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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı.
Birinci Oturum
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan;
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına,
Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in,
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Keçeciler'in;
Belçika'ya giden Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına vekalet etmesi uygun görülen Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin aynı tarihte yurt dışında olacağından, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran
tnan'ın;
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu.
ölüm cezasına hükümlü Mustafa Bahar hakkındaki dava dosyasının (3/310) geri verilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın Hüküme
te geri verildiği;
Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 Arkadaşının, Körfez kriziyle ilgili yeni geliş
meler ve bu konuda izlenen politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34)
Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sı
rasında yapılacağı;
Açıklandı.
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine de
vam olunarak;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edildi.
Başkan
Başkanvekili
E. Yıldırım Avcı
Kâtip Üye
Balıkesir
Ali Sami Akkaş

Kâtip Üye
Çanakkale
Mümin Kahraman
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İkinci Oturum
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları
(1/752,1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 488,489, 495, 493) görüşmelerine de
vam olunarak;
Cumhurbaşkanlığı,
Sayıştay Başkanlığı,
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve
Danıştay Başkanlığı,
1991 Malî Yılı bütçeleri ile 1989 Malî Yılı kesinhesapları kabul edildi.
12 Aralık 1990 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime saat 19.50'de son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Yılmaz Hocaoğlu
Kâtip Üye
Balıkesir
Ali Sami Akkaş

Kâtip Üye
Çanakkale
Mümin Kahraman
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 10.00
BAŞKAN : BaşkanvekiU Aytekin Kotil
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), AH Sami Akkaş (Balıkesir)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

1. — 1991 Malt Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasar
ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 488, 489, 495, 493) (1)
A)

BAŞBAKANLIK

1. — Başbakanlık 1991 Malî Yûı Bütçesi
2. — Başbakanlık 1989 Malî Yûı Kesinhesabt
BAŞKAN — 1991 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu
Tasarıları ile, 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Programa göre, Başbakanlık bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Başbakanlık bütçesi üzerinde grupları ve şahıslan adına söz alan sayın üyelerin adlarını
ve söz sıralarını okuyorum :
DYP Grubu adına Sayın Mehmet Gölhan; ANAP Grubu adına Şevki Göğüsger, İsmail
Şengün; SHP Grubu adına Cemal Sevmen, İrfan Gürpınar.
Şahısları adına; Sayın Alaattin Fırat ve Sayın Tayfur Ün.
Gruplar adına konuşma süresi 1 saat, şahıslar adına konuşma süresi 10 dakika olacaktır.
Gruplar adına birden ziyade kişinin konuşması halinde, süreyi, milletvekilleri kendi arala
rında bölüşeceklerdir. Birinci konuşmacı yarım saati aştığı takdirde, kendisinden sonra konu
şacak arkadaşın süresinden kullanmış olacaktır.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Gölhan; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Başbakanlık bütçesi Üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak
üzere huzurunuzdayım.
Başbakanlık bütçesinin, ülkemize, milletimize ve Başbakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu
olması dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

(1) 488, 489, 495, 493 S. Saydı Basmayazüar 10.12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına e
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Bütçeler, devletin bir yıl içerisindeki gelir ve giderlerinin tahmin edildiği, bunların toplan
masına ve harcanmasına müsaade edilen, hükümetlerin siyasî görüş ve tercihleri doğrultusun
da hazırlanan yasalardır.
Bütçelerin siyasî bir özellik taşıması, gayet tabiî ki, onun siyasî çıkarlar doğrultusunda
kullanılması hakkını kimseye vermemektedir. Burada aslolan, kamu kaynaklarının, ulusun ya
rarına en optimal şekilde kullanılmasıdır; siyasî çıkar sağlama bahis konusu değildir ve olma
malıdır da.
Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine imkânlar ölçüsünde ve demokratik kuralların gerek
tirdiği ölçüler dahilinde cevap verebilmek esastır.
Bütçe kanunları, ülkenin ekonomik gelişmesini belirleyen, ülke kaynaklarının bir yıl sü
reyle, yıllık plan ve program çerçevesinde nasıl kullanılabileceğini gösteren, kamu hizmetlerini
yerine getirebilmek ve toplumun refahını artırabilmek için, milletin ihtiyaçlarına ve isteklerine
cevap verecek doğrultuda, öncelik sırasına göre kaynakların dağılımını sağlayan, yani ülkenin
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında, kaynakların yıllık dağılımını gösteren, ekonomik
ve malî olduğu kadar, siyasî nitelik taşıyan hukukî belgelerdir.
Sayın milletvekilleri, bütçe müzakereleri, Yüce Meclisin en önemli görevlerinden bir tane
sidir. Bu mühim görevin yapılması sırasında, keşke bu kürsüden görüşlerini belirten değerli
arkadaşlarımız şu boş sıralara hitap etme durumunda kalmasaydı; keşke, ekseriyete hitap etme
imkânı bulabilseydi. Bunu gönülden arzu ediyoruz ve bunu senelerdir sağlayamamanın üzün
tüsünü hep beraber duyuyoruz.
ALAATTtN FIRAT (Muş) — Siz anlatın, biz gelmeyenlere söyleriz.
TALAT SARGIN (Tokat) — Zatı âlinizi de hiç göremiyoruz. Kendi grubunuzda da üç kişi
var...
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Sağın, solun farkı yok, "Boş sıralar" diyorum.
Binbir fedakârlıkla, milletimizin ödediği vergilerle toplanan gelirler, halkın tercihleri ve
beklentileri doğrultusunda harcanmakta mıdır? Kamu kaynakları, milletin yararına en opti
mal şekilde kullanılmakta mıdır? Bunları, ince eleyip sık dokuyarak tartışmak durumundayız.
1991 yılı bütçesini incelediğimizde, yapısı ve hedefleri bakımından halkımızın beklentile
rine cevap verebilecek durumda ve mahiyette görülmemektedir. Bu bütçenin hazırlanmasına
esas olan makro ekonomik hedeflere baktığımızda, 1991 yılında büyüme hızı yüzde 5,9; gayri
safi millî hâsıla 439,6 trilyon lira; olacak enflasyon beklentisi ise yüzde 45; ithalat 23,1 milyar
dolar; ihracat 14,1 milyar dolar; dış borç ödemesi 7,9 trilyon; iç borç ödemesinin ise 5,6 trilyon
lira olduğu görülüyor. 1991 yılında bütçe harcamaları 104,78 trilyon Türk Lirası; 1991 yılında
bütçe gelirleri ise 84,13 trilyon Türk Lirasıdır. Bu durumda bütçe açığı 20,65 trilyon Türk Lira
sı olacaktır.
Bu bütçeyi klasik bir bütçe halinde ifade etmek gerekirse; tahsilat bakımından, gelirler
84,13 trilyon, borçlanma 34,19 trilyon, toplam 118,32 trilyon lira eder. ödemeler ise; bütçe har
camaları 104,78 trilyon, borç ödemeleri 13,54 trilyon, toplam 118,32 trilyon lira şeklinde gös
terilebilir. 1990 yılı bütçe açığı \\ trilyon lira idi. Bu bütçedeki açık ise, 1990 yılına nazaran,
yüzde 88 nispetinde artmıştır. Bu harcamalara borç anapara ödemeleri dahil değildir. Buna borç
— 278 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O:1

anapara ödemeleri dahil edildiğinde, bütçe açığının gerçek miktarı 34 trilyon liraya çıkmakta
dır. Yani, 1990 yılı bütçe açığından 15 trilyon lira daha fazladır. Bütçe açığının Gayri Safi Millî
Hâsılaya oranı ise yüzde 7,8 olmaktadır.
Değerli milletvekilleri, görülüyor ki, ANAP hükümetleri sekiz senedir maalesef bu bütçe
yi denk yapamamıştır, bütçenin iki yakasını bir araya getirememiştir. 1991 yılı bütçesinde de
açıklar, yine, iç borçlanma suretiyle karşılanacaktır. 1991 yılı bütçesinin yüzde 34,4'ü personel
harcamalarına, yüzde 39,4'U de transfer harcamaları olmak üzere, yüzde 73,8'i bulmaktadır.
Bakiye, yüzde 26,2 gibi ufak bir bölümü de, yatırımlar ve devletin diğer masraflarına harcana
caktır. Yani, bütçe rakamları büyümüş olsa dahi, hizmetler, maalesef küçük kalmaktadır. Dev
let, yüksek faizle kredi alıp, yatırım yapan, özel kesim gibi borçlar içinde çaresiz çırpınmakta
dır ve senelerce bu kısır döngüden bir türlü kendisini kurtaramamıştır, kurtulması da müm
kün değildir.
Sayın milletvekilleri, 1991 yılı bütçesinde yatırımlara yeterli ödenek yoktur; yatırımlara
ayrılan pay, sadece yüzde 14'tür. Bu bütçeyle ülkenin üretim potansiyeline ciddî bir ilave yapıl
ması mümkün görülmemektedir. Bu bütçede refaha para yoktur, bu bütçede memurlara daha
fazla bir ödenek yoktur. Bu açık bütçeyle enflasyonu önlemek de mümkün değildir. Bu büt
çeyle, 4,5 milyonu bulan işsizler ordusuna, yine bir ümit ışığı görülmemektedir. Bu bütçe, bir
kalkınma ve refah bütçesi değildir. Bu bütçeyle, yine üniversite kapılarında bekleyen 700 bin
gencimize okuma imkânı da temin edilemeyecektir. Bu bütçeyle, hastane kapılarında kendi ka
derine terk edilen fakir vatandaşların tedavileri nasıl sağlanabilecektir? Bu bütçeyle, gelir da
ğılımındaki çarpıklıklar, uçurumlar nasıl düzeltilebilecektir?
Bu iktidar zamanında bir türlü durdurulamayan enflasyon dolayısıyla, bütçe rakamları,
gayet tabiî devamlı büyümektedir. 1991 yılı bütçesi de, geçen seneye nazaran, yüzde 54 büyü
müş görünmektedir; ancak, yatırımlarda yeterli büyüme yoktur. Sadece devletin borçları bü
yümektedir. Bu bütçeyle, borç ödemelerini de nazarı itibara aldığımız takdirde, kamu maliyesi,
gayri safi millî hâsılanın yüzde 26,9'unu harcama yetkisi olarak almaktadır; fakat, bunun yüz
de 7,8'lik kısmının karşılığı yoktur. Yani, gayri safi millî hâsılanın yüzde 7,8'ine tekabül eden
kısmının karşılığı bütçede görünmemektedir. Bu miktar, şimdilik karşılığı olmadan harcana
caktır. Zira, 1991 yılı bütçe gelirleri 84.13 trilyon Türk Lirası olup, borç ödemeleriyle beraber
giderler, 118.32 trilyon olacaktır. Bütçe gelirleri, giderlerin sadece yüzde 71'ini karşılayabilmek
tedir. Bu yapıda hazırlanmış olan bir bütçenin enflasyonist bir baskıdan kurtarılması, kurtul
ması da mümkün değildir. Böylesine açık bir bütçe, enflasyonla mücadeleye kararlı bir hükü
metin kabul edeceği bütçe de olmamalıdır. Bu açıkla, enflasyonun düşürülmesi de söz konusu
değildir. Bu iktidar, ülke kaynaklarını, maalesef üretken olmayan yatırımlara kaydırdığı ve ye
ni kaynak yaratıcı imkânlar da getirilemediği için, bütçe açıklarını yedi sene boyunca başvur
duğu klasik metotlarla yine kapatma çaresini arayacaktır. Yani, sermaye piyasasına sahip çıka
cak, kamu iktisadî teşebbüsleri ürünlerine zam yapacak, Merkez Bankası kaynakları kullanı
lacak, dış borçlanmaya gidilecek, yatırımlar kısılacak, destekleme fiyatları düşük tutulacak,
işçi ve memurlara enflasyonun altında zam verilecek... Tabiî ki, bu tedbirler neticesinde, enf
lasyon yine düşmeyecek ve vatandaşı ezmeye yine de devam edecek.
Sayın milletvekilleri, ANAP İktidarları döneminde devlet, borçlarını borç alarak ödemek
tedir. Şu anda devletimizin 50 milyar dolar dış borcu ve 60 trilyon Türk Lirası da iç borcu bu
lunmaktadır. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, dış borç alınmasına hiçbir zaman karşı olmadık ve
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karşı da değiliz; ancak, alman borçların kullanılış şekline karşıyız. Borç alman dolarlar, yanlış
hedeflere yönlendirilmiştir; yatırımlara kaydırılmamıştır, üretken yatırımlara kaydırılmamıştır,
üretken olmayan sahalara yatırım yapılmıştır. "Ülke için bu, çıkış yolu değildir, olmamıştır,
olamayacaktır. Tek çıkış yolu, üretimi teşvik etmekten geçer, ülkenin üretim potansiyelinin ar
tırılmasından geçer. Bunun yolu da sanayileşmektir" diyoruz.
Sayın milletvekilleri, ülkemizin bugün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunu, şüphesiz ki
enflasyondur; yani hayat pahalılığıdır. Enflasyon konusunda büyük bir iddia ile ortaya çıkan
ANAP hükümetleri, yedi sene boyunca enflasyona mağlup olmaktan bir türlü kurtulamamış
tır. Hükümet, enflasyonu bir devlet politikası haline getirmiştir. Yedi senedir yenik düştüğü
enflasyon konusunda, çok zikzaklar çizen, çok çelişkili sebepler ileri süren hükümetin, bu ko
nuda hiçbir inandırıcı vasfı da kalmamıştır. Zira, her sene verilen vaatlere rağmen, enflasyon
ateşi bir türlü düşürülememiş, vatandaşın yanması devam eder olmuştur. Tabiî ki Hükümet
de, yanan vatandaşa seyirci kalmakta devam etmiştir. "İki sene içinde enflasyonu yüzde 10'a
indireceğiz" vaadiyle iktidara gelen ANAP, yüzde 30 enflasyonu beğenmezken, yedi sene so
nunda hâlâ enflasyonu yüzde 55-60'Iarın altına indirememiştir. Her sene bir türül düşüremediği enflasyon için ayrı gerekçeler ortaya atmaya alışık olan bu Hükümet, bu sene de can kur
taran simidi gibi, Körfez krizine sarılmıştır. "Enflasyon azalmadan fakirin durumunu düzel
teceğini iddia edenler, en büyük sahtekârlardır; çünkü, dünyada bunu yapabilmiş hiçbir hükü
met yoktur. Enflasyonu düşürmeden kalkınabılen ülke yoktur. Biliyorsunuz, Hükümet olarak
öncelikle hedefimiz, enflasyonun belini kırmaktır" diyerek işe başlayanlar, enflasyonun düşü
rülmesinde başarılı olamayınca, enflasyon artışından, önce Ulusu Hükümetini sorumlu tut
muşlar, daha sonraki yıllarda da enflasyon artışları, kötü hava şartlarına bağlanmıştır, sebze
ve meyve fiyatlarına bağlanmıştır, haksız kâr ve karaborsaya bağlanmıştır, halkımızın daha iyi
yaşama istemesine bağlanmıştır. Ancak, bütün bu mazeretler yeterli görülmemiş ve enflasyon,
ülkenin dışa açılmış olmasına, vaktiyle alınan borçların ödenmek durumunda kalınmasına bağ
lanmıştır. "Geleceğimizi vaktiyle yiyenler, enflasyona neden olmuşlardır" diye, enflasyonu geçmiş
hükümetlerin sırtına yüklemeye çalışanlar, 18 milyar dolarda devir aldıkları dış borçları 50 milyar
dolara çıkarmışlardır. Bu durumda, ülkenin geleceğini kimlerin yemiş olduğunu sormak bizim
hakkımız olmaktadır; bu takdiri sizlere bırakıyorum değerli milletvekilleri.
