bırakan bir büyük ku
ruluşun bütçesi üzerinde görüşüyoruz, tartışıyoruz. 

Gerçekten de, bu Müsteşarlığın üstlendiği görevlere kısaca baktığımızda, beş yıllık kal
kınma planları ve yıllık uygulama programlarına uygun olarak, ekonomimizin dengeli ve sağ
lıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, ekonomimizin yönetimi ve yönlendirilmesine 
dönük politikaları tespit edip uygulamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve geliştirmek; ülke 
gereksinmeleri ışığında dünya ülkeleriyle koordineli bir şekilde dış ticaret politikalarımızı te
spit etmek, bu politikaların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve geliştirmek; yatırım ve teşvik 
politikalarını tespit etmek, bu politikalar doğrultusunda uygulamaları sağlamak, izlemek ve 
amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek; kambiyo rejimi ve yönetimi, 
bankacılık, sermaye piyasası gibi konularda politikalar Üreterek, malî yönetimi geliştirmek, güç
lendirmek ve uygulamalan izlemek; son yıllarda gittikçe önemi olağanüstü artan iç ve dış borç 
yönetimini gerçekleştirmek; Türkiye'ye yabancı sermaye gelişiminin izlenmesi ve takibini yap
mak gibi son derece önemli ve kapsamlı görevler üstlendiğini görüyoruz. 

Kullandığı bütçe kaynakları yönünden baktığımızda ise, 1993 yılında toplam 483 trilyon 
710 milyar olan bütçe ödeneklerinin yüzde 33.1'ini teşkil eden 159 tilyon 999 milyar lira 1994 
yılında ise, 819 trilyonluk bütçenin 305 trilyon 16 milyar lirası, yani yüzde 37,2'si Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına ayrılmıştır. 

Yukarıda kısaca saydığım görevler ve bu rakamlar, bu Müsteşarlığın önem ve ağırlığını 
son derece çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Bu müsteşarlığın üstlendiği görevleri gereği gibi 
yapacak ve yönetecek, bilgili ve deneyimli kalifiye personel yapısının olduğunu yakından bi
liyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu Müsteşarlık, üstlendiği görevleri gereği gibi yapabilmiş midir 
ya da yapabilmekte midir? 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu, yüzde 70'Iere varan ve kronikleşen enflasyon, gelir 
dağılımında var olan ve giderek daha da büyüyen adaletsizlik, her gün artan ve neredeyse millî 
gelirin yarısına varan iç ve dış borçlar, altı yedi milyonlara varan işsizlik, usulsüz krediler, ha
yalî ihracatlar, ayyuka çıkan yolsuzluklar nedeniyle kaybettiğimiz dürüstlük, erdemlik gibi moral 
değerler, ekonomik ve malî yapıdaki karmaşa ve bozuklukları düşündüğümüzde; bu soruya 
olumlu yanıt vermek, maalesef mümkün değildir. Bunun sorumlusu, elbette bu kuruluş veya 
orada çalışanlar değil; bunun sorumlusu, yıllardır ülkemizde yaşanan terörden sağlık politika
sına, eğitimden ülke savunmasına, dış politikadan yerel yönetim politikasına, malî ve ekono
mik politikalara kadar, ülke gerçekleriyle bağdaşmayan, sorunların teşhis ve tedavisinde de zihnî 
kargaşa içinde olan siyasî kadrolardır; yani, son on onbeş yıldır ülkeyi yönetme durumunda 
bulunan ANAP ve Doğru Yol-SHP Koalisyonlarıdır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik ve malî yönetim, bir bütünlük, bir disiplin, bir anlayış 
birliği, bir kararlılık ister. ANAP ve Doğru Yol-SHP hükümetlerinde bunu görmek mümkün 
olamamıştır. 
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Ekonomik ve malî yönetimin üç önemli ayağı vardır. Bunlardan birisi, gelirlerin toplan-
masıdır; yani, gelir idaresi, gelir yönetimi. Bir diğeri ise, kaynakların ihtiyaçlara göre planlan
ması, programlanması ve dağıtımıdır; yani, bütçe idaresi, bütçe yönetimi. Üçüncüsü de, belir
lenen hedeflere uygun olarak, zaman ve mekân farklılıkları da göz önünde bulundurularak, 
giderlerin yapılmasıdır; yani, nakit yönetimi, nakit idaresi. 

Bu üç ayak, bu üç erk, birbirinden ayrılmaz ve ayrılamaz parçalardır. Bu nedenle, tek yet
kili ve sorumlu tarafından kullanılmalıdırlar. Yıllardır yaşanarak kanıtlanmış olan bu bilimsel 
gerçek, sadece ülkemiz için değil, ciddî devlet yönetimiyle yönetilen bütün ülkeler için geçerlidir. 

12 Eylül baskı rejiminin devamı olan Birinci ANAP Hükümeti, işbaşına gelir gelmez, bi
raz geçmişten kalma öç alma duygularıyla, biraz da kamuoyuna idarî yapılanmada köklü de
ğişiklikler yapılıyor imajını vermek amacıyla, gerçekte ise Türkiye Cumhuriyetinin gelenekleri 
oluşmaya başlamış, kısa sürede köşe dönmeye, devleti soyup soğana çevirmeye dönük niyetlere 
engel plan Türk idarî yapısı, özde ciddî hiçbir şey yapılmadığı halde, "büyük reformlar yapılıyor" 
imajıyla allak bullak edilmiş, bakanlıklar dağıtılıp, bakanlıklar birleştirilmiştir. 

Bu arada Maliye Bakanlığı ve dolayısıyla eski adıyla Hazine ve Milletlerarası İktisadî İş
birliği de nasibini almıştır; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı böyle doğmuştur. İşin tabiatı 
gereği, ekonomik ve malî konular, bazen çok hızlı karar almayı ve uygulamayı gerektirir. Bu 
esnekliği hükümete vermek amacıyla, hem bütçe kanunlarında hem vergi kanunlarında hem 
de nakit idaresine ilişkin mevzuatta belli yetkiler verilmiştir, örneğin, ödeneklerin serbest bı
rakılması, bütçe kalemleri arasında ödenek aktarımı, vergi oranlarının değiştirilmesi, vergi ödeme 
sürelerinin uzatımı, taksitlendirme gibi... 

Bu yetkilerin tek bakanda toplanmamasının sonuçlarını hem ANAP döneminde hem de 
bugünkü Doğru Yol-SHP koalisyonları döneminde basına bile yansıyan bakanlar arasındaki 
sürtüşmeleri hepimiz acı acı izledik; ancak, olayın sonucu, sadece bakanlar arası kavgayla sı
nırlı kalsa, bizim için fazla sorun yok. Çünkü, çok daha basit olaylar nedeniyle yumruklaşma
ya varan bakan kavgalarına, maalesef bu Hükümet döneminde alışır olduk. Sorun burada bit
miyor, Türkiye'de yaşanan bütçe açıklarının çığ gibi büyümesi, bütçenin finansmanının vergi
ler yerine, iç ve dış borçlanmalarla karşılanır olmasının temel nedenlerinden birisi de budur. 
Ekonomik ve malî yönetimdeki yapısal dağınıklığı ve bunun etkilerini bilen Doğru Yol ve Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin o günkü liderleri seçim öncesi, iktidara geldiklerinde bu duruma 
son vereceklerini ayrı ayrı söylemelerine rağmen, birlikte Koalisyona gidince, bu sözlerini unu
tarak, zihni kargaşa içine girdiler ve yapamadılar. 

Sayın Çiller'Ie birlikte, bu zihnî kargaşaya bir başka şeyin daha eklendiği sezilmektedir. 
O da şu : Biliyorsunuz, Sayın Çiller, çabuk etkilenen, son derece duygusal ve heyecanlı bir ya
pıya sahip. Terör konusunda kendisine anlatılan BASK modelinden etkilendiği, daha sonra vaz
geçtiği gibi, Hakkâri'ye, Erzurum'a gittiğinde, kendilerinin de bizzat yerinde gördüğü ekono
mik sorunlardan duygulanıp, yardım vaadinde bulunduğu, Ankara'ya döndüğünde ise, yine 
kendisine anlatılanlardan etkilenip vazgeçtiği gibi, Demirel Hükümetlerinde olan zihnî karga
şaya bir de duygusallık eklenmiş durumda bugün. 

BAŞKAN — Sayın Oymak, lütfen bağlayınız efendim. 
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HAYDAR OYMAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, başta Sayın Başbakan olmak üzere, 
bu Hükümeti, Türkiye'nin coğrafî yapısını, sosyoekonomik durumunu bilmiyor. Bunun için 
de, kendilerine söylenilen sözlerden hemen etkilenip kamuoyuna yansıtılıyor. Bu çözümün tut
madığı, Türkiye'nin yapısına uymadığı anlaşılınca da, hemen tornistan yapılıyor. Buna, yuka
rıda anımsatmaya çalıştığım örnekler yanında en çarpıcı örnek, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının Kuruluş Kanununun yasallaştırılmasında yaşanan zihnî kargaşadır. Bunun ayrıntıla
rına inmek istemiyorum; benden önce konuşan arkadaşlarımız da söylediler, bu kararnamenin 
Meclisin gündeminde aylardır birinci sırada beklediğini herkes de biliyor. 

Müsteşarlığın Teşkilat Kanunuyla ilgili bu belirsizlik, Teşkilatın çalışmalarını olumsuz yönde 
etkiliyecek niteliktedir. Bürokraside istikrarın sağlanması için, yasalarla bu kadar çok oynan
mamasında ve değişiklik tasarılarının bir an önce yasalaştırılarak, belirsizliğin ortadan kaldı
rılmasında zorunluluk vardır. 

Son yıllarda toplumu derinden yaralayan, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yapılmasında araç 
haline gelen teşvik sisteminin daha sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi yanında, teşvik sistemi
nin ekonomiye getirdiği ve götürdüğünün hesabı bugüne kadar yapılmamıştır. Bu, mutlaka ya
pılmalıdır. Ayrıca, Müsteşarlığın, her yıl toplam olarak, türlerine göre ne kadar teşvik verdiği
ni, bunlar için ne kadar kaynak harcadığını, bu teşviklerin ne kadarının yatırıma, Üretime ve 
ihracata dönüştüğünün bir muhasebesini yapması ve bunu yayımlaması gereklidir. Böylece, global 
olarak yatırımların ve ihracatın ülkemize maliyetinin ve ekonomiye katkısının ölçülmesi müm
kün olabilecektir. 

Bu duygularla sözlerimi bitirirken, bu bütçeye olumsuz oy vereceğimi belirtir, hepinize tekrar 
içten saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz soru soracağım. 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
Buyurun Sayın Dinçerler. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, Japonya'dan borçlanmakta ısrar edili

yor. Geçen sene yen 58 lira idi; şu anda 125 lira civarında. Yani, yenin maliyeti yüzde 125'i 
filan buluyor. Neden Japonya'dan borç alınmakta ısrar ediliyor ve Türkiye'nin iktisatçıları ta
rafından bu Japon Yeninin güçleneceği görülemiyor mu? 

İkincisi, Bütçe Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, devletin KİT'lerde 
ve KİT'lere bağlı kuruluşlardaki hisselerinin karşılık gösterilerek, bir anlamda rehnedilerek dı
şarıya borçlanılacağı yazılıyor. Bu, giderek otomatik olarak işleyip, bu kurumların otomatik 
özelleştirilmeleri anlamına; yani, yabancılaştınlması anlamına gelmez mi? Hükümet bunu bi
lerek mi yapıyor, yoksa bir zühul mü var? 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, yazılı olarak cevap 

vereceğim. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — O zaman, herkese göndersin cevabı: Yazılı cevap 

verilince, Parlamento duymuyor. Efendim, iki dakikalık şey. 
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BAŞKAN — Efendim, usul öyledir: Sayın Bakan nasıl takdir ederse. 
M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Peki efendim. 
DEVLET BAKANI BEKÎR SAMİ DAÇE (Adana) — Efendim, kendileri de basına açık

layabilirler cevabımızı. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : . 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 

111 

910 

920 

930 

940 

950 

999 

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

TOPLAM 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Etmeyenler... Kabul 

Etmeyenler... Kabul 

180 928 000 000 

601 172 000 000 

29 315 000 000 000 

26 475 000 000 000 

30 313 632 000 000 

229 000 000 000 

217 887 800 000 000 

14 400 000 000 

305 016 932 000 000 
BAŞKAN 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN —• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal Edilen ödenek Dışı 
Toplamı Harcama Ödenek Harcama 

TOPLAM 53 199 886 174 000 52 702 269 715 000 508 048 780 000 10 432 321 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 

malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin 13 Aralık 1993 Pazartesi günü görü

şüleceğine ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yarınki programda 17 nci sırada Devlet İstatistik Ensti

tüsü Başkanlığının bütçesi görüşülmek üzere yer almıştır; yarınki programın yüklülüğünden, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin 13 Aralık 1993 Pazartesi günkü programda 
yer alan bütçelerden sonra görüşüleceğini duyuruyorum. 

Bu duyuru, gruplara da yapılacaktır. 

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

/. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

C) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, programa göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü

ğünün 1993 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon?.. Yerinde. 
Şimdi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahsı adına söz alanları 

okuyorum : CHP Grubu adına Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp, DYP Grubu adına 
Aksaray Milletvekili Sayın Halil Demir, RP Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Salih Ka-
pusuz, ANAP Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer, SHP Grubu adına Malatya 
Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz. 

Şahısları adına da, lehinde Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet özkaya, aleyhinde Şır-
nak Milletvekili Sayın Selim Sadak, üzerinde Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kırşehir Millevtekili Sayın Coşkun Gö-
kalp'de. 

Buyurun Sayın Gökalp. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın millevtekil-

leri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşleri
ni dile getirmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, bütçenin, başta Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne ve tüm ulusumuza hayırlı olmasını diler, Grubum ve şahsım adına Yüce Kurulu 
saygıyla selamlarım. 
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Bilindiği gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3202 sayılı Kanunla kurulmuş bir tüzel
kişiliktir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün amaçları şunlardır : Köy yollarım yapmak. Köy içi 
yollan yapmak. Köy içme suyunu getirmek. Toprak ve kaynakların korunması, geliştirilmesi, 
en iyi şekilde kullanılması ve verimliliğin artırılması hususunda çalışma yapmak. 

Bu Genel Müdürlük, köylerde kanalizasyon, köy imar planı, köy içi yollarıyla, ekonomik 
ve sosyal tesislerin yapılmasını sağlayan, geniş kesimlere, kırsal alana hizmet vermeyi amaçla
yan bir kuruluşumuzdur. İnsanlarımıza, köylerimize hizmet etmek en güzel bir olaydır. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu görevi layıkıyla yapabiliyor mu?.. Köy hizmetleri il müdür
lüklerinin programları valiliklerce onaylanıp, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderil
dikten sonra, Genel Müdürlükte değişme uğruyor mu, uğramıyor mu?.. 

Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 40-45'inin yaşadığı bu alanlara, kırsal kesime yeterince hiz
met götürebiliyor muyuz?.. 

Senelerdir ülke yönetiminde söz sahibi olanların, "çağ atladık" diyenlerin, 2000 yılına 
yaklaşırken, hâlâ ülke genelinde yolu olmayan köylerimizin varlığından haberleri acaba yok 
mudur?.. 

Ülke genelinde köylerimizin yüzde 70'inin yolu, hâlâ asfalt değildir. Köylerimizin içme 
suyu sorunu çözülmemiştir. Ülkemizin, içme suyu olmayan 17 506 ünitesi bulunmaktadır. Eğer 
bu ünitelerde yaşayan insanlar susuzluktan ölmezlerse, Hükümet, 1996 yılına kadar dış kredi 
bularak, bu kesimlere su getirmeyi vaat etmektedir, taahhüt etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde şu 
anda 44 100 geçici işçi, 33 bin kişi de kadrolu olarak çalışmaktadır. 1994 yılı bütçesinin yüzde 
72'sini işçilik giderlerine ayırmak zorunda kalmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 1994 
yılında toplusözleşme gereği işçiye ödenecek fark da buna dahil değildir. Yatırıma kalan kısmı 
da, yok denecek kadar azdır ve 1993 yılından kalan işlere ayrılacak paydır. Bu demektir ki, 
yine yolu olmayan köyün yolu yapılmayacak, asfalt yolu olmayan köyün asflat yolu olmaya
cak, suyu olmayan köyün de suya kavuşması, yine hayal olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın millevtekilleri; yoksulluk bir kader değildir; köyde doğmak ve yaşa
mak da bir kader değildir. Son on yılda, köy ve kasabalar büyük şehirlere devamlı göç verir 
hale gelmişlerdir. Köy ve kasabalarda yaşayan insanlar, neden, doğup büyüdükleri yerleşim alan
larını terk ederek büyük şehirlere yerleşme özlemi içinde olurlar? Çünkü, bu insanlar geçimle
rini artık sağlayamıyorlar. İşte, ana sorun buradadır. Bu köy ve kasabalarda yaşayan insanlar, 
üreticiler, 1980'de millî gelirin yüzde 23,87'sini alırken, bugün bu pay yüzde 15'lere düşmüş
tür. Türkiye, gelir dağılımındaki bozukluk bakımından dünyanın 170 ülkesi içinde sondan 8 
inci durumdadır. Tepedeki yüzde 20 millî gelirin yüzde 55'ini, aşağıdaki yüzde 20 de millî geli
rin sadece yüzde 5'ini almaktadır. Bu bozukluk toplumsal barışı bozuyor. Bu bozukluktan ra
hatsız olmamak mümkün değildir. 

Hükümet, kırsal kesimde yaşayanları, son on onüç yıldan beri Eskimo'lara benzetmiştir. 
Tabiri caizse -bağışlayın- Eskimo'lar, ihtiyarlarını, yaşlılarını ıssız dağlara gönderirlermiş ki, 
orada gıdasız kalsın, tabiatın acımasız vahşetiyle karşı karşıya gelsin ve kimseye ekonomik za
rar vermeden canı çıksın, tşte, kırsal kesimde yaşayan nüfusumuzun yaklaşık yüzde 40-45'ini 
temsil eden kesime Hükümetin bakış açısı böyledir. Bu haksızlığın giderilmesi, Hükümetin ve 
Parlamentonun birinci görevi olmalıdır. Kırsal alanlara bu hizmetler aksamadan gitmeli ki, 
bu aksaklıklar kısa sürede düzeltilsin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye genelinde geçici işçi alımı yapılmaktadır. Ge
çici işçi alımlarında da birtakım sıkıntılarla karşı karşıya geldiğimizi, herhalde Yüce Kurulun 
kıymetli üyeleri unutmamıştır, tşçi alımları yapılırken objektif ölçülerden sapılıyor, siyasî 
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tercihler ön plana çıkıyor; bu hadiselerden de herkes rahatsız oluyor. Geçen sene doğudaki her 
il için 1 000 kadro gönderildi ve bu kadroların yüzde 60'nı Doğru Yol Partisi, yüzde 40'ni ise 
SHP kullandı, tşin can alıcı tarafı da, bu bölgede kadrolar dağıtılırken partizanca davranıldı. 
Yine, üzülerek belirteyim ki, bu kadroların mark, dolar karşılığında dağıtıldığı söylendi. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Bırak yahu, milletvekilleri dedikodu yapmaz... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bunu ben söylemiyorum Sayın Hoşver, valinin bu ko

nudaki beyanatlarını size aktaracağım. Burada, bana böyle söyleneceği için bu konuda hazır
lıklı geldim. O günün Şırnak Valisi Sayın Mustafa Malay'ın sözlerini burada sizlere aktarayım 
ki, şu anda Genel Kurulda bulunan Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlarım da bu konuyu 
incelesinler, vâkıf olsunlar; geçmişte birtakım hatalar yapıldıysa, o hatalar bundan sonra ya
pılmasın arkadaşlarım. Elbette, Sayın Hoşver, siz de bu konuda benim kadar duyarlısınız, ona 
da inanıyor ve güveniyorum; ama, ortada bir haksızlık, bir yanlışlık varsa, lütfen bu haksızlı
ğın, bu yanlışın üzerine siz de gidin; çünkü, ulusumuz bizden dürüstlük ve adalet beklemektedir. 

HALİL DEMİR (Aksaray) — Sayın Gökalp, senin bu söylediklerinin Köy Hizmetleri ile 
ilgisi yok. Biz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesini görüşüyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Genelinde söylüyorum ve ben de onu izah etmeye çalı
şıyorum Sayın Demir. 

"12 Şubat 1993 günü Başbakan Demirel, kabinede Şırnak İlinin sorunlarını anlatmak üzere 
Vali Mustafa Malay'ı Bakanlar Kurulu toplantısına aldı. Vali, siyasî baskılarla kadrolaşma ol
duğunu öne sürerek, Bayındırlık Bakanlığını örnek gösterdi ve 400 kişinin para karşılığında 
işe alındığını öne sürde. Malay'ın, bu işe alınanlar arasında PKK sempatizanlarının da bulun
duğunu iddia ettiği belirtildi." 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bu bütçe ile alakalı değil... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — "Bu bütçe ile alakalı değil" diye kestirip atmamak 

lazım; bu da, memleketin bir sorunudur. Ben diyorum ki, geçici işçi alımında ölçüler getiril
sin, objektif kıstaslar getirilsin; vali beylerin görüşleri alınsın, ona göre işlem yapılsın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken söyle. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, bütçesi görüşülecek kuruluşlar var daha. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli aradaşlarım, 1983 yılında Köy Hizmetleri Ge

nel Müdürlüğünde 19 bin geçici işçi varken; 1990 yılında 1 114 kişi, 1991 yılında 2 421 kişi, 
1992 yılında 2 877 kişi ve 1993 yılında 2 600 kişi alınmış. Değerli arkadaşlarım, üç yılda 10 
bin kişi geçici olarak işe alınmış. 

Türkiye genelinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev alanına giren 78 bin ünite 
vardır. Bu ünitelerden 47 115 tanesinde içme suyu var, 13 477'sinde yetersiz su var, 17 506'sında 
da hiç su yoktur. Bu birimlerden 2 900 tanesi de köydür arkadaşlarım. 2 900 tane köyde içme 
suyu yokken, içme suyu için 1994 yılı programında bir kuruş para ayrılmazken, içme suyu ya
tırımları için 1994 programında 1 kuruş para ayrılmamışken, son 3 yıl içerisinde Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine 10 bin kişinin alınmasını yadırgıyorum arkadaşla
rım. Elbette, o 10 bin kişi işe alınmakla, kendilerinin ve ailelerinin geçimini bir noktada da 
olsa temin etmişlerdir, bu bakımdan Hükümete teşekkür ediyorum; ama, içme suyu yatırımı 
için 1994 yılı bütçesine 1 kuruş para ayrılmazken, 10 bin kişinin partizanca işe alınmasını ya
dırgadığımı bir kez daha burada belirtiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insana yapılan yatırım, en güzel yatırımdır. Yapılacak 
bu yatırımların ertelenmemesi gerekir. Köy Hizmetleri Genel.Müdürlüğünün ve ilgili birimleri
nin birtakım eksiklikleri vardır; eğer Sayın Bakanım da dinleme lütfunda bulunursa, bu eksik
liklere kısaca değinmek istiyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili şube müdürlüklerinin sıkıntıları şunlardır : Araç
lar çok eskidir, bu araçların yenilenme yollan aranmalıdır. Köy Hizmetleri bünyesine yeni araçlar 
alınırken, tek tip araç alınmasına gayret edilmelidir. Çok tipte araç olursa, bu araçların bakı
mı, yedek parça ihtiyacı bir sorun yaratmaktadır. Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; bu, çok 
önemli bir hadisedir. 

îşleri bir an önce bitirebilmek için, yarım kalan yatırımları bitirebilmek için, köyde yaşa
yan insanların sıkıntılarına bir an önce son vermek için, yatırımları çabuklaştırıp, halkın hiz
metine sunmak için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün işlerini pür emanet olarak değil, 
ihale ve emanet usulüne çevirerek sürdürmesinde fayda olduğunu tahmin ediyorum ve görüşle
rimi o yönde belirtiyorum. 

Sayın Bakan, bir de, burada Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinde çalışan personelle ilgili 
kişisel görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Program dahilinde ki işler bittikten sonra, prog
ram bittikten sonra, köylerin diğer işleri de, köylere yapılan yollar kadar önemlidir. Aşağı yu
karı pek çok köyümüzün yolu var, yolu olmayanlar da var; gönül ister ki, yolu olmayan köyle
rin yolunu bir an önce yapalım. Bir araba, motorlu vasıta köye kadar rahatlıkla gelebiliyor; 
ama, şu anda köyün içinde motorlu vasıtayla dolaşmak gayri kabil. Benim ilim Kırşehir, An
kara'ya 190 kilometre mesafede ve ilçelerinden Kaman İlçesi Ankara'ya 138 kilometre mesafe
de, Akpınar İlçesi 110 kilometre mesafede. Lütfen gidip bakınız; şu anda köyleri bağlayan yol
lar çamurdan geçilmiyor. Köyleri birbirine bağlayan yolları geçtiğinizi düşünün, köyün içinden 
geçmeniz gayri kabil. Bu bakımdan, programlar bittikten sonra, Köy Hizmetleri Şube Müdür
lüklerinin ellerindeki araçlar, malzemeler kullanılırken, lütfen, ilgili müdürlükler, ellerinden 
geldiği oranda, o arabaları, araçları dikkatli kullansınlar, tedarikli kullansınlar ve zaman dili
mine önem versinler. 

Köy Hizmetlerinin arabaları ilgili şube müdürlüğünden saat 10.00'da gelir, saat 10.30'da 
işe başlarlar, saat 12.00-12.30 arasında öğle yemeğine çıkarlar, saat 14.00'te tekrar işe başlar
lar, saat 16.00'da işi bırakırlar. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın, çok geçti. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) —• Toparlıyorum, bitiriyorum efendim. 
Sayın Bakanım, özellikle bu konuyla ilgilenmenizi istirham ediyorum; Köy Hizmetleri İl 

Müdürlüklerindeki ilgili memurların, şu kısa günde çalıştıkları mesai yaklaşık 4 saati geçme
mektedir. "Bu konunun üzerinde durarak, bir işgününden en fazla verimi almanın, hizmeti 
getirmenin yolunu yordamını bulmanın gayreti içinde olmalıyız" diyorum. 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne ve tüm ulusumuza, hayırlar, uğurlar getirmesini tekrar diler, Yüce 
Meclise, saygılarımı, sevgilerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Sayın Halil Demir'-

in. (DYP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Demir. 
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DYP GRUBU ADINA HALİL DEMİR (Arsaray) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; memleketimizin güzide kuruluşlarından biri olan Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün 1994 yılı bütçesi üzerinde Grubum adına konuşmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum, bu vesileyle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nüfusunun yakla
şık 26 milyonu bugün halen köylerde yaşamaktadır. Son yıllarda, özellikle 1983 yılından son
ra, Türkiye'de maalesef köy ve köylü unutulur hale gelmiştir. Çünkü, köylü, tarlasından, top
rağından ve köyünden kaçar hale getirilmiştir. Köye ve köylüye gerekli önem verilmemiştir. 

Şöyle bir baktığımızda, ülkemizde 36 763 adet köy bulunduğu görülmektedir. Bu köylerin 
32 576'sına köy yolu hizmeti iletilmiştir. 35 092'sine de içme suyu iletilmiştir. Demek ki, daha 
ulaşılamayan, su götürülmeyen köylerimiz vardır. Bu da göstermektedir ki, çağ atlayan Türki
ye'de köy ve köylü, maalesef 1983'ten sonra bir kenara itilmiştir. Dış borç olarak alınan yakla
şık 30 milyar doların acaba kaç doları köylüye verilmiştir? Tahminimize göre, bunun çok az 
bir kısmı köy ve köylüye verilmiştir. Çünkü, geçmiş hükümetler döneminde köy ve köylü bir 
kenara itilmiştir, köy ve köylüye gerekli değer verilmemiştir. Son yıllarda, yani 1992 ve 1993 
yıllarında ise, köye ve köylüye hizmet götürülmeye başlanmıştır. Çağ atlayan dönemden bir 
örnek vermek istiyorum : Ankara'ya yaklaşık 110 kilometre mesafede olan bir köyün halen 
içme suyu yoktur. Son iki yılda programa alınmış ve suya kavuşturulması için çalışılmaktadır. 
Bu köy, Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Eskiahurlu Köyüdür. Bu köyde kuyu suyu 
dahi yoktur. Bu köy içme suyunu, yanında ki köyün çeşmesinden, tankerine 25 ila 50 bin lira 
arasında bir bedel ödeyerek temin etmektedir.,İşte, çağ atlayan Türkiye'nin köylüsünün duru--
mu budur. (DYP sıralarından alkışlar) . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, bizim dönemi
mizde, köyümüze ve köylümüze hizmet götürmede gerçekten üstün gayretlerine şahit oluyo
ruz. 1991 yılından sonra asfaltlanan köy yolu 25 345 kilometredir. Demek ki, 1992 yılında sa
dece 2 bin küsur kilometre köy yolu asfaltlanmıştır. Yine 1992 yılında 4 bin küsur kilometre 
stabilize yol yapılmış, 4 bin küsur kilometre tesviye, 10 küsur kilometre de ham yol yapılmıştır. 

1992 yılında, tüm olumsuz şartlara rağmen, kurak geçmesine rağmen, su götürülen köy 
sayısında artış olmuştur ve bu rakam 1993 yılında daha da artmtştır. Su olduğu halde, kurak
lık nedeniyle suyu gelmeyen köy sayısı 13 477'dir. İçme suyuna kavuşmuş köy -bağlı mezraları 
ve üniteler de dahil- sayısı 47 115'tir. Yine 1992 sonu itibariyle susuz köy sayısı 17 506'dır. Bu 
köylerin içme suyu meselesinin maalesef, 1993 ve 1994 yılları içerisinde halledileceği tahmin 
edilememektedir; çünkü, Köy Hizmetlerinin kaynaklarının büyük bir kısmı işçiliğe gitmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yıllık bütçeleriyle, kırsal alanda yaşayan 26 milyon nü
fusa altyapı hizmetleri götürmeye çalışmaktadır. 1994 yılından geriye doğru, 1993, 1992 ve 1991 -
yılı bütçelerine baktığımızda, 1994 yılı bütçesinde net yatırımın toplam bütçeye oranı yüzde 
18'e düşmüştür. 1993 yılında yüzde 16, 1992'de yüzde 15, 1991 yılında ise yüzde 28'dir. Yani, 
1985 yılında bütçenin yüzde 30,8'i 1986'da yüzde 33,2'si, 1987'de yüzde 39,6'sı, 1988'de yüzde 
41,5'i, 1989'da yüzde 59,5'i, 1990'da yüzde 57,5'i, 1991'de yüzde 69,2'si, 1992'de yüzde 69,6'sı, 
1993'te yüzde 63,6'sı ve 1994'te ise yüzde 76'sı işçilik hizmetlerine gitmektedir. 