Enflasyon karşısında aciz kalan Hükümet, "Enflasyonu düşürmeden kalkınabılen hiçbir
ülke yoktur" dediğini unutmuş, bu defa da, "Kalkındığımız için, enflasyon da bu büyük de
ğişmenin bedelidir" diyerek, çok çelişkili beyanatlar vermiştir. Tabiî bu, inandırıcı olmamaktadır.
tktidarın yeni endeksleme metodu da enflasyonu kurtaramamıştır. Bilindiği gibi, bu sene
ocak ayında aylık enflasyon arttığı halde ve yıllık enflasyon yüzde 69'u bulduğu halde, yeni
endeksleme metoduyla yüzde 60 olarak gösterilmiştir; yani yeni endekslerle enflasyon 9 puan
azaltılmıştır. Bu suretle enflasyon haksızlığına bilimsel bir şal örtülmeye çalışılmıştır; ancak
bu da yeterli olmamıştır, "Enflasyonu makul seviyeye indireceğiz" diyenler, yine mahcup ol
muşlardır. Vatandaş, enflasyonun kâğıt üzerinde düşürülmesini değil, çarşıda, pazarda, file
sinde ve mutfağında görmek istemektedir.
Enflasyonla mücadele gücü bulamayan Hükümet, kamu iktisadî teşebbüsü mamul ve hiz
metlerinde fiyat artışlarını da durdurmuştur. Ayrıca, özel kesime talimat vererek, fiyat artır
mamaları istenmiştir. Böylece Hükümet, serbest piyasa ekonomisinin serbestliğini büsbütün
ortadan kaldırmış ve güdümlü bir ekonomi modeli uygulamaya yönelmiştir. Bu suretle, Hüküme— 280 —
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tin özel sektöre yönelik ekonomi politikasına taban tabana aykırı bir tatbikata girilmiştir; an
cak bütün bu zorlamalar, "Enflasyon yüzde 30'u aşarsa istifa ederim" diyen bir sayın bakanı
yerinde tutmaya yetmemiştir, yetmeyecektir. 11 Haziran günü bir sayın bakan, "Aralık 1989
- Aralık 1990 tarihlerinde toptan eşya fiyatları üzerinden enflasyonun yüzde 30 düzeyinde ola
cağını ve bunun tahakkuk etmemesi halinde istifa edeceğimi söylüyorum" demiştir. Gönül ar
zu ederdi ki, milleti ezip geçen enflasyon yüzde 30'un altında kalsın ve 4 Ocakta da bu sayın
bakan istifa etmesin; fakat bu yıl da enflasyonun yüzde 55 - 60 dolaylarında oluşacağı anlaşıl
makta, hem halkımızın cebini ve hem de bir sayın bakanlık koltuğunu boşaltacağı gözlen
mektedir.
Sayın milletvekilleri, Hükümet, enflasyon konusunda tam bir başarısızlık ve beceriksizlik
örneği sergilemiştir. Bu hususta yedi senedir yaptığı vaatlerin hiçbirisi gerçekleşmemiş, çok gayri
ciddî sebepler ileri sürülerek, güvenilirliğini de yitirmiştir. O nedenle halkımız, "Bu İktidar
gider, zamlar biter" sloganını ortaya atmıştır. Gerçekten, her sene küçülen çarşı, pazar ve mutfak
filesi, bu İktidarı da küçültmüştür. Bu İktidar, enflasyonun asıl nedeninin bütçe açıklarından
ileri geldiğini bir türlü anlamak istememektedir, denk bütçe yapmaktan kaçınmaktadır; zira,
enflasyon ve hayat pahalılığı, ANAP İktidarlarının genel politikası haline gelmiştir; enflasyon
ve zam, bu İktidarın simgesi haline gelmiştir. Halkın en büyük gıdası olan ekmek fiyatlarını
5 Türk Lirasından 700 Türk Lirasına çıkaran bu iktidar, sadece ekmek fiyatlarını 140 defa kat
layarak, gerçekten Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu sebeple, kendi tabirleriyle, Cum
huriyet döneminin altmış yılda yapamadığını, ANAP İktidarı yedi senede yapmış, hem de 19
kat fazlasını gerçekleştirmiştir; emisyonu 730 milyar liradan 15 trilyon liraya çıkarmakla. \ani,
60 senelik Cumhuriyet döneminde basılan paranın 7 senelik zamanda 19 katını basan bu ikti
dar, hakikaten ulaşılması güç bir rekor kırmıştır; o nedenle, bu iktidarı kutlamak lazımdır!
NEVZAT AKSU (Çorum) — "Enflasyon" diye bir parantez aç da, öyle söyle.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Enflasyonun nedenleri bunlar Sayın Milletvekilim.
Sayın milletvekilleri, devletin en önemli görevlerinden birisi de, sosyal adaleti sağlayabilmesidir. Anayasanın, Cumhuriyetin niteliklerini belirten 2 nci maddesinde "... Türkiye Cum
huriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" olduğu yazılıdır. Gerçekten, çağdaş
devlet, ülke kaynaklarını kullanırken, ekonomik gelişme ve refahı artırmayı hedef olarak alır
ken, ekonomide dengelerin korunmasına dikkat etmek ve gelir dağılımındaki adaleti sağlamak
durumundadır. Devletin bu gaye ile kullanacağı en önemli aleti de, müzakeresini yapmakta
olduğumuz bütçeleridir. 1991 yılı bütçesi bu ilkeleriyle bağdaşmıyor. Bu bütçe ile, kalkınma
ve refah sağlanmasına imkân görülmüyor. Bu bütçe, borç alma ve bir borç ödeme bütçesidir.
İktidar, sosyal devlet anlayışının şartlarından her sene biraz daha uzaklaşmaktadır.
Hükümet, yedi senedir fakir fukarayı koruyup, güçlendirememiştir. Her sene yüzde 50'lerde
seyreden enflasyon, orta sınıfı yok etmiş, milyonları fukaralığın pençesine itmiştir. Çalışmak
isteyen vatandaşlara iş sahası açamamıştır, gelir dağılımındaki dengeyi sağlayamamıştır. Bu
gün nüfusun yüzde 46'sı sosyal güvenlik şemsiyesinin dışındadır ve gelecek endişesi içerisinde
dir. Bugün vatandaşın en büyük şikâyeti, yine hastanelerdendir. ANAP İktidarı, senelerce bu
derde bir çare bulamamıştır. Bu Meclisin kürsüsünden "Fakir vatandaşlardan tedavi masrafı
alınmayacaktır" diye sayın bakanların beyanları olduğu halde, yine, parası olmayan vatandaş
tedavi olamamktadır. Yine, fakir vatandaş hastane kapılarında sürünmektedir, parası yoksa
ameliyat olamamaktadır; hastaneye girebilen, parası yoksa, hastaneden çıkamamaktadır...
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, Arada sırada uygulanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu da, çoğu zaman mas
rafları karşılayamamaktadır. İktidarlar, daha adil ve daha dengeli bir gelir dağılımı sağlamak
yönünden bazı tedbirleri almak durumundadırlar. En etkili ve müşahhas sosyal politika aracı
ise, kamu harcamalarıdır,
Hükümet, kamu harcamaları yoluyla gelir dağılımı bozukluklarını gidermeye çalışmalı
dır. Bu da, sağlık hizmetlerinde, eğitimde, işsizlikte, yaşlılık halinde, fertler arasında eşitsizlik
yaratan sebepleri ortadan kaldırmak suretiyle, dengeler kurulmaya çalışılarak sağlanır.
Sosyal adalet, kabiliyetli çocuklara her seviyede okuma imkânı bularak, yeni iş sahaları
açıp, istihdam imkânları yaratarak; hasta vatandaşlarına doktor ve ilaç bularak, insan olma
nın asgari ihtiyaçlarını ve refahı her vatandaşa götürerek sağlanır. Eğer hasta bir vatandaşımız
doktora muayene olamıyor, ilaç alamıyor ve tedavi göremiyorsa, orada sosyal devletin varlı
ğından söz edilemez. Fakir geniş halk kitleleri kendi kaderiyle başbaşa bırakılmamalıdır.
Devletin sıcak ve müşfik yardım eli, vatandaşın daima yanında olmalıdır. Geçim sıkıntısı
içerisinde yaşama savaşı veren dar ve sabit gelirlilerin, sağlık kurum ve kuruluşlarından yete
rince faydalandıklarını hiçbirimiz iddia edemeyiz. Hastalanan vatandaşlarımız, parasızlıktan
hastane kapılarından içeri giremiyor, kapıda kendi çaresizliği içerisinde kıvrandırılıyor. Bu, devlete
yakışmıyor.
Devlet, kendi vatandaşının can ve malgüvenliğinden sorumludur. Kendi vatandaşına sa
hip çıkmayan devlet, sosyal devlet olamaz, çağdaş bir devlet olamaz. Sosyal devlette hedef,
hastalanan her vatandaşa tedavi imkânları sağlamak olmalıdır. Yurdun her köşesinde, her va
tandaşa sağlık hizmeti götürebilmek olmalıdır, herkes doktor ve ilaç bulabilmelidir.
Vatandaş, gelecek endişe ve korkusundan kurtarılarak, yarınına güvenle bakabilmelidir.
Herkes, ihtiyarlık, yaşlılık ve güçsüzlük kaygısından mutlaka kurtarılmalıdır. Dul, yetim, yaş
lı, sakat ve işsiz vatandaşlar, sokaklarda sahipsiz kalmamalıdır. Devlet, sosyal dayanışma ve
sosyal güvenliği mutlaka gerçekleştirmelidir. Herkes, yoksulluk sınırının üstünde bir gelire sa
hip olarak, insan gibi yaşama imkânına kavuşturulabilmelidir. Herkes, sosyal güvenlik şemsi
yesi altına mutlaka alınmalıdır. Ülkemiz, vatandaşların birbirine ve devletine inanç ve güven
içerisinde bugün, yarın ve gelecek korkusu olmadan yaşayan mutlu insanlar diyarı haline gele
bilmelidir; hepimizin arzusu, hedefi budur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde yaşayan tüm vatandaşların ve hepimizin re
fah ve mutluluklarının artırılması, müşterek arzumuzdur, müşterek gayemizdir. Refahın artı
rılması, ekonomik kalkınmanın sağlanmasıyla ve üretimin artırılmasıyla mümkün olur. Eko
nomik kalkınmaya, yatırım yapılarak ulaşılır. 1991 yılı bütçe ödenekleri içerisinde yatırımlara
harcanan pay yüzde 14 civarındadır. 1983 yılında yüzde 18, daha sonraki yıllarda, azalarak
gelmiş ve nihayet yüzde 14 seviyesine inmiştir. Yani, bütçe içinde yatırımlara ayrılan pay ANAP
iktidarları döneminde devamlı azalmıştır.
Yatırım harcamalarının azalması, kalkınmayı ve sanayileşmeyi şüphesiz ki, menfî yönde
etkilemektedir. Sanayi, üretim artışını temin eder. Refah ve zenginliği ortaya çıkaran sektörle
rin en başında sanayi gelir. Türkiye, eğer güçlü bir ülke olacaksa, kendi sanayiini kurmak du
rumundadır. Bugün, kalkınmış, güçlü ülkelerin hepsi sanayi ülkesidir. Türkiye gibi 57 milyon
nüfusa sahip büyük bir ülke, kendi sanayiini kurup, geliştirmeden, bir refah toplumu haline gele— 282 —
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mez. Türkiye'de çalışan nüfusun hâlâ yüzde 51'i tarımla iştigal etmektedir. Gelişmiş, sanayi
leşmiş ülkelerde tarımla iştigal eden nüfus, vasatı yüzde 10 civarındadır. Nüfusun yüzde 5 Ti
tarımla uğraşan bir ülkede de, refahı yakalamaya imkân yoktur. Ülkemizde de, tarımda çalışan
bu fazla nüfusu, mutlaka sanayi ve hizmetler sektörüne kaydırmak durumundayız; bu da, ya
tırımla mümkün olur. Bizde sanayi sektöründe çalışan nüfus yüzde 14 civarındadır. Bu yüzde
14 civarındaki nüfusu, en az yüzde 30-35'lere çıkarmak durumundayız. Bunun için de, yatırım
yapmak ve sanayileşmek gerekir.
Bugün ülkemizde millî gelirden en az ve en düşük payı alan nüfus çoğunluğu tarım kesimindedir. Türkiye'de hâlâ 11,S milyon vatandaş, gerçekten son derece sıkıntı içerisinde yaşa
maktadır. Nüfusumuzun en üst yüzde 10'u, gayri safi millî hâsıladan yüzde 43 pay almakta,
en alttaki yüzde 10 ise, çok cüzî, yüzde 1-2 civarında bir pay almaktadır.
Gelir dağılımındaki böylesine çarpıklık, sosyal barışı uzun süre koruyamaz, toplumda ba
rış uzun süre muhafaza edilemez ve toplumlar huzursuz olur. O nedenle, gelir dağılımındaki
bozukluğun düzeltilmesi lazımdır. Bunun önemli araçlarından bir tanesi de, sanayileşmedir;
ülkenin her yerinde fabrikalar kurarak, vatandaşlara iş sahası açmaktır.
tstihdam, sosyal devletin en önemli unsurlarından biridir. Ülkemizde işsizlik çok yüksek
seviyelere ulaşmıştır. Çalışmak isteyen herkese iş verebilen bir toplum, sosyal dayanışmanın en
önemli sorununu halletmiş demektir. Biz, ayrıca, bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılma
sı, birlik ve düzenliğin korunması ve pekiştirilmesi bakımından da, sanayii zarurî görmekteyiz.
Ülkemizde bölgeler arası kalkınmışlık farkları endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Ülkenin
tümünü kapsayan bir kalkınma planı tatbik edilirken, bu plana temel teşkil eden hedef ve poli
tikaların seçilmesinde, geri kalmış bölgelerde özel tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır. Böylece,
refah, vatan sathında her köşeye ve herkese ulaştırılmış olacak ve sosyal adalet ilkeleri de ger
çekleşmiş bulunacaktır. Esasen, Anayasamızın 166 ncı maddesi de, sanayinin yurt sathına dengeli
ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağlama görevini devletimize vermiştir. Devlet, sanayileş
menin zeminini hazırlamak ve sanayii yurt sathına yayacak tedbir ve teşvikleri almak duru
mundadır. Hükümet, sanayileşmeyi, kalkınma ve refahın kaynağı sayarak, ona gerekli önemi
ve önceliği vereceği yerde, böylesine önemli bir konuyu kendi kaderine terk etmiş görünmekte
dir; sanayileşme hemen hemen durmuş vaziyettedir. Yenileşme, darboğaz giderme ve bazı tek
nolojik değişiklikler haricinde, ülkenin üretim potansiyeline fazla bir şey eklenmemiştir. Bakı
nız, sabit sermaye yatırımlarının yüzde 25-30'u imalat sanayiine yapılırken, son yıllarda bu ya
tırımlar yüzde 14, yüzde İS seviyesine düşmüştür; yani on sene evvel, sabit sermaye yatırımla
rının yüzde 30'u imalat sanayiine kayarken, şimdi bu oran, yüzde İS, yüzde 14 civarına düş
müştür. Kamu yatırımları içerisinde de imalat sanayiinin payı süratle düşürülmüştür ve halen
yüzde 4, yüzde S seviyesindedir. Bundan 8-10 sene evvel kamu yatırımlarının imalat sanayiin
deki payı, yüzde 15'ler civarındaydı; bu pay üçte l'e düşürülmüştür.
Bu yatırım paylarından da anlaşılacağı üzere, Türkiye, sanayileşerek kalkınma stratejisin
den vazgeçmiştir. ANAP İktidarı döneminde Türkiye, sanayileşmeyi terk etmiştir; sanayileş
me konusu Hükümetin gündeminden çıkmıştır. Evet, "İhracatta yüzde 80 sanayi ürünü var"
diye, sanayileşmiş bir ülke olamayız. Her sene imalat sanayii sektöründe üretim, -1988 ve 1989
,yılları hariç- yüzde 8, yüzde 9 artıyor diye sanayileşmiş bir ülke görünümünde olamayız. Bu
nun daha başka kriterleri var; fert başına düşen imalat sanayii üretimi var, sanayi sektörünün ken— 283 —
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di içindeki komposizyonu var. Bunlara baktığımız zaman, Türkiye'yi, Batı Avrupa veya dün
yanın gelişmiş ülkeleriyle mukayese ettiğimizde, Türkiye, kalkınmış, sanayileşmiş bir toplum
değil; ama, kalkınma süreci içerisinde olan bir toplumdur. Gönül arzu ediyor ki, bir an evvel
Batı sanayileşme seviyesine, Batı uygarlık seviyesine çıkalım ve o toplumu yakalayalım, Türki
ye'deki bazı sorunları bu suretle çözmüş olalım.
Bu vesile ile Sayın Hükümete bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Bugünlerde, en bü
yük ihracat gelirini oluşturan Türk tekstil sanayiinin de bir krize doğru gitmekte olduğunu
belirtmek istiyorum; "Şimdiden gerekli tedbirlerin alınmasına tevessül edilmelidir" diyorum;
aksi takdirde, çok kısa bir zaman sonunda, bu sektördeki sorunlar çözülmesi güç bir yumak
haline gelecektir.
Sayın milletvekilleri, ülkemizin bir sorunu da, yeterli üretimi sağlayamamasıdır. Sanayi
leşme ile birlikte üretim de artacaktır; ayrıca istihdam artacaktır, işsizlik azalacaktır, refah ar
tacaktır, gelir dağılımındaki uçurumlar azalacaktır, bölgeler arası gelişmişlik far klan azala
caktır, sosyal sorunların çözümüne yardımcı olunacaktır; yani, sanayileşme, zenginliği ortaya
çıkaracaktır, toplumun huzura kavuşmasına katkıda bulunacaktır.
Sanayi sektörü ihmal edilerek, çağı yakalamak, refaha ulaşmak mümkün değildir. O ne
denle biz, Türkiye'nin geleceğini sanayileşmede buluyoruz; kalkınmanın lokomotifi olarak da
sanayi sektörünü görüyoruz.
Türkiye'nin, yeniden siyasî ve ekonomik istikrar içinde, şevkle, heyecanla yatırımlara yö
nelebilmesi için, bir güven tazelemesine ihtiyaç vardır. Bugünkü gibi güvensiz bir ekonomik
ortamda yatırımlar yeşeremez, kararsız bir ekonomik durumda sanayi kurulamaz; bu müm
kün değildir. Kararlı ve istikrarlı bir ekonomi politikası uygulayabilmek için, yeni bir güvene
ihtiyaç vardır. Onun için diyoruz ki, 'Tek çare, milletin hakemliğine başvurmaktır."
Sayın milletvekilleri, 1980 ihtilalinden bu yana tam 10 sene geçmiştir. Bu 10 senenin 7 se
nesinde, ANAP hükümetlerince ülke yönetilmiştir. 7 sene boyunca, her vesile ile dile getirilen
ve her fırsatta büyük bir övünç konusu yapılan ihracat üzerinde de bir nebze durmak istiyorum.
Bakınız, 1988 yılında ihracatımız 11,6 milyar dolar, 1989 yılında yine 11,6 milyar dolar
olmuştur; yani, son iki sene ihracatta bir artış olmamış, hatta 1989 yılı ihracatı, 1988 yılı ihra
catından 35 milyon dolar daha geri kalmıştır. 1990 yılında ihracatımızın, 1989'a nazaran, itha
lattaki yüzde 34'lük artışa mukabil, yüzde 7,8'lik bir fazlalıkla tahakkuk edeceği anlaşılmak
tadır; yani, 1990 yılı ihracatımızın 12,5 milyar dolar civarında kalacağı tahmin ediliyor. Sayın
Maliye Bakanı, burada "12,2 milyar dolar" dedi; ben biraz iyimser bir tahminle, 12,5 diyorum.
MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Bunları sizden duymak sevindirici.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Gerçekleri her zaman söyleriz.
Yani, 1990 yılı ihracatımız, inşallah 12,5 milyar doları bulur temennisindeyim. Bu sene,
programa göre öngörülen ihracat, 12,8 milyar dolardı; gerçekleşme, az da olsa, bu hedefin al
tında kalmaktadır.
Yalnız, ihracatımızın son senelerde böyle fazla artmamasmın sebeplen ü/erinde de dur
mak lazımdır. Bunların başında, döviz kurlarının baskı altında tutularak, gerçek değerinde
oluşmasına mani olunması gelir; ihracat teşviklerinin azaltılması gelir, üretken yatırımlara giril-
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memiş olması gelir, mevcut tesislerin modern teknolojiye dönüştürülmemiş olması gelir. Ümit
ederim ki, Hükümet, ihracat üzerine eğilerek, tıkanmış olan bu yolları açacak tedbirleri bir
an önce alır.
Bakınız, ihracat gelişmesi: 1970 yılında S88 476 bin dolar, -Bunlar Devlet İstatistik Ensti
tüsü rakamları, kimse itiraz etmesin- 1975 yılında 1 milyar 401 milyon dolar, 1980'de 2 milyar
910 milyon dolar, 1983'te 5 milyar 728 milyon dolar, 1988'de 11 milyar 662 milyon dolar, 1990
yılında da 12,5 milyar dolar. Bu ihracat rakamlarına göre, ihracattaki artış trendine de bir
bakalım.
Çok münakaşa edildiği ve devamlı olarak dile getirilen konu olduğu için söylüyorum :
1970-1975 arası; yani ihracattaki 5 senelik artış, tam matematiksel olarak, teorik olarak 2,38
kat, 1970-1980 yılları arasındaki 10 senedeki ihracat artışı 4,94 kat; yani 5'den biraz az. 1983
yılından 1988 yılına kadar; yani ANAP iktidarının 5 senelik döneminde ihracattaki artış 1,95
kat olmuştur; yani bu ihracat artışı...
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — 1983 yılından sonrasını iyi inceleyin.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Rakamlar burada canım, Devlet istatistik Enstitüsü
rakamları... Bakınız hepiniz; rakamlar, devletin rakamları...
Bakınız, 5 senede; yani 1983 yılından 1988 yılına kadar ihracattaki artış 1,95 kat, 1970-1975
arası, o kötülenen dönemde 2,38 kat artmıştır. O rekoru kıramamışsınız daha; ama her gün
burada övünüyorsunuz!..
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Katları farklı söylüyorsunuz.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Katlar farklı değil; yani 5 yaşındaki çocuktan, 30 ya
şındaki bir kimsenin hünerini bekleyemezsiniz. Gayet tabiî, her şey büyüyerek olacak sene ve
sene; ancak, işte rakamlar ortada...
Şimdi, binaenaleyh, 1970-1975 arasını egale edememişsiniz, daha ona yetişememişsiniz.
Ayrıca, 1980-1990 arasına baktığımız zaman, buradaki ihracat artışı da 4,30 kat olmakta; yani
1980 yılında 2,910 milyar dolardan, 1990 yılında 12,5 milyar dolara çıkmışız ve 4,30 kat artış
sağlamışız. Buna mukabil, yine hep, "1980 öncesi ihracat gelişmedi, ihracat yerinde durdu,
şu, bu oldu" diyorsunuz; ama bakın, 1970 ile 1980 arası 4,94 kat artmış. Bu rakamı egale ede
bilmek için, bu rakama ulaşabilmek için bu sene, 1990 yılında, ihracatımızın 14,4 milyar dolar
olması lazım. Gönül arzu ederdi bu olsun; ama devamlı olarak burada övünüyorsunuz, her
yerde övünüyorsunuz ve hepimiz övünelim, övünülecek yer varsa, övünülecek durum varsa;
ama bu, övünç kaynağı olmuyor maalesef. Onun için söylüyorum ki, bundan böyle Hükümet
ilgilileri bu rakamları akıllarında tutsunlar. 1980 öncesinin ihracatını kötülemeniz gerekmedi
ğini belirtmek için bunları söylüyorum. Haklı değilsiniz, onun için söylüyorum.
Değerli milletvekilleri, on senedir önlenemeyen enflasyon karşısında yaşam savaşı veren
ücretlilerin maaşları, her dönem bir sorun olmaya devam ediyor. Yüzbinlerce memur, altı ayda
bir katsayı artışını ümit ve heyecanla bekliyor. Nasıl beklemesin ki?.. Birçok memur, ikinci bir
iş yaparak geçim sıkıntısını hafifletme çarelerini aramaktadır : Simit satmaktadır, işportacılık
yapmaktadır, şoförlük yapmaktadır; gece, bunlara hep rastlıyoruz...
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yirmi sene önce yoktu sanki; daha fazlaydı...
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MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Bu boyuüarda değildi.
Her zaman "Geçim sıkıntısı" vardır deyip, konunun içinden sıyrılmak da mümkün değil
dir. Memurlar, toplumun en sıkıntı çeken, en ezilen grubunu teşkil etmektedir. Hükümet yet
kilileri, memur maaşlarına yüzde 20-25 zam verirken, "imkânlarımız bu kadar" deyip, işin
içinden sıyrılmak istiyorlar.
Şüphe yok ki, her konuda Türkiye'nin imkânları düşünülerek hareket edilmiş olsa, me
murlar da bu fedakârlığa severek katlanırlar. Devletin her düzeyinde lüks ve refah fazla olursa,
araba merakı, uçaklar, konutlar, ziyafetler, geziler göze batacak kadar olursa, memur kesimini
tatmin etmemiz de mümkün olmaz. "Biri yer biri bakar, kıyamet orada kopar" diyor ata
sözümüz.
Memurların sendikaları yoktur... Evet, belki kıyamet koparamazlar; ama, bu adaletsizliği
görerek, moralleri bozulur, randımanla çalışmaları imkânsız hale gelir, devlet, içten içe kemirilir.
Memur maaşları, toptan eşya fiyatlarına göre ayarlanmaya çalışılır; ama memurlar, hep
tüketici fiyatlarıyla alışveriş yaparlar. Yani, memurun iki yakası bir türlü bir araya gelmez, re
fah pastasından da nasibini doğru dürüst alamaz.
Millî gelirden çalışanların aldıkları pay, 1980'de yüzde 27 iken, 1990'da yüzde 14'e düş
müştür. Sermaye gelirleri, rant, faiz, kâr vesaire yüzde 50'den yüzde 75'e çıkmıştır.
Memurların gerçekten çok zorlandıkları da ortadadır. Hatta, bu arada bazı sayın bakan
ların da beyanları çıkıyor, "Yüzde 25 çok bile" diyorlar.
Bazı belediye işçilerinin yüzde 300'e varan oranda zam almaları karşısında "imkânları
mız bu kadardır, memurlara biz ancak yüzde 25 verebiliyoruz ve sosyal adaletin gereğini yerine
getiriyoruz" demek de güçtür.
Memurlara sendika hakkı olsa, memurlara sendikal örgütlenme hakkı verilse, herhalde
bunlar da bir denge sağlayacaklar ve kendi maaşlarını daha rahat ayarlayabileceklerdir.
Değerli milletvekilleri, tabiî, fedakârlık yapması gereken sadece memurlar değildir, hepi
mizin, hele devlet yöneticilerinin fedakârlık yapması ve memurlara örnek olması lazımdır. Yoksa,
memurlar, her sene biraz daha fakirleşerek, çile çekmeye devam edeceklerdir.
Bu ülkede memurlar zekâta muhtaç halde olursa, emeklilerin halini hiç sormaya gerek
yoktur. Tüm emekliler ayakta kalabilme mücadelesi veriyor. Ancak, Bağ-Kur emeklileri; tak
dir edin ki sayın milletvekilleri, karınlarını bile doyuramıyorlar, yarı aç, yarı.tok geziyorlar.