İşçi sayılarının yıllara göre dağılımlarına baktığımız zaman, çıkan tablo, hiç de öyle, biraz 
önce konuşan sayın sözcünün söylediği gibi değildir. Bakın, 1991 yılında 10 260 olan kadrolu 
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memur sayısı, bugün 10 272'dir; artış sayısı 12'dir. 1991 yılında 41 463 olan daimi işçi sayısı, 
1993 yılında 47 441'dir; artış sayısı 6 bindir. Geçici işçi sayısı da, yine biraz önce söylendiği 
gibi değildir; 1991'den sonraki geçici işçi sayısındaki artış sadece 3 bindir. 

Görülüyor ki, Köy Hizmetleri, sadece ve sadece işçisini besler hale getirilmiş bir kuruluş
tur; çünkü, Köy Hizmetlerinin makine parkındaki toplam araç sayısı 26 bindir; buna mukabil, 
toplam personel sayısı ise 87 338'dir. Yani bu demektir ki, Köy Hizmetlerimizin bütçesinin yüzde 
76'sı 87 338 personele, yüzde 24'ü ise 26 milyon Türk köylüsüne ayrılmaktadır. Bunun tek çö
zümü vardır; geçici işçi sayısı düşürülmelidir. Bunun başka çözümü yoktur. Her bir makine 
başına 2 işçi verdiğimiz zaman -ki aslında bu sayı da fazladır- toplam olması gereken işçi sayısı 
52 bindir. 52 binin üstündeki 52 bin ilâ 80 bin arasındaki işçinin işten çıkartılması halinde, 
ödenecek tazminattan sonra kalan miktar 250 milyar lira, dolayındadır; yani 1994 yılında işçi
leri 52 bine düşürsek, kalan kısmının tazminatını verip serbest bıraksak, iş akitleri ni fesih et
sek, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 250 milyar Türk Lirası dolayında kârda olacaktır; yani 
bu 250 milyar lira, Türk Köylüsünün yoluna, Türk köylüsünün suyuna, Türk köylüsünün ara
zisinin iyileştirilmesine kullanılabilecektir. ANAP döneminde, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, sadece ve sadece işçi istihdam sahası olarak görülmüştür. Dolayısıyla, gelen ödenekler 
de, sadece ve sadece işçiye verildiği için, Türk köylüsüne, hizmet götürme imkânı kalmamıştır. 
"Kalmamıştır" derken, kısalmıştır demek istiyorum. 

Bu durum, eğer böyle devam ederse -KİT'lerden yakınıyoruz- Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü, KİT'lerden daha kötü bir duruma gelecektir. Bunun için, bu konunun bir an önce 
çaresi bulunarak, bu işçi sayısı azaltılmalı ve işçi alımına son verilmelidir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sadece yeni yollar yapmakla kalmamalıdır; çünkü, her 
sene yaptığı yolun üçte biri oranındaki eski yollarını yenileştirmek zorundadır, bakıma almak 
zorundadır. İşte, bu yollara da bakabilmesi, gene kaynak meselesidir. 

Bakın, geçmiş dönemde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nasıl kullanılmış. Ben, geç
mişte bakanlık yapmış bir arkadaşımızın ilinden örmek vermek istiyorum; Yozgat İlinden. Türk
iye genelinde 177 formen kadrosuna ihtiyaç varken, sadece Yozgat İline 30 adet formen veril
miştir. "Formen" demek, işçiyle mühendis arasında tampon oluşturan kadro demektir. Bu kad
rolara verilen kişiler, bu görevlere layık olmayan kişilerdir. Nasıl?.. Şoför kadrosundan alınan 
vatandaş formen olarak görevlendirilmiştir. Halbuki, Yozgat ilinde en fazla üç tane formene 
ihtiyaç vardır. Bu formenlik olayı dahi, sadece politik düşünceyle kullanılırsa, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün, Türk köylüsüne yeteri miktarda iyi hizmet vermesi diye bir olayın düşü
nülmesi hayal olmaktadır. 

Gene, Çankırı da aynı durumdadır. Çankırı'da bulunan işçi sayısına göre verilmesi gere
ken sakat kontenjanının 9. adet olması gerekirken -ki, bu oran kanunla sabittir, yüzde 2 veya 
50'de birdir- Çankırı'ya bakan kontenjanından 41 adet sakat kadrosu verilmiştir; ama o il mü
dürüne teşekkür etmek lazım, 41 adet kontenjanı kanunen kullanamadığı için, 9 adedini kul
lanmış ve kalanları tekrar geri iade etmiştir. Bununla kalınmamış, bu sefer de Çankırı'nın dai
mi işçi kadrosu sayısı artırılmıştır, Çankırı ili, diğer illerden fazla olarak, 18.10.1991 tarihinde, 
yani seçime iki gün kala 250 adet daimi işçi kadrosuna kavuşturulmuştur. Çankırı'yı, diğer 
illerle mukayese ettiğimizde, bu verilen kadronun ne kadar büyük olduğu ortaya çıkacaktır. 
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Bunların yanında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde makine parkları oldukça eskidir 
ve toplam sayı 26 600 adettir. Bunun 1 646 adedi dozer, 1 520 adedi grayder, 760 adedi yükleyi
ci, 401 adedi kamyon ve 18 523 adedi de diğer iş makineleri olmasına rağmen, oldukça eskidir
ler. Özellikle kamyonlar, beş altı metreküp kapasitelidir. Halbuki son yıllarda, dünyada ve Türk
iye'de otomotiv sanayiinde bayağı gelişmeler olmuştur; ama bu gelişmeler -nedense- Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü bünyesine bir türlü yansıtılamamıştır. Şu anda beş altı metreküp ka
pasiteli bir kamyonun masrafıyla bunun üç dört misli malzeme taşıyabilecek kamyonlar mev
cuttur. Demek ki, bizim bu kurumu rantabl hale getirebilmemiz için, bu makine parkını, özel
likle kamyonları en kısa sürede yenilememiz lazım. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen tamamlayalım. 
HALİL DEMİR (Devamla) — Tamamlayayım Sayın Başkanım. 
Bunun yanında, kurumun rantabl hale gelebilmesi için, pür emanet yerine, ihaleler yoluy

la bu işleri yaptırmasının daha ucuza mal edildiği ve bu yolla daha çok iş yaptırıldığı bir vakıadır. 
Yine, kurumun daha iyi çalışabilmesi için, Topraksu ile YSE'nin birbirinden ayrılması ge

rekmektedir. Sanıyorum, bu konuyla ilgili çalışmalar da vardır. Bu çalışmalar, inşallah en kısa 
sürede neticelenecek ve bu iki kuruluşun Türk köylüsüne olan hizmetleri, daha hızlı ve daha 
iyi bir şekilde devam edecektir. 

1994 yılı içerisinde işçilik giderlerinin düşürülerek, bunun içme suyu yatırımlarına akta
rılması elzemdir. Çünkü, içme suyu direkt insanla ilgilidir. Bugün günümüzde, hastalıkların 
büyük bir kısmı içme suyuyla bulaşmakta yayılmaktadır. Bunun önlenmesi ve biraz önce de 
belirttiğimiz gibi, Türk köylüsüne hizmetin daha hızlı ve daha iyi verilebilmesi için, geçici işçi
lik müessesesinin kaldırılıp, bunların kadroya geçirilmesi, işçi sayısının azaltılması, azami 52 
bin civarında tutulması ve buradan artan ödeneğin de bir önergeyle, içme suyu faslına aktarıl
ması şarttır. Bu, sayın milletvekillerimizden en büyük dileğimizdir. 

Biraz önce konuşmacı tarafından belirtilen gerçek bir konu vardır. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün teşilatları olan il müdürlüklerindeki işçiler, her nedense, günde sekiz saat çalı-
şamamaktalar. Bizim bildiğimiz, eksiden, çalışma mahallerine çalışma kampları kurulur ve iş
çiler meseilerine orada başlar,~orada bitirirlerdi. Şimdi, maalesef, il müdürlüklerinde başlıyor
lar, mahalline gidip çalıştıktan sonra tekrar il müdürlüklerine dönüyorlar ve mesailerini il mü
dürlüklerinde bitiriyorlar. Çalışma süresini günde sekiz saat olarak düşünürsek, bunun 4 saa
tini yollarda geçiriyorlar. Bu konuda görev, sadece teşkilatlarımıza değil, sanıyorum sendika
lara da düşmektedir. Bu tür zaman kaybına fırsat verilmemesi için ne gerekiyorsa o yapılmaladır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz Grup olarak, Türk köylüsüne verilen hizmetin ye
terli olduğu kanısında değiliz; çünkü, Türk insanına ve Türk köylüsüne ne kadar hizmet veri
lirse verilsin azdır. Onun için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilatımızın, Genel Müdü
ründen işçisine kadar tüm personeline teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürü ederken de diyoruz 
ki, çalışma süresinin uzatılması ve yaz sezonunda ne kadar çok hizmet verilecekse, bunun da 
planlanarak, siyasî kısmının da Hükümete bildirilerek, hükümet ve genel müdürlük olarak en 
kısa sürede bunun önlemlerinin alınması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen bitiriniz. 
HALİL DEMİR (Aksaray) — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet 

Bakanlığının, köyişleri bakanlığı haline getirilerek, daha aktif hale getirilmesiyle, yine bu 
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teşkilatlarımızın daha iyi çalışacağı kanısındayız. Bu vesileyle, bu saydıklarımızın dikkate alı
narak, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının, sayın Hükümet yetkililerinin ve saygı
değer Parlamento üyelerinin köylüye gidecek hizmet konusunda üstün gayretli olacaklarına ina
nıyor, 1994 Malî Yılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin, köy hizmetlerine, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti köylüsüne ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hayırlı, uğurlu olmasını di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Refah Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayıh Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 3202 sayılı Kanunla kurulmuş olan Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün görevlerini kısaca şöyle arz etmek istiyorum : Köyler ve bunlara bağlı yerleri, yerleş
me birimlerini, yolları, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını, trafik güvenliği yönünden 
gerekli istikamet ve kilometre levhalarını ve diğer trafik işaretlerini düzenlemek, toprak ve su 
kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, araştırma, etüt, 
hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmaktır. Göçmen ve göçebeleri, 
dağınık yerleşme yerlerini, yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalar
da iskân etmek, köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin 
inşaatını, bakımını; onarım, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli ted
birleri almak; bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve 
yürütmektir. Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul 
etmektir. Bu hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, inkişaf, araştırma, etüt, proje, 
rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak ve daha birçok 
hizmet görevleri bu Genel Müdürlüğe verilmiştir. 

Burada sayılan ve sayılamayan görevleri yapmak için ise, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü bünyesinde şu birimler kurulmuştur. Değerli arkadaşlar, bunu arz etmenin sebebi şudur; 
Genel Müdürlüğün görevi nedir; halen belli olmadığı için, bu görevlerini arz ediyorum ve Hü
kümet de duysun istiyoruz. 

Merkezde 15 adet daire başkanlığı; taşrada 19 adet bölge, 76 adet il müdürlüğü, 4 adet 
makine ikmal müdürlüğü, 3 adet proje müdürlüğü, 2 adet eğitim merkezi müdürlüğü ile 11 
adet araştırma enstitüsü müdürlüğüdür. Adı geçen birimlerde çalışan tüm görevliler canla baş
la çalışmakta, köylüye ve köye hizmet götürmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadırlar. 
Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Köylerimiz, nüfus bakımından yüzde 41, istihdam bakımından ise yüzde 43,7 gibi bir ra-. 
kamı temsil etmektedir. Ancak, görünen odur ki, Hükümet edenler bu gerçeği göz ardı ede
rek, âdeta köyü ve köylüyü kendi kaderine bırakmışlardır. 

Türkiye, bugün taş devri hayatından, en ileri şekle kadar her türlü yaşayış tarzını sinesin
de toplayan bir Ülke durumuna getirilmiştir. Yani, bir tarafta taş devri yaşıyoruz, bir tarafta 
en ileri modern çağı yaşıyoruz, tşte, Türkiye bu hale gelmiştir. Bütçeye konan ödeneğe baktığı
mızda, bu dengesizliğin ve sahipsizliğin devam edeceği açıkça görülmektedir. Yani, Türkiye'
nin yarısı kendi kaderine bırakılmıştır. 
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Bu Genel Müdürlükte, 33 bin daimi, 44 100 geçici olmak üzere, toplam 77 100 kişi istih
dam edilmekte. Buna karşılık, 23 trilyon 212 milyar 666 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Bu öde
neğin, yüzde 28'i, yani 6,5 trilyonu yatırıma, yüzde 72'si yani 16 küsur trilyonu da personel 
ödeneklerine ayrılmış. Nüfusun yüzde 41'inin yaşadığı köy ve mezralara hizmet için ayrılan 
6,5 trilyon Türk Lirasıyla, kaç köye veya yerleşim birimine hizmet gider, marak ediyorum? Yu
karıda, yapılacak işlerin isimlerini saydım; bu sayılan işlerin yürütülmesi için, Türkiye bütçe
sinden yatırıma ayrılan yaranın yüzde 41'inin Köy Hizmetlerine ayrılması gerekir ki, adalet sağ
lansın ve az olsa köye hizmet gitsin. 

Seçimlerde hatırlanan köylü, hizmet zamanı unutuluyor. 1994 yılı da, köye ve köylüye hiç
bir hizmet gitmeden geçecektir. Bunu böyle vurguladıktan sonra, gelelim Hükümetin bu mü
esseseyi nasıl gördüğüne. 

Bütçesini görüştüğümüz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, bir devlet kurumu değil, 
DYP'nin kurumu, parti genel müdürlüğü olarak görüyorlar. Parti genel müdürlüğü olarak gö
rülünce, yapılacak iş, köylerin kalkınma programlarını DYP'nin il ve ilçe başkanlarına bırak
mak ve bütçeyi de böyle görüşmek! Çünkü, şu anda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 77 
100 personeli parti teşkilatınca çalıştırılmakta ve harcanmakta ve yatırım programı yürütülme-
mektedir. Hal böyleyken, bizim, Doğru Yol Partisinin il ve ilçe başkanlarını Meclise çağırıp, 
bu bütçeyi onlarla görüşmemiz lazım! Bunları söylerken, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğün
deki çok kıymetli çalışan elemanları tenzih ediyorum; onlar da bu durumdan şikâyetçidirler; 
bizzat bendeniz, acı acı bu görevlilerden bunları dinledim. Onun için, Hükümeti uyarıyorum, 
devletin görevine parti teşkilatını müdahale ettirmesin. 

Sayın milletvekilleri, Hükümeti bu şekilde uyardıktan sonra, bu kurumda çalışan teknik 
elemanların gerek ekonomik ve gerekse sosyal durumlarını düzeltmemiz lazım geldiğini ifade 
etmek istiyorum, Gerek Köy Hizmetlerinde, gerekse diğer kurumlarda çalışan mühendisler çok 
az ücret alıyorlar. O bakımdan, bunların maddî meselelerinin düzeltilmesi gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, Türkiyemize şöyle bir baktığımız zaman, köylerimize yeteri kadar yol 
ve su hizmetinin gitmediği görülür. Birçok köyümüzde su yoktur; bazılarında ise ancak bir 
iki pınar vardır. Yol, zaten birçok köyümüzün içinde olmadığı gibi, dışarıyla bağlantı yolu ol
mayan birçok köyümüz vardır. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet buraya çıktığı zaman, çok şey yaptığını söylüyor. Rakamla
ra bakıyoruz ve gerçeklerle rakamlar arasında çok fark olduğunu görüyoruz. Bugün, Köy Hiz
metlerinin yapmış olduğu 25 bin kilometre asfalt yola, eğer, yerinde bakacak olursak, bu 25 
bin kilometrenin belki 10 bin kilometresini bile göremeyiz. Çünkü, yapılan bu yollar hem va
sıfsız hem de seçim yollarıdır.. Yani, burada, biraz da geçmiş ANAP Hükümetini tenkit edece
ğim. Çünkü 1991 seçimlerinden önce alelacele Köy Hizmetlerine emirler verdiler ve "şu şu köy
lerin yolları hemen seçimden bir gün önceye kadar bitirilsin; hatta seçim gecesi bitirilsin ki, 
sabah köylü sandık başına giderken asflat yolu görsün" diye talimat verildiği ve öyle yollar 
yapıldı ki, şimdi gidin görün; o yollarda asfalt, çakıl, toprak birbirine karıştı ve yoldan başka 
her şeye benziyor. Maalesef, yapılan o masraflar da boşa gitti. 

Köy içme sularına gelince, tabiî bu hizmet de yeteri kadar yapılmadığı gibi, ihalelerde bu 
işler ehil olmayanlara verildi. Kim ehil... Eğer bir insan hükümetin partisinin il veya ilçe baş-
kanıysa; bu müteahhitliği ve bu işi gayet güzel biliyor diye maalesef bunlara iş verildi ve köy 
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içme suyu işinin birçoğu yarım kaldı ya da kalitesiz iş yapıldı ye bu şekilde, bazı partililerin 
cebi dolduruldu. Yani köylüye hizmet verilmediği gibi, paralar da, maalesef, teşkilat mensup
larına gitti. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda ve gerekse burada konuşan ar
kadaşlarımız makine parkından bahsettiler. Nedir bu makine parkı? Bu, Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğünün elinde bulunan dozer, greyder, vinç, kanal makinesi, çeşitli iş ve kazı maki
neleridir. Bunlar ne yapar? Bunlar yol yapar, kanal yapar, kazı yapar. Şimdi bunlar eskidi, 
modası geçti, yedek parça bulunamadığı için de, yüzde 50'den fazlası hurdaya çıktı, kalanı da 
kâfi gelmiyor. Dışarıdan makine alacağız; ama, dövizimiz yok. Ne yapacağız; bekleyeceğiz. 
İşte kış geliyor, yollar kapanacak, hasta olan köyde kalacak, doğum yapan köyde kalacak, şe-
hire gidip tedavi olamayacak. 

Arkadaşlar, bunun böyle olacağı tabiî belliydi. Biz, niye iş ve kazı makinelerinin fabrika
sını kurup da, kendi yollarımızı yapan araçları imal etmedik? Bizim, "dışa bağlı, dış güdümlü 
hükümetler" dediğimiz şey işte burada ortaya çıkıyor. Çünkü, 1976 yılında iş ve kazı makine
leri fabrikası inşaatına Polatlı'da başlandı; inşaat 1982 yılında bitti ve dozer, greyder, silindir, 
en büyük vinçler; baraj yapan, yolları yapan makineleri imal eden fabrika üretime geçti, fabri
ka bir iki sene rolantide çalıştı; ancak, Amerika ve bize bu makineleri satan devletler, o günkü 
Anavatan İktidarına "siz bu fabrikayı niye kurdunuz; bizim pazarımızı elimizden alıyorsunuz, 
başka pazarı da kapatıyorsunuz, siz bu fabrikayı kapatın" dediler ve maalesef bu fabrika ka
pandı. Nasıl kapandı? İçindeki makineler parça parça söküldü, satıldı. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, lütfen toparlayın. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Şimdi, maalesef, Pplatlı'daki fabrikanın sadece dört duvarı kaldı, içine ise, Fransa'dan 

ithal edilen şeker kondu, şeker deposu olarak kullanılıyor. İşte, yollarımız, yapılmıyor; köy yol
larımız yapılmıyor. TVafik kazası oluyor ve "trafik anarşisi" diyoruz. Köydeki insan yol bula
mıyor, köyde kalıyor. Su getirilemiyor. 

İşte bunları düşünüp, geleceği düşünüp Batıya mahkûm olmamak için, gelin, tekrar bu 
fabrikaları kuralım, çalıştıralım da köyümüze, şehirlerimize hizmet getirelim. Temennim, Hü
kümetin bu yönde çalışması; ancak, tabiî bu bütçeyle olmaz. Zaten Hükümetin kendisi de ifa
de ediyor ki, bu bütçe bir borç bütçesinden, bir faiz ödeme bütçesinden başka bir şey değil; 
yatırıma para ayrılmıyor. Ne olacak? Yine, taş devrinde yaşayan insanlar gibi köylümüz yaşa
yıp hayatını idame ettirecek, tabiî, daha iyi idare eden daha adil davranan bir idare gelene ka
dar bu millet sıkıntıyı çekecek. 

Sözlerimi toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlar, hepimiz, "bu memleket biraz daha ileri gitsin" diye düşünüyoruz; dev

lette görev alan arkadaşlarımızın hepsi de aynı şeyi düşünüyor. Konuşmamı bağlarken tekrar 
söylüyorum. Gelin, devlet memurlarını serbest bırakalım, parti teşkilatı tarafından yönlendir
meyelim; rahat çalışsınlar, bağımsız çalışsınlar, tarafsız hareket etsinler; memlekete hizmet 
yapalım. 

Bu temenniyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1994 yılı bütçesinin gerek Genel Mü
dürlüğe gerek milletimize hayırlı olmasını temenni ederken aklıma göçmen konutları meselesi 
geldi. Bu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevi iken, kanunen onun yapması gerekir
ken her nedense göçmen' konutlarını, ilgisi olmayan bir Devlet Bakanlığına yaptırmakla, 
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kanunsuz bir görev yapılmış olmakta ve devam etmektedir. Bu konuda, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü de mesul gibi geliyor bana. Bunu da hatırlatarak Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat özer; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; sözlerimin hemen başında şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına hepinizi en derin saygı
larımla selamlıyor, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 1994 yılı bütçesinin hayırlara ve
sile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum, 

AHMET SAYIN (Burdur) — Grubunuzdan bir kişi bile yok. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Olabilir, önemli değil; siz varsınız ya. 
Değerli arkadaşlar, bakan olma yolunda adım atılan bu sektörümüze, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi yönetimimiz 15 dakika gibi bir zaman değil, hiç değilse meseleleri enine boyuna tartış
mak üzere yarım saat kadar bir zaman tefrik etseydi, daha faydalı olurdu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim edilen bütçe tasarısında İkinci 
Koalisyon Hükümeti -hakeza Birinci Koalisyon Hükümeti de aynı şeyi yapmıştı- giderleri alt 
alta yazarak, "benim bütçem budur" dediler ve Plan ve Bütçe Komisyonumuza takdim ettiler. 
Arkasından baktılar ki, giderlerimize göre gelirlerimiz yok, "eyvah, biz ne yapmışız, giderleri
mize göre de kaynak bulmamız lazım geliyor, düşüncesiyle, edasıyla sokağa çıkıp, giderleri kar
şılamak için gelir aramaya başladılar. Devlet bütçesinin böyle yapıldığı, dünyanın hiçbir ülke
sinde, hiçbir yerinde varit değildir. ' 

Değerli beyefendiler, değerli arkadaşlar; hükümetler, bütçelerini, gelirlerine göre yapmak 
durumundadırlar; gelirlerini tespit edip, buna göre kamu giderlerini ayarlamak durumunda
dırlar. Eğer bu mümkün değilse, lütfen, giderlerinizi kontrol ediniz, dizayn ediniz, düzenleyi
niz, tasarruf ediniz. 

Bu itibarla, bir kere daha ifade ediyorum, böyle bütçe tanzimini dünyanın hiçbir ülkesin
de göremezsiniz; böyle bir örnek varsa, sayın Hükümet yetkililerinden öğrenmek istediğimi 
huzurlarınızda ifade etmekten zevk duyarım, gurur duyarım. 

Değerli arkadaşlar, 1994 yılı bütçe tasarısına baktığımız zaman, 819 trilyon liralık bir büt
çe görüyoruz; bu 819 trilyon liralık bütçenin yüzde 32,4'ü personel giderlerine, yüzde 8,4'ü 
cari giderlere, yüzde 48,8'i transfer giderlerine ayrılmıştır. Bu, 48,8 oranındaki transfer gider
lerinin yüzde 26,6'sı faiz giderleri için ayrılmıştır. Netice olarak, 1994 yılı bütçesi içinde, yatı
rımlara ayrılan dilim, yüzde 10,5 kadardır. 

Değerli arkadaşlar, bu 819 trilyon liralık bütçenin 107 trilyon liralık kısmının da katma 
bütçeli kuruluşlara ait olduğu ve 107 trilyon liralık katma bütçeli kuruluşlara ait kısmın 3 tril
yon liralık kısmının, kurumların kendi gelir kaynaklarından elde ettikleri gelirler olduğu ifade 
edilmektedir. Bir başka ifadeyle, 1994 yılı konsolide bütçesinin 816 trilyon liralık kısmının ge
nel konsalide bütçe olduğu ve Hükümete bu kadar harcama yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. 
Geliniz görünüz ki değerli arkadaşlar, neresinden bakarsanız bakınız, meselenini hiçbir güzel, 
yanı bulunmamaktadır. 
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Devlet Planlama Teşkilatının yayınlarına göre, genel nüfus içinde oranı yüzde 45'lere va
ran bir köy nüfusumuz vardır. Yine, 1990 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarına baktığımız 

. zaman, 23 milyon kadar bir köy nüfusumuzun olduğu görülmektedir. Bir başka şekilde ifade 
etmek lazım gelirse, ortalama olarak, ülkemizde 25 milyon kadar köye dayalı nüfusumuzun 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 819 trilyon liralık bütçe içerisinde, 25 milyon nüfusa, köycü geçi
nen, halkçı geçinen, tarımcı, çiftçi geçinen bu Hükümetin ayırdığı paya bakıldığında, yüzde 
2,5'ları aşan, yüzde 3'lere bile varmayan bir dilim olduğu görülecektir. Hayhat!.. "Benim çift
çim, benim köylüm, benim işçim; işin mi yok, aşın mı yok, ekmeğin mi yok; düşün peşime 
"diyen bu Koalisyon İktidarına mensup partilere seslenmek istiyorum, acaba, iş, aş, ekmek 
nerede? Lütfen, bu bütçe içerisinde bize göstersinler. Korkuyorum ve üzülüyorum, bizim işlen
dirdiğimiz, bizim iş, aş sahibi ettiğimiz insanlarımız da, aç biaç, fukara hale getirmiş bulun
maktadırlar. Bunu da huzurlarınızda ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlar, burada, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bütçesinin, 22 tril
yon 912 milyar lirayken 23 trilyon 212 milyar liraya çıkarılmış olmasını çok olumlu buluyorum 
Meclisimiz adına ve bu yönde emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komis
yonunun çok değerli Başkanına ve değerli üyelerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum; 
ancak, bu ilave 300 milyar liralık ödeneğin de yeterli olmadığını huzurlarımızda ifade etmek 
istiyorum. Ümit ederim, Hükümetimiz, 1994 yılı içerisinde, ihtiyaç akçesi olarak tespit ettiği 
ödeneklerden, bu değerli kurumumuza -işçisinden, memurundan, teknik elemanından genel 
müdürüne, yöneticilerine kadar güzide, yetişkin elemanlara sahip olan bu kuruluşumuza- kö
yümüze hizmet götürmede, artan bir ivmeyle yüksek bir tempo kazandırarak, bu kesimimize 
ek ödenek verirler. Bu ümit ve inançla, aynı zamanda bunu tavsiye ettiğimi de huzurlarınızda 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, yeri gelmişken bir konuya daha takılmadan edemeyeceğim. Ben, iki 
yıl kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda görev yap
tım. Bu Komisyona, Hükümetten iki tane kanun hükmünde kararname geldi. Bu kanun hük
münde kararnamelerin imzası, zamanın Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz'a aitti. Bu komisyona, 
iki yıldan beri, bu Hükümet tarafından hiçbir tasarı sevk edilmemiştir, varsa bile ehemmiyetli 
değildir. Dolayısıyla yine köycü geçinen, çiftçi geçinen, tarıma, çiftçiye ehemmiyet verdiğini' 
söyleyen iktidarın, bu Meclise hiçbir yasa ve öneride bulunmadığını da, huzurlarınızda ifade 
etmekten şahsen memnun olmadığımı ifade etmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Tarım Orman Köyişleri Bakanlığımız 

1980 yılında Tarım Bakanlığı iken, 1980 İhtilaliyle Tarım Orman Bakanlığı haline geldi. Gelin 
görün ki, uzun yıllardan beri Köyişleri Bakanlığı olarak hizmet gören bu kuruluşumuz 1983 
yılında Anavatan iktidarınca Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı haline getirilerek, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğümüzün 302 sayılı Kanunu ortaya getirildi Sayın Sayın; arz edebildim mi? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gündemde var... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Gündemimiz bu, gündemimiz bu. 
Dolayısıyla, iki yıldan beri Tarım Orman Köyişleri Komisyonunda, Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlümüzün kuruluşu, Toprak Su Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımızın kuruluşu yönünde teşkilat kanunu tasarıları getirildi; çalışıldı ve bu tasarılar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal etmiş olmasına rağmen, bu Koalisyon Hükü-
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metleri bu tasarıları bir gün dahi olsun gündeme alıp görüşmediler. Maalesef, yine ifade edi
yorum, "benim çiftçim, benim köylüm, benim işçim" diyen Hükümetin halen daha bir köy 
politikasını dahi belirleyememiş olmaktan, bir çiftçi, bir köycülük politikasını dahi belirleye
memiş olmalarından fevkalade üzüntü duyduğumu, bir daha huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sizin memnun olmanız lazım (!) 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi, Tarım Orman Köyiş

leri Bakanlığı derken, taşrada, her vatandaşın vilayete gittiği zaman tarım kesimine ait hizmeti 
bir birimden, bir otoriteden görmesini ana hedef seçti. Yine Anavatan Partisi, merkezi hükü
mete bir vatandaşımız geldiği zaman bir bakanlıktan hizmetinin görülmesini kendisine hedef 
seçti. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çorba oldu, çorba... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Olabilir, biz çorba yapmış olabiliriz, siz, hiç değilse, bakla- . 

va yaparsınız. Ama, gelin görün ki beyefendiler, iki yılı aşan bir zamandan beri bu aciz iktidar, 
bu cılız iktidar, bu iş bilmez iktidar, 25 milyon nüfusa hitap eden bu güzide kuruluşumuzun 
kadrosunun ne olacağı yönünde, nereye bağlanacağı yönünde maalesef, henüz bir karar vere
bilmiş değildir. Bu acıyı da huzurlarınızda ifade etmekten üzüntü-duyduğumu bir kere daha 
söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir hatıramı nakletmeden geçemeyeceğim. Tarım Komisyonundan sonra 
bu defa Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldım. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzü, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı içinde ararken, bir de ne göreyim, Başbakanlık bütçesi içerisinde, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün huzurumuza geldiğini gördüm, hayırdır dedim. Anla
dım ki, bu ikinci Koalisyon Hükümetimiz, maalesef, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının adını da
hi değiştirmeksizin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bütçesini Başbakanlık bünyesine 
almış bulunmakta ve Başbakanlık emrinde bir kuruluş olarak bir Devlet Bakanına baktırmak
ta olduğunu gördüm, İki yıldan beri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında hazırladığımız 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilat kanunu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün teşkilat 
kanunu, Topraksu Genel Müdürlüğü teşkilat kanunu tasarıları nerede? Gitti, kayboldu. De
mek ki, şimdi yeni bir çalışmaya giriyorsunuz; ama, ne yapacağınız yönünde henüz bir kararı
nız da yok. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, lütfen karar veriniz, bu güzide kadroyu duçar etme
yiniz, bu güzide kadroyu çarçur etmeyiniz, 25 milyon nüfusu böyle beklentilerin içine sokma
yınız. Biz, Türk Milletine, Türk köylüsüne söz veriyoruz, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
müzü bakanlık seviyesine getirmeyi düşünüyor olabilirsiniz, karar veriniz; Anavatan Partisi Gru
bunca da bu yönde -şahsım adına ifade ediyorum- destek göreceksiniz. Ancak, böyle kararsız 
kalmayınız. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir Sayın Bakan. Bunu sizden beklemekte olduğu
mu, huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1993 yılı bütçesine bakıldığında, çok değerli Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğümüz yetkililerinin bazı bilgilerine müracaat ettim, sağ olsunlar, hiç çekinmeksizin, ba
na en güzel bilgileri takdim ettiler. Sayın Bakanın şahsında, tüm ilgilileri kutluyor, tebrik edi
yorum; devletin de bu olması lazım gelir. Memnun oldum ve kendilerine huzurlarınızda teşek
kürü bir borç biliyorum. 

Bakıldığında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 1993 bütçesi uygulamalarının 1.12.1993 
tarihi itibariyle, yüzde 50 ilâ yüzde 80 dolaylarında gezdiğini görürüz. Bunun bizim dönemi-
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mizle kıyaslandığında veyahut da olağan devlet çarkına, nizamına bakıldığında bu temponun 
çok düşük olduğunu, bu kesime istenilen tempoda, vasatta ve kalitede hizmet götüremediğini-
zi tespit ettim. Yine bu kusurun, bu eksiğin, bu güzide kadroda olmadığı inancındayım. Bu 
eksikliğin, olsa olsa, bu kötü yönetimde, bu iktadarsız İktidarda olduğu kanaatindeyim. Dola
yısıyla, öyle inanıyorum ki, ya kaynak aktaramadınız ya finansman sağlayamadınız veyahut 
da, yürüyen tempoyu iş bilmezliğinizle durdurdunuz kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, bir pasajı okuyarak sözlerimi sürdürmek istiyorum. 
Sayın Başkan, izin verirseniz, zamanımı iyi kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bitmek üzere olan zamanınızı... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Aman efendim, daha çok söyleyeceklerim var. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarının iki paragrafını siz

lere arz ediyorum : 
"1993 yılı başı itibariyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 44 100 kişi geçici 

kadrolu olarak çalışmaktadır. Daimi kadrolu 33 000 kişiyle birlikte toplam 77 100 kişiye ulaş
mıştır. Toplu iş sözleşmesi gereği 1994 yılında işçiye ödenecek olan fark hariç, 1994 yılı bütçesi
nin yüzde 72'sini işçilik giderleri oluşturmaktadır. Görüleceği gibi, yatırım hizmetleri için, ge
riye yüzde 28'lik pay kalmaktadır. Bu miktar ise, ancak geçmiş yıllarda ihaleleri yapılan ve 
1994 yılında devam etmesi gereken işlerin ödeneğini karşılayabilmektedir. 

Genel Müdürlük, 1994 yılında sektörler itibariyle köy içme suları ve tarım hizmetleri -
değerli arkadaşlar, tarıma önem verdiğini iddia eden ve köycü geçinen İktidara söylemek 
istiyorum- için programlara hiçbir yeni iş alınamayacaktır." Eyvah, bizden bir tomar talep var 
muhalefet etmemize rağmen; tahmin ediyorum, herhalde, Sayın Bakanın insafına sığınırız. 

Değerli arkadaşlar, yeri gelmişken bir hususu daha söylemeden geçemeyeceğim : Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğümüz İ993 yılı başı itibariyle 2 milyon 900 bin hektar sulama yapaca
ğı alanı tespit etmiş. Yine, muhtelif tarihlerde, muhtelif kuruluşlarımız orijin Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü olmak üzere, 1993 yılı başı itibariyle 1 milyon hektarı aşan tarzda sulama 
yapabilmiştir. Türkiyemizde 2 milyon 900 bin hektar sulanabilecek alana rağmen, cumhuriyet 
tarihimiz boyunca 1 milyon hektarın aşılmış olunmasını, büyük bir eksiklik olarak kabul edi
yorum; henüz yüzde 33'Ierde gezinilmekte olduğunu ve yüzde 50'ye bile gelinemediğini görü
yorum. 20 nci Asrın bitmek üzere olduğu ve 21 inci Asra girmek üzere olduğumuz bu günlerde 
içme suyu yetersiz veya olmayan köylerin, sulama imkânı olmayan tarım alanlarının olmasın
dan, ancak bu kötü yönetimin, 1994 yılında bu maksatlı yeni program kararları dahi alamamış 
olmasından fevkalade azap duyduğumu, huzurlarınızda ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İmkânımız var da mı yapmadık? Siz niye yapmadınız o 
zaman? 

NEVŞAT ÜZER (Devamla) — Cumhuriyet ve orijin 1983 değildir; 1923'tür Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Öyle mi, geriye mi döndünüz şimdi de? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, orijinal bulduğum bazı rakamları kısa 

kısa arz ederek sözlerimi sürdürmek istiyorum. 
Bugüne değin 25 bin kilometre asfalt yol yapılmış ve bu, 5 milyon köy nüfusuna hitap 

ediyor. Yine bugüne değin 10 milyon nüfusa hitap eden 42 bin ünitede 162 bin kilometre stabi-
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lizasyon yapılmış. Yine, bugüne değin, 2,5 milyon nüfusa hitap eden 76 bin kilometre tesviye 
yapılmış. Yine, bugüne değin, 500 bin nüfusa hitap eden 62 bin kilometre yeni yolun, ham 
yolun yapılması lazım geldiğini, Genel Müdürlüğümüzden tespit etmiş bulunmaktayım. Bunu 
ters çevirmek istiyorum değerli arkadaşlarım; 162 bin kilometre yolun çok büyük bir bölümü 
asfalta dönüşecek, 76 bin kilometrelik yolun büyük bir bölümü stabilizeye dönüşecek, 62 bin 
kilometre yol açılacak ve tesviye ve stabilize edilecek. Dolayısıyla, 25 milyon nüfusa hitap eden 
bu denli önemli kuruluşumuzun bütçesinin, Türkiye konsolide bütçesi içindeki yerinin yüzde 
2,8 olmasının da vebalini, yine bu kötü yönetime bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir konuyu daha tebarüz ettirmeden geçemeyeceğim. Köy içme suları 
meselesine geliyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere -resmî kaynaktan aldığım bilgilerdir-
47 115 ünitede -sevindirici bir rakamdır-12 milyon nüfusa hitap eden içme suyu yeterli ve uy
gundur, 13 500 ünitede yetersiz su vardır ki, 3,5 milyon nüfusa hitap etmektedir. Susuz 17 506 
ünitemiz bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, toparlamak lazım gelirse, yetersiz susuz ünite sayısı 31 bindir. Şarkî 
Anadolumuzun büyük bölümünde -Adıyaman gibi, Urfa gibi- illerde ve köylerde, maalesef, 
tanklarla su taşınmaktadır; bu ıstırap, evvela Hükümete, sonra da bize yetmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bugüne değin 485 göletin yapılmış olmasını olumlu değerlendiriyo
rum; ancak, yeterli bulmuyorum. Bir daha söylüyorum : Türkiye'de tarım kesiminde, Köy Hiz
metlerinin, bu çağda, sulama yapacağı alanlarda, bugünlerde, yüzde 50'yi dahi bulamamış ol
ması ayrı bir eksikliktir; yeni yıl için de, bir hektarlık program yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 
BAŞKAN — Sayın özer, size iki defa iki dakikalık süre tanıdım; lütfen bağlayınız... 

. NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Çok saygıdeğer Başkanım, affınıza mağruren bir iki keli
me daha ederek sözlerimi bağlamak istiyorum. 

1990 yılında yüzde 4,1 - gayri safî millî hâsılaya göre- bütçe açığı; harbe rağmen, 1991 yı
lında yüzde 7 olan bütçe açığı iki yıl içerisinde yüzde 9,5-10'lara gelmiş; 1994 yılında da, onları 
aşar hale gelecektir. Dolayısıyla, bıraktığımız enkazı, yani 20 Ekim 1991'i, biz iktidara geldiği
miz gün bulabilirsek, kendimizi sevinçli hissedeceğiz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sırada biz varız, bir daha iktidara geleceğinizi 
nereden biliyorsunuz? 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) —Ancak ben, Sayın Bakandan, sayın Hükümetten, yetkili
lerden rica ediyorum; lütfen, hiç değilse bizim bıraktığımız Türkiye'yi bize lütfen bırakınız, 
aksi halde, iki elimiz iki yakanızda olacaktır. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Telsizler gelmemiş daha Nevşat Bey? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Doğrular, acı gelir... 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlamak istiyorum. 
Birinci ve ikinci Koalisyon Hükümetleri, köy politikasını belirleyememişler ve köy hizmet

lerimizin nasıl bir organizasyon içinde olacağını -iki yıl geçmiş olmasına rağmen- henüz tespit 
edememişlerdir. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa, bu yönde biz size yardım ederiz, hem de par
mak olarak yardım ederiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Gölge etme başka ihsan istemez. 
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KADİR BOZKURT (Sinop) — Telsizler daha gelmemiş ama? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Bakanımdan sorun onu. Değerli milletvekili, onu 

değerli Bakanımdan sorun; cevap verirse, ellerimi keserim. 
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen... 
Sayın özer, konuşmanızı bağlayınız. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Başkana da sorun onu. 
Ayrıca, bu sektörümüz için ayrılan ödeneklerin yetersiz olmasıyla birlikte, çoğunun işçili

ğe gidiyor olması, yeni yatırım imkânlarını ortadan kaldırmıştır. Yine, 1994 yılında köy içme 
suları maksatlı ve sulama maksatlı yeni iş olarak programa hiçbir yatırımın alınamıyor olması 
da, bu teşkilatımızın bütçesinin ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, verilen zaman içerisinde, köy sektörümüzün darlık
larını kısa pasajlar halinde size takdim etmeye çalıştım. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğümüzün 1994 yılı bütçesini kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum. 

Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz; 

buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde görüş ve düşüncelerimizi 
belirtmek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, SHP Grubu adına, tümü
nüzü saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin nüfusu 60 milyondur ve bu nüfusun yüzde 40.1'i kırsal 
kesimde "köy" dediğimiz birimlerde yaşamaktadır. 

Yurdumuzda bugün 35 092 köy, 43 006 yerleşim ünitesi olmak üzere toplam 78 098 yerle
şim birimi bulunmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu denli dağınık yerleşim birim
lerinin yollarını, sanat yapılarını yapmak ve geliştirmek; toprak ve su kaynaklarının verimli 
kullanımını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak; köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, 
su, kanalizasyonu ile içme ve kullanma suyu tesislerini yapmak; kamulaştırma, göç, orman 
içi köylerden ve dağınık yerleşim birimlerinden nakledilen insanların tarım dışı alanlara yerleş
melerini sağlamak; tarım alanlarının amaca uygun kullanımı ile arazi tasviyesi, tarla başı ka
nalları, tarla grup yolları, tarla içi drenaj tesisleri yapmak; kasaba ve köylerin imar planlarını 
hazırlamak, kendi evini yapana tip proje ve kredi yardımında bulunmak ve devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan arazileri saptayıp, Maliye Hazinesi adına tescil etmek gibi büyük 
görevler üstlenmiştir. 

Genel Müdürlük, sayılan bu görevlerini toplam 87 098 personel, 26 600 adet araçla yap
maya çalışmaktadır. , 

Değerli milletvekilleri, kırsal alandaki köylere ve dağınık yerleşim birimlerine gerekli hiz
metin verilebilmesi için bütçeden yatırımlara daha çok kaynak aktarılmalı ve bu yatırımcı ku
ruluşun bir an önce yatırımcı bakanlık haline dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Ancak bu yolla 
köylerimize sağlıklı ve sürekli altyapı hizmetleri götürülebilir ve kırsal kesimin kamu hizmetle
rinden gereği gibi yararlanması sağlanabilir. 
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Değerli arkadaşlarım, köy yollarına olan ihtiyaç, her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Genel Müdürlük, 78 098 yerleşim birimine 326 bin kilometrelik köy yolu ağıyla hizmet ver
mektedir. Karayolları Genel Müdürlüğünün toplam yol ağının 60 bin kilometre olduğu düşü
nülürse, bunun ne denli büyük bir rakam olduğu anlaşılır. Bugün, mevcut köy yolu ağının 25 
bin kilometresi asfalt kaplamalı yol, 162 bin kilometrelik kısmı stabilize kaplama yol, 77 bin 
kilometresi tesviye yol, 62 bin kilometresi ham yol olup, yaklaşık 63 köyümüzde de hiç yol 
bulunmamaktadır. 

1993 yılında 3.9 trilyon lira ile 7 bin kilometre yeni yol, 7 500 kilometre stabilize kaplama
lı yol, 2 bin kilometre asfalt kaplamalı yol yapımıyla, 6 bin kilometrelik yol onarımı program
lanmış ve hedefe de büyük Ölçüde ulaşılmıştır. 

1994 yılı için 6 500 kilometre tesviyeli yol, 7 bin kilometre stabilize yol, bin kilometre yeni 
asfalt yol, 1 800 kilometre ikinci kat asfalt yol yapımı, 6 500 kilometre bakım ve onarım için 
bütçeden 7 trilyon 250 milyar 700 milyon liralık ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin, yaklaşık 5.694 
trilyon lirası cari harcamalara, 1.556 trilyon lirası da yatırım harcamalarına ayrılmış bulun
maktadır. Böyle olunca, 1994 yılında, program hedeflerine ulaşılması zor gibi görülmektedir. 
63 köyle birlikte, binlerce yerleşim biriminin -oba, mezra, kom, mahalle gibi- hiç yolu olmadı
ğı, 62 bin kilometrelik hamyolun da sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde, çoğu kez geçit 
vermedikleri düşünülürse, köy yolları yatırımına daha çok ödenek ayırmamız gerektiği gerçeği 
ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde tarımsal altyapının geliştirilmesi, köylere götürülecek diğer hizmetlerin gerçek
leştirilmesi ve ucuza mal edilmesi açısından da, köy yolları büyük önem taşımaktadır. İşleyen 
sistem içerisinde, köye götürülen altyapı hizmetlerinde büyük aksaklık göze çarpmaktadır. Ör
neğin, yolu olmayan bir köyün yolu programa alınıp, yapımına başlanmaktadır. Bu yapım, yal
nızca hamyol açılması biçiminde olmakta, sanat yapısı, menfez, drenaj, köprü, stabilize çalış
maları yapılmamaktadır. Açılan hamyollar, sonbahar ve ilkbaharın sel suları ile parçalanmak
ta, eskisinde daha kötü hale gelmektedir. Dolayısıyla, yapım masrafları boşa gitmekte, bir sonraki 
yıl bu yola daha büyük kaynak ayrılması zorunluluğunu gündeme getirmektedir. Hatalı ve kay
nak israfına yol açan bu çalışma biçiminin, mutlaka değiştirilerek, köylere götürülecek altyapı 
hizmetlerinin bütünlük içinde ele alınması yoluna gidilmelidir. Kısacası, yol açılması, tesviye
si, sanat yapısı, stabilizesi ile birlikte düşünülmeli, içme suyu gidecek yerlere de, suyun götü
rülmesi, kapalı şebeke yapımı, kanalizasyon birlikte ele alınmalıdır. Aksi takdirde, projeler ge
nelde yarım kalmakta, bir sonraki yıl maliyet daha büyük Ölçülere varmakta ve yapılan hiz
metten de gerekli verimlilik elde edilememektedir; bu da, kaynak israfı biçiminde, yıllar boyu 
devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, köylerimizde düzenli yapılaşma önemsenmelidir. Bunu sağlamak 
için, Genel Müdürlüğün görevleri arasında bulunan köy imar planı yapımına hız verilmelidir. 
Köy içi yollar ile, kanalizasyon sorununun da çözümü zorunludur. Bugün 15 bini aşkın yerle
şim ünitesine kapalı su şebekesi yapılmış. 1992 yılı itibariyle, ancak 687 köyün kanalizasyon 
sorunu çözülebilmiştir. Burada, kanalizasyon yapımının azlığı hemen göze çarpmaktadır. İç
me suyu kapalı şebekesi bulunan bütün köylerin, kanalizasyon sorunu acilen çözümlenmeli
dir. Aksi halde birkaç yıl sonra, 15 bini aşkın yerleşim birimi oturulmaz hale gelecektir. İnsan
ların sağlığı tehlikeye düşecek, çevre kirliliği önlenemez boyutlara ulaşacaktır. O nedenle, köy 
imar planı, köy içi yollar, kanalizasyon, kapalı su şebekesi sorunları bütünlük içinde ele alın
malı ve çözümü yönüne gidilmelidir. 
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Değerli milletvekilleri, kırsal yerleşim birimlerinin, içme suyu sorunu da büyük önem ta
şımaktadır. 21 inci Yüzyıla yaklaştığımız bugünlerde 78 098 yerleşim ünitesinden ancak, 47 
115'inde sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunmaktadır. Bu, mevcut yerleşim ünitesinin yüzde 61*i 
demektir. Geriye kalan 39 983 yerleşim biriminin yüzde 22'si olan 17 506 yerleşim biriminde, 
sağlıklı içme suyu bulunmamaktadır. Yüzde 17'yi oluşturan 13 477 yerleşim biriminde, sağlıklı 
içme suyu bulunmakta; ancak, yetmemektedir. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olan 47 115 yerle
şim biriminden ancak, yüzde 28'inde şebekeli "dağıtım sistemi kurulabilmiştir. Kırsal yerleşim 
birimlerinin yüzde 78'inde şebekeli dağıtım sistemi yoktur. 

Değerli milletvekilleri, yurdumuzda, tarım sulamasının önemi açıktır. Sulanabilir toplam 
arazi miktarı 8,5 milyon hektardır. Bunun 4,6 milyon hektarı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce, 1 milyon hektarı halk sulaması ile, geriye kalan 2,9 milyon hektarı da Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce sulanmaya çalışılmaktadır. Genel Müdürlük, bunun ancak 1 101 374 hek
tarını, 1.1.1993 tarihi itibariyle, sulanır hale getirebilmiştir. Geriye kalan 1 798 000 hektar ara
zinin acilen sulanır hale getirilmesi gerekmektedir. 

Genel Müdürlük, kendisine verilmiş görevler arasında bulunan toprağın korunması, eroz
yonun önlenmesi, toprak tesviyesi ile, arazisi kamulaştırılan, göçer durumunda olan, orman 
içinde yaşayan ve dağınık yerleşim biriminde bulunan insanların tarım dışı alanlara yerleştiril
mesiyle de görevlidir. Bu ağır görevlerin üstesinden gelmek elbette zordur ve Genel Müdürlü
ğün bütçesi de yetersizdir. 

Başında da belirttiğimiz gibi, hem genel bütçeden Genel Müdürlük bütçesine daha çok 
katkı sağlanmalı, hem de bu ağır görevlerin üstesinden gelebilmek için, bu yatırımcı bakanlık, 
yani, Köy İşleri Bakanlığı acilen kurulmalıdır. Konuyla ilgili olarak yasa tasarısının hazırlandı
ğını, komisyonlarda olduğunu biliyoruz ve en kısa sürede de Genel Kurulun gündemine girme
sini diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş yıllar bütçesinden köy yatırımlarına yönelik rakamları irde
ledim; her yıl giderek köy yatırımlarına dönük kaynaklar, yani, genel bütçeden ayrılan pay azal
maktadır, örnek vermek gerekirse; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı olarak geçen bakanlı
ğımıza 1993 *te genel bütçeden 4,4 pay ayrılmışken, bu yıl bu rakam düşmüştür. Yine, sağlık, 
karayolu, eğitim, ulaştırma, enerji hizmetlerinde de benzer durumlar görülmektedir. 

Şimdi, köyde 25 milyonu aşkın insan yaşamaktadır. Genel nüfusumuzun, 1993 yılı itiba
riyle, 60 milyon olduğu düşünülürse, nerede ise nüfusun yüzde 45'ini aşkın bölümü köylerde 
yaşamaktadır. Köylerin sorunları büyüktür. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için genel büt
çeden ayrılan payın artarak devam etmesi gerekirken, azalması, bu sorunların kısa vadede çö
zülemeyeceğini göstermektedir. Sorunların çözülebilmesi için, köylerimizin rahat yaşama ka
vuşabilmesi için, her yıl genel bütçeden köy yatırımlarına yönelik payın artırılması gerekmek
tedir. Bu, hem köyde, kırsal alanda yaşayan insanların sorununu uzun vadeye dağıtmadan çö
zecek hem de bugün büyük kentlerin oturulmaz hale gelmesini, çarpık kentleşmesini önleyecektir. 

Bu çarpık kentleşme nasıl önlenecektir değerli arkadaşlarım? Bilindiği gibi, aşağı yukarı 
geçmiş otuz yıl içinde köyden kente büyük bir göç olgusu yaşanmıştır. Her yıl, köylerin nüfusu 
bu göç nedeniyle giderek azalmaktadır; köylerimiz de hizmet verilmemesi nedeniyle gerçekten 
yaşanmaz hale gelmektedir. Ayrıca, iş bulma umuduyla da köyü terk eden insanlarımız çok
tur. Köylere artan oranda hizmet verilirse, yol götürülürse, köy planlaması yapılırsa, içme suyu 
şebekesi yapılırsa, çiftçiler artan oranda desteklenirse, orada insanlar kalıcı olacak, iş bulma 
umuduyla da başka yerlere gitmeyecek; böylece, çarpık kentleşme olgusu da azalacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, vaktinizi kullandınız, bağlamaya çalışınız. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — 1994 bütçesinden, üreticilerin desteklenmesi için 12 

trilyon civarında bir para ayrıldığını biliyoruz. Bu, olumlu bir gelişmeyi köye ve köylüye yak
laşmanın olumlu bir davranışını göstermektedir. Köy yolları, içme suları, kanalizasyonları ve 
köy imar planları açısından da aynı yaklaşımı Hükümetimizden beklediğimizi belirtiyorum. 
1994 yılının 1993 yılına oranla daha iyi bir hizmet götürme yılı olacağını umuyor ve bekliyoruz. 

Bu dilek ve düşüncelerle, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin Genel Müdürlüğe, 
çalışanlarına, ülkemize yararlı olmasını diliyor, olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, Grubum adına 
Yüce Meclisin bütün üyelerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKt ATAÇ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın .millevtek.il-

leri; Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün genel durumu, 1993 yılı faaliyet
lerini ve 1994 yılı bütçesiyle ilgili görüşlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Grupları adına konuşan çok değerli arkadaşlarıma.yol gösterici konuşmalarından dolayı 
teşekkür ediyor temsil ettiğimiz veya hizmetine talip olduğumuz kitlenin hatırına da olsa, ya
pacağımız çalışmalarda bize yardımcı olacakları izlenimi edindiğim için, ayrıca, şükranlarımı 
sunuyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3202 sayılı Yasayla 1984 yılında kurulmuştur. 1992 yı
lında Orman Bakanlığının kurulmasıyla orman yolu yapımı hizmetleri bu bakanlığa devredil
miştir. 

Kırsal kesime hizmet götürülmesinde -benden önce konuşan değerli konuşmacıların da 
zaman zaman İfade ettiği gibi- 6 969 memur, 32 928 kadrolu işçi, 47 441 geçici işçi olmak üzere 
toplam 87 338 personel ile 1 646 adet dozer, 1 570 adet greyder, 760 adet yükleyici, 4 101 adet 
kamyon ve 18 523 adet de çeşitli iş makinesi olmak üzere, toplam 26 600 adet makine görev 
yapmaktadır. 

Ülkemizde bulunan 36 763 köyden 32 576'sına köy yolu hizmeti, 35 092'sine içme suyu 
hizmeti ve gerekli hallerde de tarımsal altyapı hizmeti ile iskân hizmetleri götürülmektedir. 

Kırsal kesime götürülen altyapı hizmetlerimizi sektörler itibariyle sizlere sunmak istiyo
rum. Ülkemizde 32 576'sı köy ve 43 228 bağlısı olmak üzere, toplam 75 804 yerleşim birimine, 
326 bin kilometrelik köy yolu ağıyla hizmet verilmektedir. 1 Ocak 1993 tarihi itibariyle, toplam 
köy yolu ağının 25 bin kilometresi asfalt kaplamalı yol, 162 bin kilometresi stabilize kaplamalı 
yol, 77 bin kilometresi tesviyeli yol olup, 62 bin kilometresi ham yol hüviyetindedir. Mevcut 
yolların standardını yükseltmek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni köy yolu yapmak üzere, yoğun 
bir çalışma temposu içerisinde olan Genel Müdürlükçe, 1992 yılında 7 592 km tesviyeli yol, 
9 547 km stabilize kaplamalı yol, 3 422 km asfalt kaplamalı yol, 6 944 km de yol onarımı yapı
larak hizmete açılmıştır. 

Köy yolu hizmetlerinin bir an önce çözüme kavuşturulabilmesi için 1993 yılında 3,4 tril
yonu bütçeden, 500 milyarı akaryakıt Tüketim Fonundan olmak üzere, toplam 3,9 trilyon li
rayla 7 000 km yeni yol yapımı, 7 500 km stabilize kaplamalı yol yapımı, 2 000 km asfalt kapla
malı yol yapımı, 6 000 km de yol onarımı yapımı programlanmıştır. 
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1993 yılı.içerisinde sağlanan imkânlarla yol yapımına hız verilmiş, 1.12.1993 tarihi itiba
riyle 6 045 km tesfiyeli yol, 9 139 km stabilize kaplamalı yol, 3 715 km'si programlı, 2 868 
km'si özel idare imkânlarıyla olmak üzere, 6 575 km asfalt kaplamalryöl, 6 518 km de yol 
onarımı yapılarak hizmete açılmıştır. Yıl sonu itibariyle yılı içerisinde sağlanan ek ödemelerle 
program yüzde 100 gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Ülkemizde yol sorununun bir an önce çözüme kavuşturmak, yeni yol yapımının yanı sıra 
mevcutların standardını yükseltmek, bakım ve onarımlarını yapmak, bu yollar üzerindeki sa
nat yapılarıyla köprüleri tamamlamak üzere, 1994 yılı bütçesinden 6 500 km tesviyeli yol yapı
mı, 7 bin km stabilize kaplamalı yol yapımı, bin km yeni asfalt yol yapımı, 1 800 km ikinci 
kat asfalt yol yapımı ve 6 500 km yol onarımı için, 7 trilyon 250 milyar 200 milyon liralık öde
nek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 3 trilyon 861 milyar lirası işçilik, 975 milyar lirası akaryakıt, 858 
milyar 710 milyon lirası makine, teçhizat ve yedek parça, 1 trilyon 555 milyar 490 milyon lirası 
yol yapım hizmetleri için kullanılacaktır. 

Genel Müdürlük, kırsal kesimdeki yerleşim ünitelerinin sağlıklı içme suyuna kavuşturul
masına büyük önem vermektedir. 35 092 adedi köy, 43 006 adet bağlısı olmak üzere, toplam 
78 098 yerleşim ünitesine içme suyu götürmek durumundayız. 1 Ocak 1993 tarihi itibariyle, 
mevcut 78 098 üniteden 47 115 ünitenin yeterli ve sağlıklı içme suyu varken, 13 477 ünitenin 
suyu yetersiz olup, 17 506 ünitenin ise, yeterli ve sağlıklı içme suyu yoktur. 

Kırsal alanda yaşayan insanlarımıza zaman geçirmeden hizmet götürmek için yoğun çaba 
harcanmaktadır. Ancak, coğrafî konum itibariyle, yapılması çok zor olan işlerin geriye kalmış 
olması, yeterli miktarda yerüstü su kaynaklarının bulunmayışı, hizmetleri olumsuz yönde etki
lemektedir. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için, yeraltı su kaynaklarından 
yararlanmak üzere, sondaj çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 1992 yılında yapım kapasitesi yük
sek 14 adet sondaj makinesi alınarak hizmete sokulmuştur. 

1993 yılında bütçeden ayrılan 1 trilyon 253 milyar 60 milyon liralık ödenekle 2 328 üniteye 
içme suyu götürülmesi programlanmıştır. Bu ünitelere ilave olarak, yılı içerisinde yaklaşık 5 
bin ünitede bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 1 Aralık 1993 tarihi itiba
riyle 3 618 adedi genel bütçeden, 2 282 adedi özel idare bütçesinden olmak üzere toplam 5 
900 ünitenin içme suyu tesisi ile 839 adet sondaj bitirilerek hizmete açılmıştır. Yıl sonu itibariy
le, dimit ve ikmal inşaatlarıyla beraber, 6 500 ünite içme suyuna kavuşturulmuş olacaktır. 

1993 yılı içme suyu programlarının program hedefleri doğrultusunda yıl sonu itibariyle, 
geçekleştirilebilmesi için, yılı içerisinde 230 milyar liralık ek ödenek sağlanmıştır. Bu ek öde
nekle kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli illerin içme suyu tesislerinin bir an önce 
bitirilmesine çalışılmaktadır. îçme suyu yapımı çalışmalarına 1994 yılında da ağırlık verilecek
tir. Yapımı Planlanan 4 434 ünite için bütçeden 2 trilyon 592 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. 
Bunlara ilave olarak yaklaşık 2 bin ünitede de bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır. 

1994 yılı ödeneğinin 1 trilyon 400 milyar lirası işçilik olarak 34 milyar lirası makine teçhi
zat, yedek parça, 10 milyar lirası akaryakıt ve madenî yağ alımlarında, 1 trilyon 148 milyar 
lirası içme suyu inşaatı yapımında kullanılacaktır. Görüleceği gibi, bu sektörümüzdeki cari gi
derlerin fazlalığı, yatırım hizmetleri için ayrılması gereken ödenek miktarını düşürmektedir. 

1992 yılı sonu itibariyle, 6 893 ailenin iskânı sağlanmış, 7 986 aileye kredi vermek suretiyle 
konut yapılmış, 7 642 adet sosyal ve ekonomik tesis hizmete açılmış, 687 kanalizasyon yapımı 
tamamlanmıştır. 
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Son yıllarda Bulgaristan'dan, Yugoslavya'dan ve Türk cumhuriyetlerinden yurdumuza göç
men olarak gelenlerin 1992 ve 1993 yıllarında iskân edilmelerinin sağlanması için, gerekli ön
lemler alınmış olup, bu sahadaki çalışmalara devam edilmektedir. Bulgaristan'dan yurdumuza 
gelen ailelerden 150'si Gökçeada'da iskân edilecektir. Bu ailelerin iskân işlemleri devam etmek
tedir. Diğer yandan 1992 yılında Bosna-Hersek'ten yurdumuza gelen 2 bin kişi ile Ahıska Türk
lerinden 150 ailenin iskânı çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer yandan, yurt içindeki iskân hiz
metleri, sosyal ve ekonomik tesis yapımı, köy altyapı tesisleri için, kırsal alan planlaması hiz
metleri kapsamında 1993 yılında toplam 186 milyar 940 milyon liralık harcama yapılması plan
lanmış olup, bu projelere 1993 yılı için 22 milyar 91 milyon liralık ek ödenek temin edilmiştir. 