"Hükümet, emeklilerini, sosyal bir devletin gereği olarak ele almalıdır. Emekli maaşları
nı yeniden gözden geçirerek, en düşük emekli maaşını, asgarî yaşam düzeyinin üstüne çıkarabilmelidir. İşçilere verilen asgarî ücretten de vergi kesilmemelidir" diyoruz.
Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin bir vebali var; bu da, süper emeklilere verdiği sözü
yerine getirememiş olmasıdır. Bugün bir ümitle evini, arsasını, bileziğini satarak, eşinden dos
tundan borç para alarak, 4 milyon 200 bin lira yatırarak süper emekli maaşı alan vatandaşları
mız, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra perişan halde, endişe ve üzüntü ile, kendi
kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır'. Hükümet, bugüne kadar yeni bir yasayı Meclisten geçire
rek, kendi açmış olduğu yarayı sarmayı ve kanamayı durdurmayı başaramamıştır. Devlet, verdiği
— 286 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O :1

sözü tutamaz hale düşürülmüştür. Vatandaşların, devletine olan güven ve itimadının sarsılma
sına neden olan bu durumu süratle düzeltmek lazımdır. Devletin saygınlığına çok özen göste
rilmesi gerektiğini, burada bir defa daha belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, bu ülkenin siyasal gündemin
den bir türlü çıkamamaktadır; devamlı olarak da şikâyetlere neden olmaktadır. Evet, her de
virde TRT'den yakınmalar olmuştur; ancak, bu yakınmalar, bugünkü boyutlara hiçbir zaman
ulaşmamıştır. Zira, TRT, iktidarın sesi haline gelmiştir; iktidarın bir nevi videosu haline gel
miştir; halkın haber alma özgürlüğünü engellemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanları
mız, her akşam ekrandadır; fakat, muhalefet sözcüleri, haber değeri olması takdiri ile karşı
karşıyadır. Bu ikilem, demokrasiye, eşitliğe ve adalete sığmıyor.
TRT, halkımızı aydınlatabilmelidir; halkımız, doğruları TRT'den öğrenebilmelidir.
TRT, siyasî iktidarın baskısı altında olmamalıdır; Anayasa ve yasaların öngördüğü taraf
sız olma durumunu koruyabilmelidir.
Bilindiği gibi, Anayasanın 133 üncü maddesi ve 29S4 sayılı Yasaya göre tarafsız bir yayın
kuruluşu olması icap eden TRT, devletin ve milletin hizmetinde olması gerekirken, siyasî ikti
darın emrine girmiş görünmemelidir. TRT'de her akşam iktidarın bol görüntülü, yanlı propa
gandası yapılarak, haberler tek taraflı olarak verilmekte; vatandaşların, gerçekleri öğrenmesi
ne mani olunmaktadır. Zira, muhalefetin sesi yeterince duyulmamakta ve çoğu kez muhalefe
tin sözlerinin özü alınarak verilmektedir; bazen de, "Haber değeri yoktur" diye hiç verilme
mektedir.
TRT, bu yanlı tutumundan vazgeçmelidir, iktidarı parlatma peşinde olmamalıdır; haber
leri tam bir tarafsızlık içinde verebilmelidir.
Şüphe yok ki, TRT, yayınlarında, devletin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bö
lünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, genel ahlâkı, millî ve manevî değerlerimizi göz önüne
alarak tarafsızlığını koruması lazımdır.
TRT, demokrasinin gelişmesine yardımcı olmalıdır; demokrasimize yük olmamalıdır.
TRT, halkın doğruları öğrenmesine yardımcı olmayan, zihinleri tek taraflı oluşturmaya
çalışan, gerçek demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmayan bir kuruluş olma görüntüsün
den çıkmalıdır. Türkiye'de şahıs ve zümre hakimiyetini kurmaya çalışanların gayesi içinde de
ğil, Türk Milletinin istekleri doğrultusunda hizmet etmelidir. Bir gün, millet adına bunun he
sabı sorulur. Bizim, TRT'de çalışanlarla bir sorunumuz yok; ancak, TRT'nin politikasıyla so
runumuz var. Temenni ediyorum ki, bu sorun kısa sürede çözülmüş olsun.
Sayın milletvekilleri, bir taraftan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bütünleşme konusunda
isteklerimiz ve taleplerimiz devam ederken, diğer taraftan, çağdaş, demokratik, çoğulcu bir
toplum olmamız, insan hak ve hürriyetlerine yeterince saygılı olmamız konusunda, Batı ülke
lerindeki milletlerin sahip oldukları haklar seviyesine ulaşmada tktidar hiç yardımcı olmamakta,
demokratik haklar devamlı kısıntıya uğramaktadır, tktidar, her konuşmayı kendi anlayışına
göre yorumlayarak, ilgililer hakkında ona göre gereğini yapmaktadır. TUStAD Başkanı, "Top
lumsal istikrarın korunması için erken seçime gidilmesi lazımdır" dedi diye savcılığa verilmiş
tir. Bu beyan, TUSÎAD'ın siyasete karıştırıldığı şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü, tktidar Par
tisi, erken seçimden yana değildir. Erken seçimden yana kim?.. Muhalefet, DYP. Binaenaleyh,
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"Başkan DYP tarafını tutmuştur, siyaset yapmıştır; onun için, yargılanmalıdır; Cumhuriyet
savcıları harekete geçirilmelidir. Nasıl olsa Cumhuriyet savcılarının tayin ve terfileri hükümete
aittir. Hükümetin anlayışı doğrultusunda hareket etmeyen savcılar hakkında gerekli işlem yapılır"
zihniyetiyle, hür yargı ve hür rejime hizmet edilemez.
iktidarın tabanda oyu kayboldukça tahammülsüzlüğü de artmaktadır ve partizan davra
nışları hızlanmaktadır. "Savaşa hayır" diyen bir lise talebesinin göz altına alınmış olması da,
gerçekten demokratik rejimimiz bakımından, görüntü bakımından iyi olmamıştır.
Demokrasilerde hoşgörü ve tolerans sahibi olmanın icap ettiği bilinmezlikten gelinmemelidir. Eleştirilere tahammül edemeyen iktidarların da uzun ömürlü olduğu görülmemiştir. Bu
İktidarın da ömrü sayılı olur.
Sayın milletvekilleri, her sene oldukça düzgün yapılan Hac ziyareti, bu sene bir dizi hata
lar, yanlışlıklar ve beceriksizliklerle yapılmıştır. Suudi Arabistan yetkililerinin her ülkeye, nü
fusun binde biri nispetinde kontenjan ayırdıkları bilindiği halde, yani Türkiye'den 55 bin hacı
nın gideceği bilinirken, 150 bin kişiden Haç parası alınmıştır. Bu 150 bin kişi Hacca gitmek
üzere hazırlanmış, eşiyle, dostuyla, köyüyle, mahallesiyle vedalaşıp helallaşmış; ancak, Hacca
gitme imkânı sağlanmamıştır. Çünkü, devlet yöneticileri sözünü tutamamıştır. Diyanet kana
lıyla karayolundan Hacca gidecek hacı adaylarının gidişleri, bir süre sonra yasaklanmıştır. Bu
na mukabil, özel firmalar, otobüslerle Hacca son güne kadar sevkıyat yapmışlardır; ancak,
yine de 55 bin kişi Hacca gönderilmiş, 95 bin kişi Hacca gidememiş ve perişan olmuştur. Bu
olay, yurt sathında geniş akisler yaratmıştır, sıkıntı yaratmıştır ve Hükümet için de uygun ol
mamıştır; ayıp olmuştur gerçekten. Ayrıca, Kurban Bayramı gecesi "Tünel faciası" diye anı
lan ve tslâm dünyasında derin bir üzüntüye sebep olan 1 450 civarındaki hacının şehit olması
ve bu arada 500'e yakın Türk hacı vatandaşımızın tünelde can vermesi ve yüzlercesinin yara
lanması, ülkemizde de şok etkisi yaratmıştır. Ancak, faciadan sonra binlerce hacıdan haber
alınamaması, şehit olanların tam olarak tespit edilememesi sonucu, eşini, çocuğunu, anasını,
babasını veya diğer yakınlarını kaybedenler, tesellisi zor bir üzüntüyü yaşamışlardır.
Hacda meydana gelen bu facia, kolay kolay unutulacak bir olay değildir. Bu bir felakettir;
gerçekten felakettir. Bu felaket, su baskını ve zelzele gibi, insanın iradesi dışındaki sebeplerden
dolayı değil, tünelde karşılıklı insan akışından sıkışan ve havasız kalan insanların panik içinde
birbirini ezmelerinden ileri gelmiştir. Bu büyük faciayı hafife almak ve sanki önemli bir şey
değilmiş gibi zihinlerden silmeye çalışmak da doğru değildir. Aksine, konunun her yönü ile
iyice aydınlığa kavuşturulup, sebeplerini ortaya çıkarmak ve benzeri olayların tekrarlanmama
sı için tedbir almak doğrudur; daha uygundur.
Bu Hükümetin, bu olayda açık ve seçik ihmali vardır. Niye ihmali vardır?.. Gönül arzu
ederdi ki, Hükümet, bu facia olur olmaz, derhal toplansın ve hatta Meclisi toplantıya davet
etsin. Maalesef bunu yapmamıştır. Olay, 2 Temmuzda vuku bulmuş, 9 Temmuza kadar Bakan
lar Kurulu toplanamamıştır. Çünkü, bakanlar tatildedir, deniz kenarlarındadır. Bunu dile geti
ren muhalefet sözcülerine bir sayın bakanımız "Devlet tatilde diyenlerin kendileri de denizde
idi. Hiçbir lider, facia oldu diye, hacılarımız öldü diye gelip Ankara'da siyahlar giymedi" diye
tezatlarla dolu bir beyanat vermiştir. Bu defa, muhalefet liderleri denizde tatil yapmamıştır;
bu' bir. ikincisi, muhalefet, karar alıp uygulama yetkisine sahip değildir. Muhalefet, iktidar
değildir, iktidar gibi sorumlu da değildir. Üçüncüsü, "Sayın bakanlar Ankara'ya gelsin, baştan
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aşağı siyahlara hürünsün" diyen de olmamıştır. Devleti idare etmenin sorumluluğu içinde, 500
vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir olayı ciddiye almaları istenmiştir. Hükümet, icra yeri
dir, yapma yeridir, mazeret beyan etme müessesesi değildir sevgili milletvekilleri. Bir ülkenin
500 vatandaşı şu veya bu sebeple hayatını yitirecek, Hükümet toplanmayacak, Meclis toplan
mayacak, vatandaşlar ıstıraplarıyla başbaşa bırakılacak!.. Bu, olacak şey değil.
DYP Grubu, 9 Temmuz günü olayı Meclisin huzuruna getirmiştir. Ancak, Sayın Meclis
Başkanlığı ve Sayın Hükümet, bu fırsatı değerlendirip, Meclisi toplantıya bile çağırmamıştır,
"90 imza bulun, gelin" denmiştir. SHP ve DYP Grubu milletvekilleri bu 90 imzayı bularak
bir genel görüşme açmıştır ve iyi de yapmıştır. Hayatını kaybeden hacılarımızın yakınlarının
üzüntüleri bu Meclis olarak paylaşılmıştır.
Bu facia ile ilgili tazminat meselesi ortaya atılınca da, Sayın Başbakan, "Tazminat isten
mesinin hukuken mümkün olmadığını, tazminatın acımızı dindiremeyeceğini" söylemiştir. Bir
sayın bakan da "ölülerin çoğu özel şirket turlarıyla ve kendi olanaklarıyla Hacca gidenlerden
olduğuna göre, devletin sorumluluğu sözkonusu değildir" diyebilmiştir.
Bu, nasıl bir hükümet anlayışıdır? Bir hizmetin özel sektör tarafından yapılmış olması,
devletin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, dev
letin görevidir. Vatandaşları Suudi Arabistana gönderen kim olursa olsun, Hükümetin görevi,
o vatandaşları korumak, o vatandaşları kollamaktır.
Hükümet ne söylerse söylesin, tabiî ki, bu işin vebalinden kurtulamaz. Bu facianın olma
sında Suudi Arabistan Hükümetinin de ihmali açık olarak ortada görülmektedir değerli mil
letvekilleri.
Hadisenin olduğu tünel, tek taraflı kullanılması gerekirken, iki taraflı kullanılmasına mü
saade edilmiş ve faciaya sebep olmuştur; yani, insan akışı isabetli düzenlenememiştir. Bu nok
tada Suudiler de sorumludur. O nedenle, "Hayatını kaybeden vatandaşların hakları sonuna
kadar aranmalıdır" diyoruz.
Sayın milletvekilleri, hükümetlerin devamlı olarak övünç kaynağı yaptıkları Ortak Pazara
müracaat etmiş olmamız da, maalesef tam bir fiyasko ile neticelenmiştir. Daha önceki yöne
timleri kötüleyerek "Kimsenin yapamadığını biz yaptık" diye, Nisan 1987'den 17 Aralık 1989
gününe kadar süren övünmeler, 18 Aralık 1989 günü, Avrupa Topluluğu Komisyonunca Tür
kiye'nin müracaatının reddedilmesiyle sona ermiştir. Evet, iktidar kimsenin çalmadığı kapıyı
cesaret edip çalmıştır; ama maalesef kapıda kalmıştır, kapıdan içeriye girememiştir. "Türki
ye'nin Ortak Pazara üyelik konusu 1993'ten önce müzakere bile edilemez" diye bir raporla bizi
reddetmişlerdir. 1993 sonrası ne olacaktır?.. O da belli değildir. Bu hususta bir yeşil ışık da
yakılmamıştır, bir umut da verilmemiştir. Sadece, 1963 Ankara Anlaşması gereği, Türkiye'nin
üye olma ehliyetini haiz olduğu belirtilmiştir. Maalesef bu zamansız müracaat, Ortak Pazara
başvurumuzu tam 6 sene geriye atmıştır. Ülke yöneticilerimiz bu neticeyi bile başarı olarak
gösterme gayreti içerisinde bulunmuşlardır. "Küçümsenmeyecek bir neticeye varılmıştır." Tür
kiye'nin Ortak Pazara üye olabileceği teyit edilmiştir" deniyor.