Gerek yeni yapılan barajlardan etkilenen ailelerin, gerekse göçmen ve göçebelerin hak et
tikleri yeni iskân konutlarına kavuşabilmeleri için 1994 yatırım projeleri içerisinde gerekli ön
lemler alınmıştır. Bu projeler için 1994 yılı bütçesinden 285 milyar liralık ödenek sağlanmıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kırsal alana götürülen hizmetler dolayısıyla çevrede 
olabilecek bozulmaları önlemek, mevcut doğa yapısını korumak, kırsal alanda yaşayan insan
larımıza daha sağlıklı hizmetler götürebilmek için, çevre faktörü de ön planda tutulmaktadır. 
1992 yılı yatırım projeleriyle devreye giren çevre ve teknolojik araştırma sektöründe araştırma, 
iyileştirme ve deneme çalışmalarımız sürdürülmektedir. 1993 yılı yatırım projeleriyle bu hiz
metler için 2,8 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. Bu projeler kapsamında araştırma enstitüsü 
müdürlüklerimiz çalışmalarını sürdürmektedirler. 1994 yılında da sürdürülecek araştırma ve 
deneme çalışmalarımız için, 7 milyar 65 milyon liralık ödenek temin edilmiştir. 

Kırsal kesimin kalkındırılmasında, tarım alanlarında üretimin artırılması, ürün kalitesi
nin iyileştirilmesi ana hedeftir. Bunun için, mevcut toprak varlığımızın iyi analiz edilerek kul
lanılabilirlik oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Ülkemizde arazi kullanma kabiliyeti sınıfla
rına göre, 26,5 milyon hektar arazi işlemeli tarıma uygundur; ancak, işlemeli tarıma uygun 
araziden 5 milyon hektarın dışında kalan kısımlarda çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Ülkemiz 
topraklarının 1,5 milyon hektarında çoraklık, 2,8 milyon hektarında drenaj, 28,5 milyon hek
tarında taşlılık; 57,1 milyon hektarında su erozyonu ve 500 bin hektarında da rüzgâr erozyonu 
vardır. Ayrıca, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde küçük bir şerit hariç, tarım arazilerinin 
yüzde 96'sı, normal bir üretim için bitki gelişme devresinde yeterli yağış alamamaktadır, tşte 
bu nedenlerledir ki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu sahadaki çalışmaları özel bir önem 
arz etmektedir. 

Genel Müdürlükçe 1.1.1993 tarihi itibariyle 741 210 hektar alana tarla içi hizmeti götürü
lerek, çitfçimizin kullanımına sunulmuştur. Tarla içi geliştirme hizmetleri içerisinde en önemli
lerinden birisi, hiç kuşkusuz ki, toplulaştırma çalışmalarıdır. Ülkemizde kırsal kesimdeki hızlı 
nüfus artışı, tarım işletmelerinin miras yoluyla hızla bölünüp küçülmesine sebep olmaktadır. 
Nitekim, 1952 yılında 2,5 milyon olan tarım işletmeleri bugün 5 milyonu aşmış bulunmakta
dır. tşte, arazi toplulaştırması, bu şekilde parçalanmış, ekonomik işletme büyüklüklerini yitir
miş parçaların bir araya getirilerek, birleştirilmesi çalışmalarıdır. 1992 yılına kadar 119 452 hektar 
alana toplulaştırma hizmeti götürülmüştür. 

Ülkemiz topraklarının 2,8 milyon hektarında drenaj probleminin olduğu bilinmektedir. 
Problemli toprakların ıslahı konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. 1.1.1993 tarihi itibariyle, 
toplam 309 822 hektar alana drenaj hizmeti götürülmüştür. 1993 yılı yatırım projelerinin prog
ram hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi için tarla içi geliştirme ve drenaj hizmetlerine 
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bütçeden 210 milyar liralık ödenek ayrılmış, yıl içerisinde 40 milyar liralık ek ödenek temin 
edilmiştir. 1.12.1993 tarihi itibariyle 27 293 hektar alana tarla içi geliştirme hizmeti, 5 267 hek
tar alana drenaj hizmeti götürülerek kullanıma sunulmuştur. 

Ülkemizde tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir. Ancak, havzala
rın su imkânları göz önüne alındığında, teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek toplam arazi 
miktarı 8,5 milyon hektardır. 8,5 milyon hektar sulamaya müsait alanın 4,6 milyon hektarını 
DSt Genel Müdürlüğü barajlarla sulamayı öngörmektedir. Halen 1 milyon hektara yakın sa
hanın halk sulamaları yoluyla sulandığı kabul edilirse, geriye kalan 2,9 milyon hektarı gölet, 
pompajlı sulama, küçük su kaynaklarının geliştirilmesi gibi yollarla, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü tarafından sulanacaktır.. 1.1.1993 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzce 1,1 milyon 
hektar sahanın sulaması yapılmıştır. Geriye kalan 1,8 milyon hektar alanın ise kısa zamanda 
sulanabilmesi için, çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Sulama hizmetlerine olan yoğun talebi karşılamak bugünkü bütçe imkânlarıyla mümkün 
olamamaktadır. Tarımsal sahada beklenen ve istenilen verimin alınabilmesi için, sulama hiz
metlerine yıllık bütçelerden ayrılan ödeneklerin mutlaka artırılması gerekmektedir. 1994 yılı 
yatırım projeleriyle 16 950 hektar alanın sulanması planlanmış, bunun karşılığında, bütçeden 
730 milyar 585 milyon liralık ödenek temin edilmiştir. 

Ülkemizde 27,7 milyon hektar olan tarım alanlarının yüzde 63,7'sinde değişik derecelerde 
erozyon problemi vardır. Gerek ülkemiz genelinde, gerekse tarım alanlarındaki topraklarda eroz
yonu kontrol altına alabilmek, toprak kayıplarını önleyebilmek için, toprak muhafaza çalış
maları aralıksız sürdürülmektedir. 1.1.1993 tarihi itibariyle toplam 341 137 hektar alana toprak 
muhafaza hizmetleri götürülmüştür. 

Tarım hizmetlerinden beklenen faydanın alınabilmesi, yapılan yatırımlarla eşdeğerdedir. 
1994 yılında tarımsal altyapı hizmetlerini yerine getirmek üzere bütçeden 3 trilyon 950 milyar 
liralık ödenek temin edilmiş olup, bunun karşılığında 98 522 hektar alanın hizmete açılması 
planlanmıştır. 1994 yılı için istenilen 3 trilyon 950 milyar liralık ödeneğin 2 trilyon 400 milyar 
lirası işçilik giderleri için, 28 milyar lirası makine teçhizat ve yedek parça, 40 milyar lirası ise 
akaryakıt ve madenî yağ giderleri içindir. Görüldüğü üzere, verilen ödeneğin yüzde 62'si cari 
giderleri karşılamakta olup, sadece 1 trilyon 373 milyar lirası yatırımda kullanılacaktır. 

1993 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği, yıllık işçilik giderlerinde 2,2 trilyon li
ralık bir artış olmuştur. Bununla birlikte, toplam bütçe giderlerimiz yıl sonu itibariyle yaklaşık 
16,3 trilyon lira olacaktır. 

Köye ve köylümüze hizmetin en iyisini götürmeye çalışan Genel Müdürlüğe 1994 yılı büt
çesinden toplam olarak 23 trilyon 862 milyar 866 milyon liralık ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek, 
1993 yılı sonu harcamasına göre yüzde 46'lık bir artışa tekabül etmektedir. 1994 yılı ödeneği
nin 17 trilyon 116 milyar lirası memur ve işçilik giderleri için , 1 trilyon 96 milyar 500 milyon 
lirası akaryakıt giderleri için, 937 milyar 910 milyon lirası makine, teçhizat ve yedek parça alımları 
için kullanılacaktır. Görüleceği gibi, 23,5 trilyon liralık ödeneğin 19 trilyon lirası işçilik, maki
ne, teçhizat ve akaryakıt giderleri için kullanılacaktır. Toplam ödeneğin yüzde 81'ini' cari gider
ler oluşturmaktadır. 

Daha önce arz ettiğim gibi Genel Müdürlük yatırımları, köy yolu yapımının bir kısmı ha
riç, ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Pür emanet usulü köy yolu hizmetlerimiz için 
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toplam 32 bin nitelikli personel gerekmektedir. Bugün, teşkilat bünyesinde çalışan personelin 
20 bini kadro derecelerine uygun olarak görev yapmaktadır. 1986 yılından beri Genel Müdür
lüğe kadro tahsisi yapılmadığı için, emekli olan veya işten ayrılan 12 bin nitelikli personel yeri
ne atama yapılamamıştır. Bu personelin yaptığı görev mevsimlik işçilerle yerine getirilmeye ça
lışılmaktadır. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan 12 bin kişilik kadronun verilmesi fazladan bir 
külfet getirmeyeceği gibi mevsimlik işçi kadrolarında yapılacak tasarrufla önemli ölçüde kay
nak israfını da önlemiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1993 yılı 
çalışmalarıyla 1994 yılı bütçesinin program ve uygulama prensipleri hakkında genel bilgiler sun
dum. Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bir an ön
ce refaha kavuşturulması için, Genel Müdürlük, yoğun bir çalışma içerisindedir. Bu inanç ve 
düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyorum. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1994 yılı ya
tırım programlarının uygulanması esnasında alacağı kararların tüm ulusumuza, kadirşinas köy
lümüze ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla bir kere daha selamlamadan önce, geçmişle ilgili 
eleştirilere pek takılı kalmak itiyadımız değil; ancak şu kadarını ifade edelim ki, Köy Hizmet
leri de devletin diğer birimleri gibi, 1983'teh 1991'e kadar ülkeyi yönetmiş olan Anavatan İkti
darının, hele hele 1991 yılının haziran ayında -üç ay sonra seçime gideriz, üç ay sonra gideceği
miz seçimde yapacağımız bu icraatla belki tekrar iktidara geliriz, eğer tekrar iktidara gelemez-
sek, hiç olmazsa bizden sonra gelecek olan iktidara, o iktidarda rahat durmaması için büyük 
bir malî külfet bırakırız düşünce ve anlayışıyla- yapmış olduğu toplusözleşme ve o güne kadar-
ki geçici işçi çalıştırma politikası, maalesef, bugün Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü de çok 
büyük bir sıkıntı içinde bulundurmaktadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, on gün önce bu göreve atanmış bir Bakan olarak, bana ve 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün değerli çalışanlarına yardımcı olmanızı diliyorum; çün
kü, netice itibariyle bu yardımlarınızın 30 milyon köylümüzü çok yakından ilgilendirdiğini he
piniz biliyorsunuz. Bu konudaki düşüncelerimi de bu şekilde ifade etmek istiyorum. 

Yüce Heyeti tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, lehinde, Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet özkaya; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlığa 

bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin huzuruna, artık, yatırım bütçesi özelliği taşıyan büt
çelerle çıkamıyoruz, tşte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi de böyle bütçelerden birisidir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1993 yılı içerisinde yoğun ye başarılı bir çalışma tem
posu sonucu, köy yollarının standardını altyapılarıyla beraber yükselterek, her türlü aracın ge
çebilmesine imkân sağlamıştır. Yapılan bu Özverili çalışma sonunda, 1993 yılı ekim ayı başı 
itibariyle 4 295 kilometre tesviyeli yol yapımı 5 005 kilometre stabilize yol yapımı, 2 650 kilo
metre asfalt kaplamalı yol yapımı ve 4 642 kilometre yol onarımı Genel Müdürlüğümüzce ger
çekleştirilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, yukarıda rakamlarla ifade etmeye çalıştığım hizmetlerin dışında, yıl 
sonuna kadar yapımı düşünülen ve programa alınan işler, sırasıyla, 7 400 kilometre tesviyeli 
yol yapımı, 9 bin kilometre stabilize yol yapımı, 3 bin kilometre asfalt yol yapımı ve 6 700 kilo
metre yol onarımıdır. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği üzere, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sadece yol 
yapımı ve onarımıyla uğraşmamakta, bunların dışında, içme suyu şebekesi ve sondaj çalışma
larını da başarıyla sürdürmektedir. Ekim ayı başı itibariyle 2 040 üniteye içme suyu götürül
müş, 568 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Böylece, yapılan işlerin planlanan işlerin iki katına 
ulaşmasını sağlamıştır. • 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saymaya çalıştığım ve memleketimiz için çok önem taşıyan 
bu işleri gerçekleştiren Genel Müdürlüğümüz, 1993 yılı itibariyle Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü bünyesinde 44 100 kişiyi geçici işçi olarak çalıştırmaktadır; daimi kadrolu 33 bin ki
şiyle birlikte, toplam çalışan işçi sayısı 77 100 kişiye ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği üzere, 1983-1991 yılları içinde, her kamu kurulu
şunda olduğu gibi, bu kuruluşumuzda da kadrolar aşırı derecede şişirilmiş ve 1991 seçimlerine 
çok az bir zaman kala işçi ücretlerine astronomik zamlar yapılarak gelecek iktidara -maalesef, 
üzülerek söylüyorum ki- âdeta bir enkaz bırakılmıştır. Buna rağmen, tüm bu olumsuz koşulla
ra karşın, Sayın Demirel Hükümeti zamanında çok başarılı bir ekonomi uygulaması yapıldığı 
için, biraz evvel sizlere ifade ettiğim rakamlar ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller Hükümeti henüz 5 ay 5 günlük icraatı olup, ekonomik 
sorunlara ve PKK terörüne rağmen, cesur kararlar almış ve bunların semeresini de kısa sürede 
toplamaya başlamıştır. Türkiyemizin geleceğinin çok daha iyi olması için cesur kararlar alma
ya devam edeceğimize inanıyor, Hükümetimize ve Sayın Başbakanımıza kalpten güvendiğimi
zi bir kez daha haykırıyor ve başarılarının devamını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçe kalemlerine baktığımızda, işçilik giderlerine ayrılan payın yüzde 
72, yatırım hizmetlerine ayrılan payın ise yüzde 28 olduğunu görüyoruz. Gene üzülerek ifade 
edeyim ki, bu yüzde 28'Iik payla, ancak geçmiş yıllarda yapılan ihaleler ile 1994 yılında devam 
etmesi gereken işlerin ödeneği karşılanmaktadır. 

Bakın, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda, Genel Müdürlük bütçesi için 
ne deniliyor : "Genel Müdürlük, 1994 yılında sektörler itibariyle içme suları, yatırım ve tarım 
hizmetleri için programına hiç yeni iş alamayacaktır." Aslında, Türkiye Cumhuriyetinin, 1994 
yılı bütçesi de bundan farklı değildir. Bakınız, bir gerçeğin altını çizerek belirtmek istiyorum 
: Hangi siyasî görüşe sahip olursak olalım, bizler birer milletvekiliyiz ve milletimize karşı bü
yük bir sorumluluk içindeyiz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde gene bu kürsüden Yüce Heye
tinize seslenmiş ve "bütçedeki gelir kalemleri ancak personel giderlerine, iç borç faizlerine, dış 
borç faizlerine yetiyor; yatırım için geriye hiçbir şey kalmıyor" demiştim. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş iktidarı suçlamak istemiyorum; ancak, gerçek şudur ki, Türk
iye, Anavatan İktidarlarının sorumsuzca aldığı iç ve dış borçların sıkıntısını yaşamaktadır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Eser yaptık eser, beyefendi. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Bugünkü Koalisyon Hükümeti, ANAP iktidarlarının 

borçlarının faizini ödemek için çaba sarfetmektedir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Pırıl pırıl bir devlet yaptık. 
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H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Kim yazmış eline vermişse iyi okuyor. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — ...Ve faiz ödemekten, yatırım yapamamaktadır, yete

rince hizmet verememektedir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — En güzel karayollarını biz yaptık, en güzel 

yatırımları biz gerçekleştirdik beyefendi. 
BAŞKAN — Lütfen, hatip rahat konuşsun efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — İşte bütün gerçek budur. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Anavatan devrinde oldu kalkınma. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yatırımcı bütçeler yapmanın 

tek yolu, sağlam kaynaklarla, önce borçlardan kurtulmaktır. Yeni borç bularak borç ödemek
le, Türkiye hiçbir yere varamaz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bu borç batağından kurtulması için iki kaynağı vardır. 
Bunlar, yeni bir vergi reformu ve özelleştirmedir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hangi bakanın ağzından konuşuyorsun bilmiyorum; 
ama, özelleştirme, borç ödemede kaynak olmaz. 

MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Değerli milletvekilleri, elbette vergileri artırmak siyasî 
iktidarlar için hoş bir şey değildir; ancak, bu borç, ülkemizin borcudur, hepimizin borcudur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bu borç ve faiz meselesini en kısa zamanda çözümlemeli-
dir. Aksi takdirde, bütçe açıkları her yıl büyüyecek, Türkiye, hiperenflasyona doğru gidecek
tir. Burada, Parlamentoya düşen görev Hükümete bu konuda samimî bir şekilde yardımcı ol
maktır. 

2000'li yılların eşiğinde bulunduğumuz şu sırada, Türkiye'nin tarihteki saygın yerini ala
bilmesi çin önünde önemli iki sorunu vardır. Birincisi, Güneydoğudaki terör sorunu, ikincisi, 
ekonomik terör sorundur. Bu iki konuda aşırı bir duyarlılık gösterelim, milletimize doğruları 
söyleyelim ve bu iki konuda millî bir mutabakat sağlayalım. Geliniz, bu tarihî sorumluluğu
muzu elbirliğiyle yerine getirelim, Türkiye'yi bu terörden ve ekonomik terörden birlikte kurta
ralım; bu şeref hepinize ait olsun, bütün siyasî partilere ait olsun; milletimiz bizden bunu bek
liyor, bunu istiyor. 

İnancım odur ki, Türkiye, Önümüzdeki bu zorlukları aşacak ve layık olduğu yere mutlaka 
ulaşacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Anavatan sayesinde! 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Kim yazmış vermişse iyi yazmış! 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, çalışanlarına, 

il müdürlerine başarılar diliyor, onları Meclis huzurunda kutluyorum. 
Bu vesileyle, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin, devletimize, Hükümetimize ve 

halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Alla'tan diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Aleyhte, Şırnak Milletvekili Sayın Selim Sadak; buyurun. 
SELİM SADAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlama

dan önce, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşüldüğü bugün, 
. isterdim ki, ben de bu kürsüye çıkıp sizler gibi seçim bölgemin ve Türkiye'nin yatırımları ko

nusundaki eksiklikleri ve talepleri dile getirmeye çalışayım, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün seçim bölgemdeki çalışmalarını eleştireyim veya öveyim; isterdim ki, içme suyundan, elek
trikten, sulama göletinden, yoldan ve köy yolları sanat yapılarından nasibini alamayan ve Türk
iye'nin bir ili olan Şırnak'ın köylerinin taleplerini dile getireyim; isterdim ki, bu kürsüden, Hü
kümet üyelerinden, huzurunuzda, seçim bölgemin köylerine su isteyeyim, sulama göleti isteye
yim, yol isteyeyim, yetmiş yıldır ihmal edilen, unutulan Şırnak'ın eksiklerini dile getirerek ta
leplerde bulunayım; isterdim ki, Şırnak köylerinin de Köy Hizmetlerine ihtiyacı olduğunu Yü
ce Meclise ve onun Hükümetine iletmeye çalışayım. Kısacası, isterdim ki, Şırnak ilinin de Türk
iye'nin bir ili, bir parçası olduğunu Hükümete hatırlatmaya çalışayım. Ne yazık ki, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne ve onun çalışma birimlerine hemen heme ihtiyaç kalmamıştır; çünkü, 
Köy Hizmetleri, adı üstünde, var olan köylere hizmet vermeye çalışan bir kuruluştur. Artık, 
Şırnak'ta kurulu köy hemen hemen kalmadığına göre, Köy Hizmetlerine de ihtiyaç kalmamış 
sayılır. Yatırımları gerç eki eştirmeyen, yayla yasağı koyan devlet, köyleri boşaltarak, yakarak, 
yıkarak bu sorunu ortadan kaldırmıştır. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Devlet öyle şey yapmaz. 
SELlM SADAK (Devamla) — Devlet, Şırnak'ın köylerine içme suyu, sulama göletleri, 

yol ve hayvancılığı geliştirme projeleri götürmektense, köyleri ortadan kaldırmayı uygun gör-
. müştür. 

Değerli arkadaşlarım, seçim bölgemin köyleri yetmiş yıldır maddî ve manevî baskılar al
tındadır. Sizlere bununla ilgili olarak bir örnek vermek istiyorum : Benim doğduğum köyün 
öz ismi Bafi Köyüdür. 1950'lerde çıkarılan yasalarla köyümün ismi Sulak Köyü olarak değişti
rilmiştir; fakat, aradan geçen kırk yıla yakın süreden sonra komşu köylerde ve köyümün bağlı 
olduğu İdil İlçesi merkezinde oturan, insanlara Sulak Köyünü sorarsanız, Sulak Köyüne git
mek istiyorum, yardımcı olur musunuz derseniz, hemen hemen herkes tanımıyorum der; ama, 
Bafi Köyü olarak sorarsanız, yediden yetmişe herkes size yardımcı olur ve köyün nerede oldu
ğunu tarif eder. 

Aynı köyle ilgili olarak bir örnek daha vermek istiyorum : Halen Sulak Köyü ismine alışa-
mayan köylüler, 1982 Anayasasına kısmen ret oyu verdikleri için, birtakım devlet yetkilileri ta
rafından bu köy "Gâvur Köyü" lakabını aldı. Halbuki bu Köyde yaşayan ve sayılan 1 500'e 
varan insanların hepsi Müslümandır; namaz kılar, oruç tutar ve büyük bir kısımda Hac fariza
sını yerine getirmiştir. (DEP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sizlere sormak istiyorum : Yani, Kenan Evren yasalarına "Evet" 
demek Müslümanlık, "Hayır" demek gâvurluk mudur? ("Haşa" sesleri) Böyle mantık olmaz 
değerli arkadaşlarım. Bu baskı ve manevî tehditleri ne insanlık kabul eder ne Müslümanlık; 
bunlar demokrasiyle de hiç bağdaşmaz. 

Bu gibi baskı ve tehditler yetmiyormuş gibi, ANAP İktidarı zamanında köyleri yıkma, 
yakma ve boşaltma projeleri oluşturuldu. (ANAP sıralarından "Hacı, yapma yahu" sesleri) 
Bu projeler DYP ve SHP Koalisyon Hükümetleri tarafından da hızla geliştirildi ve hayata geçi
rildi. Son birkaç yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 900'e yakın köy bo
şaltılmıştır, yıkılmıştır, yakılmıştır... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — DYP mi yapıyor? 
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SELİM SADAK (Devamla) — Evet, DYP'nin gönderdiği ödeneklerle.,. 
Yukarıda belirttiğim gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ihtiyaç kalmamıştır. Bu da 

devletin büyük bir ayıbıdır. Türkiye'de çarpık ve sağlıksız kentleşmenin olduğu günümüzde, 
köyleri boşaltmanın, ileride Türkiye'yi nasıl içinden çıkılmaz bir hale getireceği gözden kaçırıl
mamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, köylüleri köylerden kovan devlet, ilçelerde, kasabalarda hizmetleri 
gerçekleştirmek durumunda değil midir? Sımak ile ilçesi Güçlükonak arasında yol bağlantısı 
yoktur. Benim Güçlükonak İlçem hâlâ taksinin yüzünü görmemiştir. Güçlükonaklılara sorar
sanız, taksinin kaç tekerli olduğunu bilemezler. Ancak, oranın ulaşımı traktörlerle ve helikop
terlerle oluyor. Milletvekili seçilişimden bu yana üç yıl geçti, Beytülşşebap İlçemle toplam ola
rak yedi ya da sekiz sefer telefon konuşması yapmışımdır. Bu İlçe ve köyleriyle, -zaten köyleri 
kalmamış ya; Allah'a çok şükür, bir iki tane korucu köyü kalmıştır- orada yaşayan insanlarla 
kesinlikle haberleşme imkânımız olmamıştır. Bu insanların durumunun ne olduğundan kesin
likle haberimiz yoktur. 

İlçelerin içme sulan mevcut değildir, kanalizasyonları zaten yoktur, halkın ekonomik ya
şamını olumlu etkileyecek hiçbir yatırım zaten yapılmamaktadır ve hiçbir kuruluş bu konuda 
çaba göstermemektedir. Bölgede ticaret namına hiçbir şey kalmamıştır. Bu anlamda, halkın 
geçim kaynakları kurumuştur. Peki, Hükümet, İktidar Partileri, bu halk ne yapacaktır? Bu 
durumu düzeltmenin insanlık görevi olduğunu bilmek gerekmez mi? 

Değerli arkadaşlarım, Şırnak İli, birinci derecede öncelikli kalkınma bölgesinde yer al
makta iken, yani kalkındırılması gerekirken, yıktırılıyor, köyleri boşaltılıyor. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin görüşerek kabul ettiği açık bütçeden ayrılan açık ödeneklerle imar edilmesi 
gerekirken, Olağanüstü Hal Valisinin örtülü, yani gizli ödenekleriyle köyler yaktırılıyor, yıktı
rılıyor ve boşaltılıyor. Mevcut Hükümet, yıkımlarda kullanılan gizli ödeneklere para aktarmak 
için, değişik kesimlere, değişik vergiler koyuyor. Halkımızın büyük bir kesiminden vergi topla
nıyor, toplanan vergiler gizli ödeneklere aktarılıyor ve aktarılan paralarla vatandaşlarımızın 
bir kısmının evleri, işyerleri yıkılıyor köyler boşaltılıyor..Bunları yapan devlet veya hükümet, 
çıkıp, birlikten, bütünlükten, kardeşlikten dem vuruyor. Bence, bu anlayışı ve mantığı kabul 
etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde barışın, birliğin, bütünlüğün ve kardeşliğin sağlanması
nın, yukarıda belirttiğim yöntemlerle gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı artık bir ger
çektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bundan böyle ülke yönetimine el koyarak, sorunları de
mokratik ve çağdaş yöntemlerle çözmeli ve barışın, kardeşliğin sağlanması için radikal demok
ratik adımlar atmalıdır; askerî çözümlere son verilmelidir. 

Bu duygularla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bütün yurttaşlarımıza hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Genel Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadak. 
Zabıtların sonuna şu cümleleri geçirmek, vazifemdir. Hiçbir devlet köyünü yakmaz, kö

yünü yıkmaz; hatta, hangi partiden olursa olsun, hiçbir hükümet de köyünü yakmaz, köyünü 
yıkmaz. Çünkü, bu gibi hareketler olduğu zaman, karşısında bu olayın müdafaacıları sizlersi-
nizdir. Ancak -devlet ile hükümet burada karıştırılyor- hükümetler, o köylerde yaşayan insan
ların yaşama hakkına saygı duydukları için, herhangi bir tehlikeden o insanları korumak mak
sadıyla siz milletvekillerinin vazifesidir. 

Zapta böyle geçirmeyi uygun buldum. 
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SIRRI SAKIK (Muş) -— Böyle mantık olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalar tamam

lanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Sayın Mehmet Seven, 

Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Rauf Ertekin, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Sırrı Sakık, 
Sayın Hasan Basri Eler, Sayın Zübeyir Aydar. 

Biliyorsunuz, 15 dakikalık zaman içerisine soru ve cevapları sığdıracağız. 
Buyurun Sayın Seven. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Sayın Başkan, ülke genelinde, illerimizde görev yapmak

ta olan Köy Hizmetleri Müdürlerimizden 60'ı görevden alındı mı? Ayrıca, bu rakam doğru 
mudur? 

İkinci sorum: Bu Hükümet göreve geldiğinden beri, Bilecik tlimizide kaç içme suyu şebe
kesi getirilmiştir ve bütün Türkiye'de kaç köye içme suyu şebekesi yapılmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Coşkun Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
1. Emniyet sebebiyle, asayiş sebebiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bir

takım köylerin boşaltıldığı iddiaları varittir. Bunu, kendiniz de burada Meclis Başkanvekili olarak, 
Yüce Kurulun önünde teyit ettiniz. 

BAŞKAN — Bugün değil efendim, önceden beri, emniyet bakımından boşaltılan köyler 
vardır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Devlet olarak, Hükümet olarak, köyü boşaltılan bu 
hane halklarına herhangi bir yardım yapılmış mıdır? 

2. Eğer, bu hane halklarına devlet yardım yapmamış ise, bunların, geçici olarak herhan
gi bir yere mesken tutmalarında yardımcı olunmuş mudur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Rauf Ertekin. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum. 
1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, muvakkat işçi alımlarının, Kütahya'da 

ve Türkiye'nin diğer illerinde, ama bilhassa Kütahya'da şu andaki Koalisyon Hükümetinin her 
iki kanadının, oradaki merkez temsilcileri vasıtasıyla, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne verilen 
listeler doğrultusunda yapıldığı doğru mudur? (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

HACI FÎLİZ (Kırıkkale) —• Siz doldurduğunuz için biz alamıyoruz ki!.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Bakan cevap verecek. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 2. Köye götürülen hizmetlerde, 1991 yılı seçim so

nuçlarına bakılarak, Doğru Yol Partisine oy vermeyen köylere, hizmetlerin, il genel meclisi üyeleri 
vasıtasıyla engellendiği tarafımıza gelen şikâyetlerde belirtilmektedir. Bu sorularımın muhata
bı aslında Sayın Bakan değildir; çünkü kendisi on onbeş günlük bir Bakandır. Bu gidişe bun
dan sonra bir "Dur" diyecek midir? Çünkü, bütün Türkiye'de, insanlarımızın Doğuda ve 
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Güneydoğuda belli bir terör hadisesiyle karşı karşıya bulunduğu ortamda siyasî partilerin va
tandaşlar arasında bu konuda böyle ayırım yapmaları da bölücülüğün bir başka türüdür. 