Başarı bunun neresindedir? Türkiye, Ortak Pazara müracaatını; cevabını 6 sene sonra al
mak için mi yapmıştır; yoksa, Ankara Anlaşmasının gereği, üye olma gibi malumu ilan olan
bir durumu öğrenmek için mi yapmıştır? Gerçekten, durum, ülkemiz açısından hüzün vericidir.
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Ne oldu yıllarca övünülen Türkiye'mizin dış itibarına; ne oldu Türkiye'nin dışarıdaki büyük
görüntüsüne, kredisine? Hepsi orada kaldı, hayalden ibaret kaldı. Hükümet, maalesef Bulga
ristan'dan gelen soydaşlarımızın durumunda olduğu gibi, bu işi de başaramamıştır.
Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu Komisyonunun Türkiye ile ilgili olarak hazırla
mış olduğu rapor, maalesef beklenenden de çok kötüdür. Komisyon raporunun, sosyal ve eko
nomik konuları içermesi gerekirken, yetki alanlarını da zorlayarak, siyasî meselelere girmiş,
ne olduğu belirsiz azınlıklar sorunu ve Kıbrıs konusu gibi millî bir dış meselemiz bile dile geti
rilmiştir. Bu rapordaki başlıkları geçiyorum; herkesin malumudur.
Raporda, top, Türkiye'ye atılmıştır. Türkiye, Ortak Pazara üye olmak istiyorsa, raporda
dile getirilen hususları yerine getirmek zorundadır. Türkiye, Ortak Pazara tam üye olma ama
cına mutlaka bir gün ulaşacaktır. Türkiye, siyasal ve ekonomik modernleşmesinde atılım yap
maya mecburdur; ekonomisini büyütüp, demokrasisini ve insan haklarını Batı seviyesine çı
karmak zorundadır. Türkiye, Cumhuriyet dönemi boyunca çağdaş uygarlık düzeyine, Batının
kalkınmışlık seviyesine ulaşma gayreti içindedir, bir refah toplumu olma heyecanı ve uğraşısı
içerisindedir. Hedefimiz, büyük ve zengin bir Türkiye'de, çağın sahip olduğu maddî ve manevî
değerlerle mutlu insanlar diyarı olarak yaşayabilmektir.
Sayın milletvekilleri, "Terör ve anarşiyi önleyeceğiz" diye demokrasiyi tahrip edenler, 12
Eylül müdahalesini haklı gösterebilmenin gayreti içerisinde, suçu işleyenlerin değil de, siyaset
çilerin ve partilerin yakasına yapışmalarının ıstırabını şimdi hep beraber çekiyoruz.
Aradan on sene geçmiş olmasına rağmen, 1990 yılında Türkiye, yine kanlı olaylara sahne
olmuş, yine yetişmiş vatan evlatları faili meçhul cinayetlere kurban edilmiştir. Çünkü, terör
odaklarının kökü kazınmamış, başlangıçta olaylar ciddiye alınmamıştır. Çünkü, terörle çok
övünülmüş; anarşinin halka verdiği korkudan yararlanarak idareyi eline geçirenler, bunu istis
mar etmişler ve siyasî maksatlarla kullanılmışlardır. 1983 yılı sonunda iktidara gelen ANAP
yönetimi de aynı yolu izlemiştir : 1980 öncesi devamlı kötülenmiş, o günkü siyasetçiler devamlı
suçlanmış; "Eski günler geri gelir, kan gövdeyi götürür, unuttunuz mu o günleri?" diyerek,
millete devamlı korku vermeye çalışılmıştır. Ülke yöneticileri, j&eçen on sene zarfında, anarşik
olayların üzerine gidip, onları bastırmaktan ziyade, ele geçirdikleri iktidarlarını tahkim edebil
mek için gayret etmişler ve halka korku vererek, baskı yapmışlardır. "12 Eylül huzur ve güven
getirdi, anarşi ve terör kalmadı" diye senelerce övünülmüştür. Şimdi olaylar bu noktaya tır
mandı, cinayetler bir türlü önlenemiyor, faili meçhul cinayetler de gün geçtikçe artıyor. Anar
şiyi yapanların değil de, Hükümetin yakasına yapışanlar ortada kalmıştır; şimdi biz de aynı
şeyi mi yapalım? Fakat, millet olarak, gerçekten üzüntüyü hep beraber çekiyoruz.
Anarşinin önlenememiş olması, devletimiz için gerçekten çok hazindir. Zira, biz bunun
bedelini çok ağır ödedik; rejimi tahrip ettik, özgürlükleri askıya aldık, parlamentoyu dağıttık,
partileri kapattık, siyasetçileri sürgünlere gönderdik... Bütün bunlar ne için yapıldı? Anarşi
ve terör önlenecek diye... Ama, önlenemedi, sadece ülke yönetiminde millî irade önlendi!
Değerli milletvekilleri, 1984-1990 yılları arasında Güneydoğuda 700'e yakın güvenlik men
subuna ilaveten 1 000'e yakın vatandaşımız hayatlarını yitirmiştir; ama maalesef ANAP hükü
metleri de bu işin ciddiyetini anlamamıştır. tVakit kalmadığı için detaya girmiyorum; ama,
27 Mart 1990 tarihinde dahi, Sayın Cumhurbaşkanının beyanatı gazetelerde çıkmıştır, "Terö
rü fazla abartıyorsunuz" demiştir.
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28 Mart 1990 günü yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısından sonra Sayın Cumhur
başkanı, ancak işin ciddiyetini kavrayabilmiştir. Güneydoğu olaylannın, Türkiye Cumhuriye
tinin toprak bütünlüğüne kasteden bir planın parçası olduğu kanaatine varılmıştır* * diyor ve
Sayın Cumhurbaşkanı davet için parti başkanlarına yazdığı mektupta, "Türkiye Cumhuriyeti
nin, vatanı ve milleti ile bölünmezliğini ilgilendiren bu önemli meselenin beraberce
değerlendirilmesi" diye yazıyor.
Bu, doğrudur, gerçektir; ama 28 Mart'a kadar, maalesef bu işin ciddiyeti anlaşılamamış
tır, çünkü bir sürü çelişkili beyanatlar vardır.
Şimdi yapılacak iş, anarşist ve teröristleri yakalayarak, adalete teslim etmek, silah atanla
rı tesirsiz hale getirmektir. Bu görev, güvenlik kuvvetlerine düşmektedir. Biz her zaman devle
tin yanında olduk ve yine devletin yanındayız. Millî birlik ve bütünlüğün yanındayız, insan
haklarının yanındayız, kanunları hâkim kılacak güvenlik kuvvetlerinin yanındayız. Bundan böyle
de, ülke, kan ve zaman kaybetmesin istiyoruz. Sayın Başbakan, "Anarşi ve terörün durdurul
ması için her şey var; hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur" diyor. O halde biz de diyoruz ki, bu cina
yetleri önleyin Sayın Başbakan, önleyin...
Bir tarafta cinayetler, bir tarafta soygunlar devam etmesin artık. Bütün siyasî partiler ve
Türk halkı, birlik ve beraberlik içinde terörün önlenmesi için sizlere yardımcıdır. Şimdi, devlet
ve hükümeti arıyoruz; "Ne zaman son darbeyi vuracak, anarşik odakların kökü kazınacak?"
diye bekliyoruz. Vatandaşları birtakım canilerin kurşunlarına daha fazla hedef yaptırmayınız
diyoruz. Devleti işler hale getiriniz; eğer getiremiyorsanız, zaman kaybetmeden millet iradesi
ne başvuralım diyoruz.
Sayın milletvekilleri, arkasında millet desteği olmadığı için ülkenin önemli sorunlarının
üstesinden gelecek gücü olmayan bu Hükümet sorunlarına, bir de Cumhurbaşkanı sorunları
ekleniyor. Kusura bakmayın, ben gerçekleri söylüyorum... Sayın özal, Çankaya Köşküne çık
tığından bu yana, millî birlik ve beraberliği temsil eden bir devlet başkanı gibi değil de, bir
parti başkanı, bir başbakanmış gibi konuşuyor; her şeye karışıyor, gerekli olmadığı halde, her
konuda fikirlerini ortaya atarak, ülkeyi ve Hükümeti de zor duruma düşürüyor.
MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Cumhurbaşkanlığı bütçesi dün görüşüldü!..
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Hükümetle ilgili, hükümetle ilgili...
Sayın özal, ocak ayında Amerika'dayken, Ermeni'lere karşı canla başla çalışarak bir hay
siyet mücadelesi veren, her evde bir Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resmini bulunduran Azeri'le
rin, bizim moral desteğimize ihtiyaç duyduklan bir dönemde, "Onlar Şiî, biz Sünniyiz. Onlar,
bizden çok, iranlılara yakındır" diye konuşmuştur.
Tek bağımsız Türk Devletinin varlığına gönül veren milyonlarca insanın, hayal kırıklığına
ve ümitsizliğe düşmesine neden olan bu konuşma, aynı zamanda ülkemizde de büyük yankılar
yaratmıştır.
"Senelerce Başbakanlık yaptım. Yurt dışında nasıl konuşacağımı bilirim. Hariciye Baka
nının gelmesine gerek yok" diyen Sayın özal, böyle bir talihsiz beyanat verme durumuna düş
müştür.
Türkiye'deki Azeriler, "Biz aynı soydan gelen aynı milletin insanlarıyız. Cumhurbaşkanı
neden böyle bir ayrımcılık yaptı?" diye tepkilerini dile getirmişlerdir.
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Yine Sayın özal, eylül ayında Amerika'da Cumhurbaşkanı Sayın Bush'la görüşürken, kendi
sorumsuz olduğu halde, sorumlu olan hükümet üyesi Dışişleri Bakanını da müzakerelere al
mamıştır. Amerika Cumhurbaşkanı tek başına sorumlu ve yetkili olduğu halde, kendi Dışişleri
Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanını yanına almıştır. Sayın özal, kendi kurduğu, kendi tut
tuğu ve onayladığı Hükümete güvenmezse, bizler nasıl güvenelim değerli milletvekilleri? Ob
jektif olun biraz...
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Güvenmiyoruz zaten...
BAŞKAN — Sayın Gölhan, lütfen toparlayınız, süreniz doldu.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum.
Değerli milletvekilleri, yine 24 Nisan günü Amerika Cumhurbaşkanı Mr. Bush, Türkiye
Cumhuriyetine karşı dostluğa sığmayan, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini olum
suz yönde etkileyecek bir beyanat vermiştir. Ne diyor bu beyanatında?
"1915-1923 yılları arasında Osmanlılar 1 milyon Ermeni'yi katletmiştir" diyor ve "Ey Er
meniler, bu acı gününüzde sizinle beraberiz" diyor. Sonra, işin ciddiyetini anlıyor ve hemen
Beyaz Saraya giderek bir açıklama yapıyor : "Biz, bunu bugünkü Türklere demiyoruz." Kime
diyorsunuz? "Osmanlılara diyoruz. Biz Türkiye ile dostuz" diyor ve Senatör Byrd, bu sözler
karşısında dayanamayıp görüşünü açıklıyor.
Bana deseniz ki, Mr. Byrd, biz seni seviyoruz. Sen iyi adamsın; ama, senin deden at hırsı
zı idi. O zaman ben at hırsızının torunu olmaz mıyım? O halde senin, bana iyi adamsın deme
nizin anlamı nedir?
Türkiye'de de Türklere diyorsunuz ki, "Biz sizi seviyoruz. Biz sizin dostunuz; ama, dede
leriniz katildi."
Bu beyanatlara hükümetten hiçbir yanıt gelmiyor!.. Çankaya'dan verilen yanıt da, gerçek
ten çok ilginç, hatırlatırım. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? "Evet böyle bir beyanat iyi olma
mıştır, bizi üzmüştür ama, Mr. Bush, bunu bir iç politikası bakımından söylemiştir."
Bunun mazur gösterilecek tarafı yok ki... Yani, biz Mr. Bush'un avukatlığını yapmayız.
Bu yanıt, kamuoyunda gerçekten yankılar uyandırıyor. Burada Türk Devletinin onuru kırıl
mıştır, Türkler küçük düşürülmüştür. Devlet yönetimini ellerinde tutanlar bize sahip çıkama
mışlardır; bizi savunamamışlardır. İşte onun için bu yönetimden, ben, millet adına davacıyım.
Sayın özal, artık, demokrasilerde, Cumhurbaşkanlarına karşı yapılan protestoları da hoşgörme alışkanlığına girmelidir; Sayın Cumhurbaşkanı bunları toleransla karşılayabilmdidir,
yani Teğmen Murat Şeref, "Sayın özal'a alışamadım" diye telgraf çekti, başına gelmeyen kal
madı ve nihayet Ordudan atıldı. Cumhurbaşkanı gelirken ayağa kalkmadı diye, Çanakkale Be
lediye Başkanı görevinden alındı... Göcek Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten tu
tuklandı... Yani, bu gibi hareketler, Cumhurbaşkanına saygıyı artırmaz; maalesef azaltır.
Sayın özal'ın, bir Cumhurbaşkanı gibi değil de, bir parti başkanı gibi taraflı beyanatları
devam ederse, tabiî ki, bu gibi protestolar da artar; azalmaz.
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Canı sağolsun.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Canı sağolsun da, bakınız Sayın Cumhurbaşkanı
5 Aralık günü ne diyor : "Türkiye Büyük Millet Meclisinde ben yokum ama, her gün orada
ben konuşuluyorum; asıl hedef benim" diyor.
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Evet, doğru olabilir; fakat neden böyle oluyor? Sayın Cumhurbaşkanının biraz da bunun
üstünde durması lazım; neden boyuna Cumhurbaşkanı konuşuluyor? Kendisini faaliyetlerde
devamlı Hükümet başkanı gibi tutarsa ve Körfez krizinde Hükümeti bile dışlayan, kendi başı
na yürüttüğü faaliyetleri göz önüne almazsa, yetkisi olmadığı halde AGtK belgeleri imzalarsa
ve Cumhurbaşkanlığı makamına çıkarken, Başbakanlık ve parti başkanlığı koltuğunu beraber
götürürse, gayet tabiî bu eleştirilere muhatap olur; bu eleştiriler devamlı Sayın Cumhurbaşka
nına yöneltilir.
Son olarak da -bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyde konuşuyor diyoruz- geçen sene
bir devlet büyüğümüze, "Ne de olsa Bursalıdır" dedi; Bursalıların tepkisine sebep oldu. Yine
bu sene Darende'de bir kamyon şoförüne, "Sen niye başka iş yapmıyor, zengin olmuyorsun?