Bu sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hüsamettin Korkutata, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, yüksek delaletlerinizle, Sayın 

Bakana şu soruları sormak istiyorum : Kışın bilhassa Doğu Anadolu'ya çok kar yağmaktadır. 
Kar ilk yağdığında, küçük greyderler ve küçük araçlar bunu temizleyebilmektedir; ama iki üç 
gün devamlı yağdığında, karın kalınlığı 2,5-3 metreyi bulmakta ve üst üste yağdığından, bir 
daha temizlemek mümkün olamamaktadır; bu durumda ise ancak büyük kar temizleme ma
kineleri ve dozerler kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, yazın, bir aracı bir tek şoför dahi idare 
edebildiği halde kışın bir aracı bu gibi yollarda çalıştırabilmek için 3, 4 tane şoföre ihtiyaç var
dır. özellikle kışın karın çok yağdığı illerde, yazın geçici işçi olarak alınan elemanların kışın 
da çalıştırılmasına daha çok ihtiyaç vardır. Yerinde gittik gördük, bunları arkadaşlarımız, köy
lüler il müdürlerimiz ve yol makinelerine bakan kimseler söylemekte. Oysa, bugün, bu işçile
rin tamamının işine son verildiğinden dolayı şu anda hiçbir işçi çalıştırılamamaktadır. Zaten, 
Bingöl'de ve diğer illerin çoğunda güvenlik gerekçesiyle yazın iç yollara girilememektedir; ama, 
kışın terör daha sakindir. Bu vesileyle, geçici işçileri çalıştırmayı düşünüyorlar mı onu sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sırrı Sakık. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, 1.10.1993 günü Muş'ta başlayan operasyonlarda 

30'a yakın köy yakılıp kıyıldı, benim köyüm dahil olmak üzere birçok köy de haritadan silindi. 
Acaba bu köyler tekrar haritaya dahil olacak mı? Onbinlerce kişi perişan vaziyette ve şu anda 
Muş'ta açlıkla karşı karşıyadır. Devlet bunlara dost elini uzatacak mı diye soruyor, teşekkür 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla, bir soru sormak is

tiyorum. 
İllerdeki köy hizmetleri il müdürlükleri ülkemizin her yerinde, her ilinde, arzulanan şekil

de hizmet götürememektedir ve bunun güçlüğünü çektiği malumunuzdur. Vatandaşın devlete 
yardımının, vatandaşın devletle işbirliğinin en güzel örneğini Trakya ve Marmara'da görebil
mekteyiz. Vatandaşların kendi aralarında kurdukları süt birlikleri ve kooperatiflerle devletin 
yapacağı ana hizmetleri, hatta yolları asfalt yaparak... (DYP sıralarından "soru sor" sesleri) 

Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. Ben alıyorum sorunuzu efendim, devam 
edin. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Devletin yapacağı ana hizmetleri, süt birliklerinden 
kazandıklarıyla yol, okul, lojman olarak vatandaşlar yapmaktadırlar. Bunun örneği, Malkara 
Süt Birliğidir; milyarlarca lira dökerek yolları asfalt yaptırmaktadır. Bunlar Türkiye genelinde 
yaygınlaştırmak düşünülüyor mu? önceden çıkarılan vergi kanunlarıyla bunlardan dahi 
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yüzde 46 kurumlar vergisi alınıyor. Bunların vergilerinin kaldırılması ve teşvik edilmeleri ön
görülür mü Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. > 
Sayın Zübeyir Aydar, buyurun. 
ZÜBEYÎR AYDAR (Siirt) — Sayın Başkan, Siirt'e bağlı Pervan İlçesi Erkent Köyü -benim 

köyümdür- 7.11.1993 günü akşamından itibaren bir hafta boyunca, özellikle geceleri havan top
larıyla dövüldü ve köy boşaltıldı; benzer şekilde çevre köylerde de oldu ve halen sürmektedir. 
Bu uygulama daha ne kadar sürecektir? Yerlerinden edilen bu insanlara devlet herhangi Bir 
şey düşünüyor mu? 

İkinci sorum : Biri eylül ayında, biri de onbeş gün önce olmak üzere, Eruh İlçesi Erenkaya 
ve çevre köylerinin meralarına oradaki karakol tarafından iki defa mayın döşenmiş. Yine Hak
kâri yöresinde de birçok köyün merasına mayın döşenmiştir. Ludi Köyünde eylül ayında 2 kişi 
mayına basarak öldü, 2 kişi de yaralandı; onbeş gün önce de Erenkaya Köyünden 2 kişi mayı
na basarak öldü ve yine yaralılar da var. Bu uygulama daha ne kadar sürecektir? Ne kadar 
köyün meralarında bu mayınlama yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kadir Bozkurt'un yazılı bir sorusu vardır; "1991 yılı eylül, ekim aylarında Çankırı Köy 

Hizmetleri Müdürlüğüne 3 bin ilâ 4 bin geçici işçi alınmış midir?" demektedir. 

Sayın Bakan, tabiî, bu suallerin hepsine yazılı, cevap verme! hakkınız vardır. Yalnız, bura
da bir siyasî parti töhmet altında bırakılmıştır; ona herhalde yazılı değil, sözlü cevap vermek 
istersiniz. "Kütahya'da Doğru Yol Partisi kendisine rey vermeyen köylere hizmet götürmüyor" 
denildi. Bu, bir başka parti için de söylense aynı hassasiyeti gösteririm. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Yalnız Kütahya'ya özgü değil Sayın Başkanım, Türkiye ge
nelinde. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade edin. Ben sizi rahatlıkla dinledim. 
İkincisi: Sayın Sırrı Sakık, Sayın Zübeyir Aydar, hassasiyeti olan konularda, 1.10.1993'te 

Muş'ta operasyonla köy yakıldığını, haritadan silindiğini söylediler ve yine 7.11.1993'te Siirt 
Pervari'de, havan topuyla köylerin dövüldüğünü, mayınlandığını, köylünün meradan geçerken 
öldüğünü söylediler. Buna, isterseniz sizin, isterseniz Hükümet adına bir başka bakanın, şu 
anda cevap vermesi gerektiğine işaret etmek isterim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, beyefendi yeni bakan oldular, 
hazırlıksızdırlar; tetkik etsinler, bilahara cevap versinler. Aslında İçişleri Bakanının cevap ver
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Takdir sizin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) — Sorulara yazılı olarak cevap ver

mek istiyorum; ancak, hemen, Kütahya'yla ilgili soruya cevap vereceğim. "Köy Hizmetlerine 
işçi alınırken, bir siyasî partinin verdiği listeye göre mi alınıyor?" şeklinde bir soru sordu arka
daşımız. Tabiî, işçilerin alınması, tamamen köy hizmeteri il müdürlüğü tarafından yapılır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz Bakansınız, Genel Müdürünüz de orada, o da ce
vap verebilir. 
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DEVLET BAKANI ABDÜLBAKt ATAÇ (Balıkesir) — Herhangi bir şekilde, bir siyasî 
partinin listeleri orada işe başlamak için geçerli değildir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün, Türkiye'nin hiçbir yerinde, "bu köy halkı bize rey vermiştir, ondan dolayı buraya yardım
cı olalım, onun dışındaki yerlere yardımcı olmayalım" gibi bir tavır ve anlayışı olmamıştır, bun
dan sonra olması da düşünülemez. Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle her 
yerine eşit hizmet götürülmeye çalışılacaktır. Hiçbir şekilde, bunun dışında bir tutum ve davra
nış içinde olunmayacaktır. Seçim var diye, seçim çalışması şeklinde bir çalışma da, hiçbir za
man yapılmayacaktır. 

Zaman zaman, doğulu milletvekili arkadaşlarımızla sohbetlerimizde, batıda da buna benzer 
sıkıntılar olduğunu kendilerine ifade etmiştim. Şu anda göremiyorum; ama, Mardin Milletve
kili bir arkadaşımıza -kendi ilimle ilgili söyleyeyim- "Balıkesir'de de bu tür sıkıntılar var" de
diğimde bana inanmadı, bu yaz tatilini Balıkesir Erdek'te geçirmiş; Erdek'ten döndüğünde beni 
buldu ve "ben Erdek'i gördüm, doğuda bizim bazı illerimizdeki eksikliklerden çok daha bü
yük eksiklikler olduğunu gördüm. Bu konuda haksız suçlamalarda bulunduğumu farkettim, 
özür dilerim" dedi. 

Ben, şunu ifade etmeye çalışıyorum : İmkânlar ölçüsünde, ulaşım ölçüsünde, Türkiye'nin 
her tarafına eşit, adil ve kesinlikle partizanlık düşünülmeden hizmet yapılacaktır. Bu konuda, 
bu prensibin dışında davranan herhangi bir arkadaşımız olursa, Bakan olarak bana iletmenizi 
özellikle rica ediyorum. 

Teşkkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
7. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 987 500 000 000 

BAŞKAN — Bir önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Tevfik Diker 
Bursa Manisa 

Erdal Koyuncu Halil Demir 
Siirt Aksaray 

Ahmet Sayın 
Burdur 
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Düşülen : 
Alt ödenek Faaliyet Harcama 

Program Programı Türü Proje Kalemi Önerilen Miktar (TL) 

101 66 , 2 007 100 500 000 000 000 
Gerekçe : 
Diğer kamu hizmetleri sektörü içerisinde yer alan içme suyu yapımı hizmetleri ile tarım 

sektörü içerisinde yer alan sulama, tarla içi geliştirme, drenaj ve toprak muhafaza hizmetleri 
ihaleli olarak müteahhitlere yaptırılmaktadır. Teşkilat bünyesinde çalışan mevsimlik işçi adedi
nin fazlalığı nedeniyle bu sektörlerde de işçi istihdamını zorunlu kılmıştır. Ancak, 1994 yılında 
yatırım hizmetlerine ayrılan ödeneklerin yetersiz oluşu nedeniyle programlara hiç yeni iş alına
mayacaktır. Bu sahalarda yoğun olan hizmet taleplerinin karşılanabilmesi için, 1994 yılında 
istihdam edilecek olan geçici işçi kadrolarından yapılacak tasarrufla yapılması acil olan geçici 
işçi kadrolarından yapılacak tasarrufla yapılması acil olan işler programa alınabilecektir. 

Bu itibarla, geçici işçiler 1994 yılı bütçesiyle ayrılan ödenekten 500 milyar lira kesilerek 
225 milyar lirasının mevcut makine parkının tam kapasiteyle çalıştırılması ve ihtiyaç duyulan 
yolların asfalt kaplamalarının yaptırılması maksadıyla Ulaştırma Sektörü Köyyolları yapımı
na, 175 milyar lirasının Tarım Sektöründeki Projelere ve 100 milyar lirasının da Köy içmesuyu 
yapımı projelerine aktarılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

ilke olarak katılıyorum; fakat çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ilke olarak katılıyor, çoğunluğu olmadığı için mazeret beyan ediyor. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDÜLBAKt ATAÇ (Balıkesir) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet katılmıştır, Komisyon kanaatini söylemiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş. 
Kabul edilen önerge muvacehesinde, program kodu 101'deki değişikliği okutuyorum : 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 487 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutmaya devam ediyorum : 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Köy hizmetleri 6 505 809 000 000 
BAŞKAN — Biraz evvel okunan önergenin program kodu lll'le ilgili bölümünü oku

tuyorum: 
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Program 
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Program 

03 
03 
04 
05 
06 

B : 

ödenek 
Türü 

2 
2 
2 
2 
2 

41 

Faaliyet 
Proje 

001 
001 
001 
001 
001 

11.. 12 

Harcama 
Kalemi 

600 
700 
700 
700 
700 

. 1993 0 : 2 

Önerilen Miktar (TL.) 

125 000 000 000 
100 000 000 000 
150 000 000 000 
25 000 000 000 

100 000 000 000 

Kadir Bozkurt 
(Sinop) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — İlke olarak 
katılıyorum, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ilke olarak katılıyor, ekseriyeti olmadığı için mazeret beyan 
ediyor. 

Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ABDÜLBAKİ ATAÇ (Balıkesir) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge muvacehesinde program kodu lll'deki değişikliği okutuyorum : 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Köy hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutmaya devam ediyorum : 

900 * Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dış Proje Kredileri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 005 809 000 000 

999 

56 101 000 000 

663 256 000 0Û0 

23 212 666 000 000 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 63 153 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Özel Gelirler ve Hazine Yardımı . 23 149 513 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 23 212 666 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

İptal edilen 
ödenek 

ödenek dışı 
harcama 

1050 S.K.83. 
madde gereğine 

Ertesi yıla saklı tutulan 
devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 9442 596 659000 9 438 261193 000 311827 808000 541780 861000 234 288 519000 121967 7061 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cevtelini okutuyrum : 

B — CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

TOPLAM 7 560 611 000 000 8 969 744 008 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim. 

D) Gümrük Müsteşarlığı 

1. — Gümrük Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımızın son bütçesine geldik. 
Programa göre, Gümrük Müsteşarlığı 1994 malî yılı bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde söz alan grupları ve şahısları okutuyorum : 
Gruylar : DYP Grubu adına Adana Milletvekili Turgut Tekin; RP Grubu adına, Konya 

Milletvekili Ahmet Remzi Hatip; ANAP Grubu adına, Bilecik Milletvekili Mehmet"Seven; SHP 
Grubu adına, Adana Milletvekili Timurçin Savaş; CHP Grubu adına, Amasya Milletvekili Hay
dar Oymak. 

Şahıslar : Lehinde, Erzurum Milletvekili Oktay öztürk, Trabzon Milletvekili Koray Aydın. 
Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen. 
Üzerinde, Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Turgut Tekin; bu

yurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA TURGUT TEKİN (Adana) — Muhterem Başkan, değerli millet

vekilleri; bugün, devlet bakanlığına bağlı Gümrük Müsteşarlığının bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, gümrük, bir milletin ekonomik, ticarî ve sınaî açıdan 
bekçisidir; zira, gümrük teşkilatının çok iyi organize edildiği devletler, hem sınaî hem ticarî 
hem ekonomik hem de siyasî durum iyi olan devletler haline gelmiştir. Çok geri kalmış ülkeler 
şöyle düşünüldüğünde, insan vücudundaki kan gibi dolaşan ekonomisini düzeltmek için çok 
büyük ve pahalı gümrük hegomonyasını getirmişlerdir. Bizde, yani Türkiye'de çok eski tarihte, 
1861 yıllarında başlayan gümrük gün, bugün, 1993 yılında tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. 1950 yılında Türkiye'de ilk defa gümrük konusu ilmen ve ahlaken ele alınmıştır. 

Bu nasıl meydana gelmiştir? Gümrük, Türkiye'de, İkinci Dünya Harbinden sonra, NATO 
gibi, aynı tarihlerde, 1950'lerde ele alınmış, 1953 yılında, Brüksel'de 13 devlet ile birlikte güm
rük birliği konusunda anlaşmaya varılmıştır. 1953'ten başlayıp, 1995 yılının ilk günlerinde bir
liğe dahil olmaya sevdalanan ülkemizin, gümrük birliğine girerken ihtiyaç duyacağı konulara 
biraz sonra eğileceğim. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, gümrük teşkilatının mazisi, bugün Türkiye'yi idare 
eden Hükümetin yani Bakanlar Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının mazisinden daha eski
dir. Gümrük, bazı zamanlarda öksüz bırakılarak, âdeta, bazı bakanlıklara sığınırcasına. onla
rın bünyesine konmuştur. Ama Gümrük, bütün bunlardan yılmamış, yıkılmamış ve kendi şah
siyetini korumuştur. Bir ara Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlanmış, sonra Maliye ve Güm
rük Bakanlığına bağlanmış, şimdi de bir Devlet Bakanlığı bünyesinde büsteşarlık olarak gelişi
mini devam ettirmektedir. 

Ben burada diyorum ki; gümrüğün müstakil bir bakanlık olması gerekir. Türk ekonomi
sinin Türk ticaretinin, bilhassa sanayi toplumunun ağabeyisi sıfatıyla Gümrük Teşkilatının mut
laka bir bakanlık altında gelişmesi gerekir. 

1995 yılında, gümrük birliği olarak 13 devlet arasına girecek olan Türkiye, halihazırda bu 
birliğe üye ülkeler, arasında değildir. Bizler, bu 13 ülke arasına nasıl gireceğimiz, hangi yoldan 
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bu birliğe gideceğimiz, nasıl bir politika izleyeceğimiz ve bizi kabul edip etmeyecekleri konula
rında, şurada gülmenin yerine, kütüphamelerde, beyin felci geçirircesine araştırma yapmamız 
gerekir. 

Az önce, bir sevgili arkadaşım ve meslektaşım burada bir konuşma yaptı. Konuşması sıra
sında gazeteler gösterdi. Muhterem arkadaşlarım, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana görev 
yapan hükümetler, birbirlerinin tamamlayıcısı değil midir? Bu ulusun bünyesinden çıkmış, Ana
dolu'nun çeşitli yerlerinden seçilerek gelmiş, "tarlaya tohum ektim, vatan için" diyen bir zih
niyetin temsilcisi değiller midir?,. 

Buradan, vatan, millet, hatta toprak altındaki şehitlerimizin hakkı konuşulur. (DYP ve 
SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bırakın, bana "Bravo" demeyin!.. 

13 ülkenin bir araya gelerek kurmuş oldukları gümrük birliğine bizi kabul edecekler mi 
acaba? Yapmış olduğumuz birçok anlaşmanın rakamlarını söylemiyorum; vaktimiz kısa. 217 
trilyon lira borç ödeyen bir ülkeyiz. 190 trilyon liraya yakın bütçe açığımız var. Bu açık, bugün 
iktidar olmuş hükümetlerin değil, 1960 yılından bugüne kadar gelen hükümetlerin de bunda 
hisseleri vardır. Eğer biz, burada "Benim bir suçum yoktur; gidenin suçu vardır" zihniyetiyle 
hareket edersek, ne Gümrük bakanlığı kurabiliriz, ne de gümrük birliğine girme imkânımız 
olur. öyleyse, elbette mensubu bulunduğumuz siyasî partiyi burada savunacağız; ama, önce
likle, vatan için, millet için ilmin ve ahlakın emrettiği şeyi söyleyeceğiz. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sevgili Başkanım; ne yazık ki, 6 milyon işsizi olan bir ülkeyiz. 
En verimli çağlarında, çocuklarımız, kahve köşelerinde oturmaktadırlar, öyleyse, hem serma
ye hem de insan gücüyle, iki eliyle dünyayı kaldırabilecek bu varlıkarımızı hapsedersek, elbette 
ki, arkalarda, kürsüde konuşanları dinlemeyip, ayak ayak üstüne atıp oturarak gırgır geçen 
bir Meclis meydana getiririz!.. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunun için ne yapmamız gerekir? Bu milletin, bu devletin, dıştan, ekonomik saldırıya uğ
ramasını engelleyen; iç sanayisini, iç ticaretini ve ekonomisini kollayan gümrüğün konuşulma
ya başlanıldığı an ağlamamız gerekir. Elbette ki, 1861 yılından 1995 yıllarına merdiven dayaya
cak olan bu müessese, öksüz ve yalnız kalmış; birçok arkadaşımızın aklının kenarından bile 
geçmeyen, ekonominin kalbi olan bu müessese, unutulmuş, birçok bakanlığın bünyesinde sı
ğıntı olarak yaşamıştır. Bunun üzüntüsünü sizlere belirtmeyi kendime görev sayıyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konumuza gümrükle başladık, gümrükle bitirmeye çalışalım. Bu 
13 devlet kimdir? Gümrükle ilgili ve bizim de girip, içerisinde yaşamaya çalışacağımız devlet
ler, silahları elinde, yalnız yurdunu korumakla kalmıyor. Bir milletin ekonomisi çökmüşse, za
ten ö teslim olmuş demektir. Şu anda ve hemen, iç ekonomik sorunlarımızı, anarşiyi, yüksek 
faiz sistemini halledelim, dışa borçlu kalmakdan kendimizi kurtaralım, demokrasiyi ve insan 
haklarını önce yaşayalım, ondan sonra da bu 13 devletin içerisine gözü kapalı girelim. Aracı
ya, şuna buna gerek yok. 

Güçlü devletler elbette her kapıyı açabilirler. Elini dış memleketlere açmış ülkelerde hiçbir 
zaman, ne sağlam bir demokrasi, ne insan haklarına saygı, ne de yaşama hakkı tam anlamıyla 
olur. ("Bravo sesleri, alkışlar) O halde, ekonomisini düzeltmeyen, hele, 600 sene yaşamış Os
manlı imparatorluğunun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerinin, beyin felci 
geçirircesine kütüphanelerde çalışması, en kısa zamanda, lafla değil, icraatıyla bu ülkeyi kur
tarması lazım. ("Barvo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tekin, bu güzel konuşmanızın bağlanabilmesi, için size 5 dakika daha 
süre veriyorum, rahat konuşun. (Alkışlar) 

TURGUT TEKİN (Devamla) — Siyasî partilere gelince; "Vatan için, millet için" diyerek, 
seçimle gelen arkadaşlarımızın hedefi, taşıdığımız millî duygu ve inançlarımızı istismar ede
rek, bir daha seçilip sandalye kapmak değildir. Elbette ki, siyasî partili arkadaşlarımız duygu
larımızı istismar edecek değillerdir. Bizim, yeraltı ve yerüstü servetlerimizi, tabiat varlıklarımı
zın ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmemiz, az 
evvel de söylediğim gibi, bunları işler hale sokup, ekonomide dünya ile yarışa girmemiz gere
kir. Bu yarışta galip gelmemiz halinde, sömürgeci devletlerin bizi sömürmeleri artık mümkün 
olmaz ve sadece kahramanlıkta değil, ekonomide de hatırı sayılır bir lider devlet durumuna 
geliriz. 

Bu duygularla, 60 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızı, buraya gelip gece-gündüz 
çalışan bürokrat arkadaşlarımızı, Saygıdeğer Başkanımızı ve siz milletvekili arkadaşlarımı se
lamlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. (RP 

sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, sayın mil

letvekilleri; sizleri, Refah Partisi Grubu ve naçiz şahsım adına saygıyla selamlarım. 
Huzurunuzda, Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşleri

ni açıklamak üzere bulunuyorum. 
Bu Gümrük Müsteşarlığından sorumlu bir evvelki Sayın Devlet Bakanı Nafiz Kurt Beye

fendi, Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmasında, ağırlık olarak, Türkiye'nin Avrupa Top
luluğu gümrük birliğine 14 ay sonra dahil olacağını ve bu hususların tevlit ettiği bazı maselele-
rin üzerinde ayrıntılı olarak durmak lüzumunu göstermiştir. Ben de bu kouşmamda ağırlıklı 
olarak bu konuyu dile getirmek istiyorum. 

Gerçi, şeklî olarak, gümrük teşkilatının müstakil hale getirilmesinin faydaları yanında, 
Maliye teşkilatından ayrılmasının zararlarına kail olan bir arkadaşınızım. Çünkü, gümrük eşittir. 
Türkiye bütçesine gelir sağlamak. Gümrük, egemenliğimizin dış dünyaya açılan veçhesini ifa
de eden bir teşkilattır. Binaenaleyh, Maliye Bakanlığı bünyesinde kalması taraftarı olduğumu 
ifade ederek sözlerimi devam ettiriyorum. 

Şimdi, Avrupa Topluluğu ile olacak gümrük birliği denince, tabiatıyla Roma Anlaşması 
akla gelmektedir. Roma Anlaşması, bildiğiniz gibi, 1957 senesinde, Hıristiyan Avrupa devlet
leri arasında, Papanın riyasetinde başlatılmış bir hareketin neticesinde imzalanmış olan bir an
laşmadır; tam bir Hıristiyan birliğidir. Topluluğun, bir gümrük birliği üzerine kurulmuş oldu
ğu, Roma Anlaşmasında özellikle kaydedilmiştir. 

Gümrük birliği nasıl olacaktır? Topluluğa üye devletler kendi aralarında yaptıkları itha
lattan gümrük almayacaklar, kotaları kaldıracaklar. İkinci mühim husus, üçüncü devletlere, 
yani Avrupa Topluluğu dışındaki devletlere karşı da, onlardan yapılan ithalatta ortak gümrük 
tarifesi uygulayacaklar. Konu bu kadar basit. Eğer, Türkiye de, Ankara Anlaşmasına ve katma 
protokole göre Avrupa Topluluğuna dahil olursa bu esasları uygulayacak. 
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, Katma protokolden sonra yapılacak iş neydi? Avrupa'nın, Türkiye'den ithal edilen malla
ra uyguladığı gümrükler sıfırlanacak, kotalar kalkacak, buna mukabil de, üçüncü devletlere 
olan ithalatta müşterek bir gümrük tarifesi uygulanacaktı. Biz Türkiye olarak bu yükümlülü
ğümüze 1974 ve l?76'da uyduk, birtakım indirimler yaptık, fakat iktidar ortakları arasında, 
Millî Selamet Partisi'nin ortaya koyduğu haklı gerekçelerle, bu yükümlülükleri askıya aldık. 
Çünkü, karşı taraftan bize gelecek tavizlerin verilmediğini gördük. Avrupa da bunu bahane 
ederek, Türkiye'nin ortaklığını askıya aldı. Aradan on sene geçtikten sonra, ANAP İktidarı 
zamanında, bir akşam haberlerinde -14 Nisan 1987- Türkiye'nin, Ortak Pazara tam üye olarak 
müracaat edeceği söylendi. Ama, bir de ne görüldü, Avrupa Topluluğu, Türkiye'nin ortaklığı
na sıcak bakmamaktadır. Peki, bizim taklitçi idareler, Türkiye'nin kalkınmasını, kendi gücün
den, millî görüşünden almayı değil de, Avrupa'ya yanaşmayla, onlarla entegre olmayla eşan
lamda görenler; -çok affedersiniz, kendi ifadeleri- Avrupa Topluluğu AT'ın kuyruğunun altına 
bir kene gibi, bir atsineği gibi girmekte gören iktidarlar, bu kapının kapanışından çok mütees
sir oldular ve acaba bunu nasıl aralayabiliriz, diye işte bu katma protokolün verdiği imkânları 
kullanmaya ve gümrük birliğine girmek suretiyle, Avrupa Topluluğunun içerisinde biz de varız 
diyebilmek için, fiilî bir durum meydana getirmeye heves ettiler; âdeta kanuna karşı bir hile, 
bir hülle düşünüp, bunu tatbikata sokmaya çalıştılar. Araya özel sektörü koydular, iktisadî Kal
kınma Vakfı gibi, dışarıya dayalı birtakım müteşebbislerin şefaatiyle birtakım ilerlemeler kay
detmeye çalıştılar. 1.1.1995'te başlayacak olan gümrük birliğini bir sene daha erteleyebilir mi
yiz, acaba Avrupalıları kandırıp da bize verilecek tavizleri alabilir miyiz diye düşünürken, ge
çen sene, gene bu sıralarda yaptığımız müzakereler esnasında münakaşası yapılan, 1992 sonu 
itibariyle Gümrük Birliği Uyum Kararnamesini yayımladılar. Bununla, ertelenmiş vergilerden 
bir kısmı kaldırılacak, tek vergi uygulamasına geçilecek, Avrupa Topluluğu ve EFTA'dan itha
latta, diğer ülkelere nazaran daha düşük oranlı vergilendirmeyle bir geçiş dönemi öngörüle
cek. Ama, toplamı yıllık 2,5-3 milyar doları bulan Toplu Konut Fonunu bir türlü gözden çıka
ramadılar. Ayrıca, gümrüklerin sıfırlanmasıyla kaybedilecek olan 500 milyon doları da göz
den çıkaramadılar. Halbuki, Brüksel, bizim bu dışarıdan yaptığımız çalışmalara karşılık, gümrük 
birliği için önkoşul olarak, Toplu Konut Fonunun kaldırılmasını istiyordu. 

Bu sırada, bir İtalyan müteşebbisin, Avrupa Adalet Divanına başvurarak, Türkiye'ye ih
racatından Toplu Konut Fonu alınmasını şikâyet etmesi ve kararı da istihsal safhasına getirme
si üzerine, Çiller Hükümetinin, daha atik davranarak, bu yılbaşında, gümrüklerde ve Toplu 
Konut Fonunda esaslı indirimlere gideceği haberler arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar, Avrupa Topluluğundan hiç yardım almıyoruz, gümrüklerimizi sı
fırlıyoruz, Toplu Konut Fonundan vazgeçiyoruz... Bunun Türkiye'ye getireceği malî yük yıllık 
6,5 milyar dolardır. 

İki senedir her gün Avrupa'nın kapılarını aşındıran bu İktidar ancak bu kadar bir kredi 
avantajı yahut da borçların ertelenmesi için taze para bulabilmiş olduğunu burada ifade et
mektedir. 

Bu kadar büyük bir kaybı ne için göze alıyoruz; sırf Avrupa Topluluğuna girmek için. 
Halbuki, Avrupa Topluluğunun temel ilkelerinden bir tanesi, karşılıklı dayanışma ilkesidir. Türk
iye'ye gelince, bu temel ilke uygulanmamaktadır. "Hele siz gümrüklerinizi bir sıfırlayın, hele 
mevzuatınızı bizimle uyarlayın" gibi, bizden alıp, vermeme politikası güden ve sadece "ver, 
başkasına karışma" diyen Avrupa, Yunanistan'a, zararlarına mukabil 15 milyar dolar; Portekiz'e 
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2 milyar dolar; İspanya'ya 4 milyar dolar vermiştir. Türkiye'ye, Dördüncü Malî Protokol gere
ği ödeyeceği 600 milyon ECU'yu da ödememiş hiçbir şey vermemiş; buna mukabil, Hıristiyan 
kardeşlerinden olduğu için, doğu bloku memleketlerine milyarlarca dolar yardım yapmıştır. 

Türkiye, üyelik konusunda yaptığı başvuruya bir tek cevap alamamış ve bu konunun ne 
zaman ele alınacağına dair de en ufak bir ümit verilmemişken, ille "Biz sizin içinize gireceğiz, 
madem ki gümrük birliği istiyorsunuz, hay hay; madem ki Patent Yasasında olduğu gibi mev
zuat uyarlaması istiyorsunuz, hayhay" diye kendiliğimizden, tepsi içerisinde onlara birtakım 
tavizler verirken; AT, ekonomik yönden bizi hegomonyâsı altına alıp, bunu basamak ederek, 
siyaset sahasında da bizi bir dizi markaj ile, hiç vermeden, her şeyimizi alma yoluna gitmekte
dir. İşte, Kıbrıs meselesinin altında bu yatmakta, Bosna Hersek'te bu yatmakta, Azerbaycan'
da bu yatmakta, Türkiye de sesini çıkaramamaktadır. Bizi Avrupa Topluluğuna alacaklar diye 
neredeyse canımızı vereceğiz, her şeyimizi feda edeceğiz!.. 

Ne diyorlar? "Gümrük birliğine girmezsek, ileride Avrupa Topluluğuna, yan çizmesi için 
önemli bir koz vermiş oluruz, Türkiye'nin siyasî kararlılığına gölge düşürmüş oluruz, öyleyse, 
ne yapıp yapıp, bu topluluğun ilk kademesi olan -Ne diyor Tansu Çiller? "Kapıya geldik, bir 
iki basamak taş koymak lazım- Gümrük birliğine girmekle bunu halledip içeri gireceğiz" di
yorlar ve bu ham hayalle Türkiye'yi muazzam zararlara sokmaya teşebbüs ediyorlar. Hükümet 
olarak Çiller Hanımefendi "1996'ya kadar bu işi kesin bitireceğiz. Türkiye'nin tercihi Avrupa 
Topluluğudur" diyor. Daha ayağının tozuyla verdiği beyanatlarda "Bu Hükümetin en önemli 
meselesi, siyasî ve ekonomik manada dünya ile bütünleşmektir. Çok eşli olamayız" diyorlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz taraftar değil misiniz? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Hayır, biz Avrupa Topluluğuna girmeye taraftar 

değiliz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Dünya ile bütünleşmeye taraftar değil misiniz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Biz, millî görüş doğrultusunda kendi menfaatla-

rımızın icabı neyse onu yapacağız. Böyle, platonik bir şekilde, dünya ile birleşelim derken, on
lar sizi yeryüzünden silip, ortadan kaldıracaklar. 

Tansu Çiller "Çok eşli olamayız; seçtiğimiz eş Avrupa Topluluğudur. Diğer dünya ile iliş
kilerimizi, yani İslâm memleketleri de, Türki devletler ile ilişkilerimizi somut hale getirerek, 
Avrupa Topluluğunun önüne koyabilmeliyiz" dediği için, işte, bu tarzda birtakım hareketlere 
girişiliyor. TÜSİAD'ın dediği gibi "Gümrük birliği, araç; tam üyelik, amaç." İşte, Türkiye'de 
oynanan oyun bu muhterem kardeşlerim, siyasî entegrasyon peşinde koşuluyor. 

Peki, bu işin bir usulü, yolu var. Devlet Planlama Teşkilatının 1993 yılında yayınladığı 
bir özel ihtisas komisyonu raporunda deniyor ki, "Avrupa Topluluğuna girmek için, Türkiye'
nin, bağımsızlığını, Avrupa Topluluğuna devredeceğine dair Anayasada değişiklik yapmak la
zım. Bunu yapmazsanız, yaptığınız bütün şeyler havanda su dövmektir" Demek ki, egemenli
ğin tam devri... İşte, bu, külliyen, mevcut Anayasamıza aykırı bir tutumdur. Anayasanın uygu
lama kanunları olan, ezcümle, Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesinde şöyle söyleniyor 
: "Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koy
maya veya devlet istiklalini tenkise matuf bir fiil işleyen kimse ölüm cezası ile cezalandırılır." 
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Demek ki, iktidarlar, hükümetler bu kadar nazik bir konuyla uğraşıyorlar; ama, "Buna gire
lim mi, girmeyelim mi?" diye bir gün millete sormuyorlar. Bu, büyük bir engeldir, bunu, bi
zimkiler göz ardı ediyorlar. En basit şeyleri referandumla milletin önüne getirirlerken, "Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Anayasanın bu hükmüne rağmen, bir referandumla 
millete müracaattan korkuyorlar. Niçin?.. Başka bir şey çıkarsa ne olacak? iskambil kâğıtın-
dan yükselen bütün binalar dökülecek!.. Bunu, bizimkiler göz ardı ederken, Avrupa Toplulu
ğunun kurnaz kurmayları, Türkiye'nin önündeki bu engeli bildiklerinden "Siz 1995'te bu işi 
bitiremezsiniz" diyorlar, bıyıkaltından gülüp, tereddütlerini ifade ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bağlamaya gayret edelim. • ' ' 
AHMET REMZİ HATÎP (Devamla) — Muhterem Başkanım, teşekkür ederim. 
Bu durumda, Türkiye'nin en mühim kaybı şu olacaktır: Diğer ülkelerden, NAFTA, yani, 

Amerika etrafında toplanan ekonomik topluluktan, OAPEC dediğimiz Uzakdoguda teşekkül 
etmiş bloklardan ve de hiçbir bloka girmemiş olan koskoca bir tslam âleminden istifade ede
meyeceğiz. Niçin? Çünkü, Avrupa Topluluğunun, dış ülkelere karşı ortak gümrük tarifelerine 
uyacağız. Davul bizde, tokmak onların elinde olacak ve ulusal çıkarlarımızla ilgili hayatî ka
rarlar inisiyatifimiz olmayacak; çünkü, Avrupa Topluluğuna tam üye değiliz. Zararlarımıza kar
şılık tek kuruş alamıyoruz; arz edildiği gibi, ayrıca, üçüncü ülkelere karşı da, AT namına ilave 
yükümlülükler altına giriyoruz. 

Muhterem Başkanım, müsamahanıza sığınarak ve müsamahalı idarçnize de güvenerek ko-
nuşabilmem için iki üç dakika daha süre rica ediyorum. 

Şimdi mevcut durumda, Türkiye bu üç blokun dışında, Avrupa Topluluğunun yanında; 
ama, bu 3 ekonomik blokun Türkiye'ye sunduğu seçenek boşlukta, askıda kalmaktadır.- Türk
iye'nin tarihî zorluğu buradadır; ama, aynı zamanda tarihî avantajı da buradadır. Türkiye, üç 
bolklu dünya ekonomik yapısının vakum etkisini akıllı hareket edilirse geniş bir manevra ala
nına çevirebilir. Bunun ilk koşulu, Avrupa Topluluğuyla gümrük birliği meselesinde şimdiye 
kadar izlediği tabiyet tutumundan vazgeçmesidir. Birlik, bilinen şartlarda gerçekleşecek olur
sa, topluluğa geniş bir pazar açacak olan Türkiye'nin bunun bedelini tahsil edecek ulusal di
renci gösterebilecek bir zamana ihtiyacı vardır. 

Bizim, inatçı ve sıkı bir pazarlıkta bulunmamız şarttır. Gümrük birliğinde, yıkım riskini 
ortadan kaldıracak stratejik tavizlerde ısrarcı olabilmeyiliz. Topluluk, mevcut tutumunda dire
tirse, gümrük birliğini askıya alabileceğimizi göstermeliyiz. Bundan zararlı çıkacak asla Türki
ye değildir, Avrupa Topluluğudur. Çünkü, tek boyutlu gümrük birliğinin meyvelerini devşire-
cek olan, rekoltesini büyütecek olan Avrupa Topluluğudur. O düşünsün; Türkiye şimdiki du
rumunu korur, korkmayınız... 

Buna karşılık, üç bloklu ekonomik dünyanın boşluğunda, Avrupa Topluluğunun dışında
ki bloklarla daha rahat ilişki kurma fırsatını elde edebiliriz ve Avrupa Topluluğunu, bunlarla 
dengeleme imkânına zorlarız. Bunun başlıca şartı, Türkiye'nin, bölgesinde ekonomik güç oluş
turabilmesidir. Bunun için, Türkiye'nin, kendisini ekonomik sıçramalara programlaması, tek
nik ve siyasal enerjisini, ekonomik enerjisiyle birleştirerek, erişilebilir hedefleri ortaya koyması 
ve gücünü harekete geçirmesi lazımdır. 

tşte bu, ancak millî görüşle ve millî sanayie, millî ekonomimizi kuvvetlendirmeye ehem
miyet vermemizle olur. 
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Bölgesinde cazibe merkezi haline gelmiş bir Türkiye, NAFTA ile de, OAPEC ile de, AT 
ile de, bu üçgenin ortasında, ekonomisini geliştirecek bir imkânı bulur, yakalar; gücünü büyül
tür ve Avrupa Topluluğunu da hizaya getirebilir; ama, öncelikli olarak, Türkiye'nin kendisine 
güvenmesi lazımdır. 

Gelin, Refah Partisinin gösterdiği görüşlere kulak verelim. Bunlar, sözde, askıda kalma
sın. Millî meselelerimizde beraber hareket edelim ve düzlüğe çıkalım. 

Hepinizi hürmetle selamlar, Sayın Başkana, müsamahası dolayısıyla teşekkürlerimi arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEVEN (Bilecik) — Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; 13 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kuru
lan Gümrük Müsteşarlığının bu ilk bütçesinde Grubum adına konuşma yapmak üzere huzur
larınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde işlevini sürdüren Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Kontrol Genel Müdürlüğünden iba
retti. Esas itibariyle, çok eski bir kuruluş olan bu kuruluş, müsteşarlığa dönüştürülmüştür. 

Bu müsteşarlık Parlamentonun yasama yetkisine duyarsız bir yaklaşım içinde, 3911 sayılı 
Yetki Yasasına sığınılarak çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle kurulmuştur. Bu ka
rarnamenin de, Anayasa Mahkemesine başvurularak, diğer 9 kanun hükmünde kararname ile 
birlikte, PTT'ninT'sinde olduğu gibi, iptal ettirilmesi işten bile değildir. Bu Hükümetin, Yetki 
Yasasıyla çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnameyle oluşan bu Gümrük Müsteşarlığını 
ve diğerlerini, Meclise getirin de, yasal bir çerçeve içerisinde tümünün işlevini sağlayalım. 

Gümrük Müsteşarlığı, dış ticaret politikalarını belirleyici ve Türkiye'ye giriş-çıkış yapan , 
insan-eşya ikilisini kontrol etmekle yükümlü bir kuruluştur. Türkiye'nin dışa açık ekonomik 
politikaları ve turizmdeki yoğun hareketlilikler sebebiyle, çok hassas bir konu olan gümrükler, 
ülkenin menfaatlarını koruyucu vergilendirmelerle de çok büyük gelir kaynağı konumundadır. 
Bu kadar önemli fonksiyonlar, sadece bir Müsteşarlık adı altında kurumlaştırma mümkün ol
sa bile, bunu sağlıklı olarak yürütmek zor olacak ve ileride, acilen, Müsteşarlığın, bakanlığa 
dönüştürülmesi zorunluluğu ortaya çıkacaktır. 

Ankara Anlaşması ve ekli kartta protokol hükümleri gereğince, Türkiye ile Avrupa ara
sında 1995 yılında bir gümrük birliği gerçekleştirilecektir. Türk gümrüğüyle Avrupa Topluluğu 
gümrük mevzuatlarının bu süre içerisinde uyumlu hale getirilebilmesi için çalışmaları yoğun
laştırmak ve lisan bilen personelin lisan ağırlıklı eğitim gören öğrencilerin master ve doktora , 
yapabilmeleri amacıyla yurt dışına gönderilmeleri gerekir. Ayrıca, kullanılacak teçhizatın ye
tersizliği bizleri şimdiden endişelendirmektedir. 

Bunun dışımda, bu süreç yaşanırken, Koalisyon Hükümetinin, Türkiye'nin, gümrük ko
numuna gelindiğinde, Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırıcı ve korunmasına ilişkin politi
kaların oluşturmasında fayda vardır, özellikle, beyaz eşya, otomotiv, elektrik-elektronik sana
yiinde, gümrük birliğine girdiğimizde bir geçiş dönemi yaşanacaktır. Bu döneme dair, bu Hü
kümetin hiçbir plan ve programı yoktur. Bununla ilgili söylenen birçok şeyi duyuyoruz; ama, 
hepsi lafta kalıyor. 
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Ortak gümrük birliğine gidildiğine, Türk sanayiinin bundan nasıl etkileneceği ve bu etki
lerin nasıl aşılacağı konusunda Hükümetin ne gibi çalışmalar içerisinde olduğunu öğrenmek 
istiyoruz. 

Gümrük konusunda toplumun şikâyetleri epeyce fazla olup, bu konudaki isteklerinde hak
lılık görülmektedir. Gümrük kapılarımızda rüşvet iddialarının oldukça fazla duyulduğunu, Türk
iye'ye, istenilen malın giriş ve çıkışının çok kolay olduğunu, kapıların tamamıyla yolgeçen ha
nına döndüğünü, terör odaklarına gümrüklerden silah ve mühimmat girişinin yapıldığını ba
sında ve kamuoyunda yoğun bir şekilde görmekte ve duymaktayız. 

Hayalî ihracat iddialarının da, gümrük kapılarımızı oldukça yıprattığı, buralarda çalışan 
personelimizi etkilediği görülmektedir. Gümrük memurları, tüm dünyada ağır ithamlarda bu
lunulan bir kesimdir. Gümrük kapılarımızdaki bu spekülasyonları ortadan kaldırabilmemiz, 
iyi bir eğitimle ve çalışan personele iyi bir ücret politikasıyla gerçekleşebilir kanaatindeyiz. Bu 
spekülasyonların azalmasında, bu iki faktörün dışında, gümrük tarifelerinin düşürülerek uy
gulama yapılması da etkili olacaktır. 

Türkiye, coğrafik yapısı gereği, gümrük kapıları bir hayli fazla olan bir ülkedir. Sadece 
sınır kapılarında değil, Anadolu'nun birçok ilinde de gümrük teşkilatlarının varlığından hepi
miz haberdarız. Ancak, kendi ilimden bir örnek vermek istiyorum : Bizim hükümetimiz zama
nında kurulmuş olan gümrük teşkilatının, zaman içerisinde yenilenmesine ve modernizasyo
nuna bu Hükümet hiçbir katkıda bulunmamıştır. 1.5 milyon metrekare alanda kurulu bulu
nan organize sanayi bölgemizde 18 kuruluş faaliyet göstermekte, 7 kuruluş inşa halinde ve 6 
kuruluş da proje safhasındadır. İlimiz genelinde 80 civarında fabrika çeşitli sahalarda hizmet 
vermektedir. Bunların en önemlileri, mermer, seramik, toprak, maden, döküm ve kâğıt üzeri
nedir. Bu sanayi kuruluşlarımız, ithalat ve ihracat üzerine çalışmalarını da yoğun bir şekilde 
yürütmektedirler; ama, bunlara ait rakamları vermemiz mümkün olamıyor; çünkü, 1989 yılın
da, bizim de yoğun gayretlerimizle kurulmuş olan Bilecik Gümrük Müdürlüğüne, maalesef, 
bu yıla kadar, bu işlemleri yaptırıcı bir hüviyet kazandırılamamış, il sanayicileri, maalesef İs
tanbul, tzmit, Eskişehir ve Gemlik gümrüklerinden istifade etmektedirler. 

Koalisyon Hükümeti zamanında yaptığımız birçok müracaatlarımızda, dönemin Maliye 
Bakanı Sayın Sümer Oral Bey'in söz vermesine rağmen, il gümrüğümüz bir süs konumundan 
çıkarılamamıştır. Bu gümrük müdürlüğü için, kapsamlı olarak çalışabileceği organize sanayi 
bölgesinde yer tahsisi bile yapılmasına rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır. Şimdi, bir veznesi 
bulunmayan, beyannamesi olmayan ve gümrük işlemleri, yapamayan-bir gümrük müdürlüğü, 
soruyorum ne işe yarar? İlimiz bu kurumdan fayda temin etsin diye, zamanında burayı açtık; 
ama, gördük ki, bizden sonraki Hükümet, bu konuda hiçbir ciddî yaklaşımda bulunmadı. Bu 
Koalisyon Hükümeti, Bilecik ilimiz için, bahsettiğim bu mevzuatı bile çözemeyecek durumda 
iken, hangi iddialarla çıkıp da, 1995 yılında Avrupa Topluluğu ile gümrük birliğine gitmeyi 
amaçlamaktadır? Bu Hükümetin böyle kör, topal politikalarla bu çok ciddî konunun üstesin
den gelmesi imkânsızdır. 

Gümrük birliği içerisinde ortaklık statüsü belirlenirken, konular üzerinde son derece 
dikkatli durmalıyız. Ayrıca, konular, son derece önem arz ettiğinden, ciddî olarak şimdi
den bunların tespitinin yapılması gerekmektedir. Somut bir gümrük birliği, karşılıklı taraf
ların, gümrük vergilerini birbirlerine karşı kaldırması ve ortak gümrük tarifesi uygulamasıyla 
olacaktır. Burada şunu dikkate almamız gerekir; Dünya üzerinde hiçbir gümrük birliğinin 

bununla sınırlı kalmadığını görmezlikten gelemeyiz. Her ülkenin, kendine has özelliklerini 
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göz önünde bulundurarak, özgün statüde bu gümrük birliği ortaklığını imzalaması gerekecek
tir. Tekrar ifade ediyorum : Bu, üzerinde çok ciddiyetle durulması gereken hassas bir konudur. 
Çiller Hükümetinin daha evvelki yapmış olduğu icraatlardan dolayı, bu işi de yüzlerine gözle
rine bulaştıracaklarından endişemiz vardır. 

Şunu da ifade edeyim ki, artık, ANAP hükümetinin ayak sesleri gelmektedir. Yakın tarih
te bir erken genel seçim yolu da kaçınılmaz olacaktır. Bu gümrük birliği konusu da bizim çö
züme kavuşturacağımız bir mesele olacaktır. Şu anda bu konuda ciddî olarak hiçbir çalışma 
yoktur; varsa, gelsinler, bunu açık seçik bu kürsüden ifade etsinler ki, biz de öğrenelim ve ken
dilerini tebrik edelim. 

Değerli milletvekilleri, bahsetmek istediğim bir diğer konu da, doğu bloku ülkelerinden 
yapılan bavul ticareti nedeniyle iç piyasaya vergisiz, denetimsiz ve rahatlıkla girebilen mallar 
vardır. Bu ticaret nedeniyle yöre esnafının ciddî boyutlarda sıkıntıları vardır. Bilhassa Karade
niz'de Sarp Sınır Kapısında yaşanılan düzensiz ekonomik ve ahlakî düzeni bozucu keşmekeş 
yapı, bölge insanımızı rahatsız etmektedir. Bu komi üzerinde acilen durulması gerekmektedir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla kurulan cumhuriyetlerle, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması çerçevesinde yapılan ticarette, yurt içinden, dışarıya, dolar ve altın çıkarıldığına da
ir duyumlarımız vardır. Ayrıca, Hopa Gümrük Kapısında yaşanmış olan 30 trilyon lira civa
rındaki eroin kaçakçılığının üzerindeki perde ve altındaki gerçekler hâlâ gün ışığına çıkarılma
mıştır. tş böyle olunca, insanlar kendi kendilerine cevaplar üretmeye başlamakta ve yanılgılara 
düşebilmektedir. • Hükümet gelsin, buradan, bu konuda ne gibi işlemler yapıldığını açıklasın 
ve kamuoyunu bilgilendirsin. 

Yurt dışına çıkışlarda uygulanan Konut Fonu konusunda da bazı eleştirilerimiz olacaktır. 
Ben de şahit oldum; sınır kapılarımızda 100 dolarlık Konut Fonunu ödemeden çıkış yapmak 
için pazarlıklara girişildiği bilinmektedir. 

Hükümet yetkililerinden şunu öğrenmek istiyoruz : 1993 yılı içerisinde kaç kişi yurt dışı
na çıkmış ve buna karşılık bu Fonda ne kadar para toplanmıştır? Eminim sonuçlar hiç de iç 
açıcı olmayacaktır. Tabiî ki, bu hesaplara spor karşılaşmaları sebebiyle konulan muafiyetleri 
dahil etmiyoruz. Bu kaçakların da ekonomiye verdikleri kaybı göz önünde bulundurarak, ko
nuyla ciddiyetle ilgilenitmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Yurt dışında ikâmet eden vatandaşlarımızın, Türkiye'ye özel araçlarıyla yaptıkları giriş
lerde, yurt içindeki bekleme süreleri altı aydır. Bu sürenin azlığı ve işlevini tam olarak yerine 
getirememesi sebebiyle, bu konudaki düzenlemenin yeniden yapılarak, bu sürenin bir yıla ça-
karılması çalışmalarının da yapılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz. 

Gümrüklerimizin bundan sonra birer kaçakçılık merkezi değil, ticaret merkezi olarak dü
zen içerisinde yerini almasını diler, Müsteşarlığa ve tüm çalışanlarına başarılar temenni ede
rim. Bu bütçenin, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygı ve selamla
rımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seven; vakti çok güzel kullandınız. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Timurçin Savaş; 

buyurun. 
SHP GRUBU ADINA TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; 13 Temmuz 1993 tarihli 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük 
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Müsteşarlığının, 1994 Malî Yılı Bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Gümrük Müsteşarlığımız, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmadan önce, 
bilindiği üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde işlevlerini sürdüren, Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Kontrol Genel Müdürlüklerinden iba
retti. Biraz önce konuşan sözcü arkadaşların söyledikleri gibi, biz aslında Gümrük Müsteşarlı
ğının, bakanlık olmasını istiyoruz. 1980 yılından sonra, Tarım, Orman, Köyişleri Bakanlıkları 
gibi bir sürü bakanlık Anavatan İktidarları döneminde, daha iyi hizmet verir ve üretir düşün
cesiyle birleştirilmişti; ama, şimdi görüyoruz ki, hepsi ayrı ayrı çalışarak daha iyi hizmet ver-
mekteler ve vereceklerine de inanıyoruz. Bu arada, bizim Gümrük Müsteşarlığını kurmamız, 
bakanlık merhalesi için inşallah bir adım olacaktır. 

Gümrük Müsteşarlığı kurulduktan sonra, bu genel müdürlüklere ilaveten 10 yeni birim 
daha kurulmuştur. Önerilen bu bütçe imkânlarıyla, Gümrük Müsteşarlığının daha etkin ve ve
rimli bir şekilde altyapı ve çağdaş donanımlara kavuşturulması sağlanacaktır, ihtiyaç duyulan 
verileri en kısa sürede üretebilecek ve gümrük hizmetlerini en seri bir şekilde gerçekleştirebile
cek bir yapının oluşturulmasına gayret sarf edilecektir. 

Müsteşarlığımız, 1994 yılında, modern bir arşivin kurulması konusunda çalışacaktır. Güm
rük Müsteşarlığı, üstlendiği görev itibariyle, belirlenen dış ticaret politikalarını realize etmek
te, eşya ve insan hareketinin giriş ve çıkışını kontrol etmektedir. Ayrıca, yurt dışı görevleri de, 
19 ülkeye gönderilen yardım malzemelerinin gümrük işlemleriyle, Birleşmiş Milletlerin, Sırbis
tan'a uyguladığı ambargonun denetlenmesinde görev almak şeklindedir. Gene, dış ticarete ko
nu ithalattan alınan Gümrük Vergisiyle, Katma Değer Vergisi ve Fonların tarh ve tahsiliyle gö
revlidir. Bu yönüyle, Gümrük Müsteşarlığımız gelir sağlayıcı bir kurum durumundadır. 

Ülkemizde 245 gümrük idaresi bulunmaktadır. Dünyada bu kadar gümrük kapısı olan ül
ke sayısı azdır. Gümrük personelinin eğitim düzeyi, Batı ülkelerinden aşağıdadır. Takriben bir 
yıl sonra AT ile gümrük birliğine gireceğimize göre, hizmet içi ve dışı eğitime önem vermeliyiz. 
Yeterli yabancı dil bilen personele kısa bir sürede kavuşmamız gerekmektedir. Bu zaman için
de, gümrüklerimizin bilgisayara geçirilmesi dahil, bazı altyapı ve hukuk düzenlemelerinin ya
pılması gerekmektedir; çünkü, gümrük birliğine geçildikten sonra, üçüncü ülkelere karşı, Av
rupa Topluluğu ile ortak gümrük tarifesi uygulayacağız, 

Avrupa Topluluğuyla ilişkileri sürdürmek üzere, Avrupa Topluluğu ve Dış ilişkiler Genel 
Müdürlüğünün kurulması sevindiricidir. Bu Genel Müdürlüğün görevi, Avrupa Topluluğu ile 
koordinasyonu sağlamak, Avrupa Topluluğu ile ilgili alanda hükümetin genel politikasını uy
gulamaya yönelik tedbirleri almak; topluluğa uyum ve uygulama ile ilgili işleri yürütmek ye 
milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti, gümrük rejimi ve 
formaliteleriyle, bunların değişikliklerini takip ederek, kendi mevzuatımıza aktarılmasını ve 
uygulamasını sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada kısaca, gümrük birliği konusuna değinmek istiyorum : Ulus
lararası dış ticaret hukukunda, gümrük birliği, üyelerin, aralarındaki ticarette, her türlü güm
rük vergisi veya eş etkili vergi, resim, fonlar ve benzeriyle her türlü miktar kısıtlama uygulama
larının men edildiği ve üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda ortak bir gümrük tarifesi uygu
layacakları ekonomik bir alan olarak tarif edilir. 
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Gümrük birliğine gitme yolunda Türkiye'nin özel bir durumu vardır. Şöyle ki, Avrupa 
Topluluğuna üye olmadan gümrük birliğine giden ülke sayısı 2'dir; ancak, bunlar Andorra ve 
San Marino şehir/kasaba devletleridir. Türkiye büyüklüğüyle karşılaştırılması da zaten olanaklı 
değildir. Durum böyle olunca, Türkiye, tam üye olmadan gümrük birliğine giden tek ülke ko
numundadır. Dolayısıyla, ülkemizin, ne tür bir sorun, daha doğrusu, sorunlarla karşılaşacağı 
belli değildir. Bu durum da, Türkiye'nin daha fazla duyarlı ve müzakereci konumda olmasını 
zorunlu kılmaktadır. Türkiye, Avrupa Topluluğuna tam üye olmadan gümrük birliği kuracak 
ilk ve tek ülke olacaktır. Gerçekleştirilmesine çok az zaman kalan bu gümrük birliğinin içeriği
nin nasıl olacağı tamamen belli değildir, tespitinde çok titiz ve dikkatli olmalıyız. 

Birçok ekonomist ve işadamı, pekçok çarpıklık taşıyan ekonomimizi çok kısa bir sürede 
uluslararası rekabete hazır hale getirme konusunda ciddî endişeler taşımaktadır. Fakat, biz Grup 
olarak buna katılmıyoruz. Bugün hepimiz Avrupa'yı gidip gezdiğimizde görüyoruz ki, Türki
ye'deki malın kalitesi yüksek, fiyatı, Avrupa fiyatının her zaman altındadır. Hatta, bu, Avrupa 
Topluluğuna girmemizde de en büyük etken olacaktır. 

Bugüne kadar Avrupa Topluluğuna hep serbest dolaşım sürecinde katılmıştık. Aslında, 
Avrupa'nın, devamlı nüfus kaybı olmasından dolayı, Avrupa'daki artan nüfusun, daha çok 
yabancı nüfus olmasından dolayı, bu Topluluğa girme olayına hep kuşkuyla bakılmıştır; ama, 
gümrük birliği olayından sonra, Avrupa ile bütünleşmemizin daha rahat olacağına inanıyorum. 

Mevcut yüksek enflasyon ve yüksek girdi fiyatları, bu konuda başlıca handikap kaynakla
rıdır. Bir diğer endişe kaynağı da şudur: Türkiye, gümrük birliğine gidiyor; yalnız, tam üyeliği 
yok. O zaman, karar verme sürecine nasıl katılacak? Bu önemlidir. Topluluk prosedürüne gö
re, tam üye olmadan karar verme sürecine katılınamıyor. Onlar oturacaklar, gümrük birliği 
için çeşitli hususlarda karar alacaklar, aynı tedbirlerin, Türkiye alanında da uygulanmasını is
teyecekler ki, sistem yürüsün. Türkiye, bu karar verme sürecine etkin bir şekilde katılamazsa, 
kendi çıkarlarıyla çelişen kararlarla karşılaşmış olacaktır. Bu sürece katılmanın yolu mutlaka 
bulunmalıdır. Mevcut organlardan mı istifade edilecek, yoksa teknik bir organ mı oluşturula
cak ya da başka mekanizmalar mı kurulacaktır? Bu sorunlara Hükümetimiz mutlaka ciddi
yetle eğiliyordun Soruna, çözümleyici yanıtlar bulmasını bekliyoruz. 

Gümrük birliğine giderken diğer bir sorun da, bugüne kadar malî işbirliğine işlerlik ka
zandırılmamış olmasıdır. Türkiye'nin, gümrük birliğine, Topluluk dışı bir ülke olarak girmesi
nin nedeni, belki de sektörlerini daha rasyonel hale getirememesidir; çünkü, Türkiye, bu birli
ğe girmeye hazırlanırken sadece 800 milyon dolar civarında bir yardım almıştır. Oysa AT üyesi 
olan Yunanistan'ın 28 milyar dolar yardım alması, hatta bir İspanya'nın, sadece turizm ala
nında yılda 22 milyar dolar, AT'den teşvik görmesi, belki bizim daha dikkatli olmamızı, sana
yicimizin daha rasyonel düşünmesini ve kendini daha çabuk yenilemesini sağlayacaktır. Avru
pa, bu konuma, yıllarca süren aşamalardan geçerek gelmiştir. Ancak, ben, Türk sanayicisi ve 
işadamının da, bu serbest piyasa koşullarında, kendi yeteneğini, gücünü ve halkımızın demok
ratik birikimini yanına alarak sorunu aşacağına inanıyorum. 

1995'te gümrük birliğine gidildiğinde, Türkiye, vergiler ve Toplu Konut Fonunun kaldırıl
masından dolayı yaklaşık 3 milyar dolarlık bir gelir kaybına uğrayacaktır. Bunun bir şekilde 
tazmin edilmesi gereklidir. Eğer bir de malî protokoller yürütülseydi şu anda altıncı protokolü 
uygulama devresinde olacaktık. Bunun uygulanmasından dolayı 2,8 milyar dolarlık bir gelir 
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kaybımız daha Olacaktı. İkisi, takriben 6 milyar dolar civarında olacaktı. Elbette ki, Toplulu
ğun bu 6 milyar doların hepsini karşılaması mümkün değildir; ama, Hükümetimiz, bu konuda 
kararlılık gösterip, bu olayların üzerine ciddî bir şekilde gidip, en azından, göreceğimiz bu za
rarların karşılığını isteyebilmelidir. 

1994 yılı Devlet Planlama Teşkilatının yıllık programında, "Gümrük birliğini gerçekleş
tirmekten doğan sorunların çözümünde, Topluluktan malî ve teknik yardım sağlanması ve ay
rıca ortaklık rejiminin tamamlayıcı parçası olan malî işbirliği sistemine işlerlik kazandırılması 
sağlanacaktır" denilmektedir. Biz bunu, Hükümetimizin ve uygulayıcısı Müsteşarlığımızın bir 
taahhüdü olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyasî tercih, gümrük birliğine katılma ya da katıl
mama yönünde olabilir. Karar ne olursa olsun, ekonomimiz mutlaka, Avrupa Birliğine girecek 
gibi hazırlanmalıdır. Bu amaçla, 1994 yılı bütçesi ve programı ciddî bir şekilde uygulanmalı 
ve ekonomide malî dengeler yerine oturtulmalıdır. Aksi halde, çok istenilse bile, gümrük birli
ğine girme çabaları sekteye uğrayabilir. 

Batılı ülkeler dampingli ithalata karşı etkin önlemler almaktadırlar. Türkiye de aynı du
yarlılığı göstermelidir. 

Müsteşarlıkça başlatılan ihtisas gümrükleri uygulamasına hız verilmelidir. 
Kaçakçılıkla etkin mücadele İçin eğitim faaliyetlerine özel bir önem verilmeli, narkotik 

ve kaçakçılık konusunda özel amaçlı eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca, kaçakçılıkla 
mücadelenin temel unsurlarından olan istihbarat çalışmalarının modernize edilmesi, teşkilatın 
ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye önemli bir kavşak nok
tasındadır. Bu konuda da, Müsteşarlığımızın geçmişteki çalşımalarını kutluyorum. Gerçekten 
çok faydalı ve yararlı görevler yapmışlardır. ' 

Bir diğer önemli husus da, gümrük kapılarımızın modernize edilmesi konusudur. Ülkeye 
ilk giren yabancılar, ülkemiz hakkında ilk intibaı oralarda edinmektedir. Onun için, gümrük 
kapılarındaki -çalışan personelin eğitimi de dahil olmak üzere- altyapı eksiklikleri süratle gi
derilmelidir. 