Darenddiler akıllıdır, kamyon şoförlüğünü Nevşehirliler yapsın" deyince, Nevşehirli vatandaş
ların tepkisine sebep oldu. Onun için, devamlı konuşuyor, fazla konuştuğu için eleştirilere mu
hatap oluyor, diyorum.
Yine son olarak da, biliyorsunuz, Zonguldak kömür havzasında çalışan işçilerin toplu
sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinde, Sayın Cumhurbaşkanının konuşması, ipleri ko
parmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının, hiç görevi olmayan bu konuda yansız kalması gerekir; iş
çi kesimini karşısına almasını biz doğru bulmuyoruz. Tarafsız kalmaya özen göstermelidir. Ba
kın, kamuoyunda, Anayasa dışına taşan bir Cumhurbaşkanı görüntüsünde olmamalıdır.
MEHMET PERÇİN (Adana) — Süreniz bitti.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Bitiriyorum değerli arkadaşım.
Bir ülkede Cumhurbaşkanı, eğer yasaların sınırlarını zorlarsa, sade vatandaştan veya so
kaktaki vatandaştan, devlet düzenine saygı kalır mı muhterem milletvekilleri?
Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, yedi senedir vaat ettiği halde, enflasyonun üstesinden
bir türlü gelememiş ve enflasyona mağlup olmaya devam etmiştir. Bu Hükümet, çarşı pazar
filesini boşatmış, sofraların ve lokmaların küçülmesine neden olmuştur; her evin mutfağında
yangın çıkarmıştır.
Bu Hükümet, işsizler ordusuna azaltma konusunda hiçbir ciddî tedbir alamamış ve Avru
pa'da senelerce, işsizlik şampiyonluğunu elinde tutmuştur.
Hükümet, sosyal devlet anlayışından uzaklaşmıştır; hastane kapılarını fakir halka aça
mamıştır, fakir halka sahip çıkamamıştır. Aralık kapılardan içeri girebilenler de, hastalarını
veya cenazelerini rehin olarak bırakmadan hastaneden dışarıya çıkamamışlardır.
Üniversite kapılarında yığılan 700 bin gencimize çare bulamamıştır. Ortadireği güçlendir
mek, refahı tabana yaymak vaadi ile gelen Hükümet, ortadireği n belini kırmış, gelir dağılı
mındaki uçurumları büyütmüştür.
Bu Hükümet, ülkenin sanayi potansiyeline ciddî bir katkıda bulunamamıştır. 18 milyar
dolar olarak devraldığı dış borçları 50 milyar dolara, iç borçları da 60 trilyon liraya çıkaran
bu iktidar, bu borçlarla üretimi artıracak tesisleri kuramamıştır. Tercihlerini yanlış kullanmış
ve alınan borç paralar çarçur edilmiştir.
Bu iktidar, 730 milyar lira ile devraldığı emisyon hacmini 15 trilyon liraya çıkararak, Cum
huriyet hükümetlerinin rekorunu da kırmıştır.
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Bu Hükümet, bu sene Hacda şehit olan 500 vatandaşımızın haklarına sahip çıkamamıştır.
Bu Hükümet, demokratik hak ve özgürlüklerin gelişmesine yardıma olacağı yerde, san
sür ve sürgün gibi kanun kuvvetindeki kararnamelerle, Takriri Sükûn Kanununu bir nevi geri
getirmiştir. Olağanüstü Hal Bölge Valisine olağanüstü yetkiler tanınarak, basını sıkı bir sansü
re tabi tutmuştur. Bölge Valisinin izni olmadan basın bazı gerçekleri kamuoyuna duyuramaz
hale gelmiştir. Basılmamış gazete ve dergilerin yayını süresiz olarak kapatılabilmiş, gazete ve
dergiler matbaada müsadere edilebilir hale gelmiştir. Yine tçişleri Bakanının emriyle matbaa
lar kapatılabilir hale getirilmiştir. Gazeteciler de yıllarca hapis cezalarına reva görülmüştür.
Yani bu Hükümet, basının hür ve özgür koşullarda görev yapmasını engellemiştir. Temel hak
ve hürriyetleri kısıtlamıştır, sınırlamıştır.
Bu Hükümet, partizanca davranışları nedeniyle vatandaşlar arasında ayırımlar yapmıştır.
Vatandaşların hak, hukuk ve adalet duygularını yıkmıştır.
Bu Hükümetin arkasında milletin desteği olmadığı için, ülke sorunlarını çözecek gücü de
bulunmamaktadır. Ülke zaman ve kan kaybetmeye devam etmektedir. Tek çare millete gidip
güven tazelemektir. Tek çare, hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız sahibine gitmektir. Tek çare, erken
seçimdir.
Değerli milletvekilleri, tek çare millete gitmektir diyorum.
Hepinizi saygıyla selamlar, bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölhan.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şevki Göğüsger. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Göğüsger, grubunuzun süresi 1 saattir. Arkadaşınızla uygun biçimde paylayacaksı
nız herhalde.
ANAP GRUBU ADINA ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 malî yılı Başbakanlık bütçesinin müzakeresi se
bebiyle Anavatan Partisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, ben de kısaca bütçenin bir tarifiyle sözlerime başlamak istiyorum.
Bütçe kanunları, hükümetlerin icraatlarını yönlendiren, ülkenin ekonomik gelişmesini belirle
yen, mevcut ve beklenilen bütün kaynak ve imkânların bir yıl içinde nasıl harekete geçirileceği
ni ve bu potansiyelin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada nasıl kanalize edileceğini göste
ren özellikleri olan hukukî bir metindir. Yani, kısacası hükümetlerin bir nevi bir yıllık prog
ramıdır.
Başbakanlığın görevleri gerek Anayasamızın 112 nci maddesinde ve gerekse 3056 sayılı Ku
ruluş Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde, bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinas
yonu sağlamak, ekonomik ve sosyal alanda genel siyasetin yürütülmesini gözetmek, devlet teş
kilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen
görevleri yerine getirmektir. Diğer bir ifadeyle, devlet faaliyetleriyle ilgili koordinasyonu sağla
maktır.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sebepledir ki, Başbakanlık bütçesinin müzakeresi
sırasında bütün idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yapılan icraatlara kısaca değin
mek gereği ortaya çıkmaktadır.
Bizlerin gönlünde yatan, güzel yurdumuzu, Türkiyemizi, büyük Türk Milletini, bütün si
yasî, ekonomik ve sosyal müesseseleriyle, bütün kültürel değerleriyle ilimde, fende, kısacası
her yönde Batı dünyasının en ileri, en önde ülkesi durumuna getirmektir. Bu gayeye giden yol
ise, hürriyet ve demokrasi içinde kalkınmış ülkelerin seçtiği yegane iktisadî yol olan serbest
rekabete dayalı piyasa ekonomisidir. Onun içindir ki, üç temel hürriyete önem veriyoruz : Dü
şünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti. Bunlar bizim için vazgeçilmesi müm
kün olmayan hürriyetlerin başında gelmektedir.
Sayın milletvekilleri, 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimlerde vatandaşımızın bü
yük teveccühüyle iktidara gelmiş olan partimiz, Anavatan Partisi, hükümetleriyle birlikte, geç
miş yıllardan kalan çok ciddî meseleleri de devralmış bulunmaktadır. Bu meselelerin iktisadî
tarafı mutlaka ağırlık taşımaktadır. Enflasyonun düşürülmesi, işçi, memur, çiftçi, esnaf ve emek
lilerimizin güçlendirilmesi, dış ödemeler dengesinin sağlanması, konut meselesinin çözülmesi,
soâyal güvenliğin geliştirilmesi, en önemlisi de millî birlik ve beraberliğimizin korunarak sağ
lam temellere dayandırılması, millî kültürümüze sahip çıkılması ve tanıtılması ve hatta yaşatıl
ması, güçlü bir iktisadî gelişmeyle imkân dahilinde olacaktır.
Sayın milletvekilleri, iktisadî ve sosyal gelişmenin hedefi, insanlarımızın daha mutlu hale
gelmeleri ve yüceltilmeleridir. Kalkınma, insan içindir. Adalet ve hürriyet, insan içindir. De
mokratik rejim, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunması içindir. Temelinde, insa
na sevgi ve saygının, insana hizmetin, hoşgörünün esas alınmadığı hiçbir hareketin önemi yok
tur. tnsan hak ve hürriyetlerinin temelinde yatan da, insan sevgisi, karşılıklı hoşgörü, vatan
ve millet sevgisidir. O sebepledir ki, hürriyetlerin kullanılması, hürriyetleri korumak, geliştir
mek ve yaşatmak yolunda olmalıdır. Zira, hiçbir zaman hürriyetleri yok etme hürriyeti tanına
maz. Herkesin efendi olduğu yerde, kimse efendi olamaz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar arz etmeye çalıştığım hususlar, yalnız
bizim değil, gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet hükümetlerinin ve hatta muhalefetlerin ele aldı
ğı, göz önünde bulundurduğu ve bulundurması gereken temel konular olduğu inanç ve kanaa
tini taşıyoruz. Hükümet olarak, iktidar olarak yaptığımız uygulama da bu yolda olmuştur.
Elbette ki, tatbikatımız, muhalefetin hoşuna gitmeyecektir. Zira, gerek partimizin ve gerekse
Hükümetimizin programlan, bize has programdır. Gerek 1983'te ve gerekse 1987 seçimlerinde
biz de vatandaşımıza, seçmenimize, sizler gibi parti programlarımızı, düşündüğümüz ekono
mik modeli anlatarak teveccüh gördük, iktidar olduk. Seçmen, sizlerin programını tercih et
seydi, size teveccüh gösterirdi!..
Sayın milletvekilleri, elbette ki, muhalefetten, her icraatımıza takdir ve mutabakat bekle
miyoruz. Elbette ki, muhalefet, görevini yapacak, bazı konulan tenkit edecektir; ama, bunun
sağduyulu olması, meşru zeminlerde cereyan etmesi gerekir. Her şeyi tenkit etmek, muhalefe
te, sizlere bir şey kazandırmaz; ama, memlekete de bir şey kazandırmaz.
Geliniz, "Memlekette elektriksiz köy bırakmadınız, telefonsuz köy bırakmadınız, hatta
h'er köyde her eve otomatik telefon imkânı getirdiniz, 1 kanal siyah beyaz televizyon zor seyre
dilirken, siz S kanala çıkardınız, 6 kanala çıkarmak yolundasınız. Memleketin her köşesine ulaş— 295 —
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tınız, hem de elektrik kesintileri olmadan; memleketimizi, bir zamanlar satın aldığımız elektri
ği, yabancı devletlere satar hale getirdiniz. İhracat gelirlerini 1980'e kıyasla S'e katladınız, deyiniz.
Değerli arkadaşlarım, burada şuna değinmek istiyorum elbette 2 rakamını 4'e çıkarmak
son derece kolaydır; ama 10 rakamını 20'ye katlamadaki büyümeyi, aynı hız ve aynı süratle
beklemek mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, "Kredi bulmak için, borç döviz bulmak için dün diyar diyar gezen
memleketimizi, bugün kredi verir hale getirdiniz. Bizim gibi kapı kapı dolaşıp borç erteletmek
için çaba harcamadınız. Kendi teknolojisi ve insan gücüyle otoyollarını, Fatih Köprüsünü, Sa
vaşan Şahin F-16'Iarı, GAP gibi dev bir projeyi yapar hale getirdiniz. Savaşan Şahinleri satma
yolundasınız, insanımızın en büyük ihtiyacı olan, dünyada mekân (konut) meselesine çözüm
getirdiniz; yüzbinlerce memur, işçi ve esnafamızı mekân sahibi yaptınız. Güzel yurdumuzu kal
kınma yolunda bir şantiye haline getirdiniz. Pırıl pırıl şehirler, ışıl ışıl köyler yaptınız" deyiniz,
hem de korkmadan deyiniz.
Evet muhterem milletvekilleri, geliniz, bu hakkı teslim ediniz. "Anavatan Partisi hükü
metleri, açık yüreklilikle uyguladığı proje ve programlarla, karaborsacılığı, kaçakçılığı, yoklu
ğu, kıtlığı, kuyruğu tarihe gömdü" deyiniz; söyleyiniz bunları; öyle sanıyorum ki, ilgi top
larsınız...
Aziz arkadaşlarım, geliniz, "Esaret altında yaşayan birçok ülkelerin, bağımsızlıklarım ka
zanmasında, istiklallerine kavuşmasında öncülük etmiş olan Atatürk Türkiyesi, bugün de ser
best piyasa ekonomisine geçişin öncülüğünü yapmaktadır, önderliğini yapmaktadır" deyiniz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz, serbest piyasa ekonomisine gelmişken, bir tarihî
gerçeği de, sizlerin ve dolayısıyla kamuoyunun takdirlerine arz etmek istiyorum. Yıl 1960-1970
arası, Millî Koruma Kanununun bütün azametiyle hüküm sürdüğü dönem, çok sıkı bir fiyat
kontrolü var; her kim stok mal yapar, karaborsada fahiş fiyatla mal satarsa mahkemelere dü
şer, mahkûm olur, hapis yatar. Bunun örneklerini vermek mümkündür. O dönemi yaşayanlar
gayet iyi bilmektedir.
1970-1980 arası; yine sıkı bir fiyat kontrolü var. öylesine bir fiyat kontrolü ki, pazar yerle
rinde belediye zabıtaları her malın üzerine etiket koyduruyor, her mağaza ve dükkânda satılan
malın üzerinde alış ve satış fiyatlarını gösteren etiketler mevcut; ama dükkânlarda mal yok,
kıtlık var. Üretim yok, kuyruklar var. Pazar yerinden zabıtalar gidince iki misli, hatta üç misli
fiyatlar var...
Anavatan Partisi dönemi, 1984-1990; serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor, her şey var,
her mal var, aradığın her şeyi buluyorsun. Yokluk yok, kıtlık yok, kuyruk yok. Aldığın malı
evine göğsünü gere gere götürüyorsun... 1970-1980 döneminde olduğu gibi, karaborsadan üç
beş misli fiyatla aldığın bir paket margarini, gizlice, koynunda saklayarak götürmüyorsun!..
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yok yahu öyle bir şey, yok.
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) -— Bunu yaşayanlar çok iyi bilir, ben yaşadım, sizler de
yaşadınız...