Refah Partili arkadaşımızın dediğine pek katılamıyorum. Aslında bütün ülkeler, serbest 
piyasa ekonosini artık kendilerine amaç edinmişlerdir. Bugün, biz de, laik, demokratik, çağ
daş bir hukuk devleti olarak ülkemizi gerçekten, serbest piyasaya, hem ekonomimiz, hem de 
idaremiz ve hem de her türlü yapımızla hazırlamamız gerekmektedir. Türkiye'nin ulusal çıkar
ları, sadece Avrupa Topluluğuna girme konusunda değildir; ama, Avrupa Topluluğu bir yerde 
Türkiye'nin bütünleşmiş bir yapısıdır. Onun için, bu konular mesela bir îslâm Birliğiyle ilişki
ye engel değildir. İslâm Birliği konularında da varız; zaten, onu kurduk, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Topluluğunu kurduk, Uzakdoğu ile çeşitli ekonomik birlikteliğimiz zaten var. O kuru
luşlarla ilişkiye girmemize, Avrupa Topluluğu bir engel değildir. Zaten Avrupa da globalleşi-
yor; onlar da o ülkelerle, bizden daha çok ekonomik ve ticarî işbirliği içerisindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi burada tamamlarken, Gümrük Müsteşarlı
ğımızın 1994 malî yılı bütçesinin Müsteşarlığımıza, Hükümetimize, ülkemize ve ulusumuza hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Haydar Oymak, buyu

run efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, gruplar adına ya-, -
pılacak konuşmaların sırasını değiştirdiniz. Arkadaşlarımız, sağ olsunlar, bu durumun bir yan
lışlık sonucu olduğunu belirttiler. Gerçibizim için önemli değil; biz her zaman konuşabiliriz; 
ancak, yol olmaması yönünden ve tutanaklara geçmesi açısından bu açıklamayı yapma gereği
ni duydum. 

Konuya geçiyorum : 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1984 yılından beri Maliye Bakanlığı bünyesinde yer 

alan, eski adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığı, yeni adıyla Gümrük Müsteşarlığının 1994 malî 
yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisi, şahsım ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda, Türk idarî yapısı, ülke gereksinimleri yerine, kişisel 
düşünceler, kişisel hırslar, kişisel arzular ön plana çıkarılarak tahrip edilmiştir. Bu tahribatın 
başlangıcı, bildiğiniz gibi 1983 yıllarında olmuştur ve bugün de devam etmektedir, tdarî yapı
lanmaların oluşturulmasında, "işe göre adam ilkesi" yerine, "adama göre iş ilkesi" ön plana 
çıkarılmıştır. Bunun, çağdaş, modern yönetimle ilgisi, alakası yoktur. Bu tahribattan arslan 
payını alan kurumlardan birisi de gümrük teşkilatıdır. 

Bugün, ülkemizde, devlet organlarının yapılanmasında tam anlamıyla bir kaos yaşanmak
tadır. Bakanlıkların ve müstakil müsteşarlıklara büyük çoğunluğunun kuruluşuna ilişkin ka
nun hükmünde kararnameler, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 

Hükümetin, diğer alanlarda olduğu gibi, Gümrük Müsteşarlığının yapılandırılmasında da 
bir zihnî kargaşa içerisinde bulunduğunu, gerçekte olması gereken yapılanmanın, bakanlık şek
linde mi, yoksa müsteşarlık şeklinde mi olmasının ülkemizin bugünü ve geleceği yönünden ya
rarlı olacağı konusunda netleşmiş bir kararının olmadığını görüyoruz. Bu cümleden olarak, 
Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sıra
sında, gerek ilgili bakanın gerekse İktidara mensup milletvekillerinin, bu Müsteşarlığın ileride 
müstakil bir bakanlık olacağı yolunda görüş, düşünce ve temennilerde bulundukları, tutanak
larda yer almıştır. Az önce, DYP ve SHP grupları adına konuşan sayın hatipler de bakanlık 
olması yönünde görüş belirtmişlerdir. Ülke çıkarları yönünden, 1995'te gümrük birliğine gire
ceğimiz de göz önünde bulundurularak, asıl olması gereken örgüt yapısı ne olmalıdır? iktida
rın, asıl ona katar verip, bir an önce gereğini yapması gerekir. 

Sayın Tekin, Sayın Savaş, siz İktidarsınız, lütfen, laf üretmeyi, zihnî kargaşa yaratmayı 
bırakın, işin gereğini yapın. Bunu, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türk Ulusu adına sizden,. 
İktidardan bekliyoruz. 

Hele, ANAP sözcüsü Sayın Seven'in, bakanlığa dönüştürülme yönündeki görüşünü anla
mak, bizim için hiç mümkün değildir. Geçmişte hata yaptıklarını mı anlatmak istediler acaba? 
Hatadan dönmek, elbette bir erdemdir, bir yürekliliktir; ancak, devlet yönetiminde önemli olan, 
hata yapmamaktır; bunu buradan belirtmek durumundayım. 

Bu kargaşa, kuruluşa, dolayısıyla ülkemize kan kaybettirmektedir, zarar vermektedir. Devlet 
bakanlıkları arasında en son yapılan görev bölüşümü sırasında da, tütün, tuz ve alkol işletme
leri, Gümrük Müsteşarlığının bünyesinden koparılmıştır; bunu anlamak da mümkün değildir. 
Bu düzenleme, olsa olsa, sadece kırmızı plakalı araca binecek kişi sayısını artırma güdüsüyle 
sayıları son derece fazla tutulan devlet bakanlıklarına iş yaratma düşüncesiyle yapılmıştır. Yoksa, 
bu düzenlemenin, ne bilimsellikle ne de ülke gerekleriyle uyumlu bir yanı vardır. 
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Bir an önce, çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek olan bu kargaşaya son verilerek, Tekel 
Genel Müdürlüğünün, olması gereken yere yerleştirilmesinde kesin zorunluluk vardır. 

Değerli milletvekilleri, Gümrük Müsteşarlığı ne bugün ne de geçmişte -ayrı bir bakanlık 
olarak- hizmet verirken, tarifelerin belirlenmesi, ithalat ve ihracat rejiminin esaslarının sap
tanması gibi temel gümrük politikalarının üretilmesinde ciddî anlamda katkısı olan bir kuru
luş haline hiçbir zaman gelmemiş, getirilmemiştir. Ülkemizde bu politikalar, Maliye, Hazine, 
Planlama gibi başka kuruluşlarca saptanmakta, gümrüklere ise bu kararları uygulama görev
leri düşmektedir. Yani, Gümrük Müsteşarlığı, başka kuruluşlarca saptanan kararları sadece uy
gulayan bir kuruluş konumundadır. 

Avrupa Topluluğuna geçme arifesinde olduğumuz bir dönemde, katma protokol hüküm
leri çerçevesinde yapılması gereken indirim ve uyum çalışmalarına, Gümrük Müsteşarlığının 
da etkin bir şekilde katılmasında yarar, hatta zorunluluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yeni yapılanmadan kaynaklanan bir başka sorun da, gümrük de
polarında bulunan ve çoğu çürümeye yüz tutmuş malların tasfiyesinde ortaya çıkacaktır. Tas
fiye ile görevli idare, Maliye Bakanlığı bünyesinde kalmıştır. Bu idarenin mal alım yeri ise güm
rük idareleridir. Bu ayrılmadan sonra, uygulamada zaten var olan ayak sürüme, çekişme ve 
direnmelerin daha da artacağı endişesini taşımaktayız. 

Hükümet, maalesef bu işlerle meşgul değildir. Bu tür sorunların varlığından haberdar ol
duğunu gösteren işaretler de görülememektedir. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, yıllardır, ülkemizde bir terör hadisesi yaşanmakta
dır. Terörde kullanılan silah ve mühimmatın, bu arada teröristlerin büyük çoğunluğunun da, 
kevgire dönen sınırlarımızı geçerek gelmekte olduklarını biliyoruz. Silah ve cephanenin büyük 
çoğunluğunun, gümrük kapılarından TIR'Iarla girdiği de bilinmektedir. Bu gerçekler karşısın
da, dönemin Başbakanının söylediği "Devletin egemenliği, hükümranlığı, topluiğne başı ka
dar olan vatan toprağında vardır. Fırat'ın kenarında otlayan bir kuzunun hesabını veririm" 
sözlerinin ne anlama geldiğini, Hükümetten, Hükümeti oluşturan Doğru Yol Partisi ve Sosyal-
demokrat Halkçı Partiden sormak istiyorum. 

Bu olgu karşısında, gümrüklerde çalışan personel, bina, araç ve gereç yapısına bir baka
lım : 

Gümrük Müsteşarlığının, yaklaşık 9 bine yakın kadrosu bulunmaktadır. Bu sayının nice
liği bir yana, niteliği de olumlu bir görüntü vermemektedir. Bu kadrolarda çalışanların yakla
şık üçte ikisi ilk, orta ve lise mezunudur. Yüksek tahsilli olanların oranı ise üçte birdir. Yapıl
ması gereken iş, bu kompozisyonu süratle değiştirmek ve iyileştirmektir/Üniversite mezunu, 
iyi derecede -bir, hatta birden fazla- yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen kişilerin bu ku
ruluşun bünyesine alınması gerekir. 

Ülkemiz gümrüklerinin, gümrük birliğine dahil olacağımız yakın gelecekte çağdaş hizmetler 
verebilmesi, ancak bu kadrolarla mümkün olabilecektir. 

Aynı şekilde, bu idarenin, bina ve tesis olarak çok zayıf kaldığını da tespit etmiş bulunu
yoruz. Çarpıcı bir örnek olarak, Gümrük Müsteşarlığının, Ankara'da, kendisine ait, çalışaca
ğı müstakil bir binasının olmadığını da söylemek istiyorum. 

Gümrüklerin bina, tesis, malzeme ve lojman olarak çağın gereklerine uygun bir şekilde 
donatılmasını, teçhizatlandırılmasını Hükümetten bekliyoruz. 
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Burada bir noktayı, üstüne basarak belirtmek istiyorum : Avrupa Topluluğu mevzuatının 
binlerce sayfa olduğu bilinmektedir. Bunların Türkçeye çevrilmesi için zaman çok daralmıştır 
ve bu, maalesef, halen yapılmamıştır. Bunların en kısa zamanda Türkçeye çevrilerek görevlile
re dağıtılmasında kesin zorunluluk vardır. 

Ayrıca, "mevzuat" dediğimiz yasal ve idarî düzenlemelerin, objektif, açık ve dolayısıyla 
kolay anlaşılır hale getirilmesi zorunluluğu da vardır. Bugün gümrüklerde yaşanan büyük so
runların başında, mevzuattaki belirsizlik ve uygulama güçlükleri gelmektedir. Bu nedenle, bir
çok görevli, çoğu kez töhmet altında da kalmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yurt dışında yaşayan 2 milyonun üzerinde insanın olduğu düşünül
düğünde, gümrük idaresinin bu vatandaşlarımıza yeterli düzeyde hizmet verebilmekte olduğu
nu söylemek mümkün değildir. Mevzuatta sıkça yapılan değişiklikler yüzünden, vatandaşları
mızın değişiklikleri izleyebilme olanağı ortadan kalkmıştır. O nedenle, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızı aydınlatma görevi gümrük idaresine düşmektedir. Ancak, bunu sağlayacak, 
ne yeterli düzeyde yurt dışı teşkilatı ne de yurt dışındaki yazılı ve görsel basından yararlanma 
arayışları vardır. Böyle olunca da, binbir meşakkatle yurda gelen vatandaşlarımız, gümrük ka
pılarında büyük ve bitmeyen çileler çekmektedirler. Bunu önlemek için, tasarruf ilkeleri de göz 
önünde bulundurularak, işçilerimizin yoğun olduğu yerlerde gümrük müşavirlikleri veya ata
şelikleri açılmalı; buralarda da, konusunu iyi bilen, bilgili, tecrübeli yetişmiş elemanlar görev
lendirilmelidir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza gümrük mevzuatı konularında bilgi veren, -en çok sorulan-
ev eşyası ithali, hediyelik eşya, posta yoluyla eşya gönderme, maktu vergi, otomobil ve meslekî 
makine ithali konularında açık ve net bir şekilde ve kolay anlaşılır bir anlatımla yazılmış bro
şürler basılmalı, mümkünse yerinde bilgiler verilmelidir. Bu konuda büyük eksikliklerin oldu
ğunu biliyoruz. 

Ayrıca, yılbaşı, bayramlar ve tatil mevsimlerinden önce, TRT'nin yurt dışı yayınları da 
dahil olmak üzere, yerel radyo ve televizyonlardan da, vatandaşlarımızı bilgilendirme yönünde 
yararlanılmalıdır. 

Ufak radyo, teyp, volkmen gibi elektronik eşyalardan bandrol ücretinin kaldırılması, vi
deo ve kameradan alınan bandrol ücretlerinin de makul seviyelere indirilmesi yerinde olacak
tır. Bunlardan alınan ücretler, toplam gelirler içerisinde önemsiz bir paya sahiptir. 

Ayrıca, emeklilerimiz ve işçilerimizin bakmakla yükümlü oldukları ana ve babaları Toplu 
Konut Fonu harcından muaf tutulmalıdır. Bu konuda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğıyla 
koordineli bir çalışmaya girerek gerekli düzenlemeler kısa sürede yapılmalıdır. 

Zenginlerin trilyonları bulan vergilerini affeden koalisyon Hükümetinden, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımız ve onların Türkiye'deki yakınları adına, bu konulara duyarlılık gös
termelerini, kulak vermelerini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını bekliyoruz. 

Bu duygularla sözlerimi bitirirken, 1994 malî yılı bütçesinin Gümrük Müsteşarlığına ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinize 
içten saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Bakan, buyurun. 
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DEVLET BAKANI ALI ŞEVKİ EREK. (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım, bütçe konuşması dolayısıyla burada bulunan ve devlete hizmet veren değerli bü
rokratlar; gruplarımız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yapılan eleştirileri, za
manın elverdiği ölçüde cevaplamak ve bu konuda Hükümetimizin düşüncelerini sergilemek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi, sevgilerimle, saygılarımla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, konuya girerken şöyle bir tespiti yapmakta fayda mülahaza ederim : 
Gümrük teşkilatının, bugün "Gümrük Müsteşarlığı" adı altında 485 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameyle hukukî dayanağını alan Müsteşarlığın, evveli, bugünü ve yarını konusunda 
çok kısa bir bilgi vermeyi yararlı buluyorum. 

En eski kuruluşlarımızın başında gelen gümrük teşkilatı, 1984'te Maliye Bakanlığıyla bir
leştirilmiştir. Hemen ifade edeyim; gümrük gibi, bize göre devletin ana, temel görevlerini üst
lenmiş bir teşkilatı, bir bakanlığın bünyesi içinde, ikinci dereceyi anımsatacak bir duruma dü
şürmenin yararlı olmadığı kanaatini taşıyoruz. Nitekim, Hükümetimiz, 13 Temmuz 1993'te çı
kardığı bir kanun hükmünde kararnameyle, "Gümrük" teşkilatını müstakil bir müsteşarlık 
haline getirmiş ve dolayısıyla, Başbakanlığa bağlı olarak, bir Devlet Bakanlığının sorumlulu
ğuna bırakmıştır. 

Bu, isabetli bir tasarruf olmuştur; çünkü, değerli arkadaşlarım, çok kabataslak söylersek, 
40 milyar dolar civarında tutan bir ithalat ve ihracat kapasitesi; 2 milyon civarındaki yurt dı
şında yaşayan işçilerimizin gümrük kapılarıyla olan yakın ilişkileri; Avrupa'nın en büyük TIR 
filosuna sahip Türkiyemizin 20 bine yakın TIR'ının bu kapılardan girip çıkması dolayısıyla 
ve hele hele -biraz sonra mümkün olduğu kadar temas etmeye çalışacağım- Avrupa Toplulu
ğuyla gümrük birliğine girmenin arefesinde olduğumuz bugünlerde, gümrük teşkilatı gibi fev
kalade önemli bir kuruluşumuzu müstakil hale getirmenin ve onu ileride, müstakil, bağımsız 
bir bakanlık bünyesinde siyasî sorumluluğa devretmenin yerinde olduğunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu önemi belirttikten sonra, gümrük teşkilatının, yarın için kendi
sinden beklenen görevlerin ne olduğuna da işaret etmek istiyorum. 

Avrupa Topluluğu ve onun üç kısma ayrılan dönemi; hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve 
son dönem... 

Burada, arkadaşlarımıza, bugün gazetelerde okuduğum bir Çin atasözünü söylemek iste
rim : Çin atasözünde, "Eğer birisine beddua etmek istersen 'bir geçiş döneminin sorumlulu
ğunu üstlen' de "deniyor; tabiî mealen söylüyorum. Gerçekten, işin önemi, geçiş döneminde 
yatmaktadır. 

1994 yılında yapacağımız hazırlıklar ve bugüne kadar yapılmış hazırlıklarla 1995'te Avru
pa Topluluğunun gümrük birliğine dahil olabilmemiz, ondan sonra gelecek üyelik niteliğini 
ihraz edebilmemiz, onunla beraber gelen ortak gümrük tarifesine dahil olabilmemiz gibi, ulus
lararası düzeyde, fevkalade incelik isteyen, fevkalade zor, ama Türkiye'nin yararına bir çalış
manın başında olduğumuzu Yüce Meclise ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, Türkiye Cumhuriyetinin her kurumunda ne kadar aksak
lık, eksiklik, yanlışlık veya kanun ihlali oluyorsa, o ölçüde, gümrük teşkilatımızda da olabilir. 
Yalnız, Türkiye'nin dışarıyla olan ilişkisi konusunda, yetki alanı içinde olsun veya olmasın, 
sorumluluk alanı içinde olsun veya olmasın, Türkiye'nin 10 bin kilometrenin üzerindeki hudut 
çizgisindeki 54 giriş yeriyle yaptığı bu büyük faaliyet esnasında, şüphesiz ki, Devlet Demir-
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yollarını, Türk Havayollarını ve bu konuyla uğraşan Ulaştırma Bakanlığını, velhâsıl ister özel 
ister kamu kuruluşu olsun çeşitli kuruluşları ilgilendiren konulardaki -gümrük teşkilatının yet
kisi dahilinde, sorumluluk alanı dışında bulunan yerlerdeki- tüm aksaklıklar da, "vur abalıya" 
misali, gümrük teşkilatına ciro edilmektedir. 

Biz, bunlardan herhangi bir şikâyet içinde değiliz, sadece bir tespit yapıyoruz. Bu kadar 
giriş çıkışta, bu kadar büyük deniz ve kara hududu olan büyük ülkemizde, muhtelif kuruluşla
rın dahli olan, sorumluluğu olan, yetki alanı içinde bulunan bir büyük faaliyette, şüphesiz güm
rüklerimizin bir büyük fedakârlıkla ve bir büyük çalışkanlıkla bu ihtiyaca cevap verdiğini ifa
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle, arkadaşlarımızın konuşmaları sırasında sordukları soru
lara cevap vermeyi -zamanın yettiği kadarıyla- arzu ediyorum. Bu soruların hepsinin cevabı var. 

Refah Partisi sözcüsü arkadaşımız Avrupa Topluluğuna üye olmayı, affedersiniz, kısaltıl
mış ismi AT'den galat olarak, attan kaynaklanan bir düşünceyle, at kuyruğuna yapışan bir 
kene ve atsineği şeklinde nitelendirdi, öyle tahmin etmiyorum, belki duygusu da, kastı da o 
değildi; ama bu, kastı aşan sözcüklerle ifade edildi. Şahsen bu Yüce Meclisin kürsüsünde böy
le bir benzetmeyi zait addederim, gereksiz addederim. 

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi bir referanduma gerek görür mü görmez mi; 
bunu şu anda halledecek değiliz. Yalnız, Türkiye Cumhuriyetinin kamuoyu ve yapılan seçimler 
ve bu seçimlerdeki seçim beyannameleri, hangi partinin Avrupa Topluluğuna üye olma politi
kası güttüğünü, hangi partilerimizin de Avrupa Topluluğuna üye olmanın millî menfaatlara 
aykırı olduğunu, yıllar ve yıllar belirtegelmişlerdir. 

Avrupa Topluluğu olayı yeni bir olay değildir. Avrupa Topluluğu olayı, Rahmetli Fatin 
Rüştü Zorlu'nun, Rahmetli Hasan Polatkan'ın, Yassıada'dan tmralı'da idam sehpasına gittik
leri İstanbul Şehir Hatları Vapurunda, altı yedi saat sonra ipe çekilecekleri bir sırada, Türkiye 
Cumhuriyetinin -o zamanki ismiyle- Ortak Pazara girmesinde âli menfaatlar bulunup bulun
madığının müzakeresiyle başlamıştır. 

Avrupa Topluluğu da, 1957'de Roma Antlaşmasıyla dünyaya kendisini göstermiş, 1963'de 
Ankara Anlaşmasıyla Türkiye bu işteki kararlılığını, daha doğrusu iradesini ortaya koymuş, 
1964'de yürürlüğe giren Ankara Anlaşması 1971'de imzalanan Katma Protokolle yeni bir aşa
maya gelmiş, 1973'te Katma Protokolün uygulanmasıyla, 1964'ten 1973 yılına kadar geçen ha
zırlık dönemi bitmiş, 1973'te de geçiş dönemi başlamış bulunmaktadır. Ne zamana kadar? 1995 
yılına kadar. 

Bu geçiş döneminin teknik safhasını, Yüce Meclise belirli bir ölçüde arz etmek istiyorum; 
çünkü, biraz evvel arkadaşlarım söylediler; bugün Avrupa Topluluğunun kuralları, onun ken
dine özgü yasaları, yönetmelikleri ve tüzüklerinin tutarı 6-7 bin sayfa olarak telakki ediliyor. 
Bunun bizim hukukumuza inikasını da en az 1 500-2 000 sayfalık büyük ciltlerde yapabileceği
miz hesabı öngörülüyor. Böyle bir ortamda fazla detaya girmeye zamanımızın katiyen müsaa
de etmeyeceği fikriyle, bir kısım önemli noktaları vurgulamak istiyorum. 

özellikle Refah Partisi sözcüsü arkadaşım dedi ki, 600 milyon ECU'yıı ödemediler. Hal
buki, Birinci Malî Protokolle, İkinci Malî Protokolle, Üçüncü Malî Protokolle Türkiye Cum
huriyetine ceman 705 milyon ECU (bugünkü hesabıyla 1 ECU = 1,3 dolardır) tutarında, Av
rupa Topluluğunca, gerekli yardım yapılmıştır. 600 milyon ECU ödenmemiştir; çünkü, 
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Türkiye'nin geçirdiği, her zaman olduğu gibi, Türkiye'ye büyük faturaya mal olan istikrarsız
lık, demokrasi dışı yöntemler, her şeyden evvel Avrupa Topluluğu karşısındaki Türkiye Cum-
huriyetiyle olan ve demokrasisizlikten neşet eden askıya alınma, etkin olmuştur. Bir de, NA-
TO'dan dışarı atılan Yunanistan'dan herhangi bir taviz koparmadan, bizim onlar hakkında 
hiçbir veto hakkımızı katiyen kullanmadan otomatikman NATO'ya aldığımız Yunanistan, ga
yet tabiî, bizim bu istikrarsızlığımızdan faydalanarak girdiği Avrupa Topluluğundan, Türkiye 
Cumhuriyetinin 600 milyonluk ECU'sunu almasını vetoyla cevaplamıştır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Onun da günahı Evren Paşanındır. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKÎ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şu hususu 

tespit etmek lazım : Avrupa Topluluğuna girmek, onun getirdiği gümrük birliğine girmek, Tür
kiyê  Cumhuriyetine kâr mı, zarar mı getirecek? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sanayii iflasa sürükleyecektir. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Meselenin otuz yılı geçkin bir ma

zisi olduğunu ve bu otuz yıl zarfında gelen değişik kanaatteki iktidarların ana kararları dekla
re ettiklerini açıkça söyledim. Bugün, yine görülüyor ki, sadece bir partimiz dışında, diğer par
tilerimiz, gerekli itinanın gösterilerek Avrupa Topluluğuna üye olmada fayda mülahaza edi
yorlar. Zaten, milletimiz de, verdiği oylarla bunu herhalde gayet açık şekilde destekliyor. 

Kâr mı getirecek, zarar mı getirecek? 
Değerli arkadaşlarım, otuz seneyi geçkin bir zamanda verilmiş bu kararda isabet vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti, hele hele bugünkü gelişen ekonomik potansiyeliyle, dünyadan -ekonomi 
alanında olsa bile- tecrit edilmiş, yalnızlığa sürüklenmiş bir ülke olamaz. 

Bugün, Kuzey Amerika'daki devletlerin bir belirli iktisadî şartlanma etrafında birleştikle
ri, Avrupa'da bu söylenilen müteaddit kuruluşların ortaya çıktığı, Uzakdoğu'da OAPEC dedi
ğimiz yeni kuruluşların tohumlarının atıldığı, gelişmekte olduğu, bir yerde GATT'ıyla, NAF-
TA'sıyla, EFTA'sıyla, uluslararası kuruluşlarla yalnızlıktan kurtulmak isteyen ülkeler içinde, 
Türkiye Cumhuriyeti, ekonomisiyle, jeopolitik durumuyla, Doğu ile Batı arasındaki fevkalade 
önemli köprü göreviyle, bugünkü potansiyeliyle, şüphesiz ki, yalnızlığa itilemez, itilmemelidir. 
Böyle bir kuruluşa girmede bir büyük yarar vardır. Ne zamana kadar koruyacaksınız?.. O za
man iddialarınızı kaybedersiniz. O zaman, çağdaş ülke olma, çağdaşlaşma, ileri sanayi ülkesi 
olma, sanayi ötesi ülke olma gibi bir büyük atılımı, kendi elinizle kısıtlamış olursunuz. 

Bu, şu demek değildir : Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğuna girmekle, gümrük bir
liğine girmekle, ortak gümrük tarifesini uygulamayı kabul etmek ve uyumlaşmayı yapmakla, 
millî ve manevî hasletlerinden ve değerlerinden fedakârlık edecektir... Ne dün etmişti, ne bu
gün eder, ne de inşallah yarın eder. Böyle bir şey düşünülemez, böyle bir şey olamaz. Burada 
önemli olan millî yararlardır. Türkiye Cumhuriyetinin millî yararları neyi gerektiriyorsa, Tür
kiye Cumhuriyetinin hükümetleri onu yapacaktır. Bugün sahibi salahiyet olan Çiller Hükü
meti de, çok önemli gördüğümüz bu dönemeçte, bu büyük atılımda, Türkiye Cumhuriyetinin 
millî yararlarını gözetecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Topluluğu, özellikle sanayi ürünlerinde 1973'ten beri tedri
ci olarak sürdüregeldiği indirimleri, kısıtlamaları kaldırmıştır. Tarım ürünlerindeki kısıtlama
lar, hem miktar hem gümrük vergisi bazında indirilmiştir; ancak, daha gümrük birliğine gir
meden, bilhassa tarım ürünlerinde, mesala patateste nisan ve haziran aylarında, domates sal
çasında ve meyve suyu özlerinde, belirli zamanlarda bir kısım kota uygulamalarına gitmektedir. 

— 370 — 



T.B.M.M. B : 41 11 . 12 . 1993 0 : 2 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tarım ünlerinde?.. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Tarım ürünlerinde. 
Ama sanayi ürünlerindeki kısıtlamaları kaldırmıştır. Burada konfeksiyon gibi tekstilin bazı 

dallarında, yani pek az istisnayla bir kısım kota uygulamasına gitmektedir. Bunun karşısında 
biz, oniki ve yirmiki yıllık periyotlarda henüz gümrüklerimizi sıfırlamış durumda değiliz; za
ten öylesi de beklenemez. Bunu yapacağımız tarih 1995'tir. Şu anda oniki yıllık listeye giren 
ürünlerde yüzde 60 ilâ 70 nispetinde bir indirim yapıyoruz; yirmiiki yıllık süreç içine alınan 
listede, yani o listeye giren mallarda da yüzde 70 ilâ 80 civarındaki bir indirime gidiyoruz. 

Bununla şunu söylemek isterim : Nasıl, başka dünya ülkeleri ve sanayide atılım yapmış 
ülkeler dünyada yalnızlıktan çekmiyorlarsa; Kuzey ve Güney Amerika'da, Meksika ve Ameri
ka Birleşik Devletleri gibi ülkeler bir siyasî ve ekonomik entegrasyona girmişse; otuzbeş seneye 
yakın bir zamandan beri Avrupa'da bir siyasî entegrasyon olmuşsa, bu siyasî entegrasyonun 
yanında OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, EFTA, GATT gibi birçok siyasî ve ekonomik 
kuruluş varsa; nasıl Uzakdoğu buna kendisini adapte ediyorsa, bizim de gelişmiş ülkeler nez-
dinde böyle bir birliğe girmemizde yarar vardır. Dünyada, uluslar arasında yüzde yüz kâr, sıfır 
zarar diye bir şey yoktur; eğer böyle bîr şey düşünürsek, bunda aldanırız. Gayet tabiî ülkeler, 
bugün sadece ekonomik yönden değil, siyasî yönden de, karşılıklı yararları doğrultusunda, ta
viz ve karşı taviz vereceklerdir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İşçilerimizin serbest dolaşım hakkı... 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Gayet tabiî, o da olacaktır. Zaten, 

Sayın Hocam, Avrupa Birliğine, gümrük birliğine girmenin... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tunç Bilget'e sorun, almıyorlar sizi işte, yedi 

senedir almıyorlar. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Arz edeyim Sayın Hocam. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yedi senedir işçilerimizin serbest dolaşımını kabul 

etmiyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmadan vazgeçelim. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Aslan hocam, izah edeyim ; Biraz 

evvel -herhalde ben anlatamadım- Türkiye'nin birçok istikrarsızlıktan geldiğini, birçok çizgi 
dışı dönem geçirdiğini, buralarda bir sürü bekleme ve dondurma sürelerinin olduğunu demok
ratik nizamımızın göstergesi itibariyle askıya alındığımızı söyledim. Eğer, 1957 yılında doğan 
Avrupa Topluluğunu ve 1960 yılındaki bizim Ankara Anlaşmasını tetkik buyurursanız; orada 
sadece gümrük birliğinin, sadece ortak gümrük tarifesinin uyumlaştırmasının olmadığını; mal, 
hizmet, sermaye, işçi alışverişi ve işçi dolanımı konularında da bir büyük serbestiyete gidileceği 
ve bunun da Türkiye Cumhuriyetinin artı kârı olacağı, vereceği zararının -vereceği zarar varsa, 
vereceği handikap varsa, vereceği kısıtlamalar varsa- üzerinde bir kâr getireceği fikrini taşıyoruz. 

Bakınız, arkadaşlarımız çok güzel belirttiler; bu kadar önemli bir görevde görevlendirilen 
Gümrük Müsteşarlığının -gayet açık yüreklilikle ifade etmek isterim- çağdaş araç-gereç dona-
nımıyla mücehhez olduğunu söylemekte güçlük çekiyorum; bilgisayar bakımından, x-RAY 
dediğimiz ışınlı TIR muayene kontrol cihazları bakımından, bilgili, yetenekli, en az bir lisan 
bilir ve mevzuata hâkim eleman bakımından sıkıntılarımız vardır. Biraz evvel arkadaşlarım söy
lediler, tekrar olsun diye söylemiyorum; 9 bine yakın personelimiz vardır; ama, bunun yüzde 
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70'i ilk, orta ve lise mezunudur; yüzde 30 civarında yüksekokul mezunu arkadaşımız vardır; 
ama büyük fedakârlık ve gayretle çalışmaktadırlar. 

245 gümrük idaremiz var ve hemen söylemek isterim, bu gümrük idarelerimizin bulundu
ğu yerlerde, maalesef, çalışma yüzdesi, potansiyeli sıfıra yaklaşan yönetim yerlerimiz bulunu
yor; ama buna rağmen büyük potansiyel gösteren bölgelerimiz de var. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, daha evvel temelleri atılan tesislerde hizmeti geçen, çalışan 
arkadaşlarıma -hangi partiden olursa olsun- şükranlarımı sunuyorum. Gümrük teşkilatı için 
emeklerini fedakârca serdeden ve Türkiye Cumhuriyetine aşağı yukarı 500 trilyon liralık giriş 
çıkış sorumluluğunu alan değerli gümrük teşkilatı çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. 

Burada belirtmek istediğim husus şu : Şu kısa sürede, özellikle bu önümüzdeki sene ÖSYM 
imtihanını ön sıralarda bitiren 100 gencimizi, Gümrük Müsteşarlığımız, kendine özgü imkân
larla, ileride Avrupa Topluluğuyla olan münasebetlerimizde görevlendirmek üzere bursa tabi 
tutacaktır. Sadece bununla kalmayacağız; inşallah, 1994 yılında, tzmir, Ankara ve istanbul Üni
versitelerinden birisiyle yapacağımız bir ptorokolle, özellikle, yalnız Avrupa Topluluğu mevzu
atı ve gümrük konusunda bilgi ağırlıklı olan -benzetmek caizse, siyasal bilgiler fakültemiz na
sıl, idareci, maliyeci ve hariciyeci yetiştiriyorsa- iktisat fakültelerimizde ve eğitim fakülteleri
mizde, gümrük ve Avrupa Topluluğu bilgileriyle mücehhez yeni yüksekokullar ve fakültelerin 
kurulmasını gerçekleştireceğiz. 

Bu önümüzdeki hafta 3 ihtisas gümrüğü faaliyete geçecek. İhtisas gümrüğü, bilindiği üzere, 
bilhassa personel bakımından, üst düzeyde, yetenekli ve bilgili personelle teçhiz edilmiş, bilgi
sayarla donatılmış ve sadece bir konuya muhassas, bir konuyla iştigalle yetkili kılınan güm
rüklerdir. Gebze, Halkalı ve Yeşilköy ihtisas gümrükleri Türkiye Cumhiriyetinde, ilk defa önü
müzdeki hafta, cumartesi akşamına kalmadan, inşallah, bir mütevazı törenle faaliyete geçe
cektir. 1994 yılı da, 10 ihtisas gümrüğünün faaliyete geçtiği bir yıl olacaktır. 

BAŞKAN —-Sayın Bakanım, çalışma süresi içerisinde bitirmek istiyorum, lütfen... 
DEVLET BAKANI ALÎ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım kibar olduğu için, kısa kesmemi fevkalade uygun bir şekilde söyledi. 
Bütçemiz 1 trilyon 600 milyar lira olmakla beraber, bunun 400 milyar lirası Tütün Fonuna 

ait bir para olduğu için -sayın üyeleri yanıltmasın diye söylüyorum- gerçek bütçemiz 1 trilyon 
200 milyar liradır. 

Değerli arkadaşlarım, bütçemiz konusunda, Sayın Başkanımın müsaadeleri nispetinde çok 
kısa bir bilgi vereyim. 

Bütün bütçenin yüzde 1,5'i nispetinde bir para alıyoruz. Bunun aşağı yukarı 900 milyarı 
-yani yüzde 76 civarında- personel giderlerimiz olacak. Yatırıma da 85 milyar lira ayırabilece
ğiz. Bunun yeterli olduğunu -sorumlu bir bakan olarak- iddia etmiyorum; ama, inşallah, sene 
içindeki imkânları kullanarak, özellikle gümrükleri, yarın girme iddiasında bulunduğumuz, 
Avrupa Topluluğuyla bizi herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmayacak düzeye getirmenin çalış
masını yapmakla yükümlüyüz. Çünkü, Avrupa Topluluğuna girdiğimizde, bir Alman ihracat
çısı veye ithalatçısı Habur Gümrüğünden işlem yapabileceği gibi, Türkiyemizin başarılı bir iş 
adamı da, Hamburg Gümrüğünden Türkiye'ye giriş çıkış yapabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, "TASİŞ" dediğimiz Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü, biraz da her
halde Gümrük Müsteşarlığımızın o andaki yalnızlığından olacak, Maliye Bakanlığımıza bağ
lanmıştır. Halbuki, direkt olarak, Gümrük Müsteşarlığımızın faaliyet alanı içinde ve onun so
rumluluk alanı içinde bulunması lazım gelen bir birimimizdir. Onu da inşallah imkânların ver
diği ölçüde düzeltmeye çalışacağız. 
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Kanunlar yönünden arkadaşlarıma kısa bir bilgi vermek isterim. 
Teşkilat kanun tasarımız hazılanıyor. 
Ayrıca, Avrupa Topluluğu ve gümrük birliğiyle ilgili çalışmalarımız 36 haftalık bir prog

rama bağlandı. Avrupa Topluluğunun yetkilileri ve Gümrük Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakan
lığı ilgilileriyle 36 haftalık bir çalışma, bizi, 1994 yılında Avrupa Topluluğuyla entegre hale ge
tirmenin çalışmaları olacaktır. 

özellikle uluslararası bir anlaşmamız Meclis gündeminde beklemektedir. 
Teşkilat kanun tasarımız hazır olur olmaz -tahmin ediyorum 1994 yılı içinde- Yüce Mecli

se sevk edeceğiz. 
Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclisimizin şundan emin olmasını isterim : Biz, Gümrük Müs

teşarlığı ve onun çalışanları, sizlerin yardımıyla, ikazıyla ve işanyla, Türkiye Cumhuriyetinin 
millî yararlarını sıfırına kadar gözetmekle yükümlüyüz. Bu millî şuurumuzu hiçbir zaman kay
betmedik, katiyen de kaybetmeyiz, mümküri de değil; ama, Türkiye Cumhuriyeti, bugünkü 
potansiyeliyle, eğer çağdaş ülke olacaksa, eğer dört dörtlük bir ülke olacaksa, biz sadece, Mil
let Meclisi kürsülerinde Batı ülkelerinin istatistiklerini, grafiklerini göstermekle yetinmeyip, o 
grafikleri kendimize mal etmenin iktisadî mücadelesini hep beraber, elbirliğiyle yapacağız. 

Bu konuda, Yüce Meclisimizin ve buraya girilmesini eleştiren çok değerli millevtekilleri-
mizin ve arkadaşlarımızın müsterih olmasını istirham ediyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İktidara geldiğimiz zaman göstereceğiz. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başka

nımın müsaadesi nispetinde sadece şunu söyleyeyim : 1991 yılında 22 594 adet, 1992 yılında 
39 916 adet, 1993 yılında da 34 854 adet silah ve mühimmat yakalanmıştır. 

Ayrıca, biraz evvel ECU bakımından durumu anlattım. 
Kaçakçılık ve hayalî ihracat konusunda, tahmin ediyorum en başarılı çalışma bizim zama

nımızda olmuştur, özellikle, hayalî ihracat ve kaçakçılık konusundaki istitastikleri, inşallah 
bir başka vesileyle açıkladığım zaman, buradaki günahımızın fevkalade az olduğunu arkadaş
larımız göreceklerdir. 

Bilecik Gümrüğündeki işlem kapasitesi sıfır. 
Eskişehirdeki sanayi tesisleri itibariyle, Bozöyük Sanayi tesisleri ithalat ve ihracat işlemle

ri, Eskişehir'deki gümrük idaresinde ve Başmüdürlüğümüzden yapılmaya devam ediyor. Ar
kadaşımız söylediği için belirtiyorum. 

Remzi Hatip arkadaşımızın söylediği gümrük idarelerinde yürütülen işlemlerden bizim al
dığımız vergi nispeti yüzde 5'tir. Esasen, vergi tahsilatı, Maliye Bakanlığına bağlı gümrük say-
manlıklarınca yürütülmektedir. Biliyorsunuz, diğer bakanlıklarda, Maliye Bakanlığı tarafın
dan atanan maliye saymanları vardır; onların malî işleri Maliye Bakanlığına aittir. Bu arkada
şımın da, bu yanlış bilgisini düzeltmiş olayım. 

Konut Fonunu biz almıyoruz. Konut Fonu bildiğiniz gibi, bankalara yatırılıyor. Bizim me
mur arkadaşlarımızın, gümrükçülerimizin yaptıkları sadece bir kontrolden ibaret. O kontrolü 
de büyük bir ciddiyetle yapmaya devam ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Mehmet Seven arkadaşımızın söylediği eroin kaçakçılığıyla 
ilgili tüm tahkikatlar yapılmış, dosyalar hazırlanmış ve Hopa Cumhuriyet Savcılığına verilmiş; 
Hopa Cumhuriyet Savcılığı da, bu eroin suçlularını, Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesine 
göndermiştir. . 
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"Bakanlık mı, Müsteşarlık mı?" Tabiî, ben buradayım diye bunu söylemiyorum; mutla
ka, dört dörtlük müstakil bir bakanlık olmalı Gümrük Müsteşarlığı. Hele hele bundan sonra, 
bana göre -benzetmek gibi olmasın- yargı neyse yönetim neyse, idare neyse, eğitim neyse, sağlık 
neyse, o değerde bir ana ilim ve aynı zamanda çalışma dalı olmalı. 

Şu anda Gümrük Müsteşarlığımızda, üç sınıf halinde 52 personelimize lisan eğitimi de 
verilmektedir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.'Verdiğim bilgilerde zaman yüzünden eksik
ler kaldığını kabul ederek, özürlerimi arz ederek, değerli arkadaşlarımın serdettiği bütün fikir
leri, zabıtları alıp, tane tane onları gözden geçirerek, o zabıtlardan çıkardığım işar ve ikazlarını 
rehber ittihaz ederek, ama mutlaka Türkiye Cumhuriyetinin yararına dönük kullanacağımızı 
bildirir, Yüce Heyeti, Gümrük Müsteşarlığı ve Devlet Bakanlığı adına sevgilerimle, saygılarım
la selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, gece oturumu yapmamak için, sürenin bu bütçe bitinceye kadar 

uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şahısları adına, lehinde, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk; buyurun. 
Sayın öztürk, süreniz içinde konuşmanızı tamamlayabilmeniz için zamanınızı iyi değer

lendirmenizi rica edeceğim.. 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerimin 

başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. « 
Değerli arkadaşlar, Gümrük Müsteşarlığı, üstlendiği görev itibariyle; belirlenen dış ticaret 

politikalarını realize etmek, insan ve eşya hareketinin giriş ve çıkışını kontrol etmek gibi önem
li görevlerin yanında, 1993'ün ilk 9 ayında elde edilen verginin yüzde 17'sini ve KDV'nin de 
yüzde 38'ini temin etmek gibi hususları dikkate aldığımız vakit, milyonlarca insanı ilgilendi
ren önemli bir kuruluştur. 

Bu minval üzere, Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde konuşulacak söylenecek çok uzun 
sözler vardır. Müsaadenizle, ben, bu Müsteşarlığın asıl ilgisini çekmesi gereken bir noktaya, 
sadece bu Müsteşarlığı değil, bütün sosyal hayatımızın ve devlet yönetimimizin can alıcı nok
talarından birisine değinmek istiyorum. Bu konu, kaçakçılık ve rüşvet hadiseleridir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupalı bir iktisatçı, gelişmekte olan ülkelere yatırım yapacak olan
ların, rüşveti, maliyetin bir unsuru olarak hesaba katmak zorunda olduklarını ifade etmekte
dir. Böyle bir genelleme ne derece doğrudur; tartışılır; ancak, bu konuya dikkatlerini tevcih 
edenler, şu önemli noktaların altını çizmekte ve ittifak etmektedirler : 

1. Teşkilatlı toplulukların ortaya çıkışından itibaren bütün cemiyetlerde.rüşvet konuşul
maya başlanmıştır. 

2. Cemiyetler en yüksek refah seviyesine ulaştıkları vakit bile, rüşvet.varılığını sürdüre-
gelmiştir. 

3. Hangi rejim, hangi düzen yürürlükte olursa olsun, rüşvet varhğını sürdürmüştür. 
4. Kriz dönemlerinde rüşvet artma istidadı göstermiştir. 
5. Bürokrasi ve kırtasiyecilik rüşvetin gıdası olmuştur. 

. Toplumu bir humma gibi saran bu hastalık, gümrüklerde son yıllarda daha korkunç bo
yutlara ulaşmıştır. Dün bu kapılarda rüşvetin kahramanları, başlarını döndüren para hırsıyla 
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hareket eden görevliler, geçimi dar ise genişletmek için, geçimi iyi olan hayat seviyesini daha 
yükseltmek için bu zavallı davranışları bir meziyet sanıyordu; ama, bugün, bu rüşvetin, yol
suzluğun bedeli olarak, yatanın bölünmesi, parçalanması noktasında gayret gösterenlere fırsat 
tanınmaktadır. 

Bilindiği gibi, bölücülük ve terör olaylarına destek veren iki önemli unsur vardır. Bunlar
dan birisi, silah kaçakçılığı -ki, önemlisi silah kaçakçılığıdır- ve bir diğer önemli husus, yolsuz
luktur. 

Teröre destek veren bu rüşvet, yolsuzluk, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı konu
sunda gümrük kapılarımız büyük şaibe altındadır ve buralarda yapılamayan görevlerden dola
yı bunların destek gördüğüne dair ciddî emareler ve belirtiler vardır. Hatta, geçen on, yıllık 
dönemde, bölücü terörün arkasındaki maddî kaynağın büyük bir kısmı bu yollarla karşılan
mıştır. Yani, yaygın tabiriyle, gümrük kapılarımız, yol geçen hanına dönmüştür. 

Bu hayatî konu önemine binaen, derhal, ciddî bir şekilde dikkate alınması gerekir. Sayın 
Bakanımızın ve teşkilatının, bu konunun ciddiyetini idrakten âri olmadıklarına olan inancımı
zı bir daha teyit etmek isterim. 

Bu iş, çok da zor değildir. Geçmişten, ibretle, ders alarak, örnek alarak takip edilecek uy
gulamalar var. Yakın tarihimizde, Gümrük ve Tekel Bakanı Rahmetli Gün Sazak Beyin icraatı, 
şerefle yad edilecek, örnek alınacak uygulamalarla doludur. 

Değerli milletvekilleri, kudretli, dürüst ve âdil yöneticiler, rüşvet kaçakçılık olaylarını as
garîye indirebilirler. Meselenin özü, insanın inanç, ahlak ve şahsiyetinde düğümlenmektedir. 
Kilit noktalara, vicdanını kendisine bekçi kabul eden, yüksek ahlak sahibi inançlı insanları, 
daha doğrusu, sadakat sergileyen değil, liyakat gösteren insanları yerleştirmek gerekir. 

Gümrükleri bu kötü şöhretlerinden ancak, kurulu düzene teslim olmayacak karakterde 
insanları buraya yerleştirmekle kurtulmak mümkündür. 

Buralarda görev alan insanları siyasî kanaatleriyle değil, faziletleriyle, liyakatleriyle de
ğerlendirmek gerekir kanaatindeyiz. Bu sayede, hudutlarda, gümrük kapılarında, havaliman
larında ve devletin her kademesinde müşteki olduğumuz ve devleti felç eden, ahlakî değerleri 
ortadan kaldıran kaçakçılık ve rüşvet olayları son bulur. Bu sayede, bölücü terörün gıdası bü
yük oranda kesilir. 

önemli gördüğüm bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bugün Suriye'den TIR'Iar dolusu 
kaçak eşya girmektedir; deterjan girmektedir, çay girmektedir, vesaire girmektedir. Bunlar köylere 
kadar uzanıyor. Hatta ve hatta, o sınır kapılarındaki veya o bölgedeki köylerimiz, âdeta Suri
ye'nin pazarı haline gelmiştir. 

Nasıl giriyor; düşünüyoruz.. Bunun iki yolu vardır : Birincisi; oradaki gümrük memurları 
göz yummaktadır; bu suretle, bu kaçak mallar gümrük kapılarından içeri girmektedir.. Köyle
re kadar uzanıyor; o zaman jandarma da ikinci olarak göz yummaktadır. Çünkü, bu mallar 
TIR'larla ta köylerimize kadar gidiyor. Şimdi, TIR'larla bu kaçak malların girdiği bir ortam
da, silah girmiş, uyuşturucu girmiş, bunları artık normal gidişattan sayıyoruz. Bu kapıların 
mutlaka ve mutlaka kontrol altında tutulması gerekir. 

Son zamanlarda, Habur ve Gürbulak sınır kapılarında görev yapmak üzere gönüllü ele
manlar aranmakta olduğunu duyuyoruz ve bu hususta birtakım müracaatlar dikkatimizi çek
mektedir. Çok dikkatli olarak meselenin üzerine gidilmesini istiyoruz. Çünkü, buralara gönüllü 

— 375 — 



T.B.M.M. B : 41 11 . 12 . 1993 0 : 2 

olarak müracaat etmek durumunda olanların sicilleri dikkate alındığı takdirde, bugüne kadar 
dert yandığımız, bölücülüğün gıdasını bunlar eliyle temin etmek gibi bir durumla karşı karşıya 
olduğumuzu, huzurlarınızda belirtmek isterim. 

Son olarak, bu teşkilat içindeki kuruluşlardan biri olan Gümrükler Muhafaza Genel Mü
dürlüğünün bazı eksikliklerine dikkat çekiyorum. 3 bin personeliyle hizmet vermeye çalışan 
ve 1992 yılında 156 milyar, 1993 Eylül ayı itibariyle 200 milyar TL. değerinde eşya ve araca, 
kaçak eşya ve araç şüphesiyle el koyan bu teşkilatın, araç ve gereç yönünden yeterli şekilde 
donatılması ve modernize edilmesi ile personelinin diğer silahlı teşkilatlarımıza tanınmış olan 
yıpranma zammından yararlandırılmasının sağlanması suretiyle, teknik imkânların genişletil
mesinin, moral değerlerinin artırılmasının, kaçakçılıkla mücadelenin daha etkin verilmesini sağ
layacağı kanaatimizi, bu vesileyle belirtmek istiyorum. 

Bütçenin memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen?.. Yok. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Olur mu?! 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Bu konudaki belgeyi Divana takdim ediyorum; söz 

aldığıma dair belgedir Ercan Bey. 
'• ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — O zaman olur... 

BAŞKAN — Sayın Eler, lütfen, zamana dikkat edelim; buyurun. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle, hepi

nize saygılarımı sunuyorum. 
Gümrük kapılarının ve limanların öneminin her geçen gün arttığı ve dolayısıyla, Gümrük 

Müsteşarlığının, bu nedenle, gerekli şekilde ele alınması gerektiği her gün belli olmaktadır. 
En son, Amerika Birleşik Devletleri ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin 

hudutlarımızdan çeşitli geçen ve uyuşturucu madde kaçakçılığını finanse edenlerin bu terörist 
örgütler olduğunu ve onlarla ilgili olarak yasaklama konulduğunu basından izlemekteyiz. Bu 
nedenle, Gümrük Müsteşarlığının ye personelinin önemi ve görevleri daha çok artmaktadır. 

Ancak, devamlı olarak, nedense hep kara hudutlarındaki gümrük kapıları üzerinde du
ruldu. Bence en önemlisi, deniz limanlarıdır ve kaçakçılığın da çoğu denizlerden yapılmakta
dır; fakat, bu daima gözardı edilmekte. Bu, Gümrük Müsteşarlığıyla ilgili olmayan bir durum
dur. Buna gereken önemi vererek personel takviyesi, yaparak kaçakçılığı önlemek için kolluk 
kuvvetlerini gereken ve istenilen şekilde -deniz hudutlarımıza paralel bir kolluk kuvveti- ayır
mamaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, gümrük kapılarının ve limanlarının sayısı ve donamı -Sayın Baka
nımız da belirttiler- yeterli değildir. Ayrıca, bazı kapı ve limanların işlerliği de dış politikamız
daki gelişmelere göre önemini yitirmektedir, örneğin, Irak'taki Habur Kapısı, ambargo ve bo
ru hattındaki kısıtlamalar, Çekiç Güç ve diğer düşüncelerle, bu yörede yaşayan insanlarımız, 
hem nakliye yönünden hem ticaret yönünden, işsizliğe, dolayısıyla da yoksulluğa itilmiş, hatta 
göçe zorlanmıştır ye buradaki insanlar kaçkaçılık dahi yapmaya zorlanmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Balkanlardaki gelişmelere göre, Kapıkule önemlidir. Orta Asya'da 
kaybettiğimiz o imkânları Balkanlarda da kaybetmek üzereyiz. 
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Burada, değerli arkadaşlarıma, çok önemli bir konuyu, altını çizerek belirtmek istiyorum; 
kendilerini tenkit ederek değil; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak öneri veririz, çözüm de 

üretiriz; ama, siz kale alırsınız veya almazsanız... 
Şimdi söylüyorum : Geçmişte Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte Yunanistan ile Bulga

ristan arasındaki dostluk bizim lehimize gelişti; ülkemiz ile Bulgaristan, Arnavutluk ve Make
donya arasında bir yaklaşma oldu; Yunanistan da Sırbistan'a yaklaştı. Bu arada, Merhum Cum
hurbaşkanı Turgut özal ile birlikte Balkanlara gittiğimde, başta Bulgaristan, Makedonya ve 
Arnavutluk'u ziyaretimizde; Edirne, Burgaz, Tiran ve Üsküp karayolu bağlantısı öngörülmüş
tü ticaret için ve olumlu gelişmeler olmuştu, bizim lehimize gelişmişti. 

Dostlukların kalıcı olmasının başta gelen nedeni ticarettir ve turizmdeki gelişmelerdir; fa
kat, her nedense, dört beş aydan beri, Balkanlardaki bu üstünlüğü Yunanistan'a kaptırdık. Yu
nanistan, bu arada Almanya'nın da desteğiyle, Romanya ve Tuna'ya bağlantılı ta Ukrayna'ya 
kadar uzanan anlaşmalar yapmıştır ve karayolu bağlantısı kurmuştur. Biz bunda geç kalıyo
ruz. Nasıl oldu,da, bizim lehimize gelişen bu karayolu bağlantısını biz onlara kaptırdık? Bu
nun nedenini aramak lazım. Şimdi bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Hükümet, geç kal
madan, derhal Bulgaristan ile olan bağlantımızı, Tekirdağ Limanına demiryoluyla bağlarsa, 
Yunanistan'ın lehine olan bu gelişme, hemen bizim lehimize dönecektir. Ayrıca, Karadenizde-

M limanlarımızın Akdenizdeki limanlarımızla demiryolu bağlantısını yapmalıyız; ayrıca, Gü
neydoğu Anadolu'daki GAP ve ilerideki gelişmelere paralel olarak diğer bazı yerlere de bağla
mamız gerektiği, inancı içerisindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, 31 Ağustos günü Bakanlığa bir soru önergesi vermiştim. O soruma 
yanıt alamadığım için onu tekrarlamak zorunda kalıyorum ve vaktinizi aldığım için özür dili
yorum. Bu Balkanlardaki gelişmeler sonucunda, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya 
çıkan iç karışıklık ve çatışmalar nedeniyle, Kapıkule'den ülkemize karayoluyla giriş yapanların 
sayısı oldukça azalmıştır, öte yandan, geçen yıl Edirne'de tarihi Alipaşa Çarşısının yanması, 
turizmi ve ticareti olumsuz etkilemiş, ayrıca, Meriç Nehrinin kuruması nedeniyle tüm çiftçi
miz, halkımız, esnafımız ekonomik yönden zayıflamış ve güç durumda kalmıştır; hatta bu, 
Edirne-tstanbul güzergâhındaki benzin istasyonlarını, turistik tesislerini ve konaklama mer
kezlerini işlemez duruma getirmiştir. 

Bu arada Münih-tstanbul arasında Devlet Demiryolu tarafından özel tren seferleri, konu
larak, Edirne'nin ekonomisinde büyük yer tutan gurbetçilerin, böylece edime ve Trakya Böl
gesine uğratılmadan direkt olarak İstanbul'a getirilip götürülmeleri, yalnız Edirne'de değil, 
Edirne-tstanbul karayolu üzerindeki tüm esnafı iflasın eşiğine getirmiştir. Bu durum, halkın 
büyük tepkisine neden olmuştur. Bütün bu olumsuzlukları önlemek için, Münih-Edirne kuşet 
hattı kurulabilir; böylece, trenle geçen otobillerin Kapıkule Gümrüğünde muayene edilerek, 
isteyenlerin İstanbul'a karayoluyla devam etmelerine olanak sağlanabilir. Bu sayede, Edirne'de 
bozdurulan dövizlerle Edirne ekonomisine canlılık gelmesi yanında, Edime-Lüleburgaz-tstanbul 
karayolu boyunca tüm tesislerin çalışmasına olumlu katkıda bulunulacaktır. 

Diğer taraftan, İstanbul'a zorunlu olarak trenle getirilen grubetçilerin arabalarıyla gelme
leri sağlanırsa, İstanbul trafiğine girmeden, zaman ve para kayıplarına yer vermeden, Edirne-
tstanbul arasındaki ikibuçuk saatlik bir karayolu ulaşımıyla Fatih Köprüsünden Anadolu'ya 
geçmelerine, böylece İstanbul trafiğinin rahatlamasına da imkân verilecektir. 

Edirne'nin bugün en büyük sorunu gizli işsizliktir. Yatırımlarda, nedense, kalkınmada ön
celikli yöreler... 
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MELÎH PABUÇÇUOĞÜJ (Balıkesir) — Bravo Hasan Bey!.. Gümrük Müsteşarlığı büt
çesi görüşülüyor!.. 

HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — ... arasında yer alan İsparta kadar gözetilmeyen ili
mizde, Ayşe Kadın Tren istasyonunun iç gümrüğe dönüştürülmesinin, ekonomiye taze bir kan 
olacağı ve bu uygulamayla, ayrıca Halkalı Gümrüğüne mal indirenlerin zaman ve para kayıp
larının da önleneceği düşünülebilir. 

Değerli arakdaşlarım, sınır ticaretini geliştirmek için gümrük kapıları yetersizdir. Edirne 
İlinin Uzunköprü ve Lalapaşa İlçeleri hudutlarına da yeni gümrük kapıları açılabilir; bunun 
ticarete ve turizme ayrıca katkısı olabileceği gibi, diğer kapılara da giriş çıkışlarda, daha rahat 
çalışma imkânı verebilir. 

BAŞKAN —• Lütfen tamamlayalım. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Gümrük Müsteşarlığının bütçesi 1 trilyon 581 milyar 610 milyondur. Ancak, bunda en 

büyük payın cari harcamalara ayrıldığı görülmektedir. Katma protokol yürürlüğe girdikten yir-
miiki yıl sonra, yani 1973'ten bu yana 1995'te, Avrupa Topluluğuyla gümrük birliğine geçilece
ği düşünüldüğünden, ayrılan kaynağın yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır. 

Bu Müsteşarlığın görevlerini ülke ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerine getirmesi için, 
acele olarak, bakanlığa dönüştürülmesinde yarar vardır. Çünkü, bir taraftan Avrupa Toplulu
ğuna üye devletlere karşı gümrük vergilerimiz sıfırlanırken, diğer yandan da Topluluğun Türk 
gümrük tarifesine göre daha düşük olan ortak gümrük tarifesine uyulacaktır. Dolayısıyla, iki 
gelişmeyle karşı karşıya kalacağız, Birincisi, malî açıdan bir gelir kaybına uğrayacağız. İkincisi 
de, korumacılık açısından birçok sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan, Toplulukla belirle
necek ortak statüde bizim çok dikkatli olmamız gerekir, özellikle gümrük idaremiz, bu konu
da ülkemizin çıkarlarını daha çok gözeten ciddî bir çalışma içine şimdiden girmelidir. Toplu
luk ülkelerine uyum sağlayabilecek teknik donanım ve tesisat alınmalı, personeli de hizmet içi 
eğitimden acele olarak geçirilmelidir. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum -sabrınıza teşekkür ediyorum Sayın Başkan- Edirne 
Gümrüğüne giriş çıkış yaparken -basında da izlediğimiz gibi- birtakım kaçakçılık olaylarının 
Meclise kadar, milletvekillerine kadar uzadığı hakkında söylentiler basında da çıktı. Bunların 
tekzip edilmesi gerekir veyahut da böyle bir iddia varsa, bu milletvekili arkadaşımın çıkıp do
kunulmazlığının kaldırılmasını istemesi gerekmektedir; çünkü, Edirne'de bu söylenti yaygındır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eler, size söz verdikten sonra bir müracaat kâğıdınız elime geçti size bu müracaat

tan dolayı söz vermedim; çünkü, bu usulden değildir; ben, boşluktan dolayı size söz verdim. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkanım, özür dilerim. Buna gerek görmemiş

tim zaten; fakat, Sayın Ercan Bey böyle olduğunu belirttiler; kendisinin engin tecrübelerine 
dayanarak, bu konuları da bildiğini zannederek verdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, Sayın Erbaş soru sormak istiyorlar. 
Başka soru sormak isteyen arkadaş var mı?.. Yok. 
Buyurun efendim. 
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FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkanım, delaletlerinizle şu sorularımın Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum : 

1. Hakkâri-Şemdinli sınır ticaret kapısı Koalisyon Hükümeti döneminde kapatılmıştı; 
açılması düşünülüyor mu? 

2. Van-Başkale ve Van-özalp Kapıköy sınır kapılarında gümrükleme yapılamamaktadır; 
bu kapılarda gümrük kuruluşları kurulacak mıdır? 

3. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Osmanlı dönemindeki kapitülasyonlardan 
çok çektik. Ortak Pazara veya kısa adıyla AT'a girmek için vereceğimiz malî, hukukî ve siyasî 
sahadaki tavizler, modern kapitülasyon sayılacak mı sayılmayacak mı? 

4. Türkiye'de yeni gümrük komisyoncusu sınavları açılıyor mu? Gümrük komisyoncusu 
sertifikası veriliyor mu? Türkiye'de kaç tane gümrük komisyoncusu vardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, yazılı mı cevap vereceksiniz? 

DEVLET BAKANI ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Efendim, 3 üncü soruya cevap veriyo
rum : Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman yeni bir kapitülasyona meydan vermeyecektir, millî 
haysiyet ve yararını koruyacaktır. 

İmtihanlarımız ÖSYM'ye göre yapılmaktadır. 
Hakkâri-Şemdinli ve Van-Başkale ile ilgili sorularına yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 178 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Gümrük Kanunlarının Uygulanması ve İzlenmesi 652 010 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Gümrük Kaçakçılığı ile Mücadele Hizmetleri 334 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 416 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 581 610 000 000 
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BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Müsteşarlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
Gümrük Müsteşarlığı 1994 malî yılı bütçesi böylece kabul edilmiş oluyor; hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bugünkü programımız tamamlanmıştır. ' 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 12 Aralık 

1993 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.15 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628)-
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) (Da
ğıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

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 