Değerli arkadaşlarım, bu dönemleri birer cümle ile sembolize edecek olursak; 1960-1970,
sıkı fiyat kontrolü sonucu mal yok, karaborsa var, mahkeme var, hapis var; 1970-1980, fiyat
kontrolü sonucu mal yok, üretim yok, kuyruk var, gayri resmî fahiş fiyat var, karaborsa var,
bıkkın vatandaş var...
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TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — O gün bugünü kurtarmaz... Bıktık artık.
ŞEVKÎ GÖĞÜSGER (Devamla) — 1983 ve sonraki yıllar, Anavatan Partisi dönemi; en
büyük nimet, aradığın her şey var. Kuyruk yok...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Para var mı?
ŞEVKÎ GÖĞÜSGER (Devamla) — Para da var. Aybaşında bordrolarınıza bakınız...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Senin cebinde var...
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Kıtlık yok ama, "önce alışveriş sonra fiş" var!..
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Fişleme var...
ŞEVKÎ GÖĞÜSGER (Devamla) — Bu memleketin ekonomisinin kalkınması için, belge
sisteminin oturtulması için, "önce alışveriş, sonra fiş" var... Ekonomiye, kalkınmaya katkı
var... Vergi iadesi var...
Gelin, bu iyi gelişmeleri hep beraber iftiharla söyleyelim, olumsuzluklarını da tenkit ede
lim. Elbette ki, her şeyi iyi yaptığımızı söyleyemeyiz, eksiklerimiz olabilir; ama, bunları da,
Allah'ın izniyle, vatandaşımızın teveccühü ile, başaracağız, bunların da üstesinden geleceğiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî kültürümüzün bir parçası olan tarihî ve kültür
varlıklarımızdan yurt dışına kaçırılmış olanları takip ederek geri alabiliyorsak, en büyük hazi
nemiz olan insanımız, cebinde bulundurduğu 1 dolar ya da mark için, mahkemelere düşmek
şöyle dursun, döviz hesabı açtırabiliyorsa; para konvertibl olmuşsa; sulama hizmetleriyle, güb
re ve destekleme alım fiyatlarıyla tarım sektörü, çiftçimiz desteklenebilmişse; çiftçimize 3 tril
yon mertebesinde peşin ödeme yapılabilmişse, bunları takdir ve ifade etmek gerekir. Sizler bu
iyi gelişmeleri görmemezlikten gelseniz de, vatandaşımız bunların değerlendirmesini çok iyi
yapmaktadır. Onlar kimin ne yaptığını, ne yapmak istediğini gayet iyi bilmektedir; ona göre
de teveccüh göstermektedir, bizler de bu teveccühün sonucu olarak buradayız.
Sayın arkadaşlarım, partimizin, Hükümetimizin uyguladığı ücret sistemi sayesinde geç
mişte sürgün mahallî olarak görülen doğu ve güneydoğuya polisimiz, öğretmenimiz ve bütün
memurlarımız öncelikle gitmek istemektedirler. Memurumuzun, işçimizin ücretlerini, yaşanan
enflasyonun önünde götürmeye gayret ettik ve bunda da muvaffak olduk. Bugün, müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz 1991 malî yılı bütçesinde sadece personel masrafları için bütçenin 36
trilyon 2 milyar lirası ayrılmıştır.
Emeğin ve alın terinin kutsiyesine inanan Hükümetimiz, 1984 yılı başından bu yana yap
tığı düzenlemelerle, istihdam ettiği memurların ve işçilerin yanında bütün işçilerimizin, çiftçi
mizin ve esnafımızın, emekli dul ve yetimlerimizin daha iyi gelir elde etmeleri için vergi iadesi
sistemini getirmiş ve her geçen yıl bunun kapsamını genişleterek başlangıçta sadece ücretliler
le, emekli dul ve yetimlerini faydalandığı bu sistemden bütün çiftçilerimizin, tüccarımızın, es
naf ve serbest meslek sahiplerimizin yararlanmasını sağlamıştır. Bunların vergi yükü hafifletilmiştir.
Bu meyanda memurlarımıza yapılan aylık tazminat ve taban aylığı ödemelerin yılda iki
defa tespiti esası getirilerek, aylık ve ücretlerin enflasyonun gerisinde kalmamasına çalışılmış
tır ve başarılmıştır. Ayrıca, 1990 yılı içerisinde dar ve sabit gelirlilere, yani ücretlilere, küçük
esnafa 2 trilyon 850 milyar mertebesinde vergi iadesinde bulunulmuştur. Bu miktar 1991 yılı
için asgarî 3 trilyon 75 milyar liraya ulaşacaktır.
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Konut edindirme ve tasarrufu teşvik yardımlarını da ayrıca bilgilerinize sunmak istiyorum.
özel indirim tutarları yükseltilmek suretiyle, bu kesimin vergi yükü daha da azaltılmış
ve azaltılmaya da çalışılmaktadır, özellikle, kalkınmada öncelikli yörelerde vergi yükü hemen
hemen yok denecek mertebeye indirilmiştir. Keza, işçilerimizin sendika ve şahsî sigorta primle
ri vergi matrahından düşülerek bunların daha az vergi ödemeleri imkânı getirilmiştir.
Çiftçimizin 500 bin lira olan yıllık satış tutarı 10 milyon liraya, 10 milyon lira olan küçük
çiftçi muafiyeti 16 milyon liraya yükseltilmiş, bunun yanında yüzde 7 olan gelir vergisi tevkifatı yüzde 4'e, yüzde 3 olan tevkifat da yüzde 2'ye indirilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bununla da kalınmamış, getirilen vergi iadesi yoluyla, ödediği yüz
de 4 verginin, yüzde 2,4'ü, tekrar, vergi iadesi yoluyla geri verilerek, bu kesimin vergi yükü
azaltılmıştır. Traktörü vergi dışında tutulmuştur; dilekçe, fatura, makbuzlara pul yapıştırma;
meslek vergisi, temizleme ve aydınlatma harcı, bazı işyerlerinden alınan eğlence resmi kaldırı
larak sağlanan bir seri kolaylıklar yanında, bu insanlarımızın vergi yükleri azaltılarak gelir se
viyeleri yükseltilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, bunların sayılarını daha da artırmak mümkündür. Bu uygulamala
rı çiftçimiz, esnafımız, memurumuz ve işçimiz görmektedir, bilmektedir; sizler bilmeseniz de,
onlar bilmektedir. Devletin imkânları elverdikçe, bu iyileştirmelere daha da devam edeceğiz.
Sayın milletvekilleri, Sosyal \ardım ve Dayanışma Fonu ile binlerce fakir vatandaşımızın
hastalık, yokluk gibi birçok derdine çare bulunmuş, tedavileri sağlanmıştır. Fakir vatandaşla
rımızın iş ve mesleklerini yapabilmeleri için, ihtiyaç duydukları iş, makine ve ihtiyaçları temin
edilerek, kazanç sahibi olmaları sağlanmıştır. Fakir öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçları karşı
lanmış, burs verilmiştir. Diğer taraftan, Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun imkânları geliştirile
rek, daha çok yurt yapılmıştır. Daha fazla öğrencimiz, bu yurtlarda barındırılır hale gelmiştir.
Sabah kahvaltıları, akşam yemeği verilmeye başlanmış, harç kredileri karşılanmıştır. Ayrıca,
verilen aylık krediler 100 000 liraya çıkarılmıştır. İnşallah, Allah .nasip ederse, bu bütçe ile 1991
yılı için bu rakam 150 000 liraya çıkarılacaktır.
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, şimdi de, aktüel olan bazı konulara değinmek
istiyorum. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, parlamenter bir sistem içinde, insan hak
larına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Cumhurbaşkan
lığı konusunda günlerdir, hatta aylardır muhalefet ve sözcüleri neye itiraz ediyor, neyi hazme
demiyor, ona bir bakalım :
Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanının seçimi Anayasaya aykırı mıdır? Anaya
samızda yer alan usul ve hükümler uygun değil midir? Asla bunları söylemek, böyle bir iddia
da bulunmak mümkün değildir. Esasen, muhalefet ve sözcüleri de bu konuda herhangi bir şey
söyleyemiyor; zaten, söyleyecek bir şeyleri de yok. O halde, itiraz nedir? Neye itiraz ediliyor?
Bize göre itiraz, hukukî olmaktan uzak, siyasîdir. Burada muhalefetin derdi, hiçbir zaman ser
best iradeleriyle Cumhurbaşkanı seçememiş olmalarının da verdiği sıkıntı ile, sayın Cumhur
başkanı bizim dediğimiz olmadı diyor, buna itiraz ediyor. Sıkıntınız, derdiniz bu. Elbette ki
sizin dediğiniz olmayacaktı. O zaman, Anavatan Partisinin o günkü 286'ltk, bugünkü 276'lık
çoğunluğu nerede kalırdı? Siz çoğunluğu mu temsil ediyorsunuz ki?.. Anavatan Partisi, Cum
hurbaşkanı seçiminde üzerine düşen görevi, şerefiyle yapmıştır.
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Siz de aslında özal'ı Cumhurbaşkanı olmak için tahrik ettiniz. Bunun siz de farkındası
nız. Sayın özal Cumhurbaşkanı olursa, ANAP bölünür diye düşündünüz; ama, umduğunuzu
bulamadınız. ANAP Grubu aksine kenetlendi, seçtiği Cumhurbaşkanına destek oldu, arka
sında sımsıkı durdu; ama siz parçalandınız. Bu yüzden her gün temcit pilavı gibi gündemde
tutuyorsunuz; ama, içinizdeki ateşi söndüremiyorsunuz. Sıkıntınız bu. öyle anlaşılıyor ki, bu
ateş de sizleri yok edecek.
Değerli arkadaşlarım, üzerinde yemin ettiğimiz Anayasaya göre, yürütme yetkisi ve görevi
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Cumhurbaşkanı, gerek görürse Bakanlar Kuru
luna başkanlık eder, toplantıya davet eder, milletlerarası anlaşmaları onaylar, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin kullanılmasına karar verir. Bu durumda olan Sayın Cumhurbaşkanı, Körfez kiriziyle yakından ilgilenmişse, memleketin ve milletin birlik ve beraberliği, ülkenin bölünmez bütün
lüğü açısından iyi de yapmıştır; tenkit yerine takdirle karşılamak gerekir. Bu konuda Hüküme
tim anlayış ve tutumunu da takdirle karşılamak gerekir. Memleket meselelerinin müşavere edil
mesinde ne zarar var? Bundan niye sıkıntıya düşüyorsunuz? Aslında, müşaverede, memleketin
ve milletin büyük yararı vardır.
Yaşanan Körfez krizi dolayısıyla, Hükümete, Anayasanın 92 nci maddesi çerçevesinde ve
rilen yetki tartışma konusu ediliyor. Ne var bunda? Bu Meclis savaş yetkisi mi vermiştir Hükü
mete? Hayır. Hükümete, şartlar gerektirirse, kuvvet gönderme yetkisi verilmiş. Bir ön tedbir
olarak herhangi bir muhtemel tehlikeye karşı tedbirlerimizi almayalım mı? Çağımız, ortaçağ
devri mi? Teknoloji gelişmiş, harp taktik ve şekilleri değişmiş. Bu gelişmeler karşısında elimizi,
kolumuzu bağlayıp bekleyelim mi? Ordunun eline silahı, savaş başlayınca mı verelim, yoksa
önceden talim görmesi, eğitilmesi için gereken tedbirleri mi alalım? Yapılan budur değerli ar
kadaşlarım. Çünkü günümüzde, savaş aniden geliyor, istihbarat alıp, ona göre hazırlıklı ol
mak gerek. Yapılan da budur değerli arkadaşlarım. Artık, düşman, önceden, "geliyorum" de
miyor ki, siz usulî işlemlerinizi zamanında yerine getirebilesiniz. Lütfen, zamanın ve teknoloji
nin gerisinde kalmayalım ve böyle usulî konuları da mesele yapmayalım. Bunda, memleketin
ve milletin bir yararı yoktur.
Bir yandan, "Birleşmiş Milletler kararlarına uyalım, dünya orduları kurulsun" diyeceksi
niz, öte yandan bu kararlara uygun davranışları hazmedemeyeceksiniz; milletlerarası anlaşma
ları onaylayan bir yüce makamın, bu anlaşmalar çerçevesinde cereyan edecek olayları takibini
önlemeyi düşüneceksiniz. Bu mülahazalar çelişkilerle doludur. Bütün söz ve tavırlarda samimî
ve açık olmak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanının bu tutumundan kimse de rahatsız değildir.
Vatandaş asla rahatsız değildir; ama rahatsız olanlar vardır. Muhalefet milletvekilleri rahatsız
lık duyuyor, öyleyse icraat tam isabetlidir.
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün aktüel bir konu haline gelen bir başka hu
sus da, laiklik - antilaiklik meselesidir.
Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce, nedir laiklik? Laiklik, vatandaşın dinsiz olması
mı, dinsizlik mi? Laiklik, asla bu demek değildir. Laik olması gereken devlettir. İnsanoğlu hiç
bir dönemde dinsiz olmamıştır, inançsız olmamıştır, bugün de olamaz.
Aziz arkadaşlarım, şu Mecliste Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmayan, ona saygı duy
mayan, buna karşı inançta olan bir tek kimse yoktur.
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Dinle devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması şeklinde kısaca tarif edeceğim laiklik, biç
kimsenin tekelinde değildir; hele hele hiçbir kuruluşun da tekelinde olamaz. Bu müessese Ana
yasamızda yerini bulmuş; ondan da önemlisi, vatandaşımızın vicdanında yerini bulmuştur. Nasil
ki, şu veya bu şekilde dinî vecibelerini yerine getiremeyenlere "dinsiz" diyemiyorsak, inandığı
dinin, ülkemiz açısından yüzde 95'i Müslüman olan bir ülkede, bu gerçeğin karşısında tslam
dininin kurallarını kişisel olarak yerine getirenleri, "gerici" ya da, "irticaın, şeriatçılığın
habercileri" olarak nitelendirmek, insafsızlık değil de nedir değerli arkadaşlarım?
Bir yandan, insan haklarından, din ve vicdan hürriyetinden bahsedeceksiniz; diğer yan
dan da, camiye gideni, inancı gereği başını kapatanı hor göreceksiniz, "laikliğe aykırı" diye
ceksiniz. Bu çifte standart değil de nedir değerli arkadaşlarım? İnsan hakları konusunda tutar
sızlık değil de nedir?
Batıda birleştirici olan laikliğin, ülkemizde, insanlarımızı birbirinden ayırıcılık unsuru haline
getirecek bir değerlendirme içerisinde düşünülmesi yanlıştır değerli arkadaşlarım.
tmam hatip çıkışlı polisimizin, kaymakamlarımızın, valilerimizin peşine takılmayı, insan
haklarıyla bağdaştırmaya imkân yoktur. İnsan haklarından bahsederken, bu hakların özünü
teşkil eden kişi haklanndan din ve vicdan hürriyetinin bir gereği olarak, yüzde 95'i Müslüman
olan insanımızın, inandığı dinin gereklerini yerine getirmesini müsamaha ile karşılayamıyorsanız, bunu, "teokratik devlet özentisi" olarak nitelendiriyorsanız, bu değerlendirmeyi insan hak
larıyla bağdaştırmak mümkün değildir değerli arkadaşlarım.
Açılan imam-hatip liselerini, Anayasamız gereği okullarımızda okutulan din derslerini me
sele ediyorsanız; eğer devlet, insanımıza, mensubu bulunduğu yüce dinin asgarî kurallarını,
asgarî bilgilerini öğretmiyorsa, bu boşluğun yerini başkaları doldurmaya kalkar. Zira insanoğ
lu, tarihin her döneminde, mensubu bulunduğu, inandığı dini öğrenmek ihtiyacını hissetmiş
tir. tşte o zaman yakındığınız tehlike gündeme gelir. O halde, geliniz, Hükümetin bu konular
da yaptığı uygulamayı, programlarını takdirle karşılayınız.
BAŞKAN — Sayın Göğüsger, yarım saatiniz dolmuş bulunmaktadır, arkadaşınızın süre
sini kullanmaya başlıyorsunuz...
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Bitmek üzere Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlarım, insanımızın, vatandaşımızın tercihini yaptığı bir konuda fırtınalar
koparmanın kimseye bir yaran yoktur. Laiklik elden gidiyor diye kim bağırıyor değerli arka
daşlarım; ona da bir bakalım. Bu konuda vatandaşımızın sesine kulak verelim. Onlar, laiklik
konusunda burada cereyan eden tartışmalara sadece gülüyor. Onların böyle bir meselesi yok.
Bugün vatandaşımız laiktir, demokrattır, ama inancına da bağlıdır, dinine de bağlıdır. Lütfen
laikliği dinsizlik olarak göstermeydim.
Bugün Avrupa'da devlet başkanları yemin ederken, inandığı dinin kitabı olan İncil'e el
koyarak, el basarak yemin ediyor. Bunu, laikliğe aykırı olarak nitelendirmek mümkün müdür?
Bugün Avrupa'da din adamlarının okulları vardır. Bugün Avrupa'da isteyen başı kapalı, iste
yen açık gezer. Orada laiklik yok mudur?
Değerli arkadaşlarım, burada bunları yasaklamak, tenkit etmek, her gün temcit pilavı gi
bi gündeme getirmek yanlıştır, millî birlik ve beraberliğimiz açısından zararlıdır.
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Sayın Başkan, Cumhuriyetimizin temeli kültürümüzün dünyaya açılması yolunda önemli
adımlar atılmıştır. Bugün yurt içindeki ata yadigârı abidelerimizin onarımını yapabilen devlet,
yurt dışındaki ata yadigârlarının onarımına da el atmıştır. Bunda da inanıyoruz ki muvaffak
olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, millî birliğimizin temeli olan, devletimizin temeli olan millî kültü
rümüz son derece önemlidir. Zira, ülkemizin, yeryüzünde bir başka örneğini bulmak mümkün
değildir. Çünkü yurdumuz, kuzeyden Sovyet'in, ateizmin, doğudan mezhep kavgalarının, ba
tıdan Hıristiyan propagandalarının, güneyden Siyonizmin tehdidi altında bulunmaktadır. Bu
bakımdan, memleketimizin insanını, gerek millî kültürü açısından, gerekse dinî inançları açı
sından kuvvetli kılmadığımız takdirde, Doğudan, Batıdan, Kuzeyden, Güneyden esen bu rüz
gârların esiri olabiliriz. Onun için, bu konuda gerçekten uyanık olmamız gerekiyor.
Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden TRT devamlı tenkit edilmektedir, tarafsız yayın yap
madığı söylenmektedir. Biz de şikâyet ediyoruz TRT'den değerli arkadaşlanm. Muhalefete 6
dakikalık zaman ayırıyor, iktidara 3 dakikalık zaman ayırıyor!..
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Güldürme kendine...
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Bunu eşitlikle nasıl mukayese edersiniz? O zaman bu
radaki ayrımın iktidar-muhalefet olarak yapılması lazım. Bunu...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Saatin durmuş, saatini..
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin.
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Bağıracağınızı biliyorum değerli arkadaşlarım da, bunu,
şu bakımdan söylemek istiyorum.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — \alan söylüyorsun!
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin.
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — Benden önce konuşan sayın büyüğümüz de buradan
ifade ettiler; Türkiye'de hiçbir zaman TRT'nin bu tür yayınlarından memnun olunduğu dö
nem olmamıştır, bugün de olunmayacaktır, yarın da olunmayacaktır.
Aslında unuttuğunuz bir nokta var değerli arkadaşlarım. Eğer TRT'nin yayınlarından şi
kâyetçi olacaksanız, TRT, Anayasa ve görev kanunuyla kendisine verilmiş görevler doğrultu
sunda görev yapmıyor; geliniz, bunu tenkit ediniz. Bunda haklı olursunuz. Çünkü, TRT, kendi
kanunundaki "yap" denilenleri yapmıyor, aksine, kanunun yasakladığı işleri yapıyor. Geliniz,
bunu tenkit ediniz, öbür tarafta, tarafsızlık meselesinde TRT objektiftir değerli arkadaşlarım,
hiç korkmayın. Aslında TRT, sizin hakkınızı bizden daha iyi koruyor, merak etmeyin.
HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Beğenmeyen kapatsın!..
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Devamla) — öyle sanıyoruz ki, korumaya da devam edecektir.
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Cumhurbaşkanı, "Beğenmediğin programı değiştir"
diyordu?..
HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Hani bu konuyu konuşmayacaktın?
BAŞKAN — Lütfen Sayın Postacı...
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ŞEVKÎ GÖĞÜSGER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir konuya değinmek istiyorum.
Bugün Anavatan Partisi İktidarı döneminde dış borçların 45-50 milyar dolar olduğu ifade edi
liyor. Aslında, doğrusu 45 milyar dolardır. İhracat gelirlerinin...
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Hani bu konulara değinmeyecektin?
BAŞKAN — Sayın Postacı, laf atmaya mecbur değilsiniz.
ŞEVKİ GÖĞÜSGER (Devamla) — Bir tek cümle söyleyeceğim.
Değerli arkadaşlarım, önemli olan şudur : Türkiye'nin dış borcu 16 milyar dolar iken, ih
racat geliri de 2-2,5 milyar dolarsa, sabit tuttuğunuz takdirde dahi, bunu ancak 6 yılda ödeye
bilirdiniz. Bugün 45 milyar doları bugünkü ihracat gelirleriyle 3 yılda ödeyebilir haldesiniz.
önemli olan, böyle mukayese yapmak. Yoksa, küçük rakamı ikiye katlamanın, büyük rakamı
ikiye, üçe katlamak kadar zor olmadığını siz de takdir ediyorsunuz!..
Değerli arkadaşlarım, yine bu kürsüden sık sık gündeme getirilen, kanun hükmünde ka
rarnameler konusuna kısaca değinmek istiyorum : Nitekim, bu konuda verilmiş Meclis araş
tırması önergeleri de var.
Değerli arkadaşlarım, 1970 yılından bugüne kadar 429 tane kanun hükmünde kararname
çıkmış. Bunun 81 tanesi yayınlanmamış, yani yok; yayınlanan 358 tanedir. Bunun 16 adedi,
bizden, yani Anavatan Partisi İktidarından önce çıkarılmış. Sadece personel hukukuyla ilgili
olanım söylüyorum; bunlar 173 adettir. Demek ki, 358'in aşağı yukarı yarısıdır. Biz de geçen
dönem içerisinde bu rakama yakın bir kanun hükmünde kararname çıkarmışız. Bunun 51 ade
dini de personel hukukuyla ilgili olarak çıkarmışız. Bunların tamamı da, devletin istihdam et
tiği insanların özlük haklarına, aylıklarına, ücretlerine ilişkin iyileştirmelere yöneliktir. Bunla
rı da takdirlerinize arz etmek istiyorum.
Ufacık bir konu daha var. Çıkarılan kararnamelerin büyük bir çoğunluğu, teşkilat kanun
larıyla ilgilidir. 89 tane teşkilat kanunu, 50 adet kararname ile kaldırılmıştır; bugün 117 adedi
kanun haline getirilmiştir. Zabıtlara baktığınız takdirde, Anavatan Partisi İktidarı döneminde
daha çok sayıda kanun hükmünde kararname bu Meclisin denetimine, Anayasanın hükmü olarak
getirilmiş ve Meclisin onayından ve tasvibinden geçirilmiştir değerli arkadaşlarım.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şunu ifade ederek sözlerime son vermek istiyorum :
Kim ne söylerse söylesin, biz Anavatan Partisi olarak, vatan için, millet için, huzur için, güven
için, doğru bildiğimizi yapıyoruz, yapacağız. Başladığımız her işi tamamlayacağız; geçmişte
yarım kalanları da tamamlayacağız. Bunu kimse merak etmesin. İnanıyorum ki, ANAP döne
mi, gelecek çok uzun yıllar sonra, tarihe altın harflerle geçecektir ve diyorum ki. "Ayinesi iştir
kişinin, lafa bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı, eserinde."
Bu duygu ve düşüncelerle, Başbakanlık bütçesinin başta Büyük Türk Milleti olmak üzere,
vatanımıza ve Başbakanlık çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, cümlenize saygıları
mı ifade ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göğüsger.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İsmail Şengün, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Eyvah, gelen gideni aratacak! Sayın Başkan, arkadaşı
mız eski bir muhaliftir!..
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BAŞKAN — Sayın Şengün, 20 dakikalık konuşma süreniz kalmıştır. Hakkınız, tecavüze
uğradığı için, biz de bir S dakika ilave edebiliriz ona; lütfen kendinizi programlayınız efendim.
ANAP GRUBU ADINA ÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Başbakanlık ve bağlı ve ilgili kuruluşları üze
rindeki bütçe müzakereleri vesilesiyle Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmaya devam
ediyoruz. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
Bağlı ve ilgili kuruluşlar 47 adettir. Bu kuruluşların bir kısmı bizatihi kuruluş kanunların
dan dolayı Başbakanlığa bağlıdır. Diğerleri de Hükümet veya Anavatan Partimizin görüşü açı
sından, uzun vadeli politika oluşturan, ihtisas faaliyetinde bulunan kuruluşlar olarak Başba
kanlığa bağlıdır veya Başbakanlıkla ilgilidir; çoğu da, devlet bakanlarımızın sorumluluğu al
tındadır.
Değerli milletvekilleri, bu kısa girişten sonra, konuşmamı şu çerçevede sürdürmek istiyo
rum : 1984-1990 yılları arasındaki Türkiye ekonomi politikası; serbest piyasa ekonomisi ve Av
rupa Ekonomik işbirliğinin geçen mart sonu-nisan başlarında aktedilen Bonn toplantısı ka
rarları; dış borçlar; ihracat performansımız; yatırımlar ve. sanayileşme; -ki, bu konularda biz
den önce konuşan çok değerli muhalefet milletvekili arkadaşlarımın görüşlerine kısa cevaplar
vermek istiyorum- Türkiye'de gelir dağılımı; yabancı sermaye; bütçe açığında Merkez Bankası
nın finansman rolü; kısa vadeli avanslar; konvertibilite ve özelleştirme. Tabiî, zaman kalırsa
bunları ifade edebileceğim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ülkemizde özellikle 1984'ten beri uygulanan ekono
mik politikaların amacı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamı sağlamak ve uluslarara
sı entegrasyonun gerektirdiği yapıya ekonomimizi kavuşturmaktır. Amacı gerçekleştirmek için,
Önce makro dengesizliklerin giderilmesi ve sonra da yapısal değişiklik hedeflenmiştir.
Hükümetlerimiz, programlarına uygun olarak, ekonomiyi düzenleyici rolünü Ön plana çı
karmış, ekonomiye müdahaleyi, dış ticarette, malî piyasalarda, mal piyasalarında ve uluslara
rası sermaye piyasalarında da asgariye indirmiştir.
Kaynak dağılımında, piyasa güçleri ağırlıklı rol oynamıştır. İhracat ve iç tasarruflar artı
rılmış; kambiyo rejimi serbestleştirilmiş; fiyatlar piyasa güçlerince belirlenmiş; para ve serma
ye piyasalarında yasal düzenlemeler ise tamamlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
bünyesinde bankalararası para piyasası, döviz, altın piyasası kurulmuş; kontrollü reel faizden
serbest faize geçilmiş; kontrollü kurdan piyasa kuru aşamasına gelinmiş; istanbul Menkul Kıy
metler Borsası geniş ölçüde faaliyete geçmiş; Yüksek Hakem Kurulu uygulaması, yerini toplu
pazarlık sistemine terk etmiştir.
Kısaca, 1984-1989 dönemini takiben, 1990 başlarında Türk ekonomisinde fiyatlar, piyasa
güçlerince belirlenen bir aşamaya gelmiş olmaktadır. Bu noktada, bakış açımızı dışa yönelt
mek ve 1990 yılının 19 Martı ile 11 Nisan günleri arasında Bonn'da yapılan Avrupa Ekonomik
İşbirliği toplantısına çok kısa değinmek istiyorum.
Bonn toplantısının en dikkate değer yönü, Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında ideoloji
ve sistem çatışmalarının büyük ölçüde sona ermiş olmasıdır. Serbest piyasa modelinin geçerli
liği bu toplantıda, bu toplantıya katılan bütün Ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Doğu ülke
leri, serbest piyasa ekonomisi yönündeki tercihlerini açıkça ortaya koymuşlar ve şu ilkeleri de
benimsemişlerdir : Fiyatlar, arz ve talebe göre piyasada oluşacaktır; ticaret ve yatırımlar tama
men serbestleştirilecektir; sermaye ve kâr transferleri de konvertibl dövizle yapılacaktır.
— 303 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

0:1

Burada, ilkelerin tümünü, zaman darlığı nedeniyle saymıyorum; ancak, Türkiye'nin
1980'lerde başlayıp, özellikle 1984 başında ivme kazandırdığı serbest piyasa ekonomisine, Do
ğu Avrupa ülkelerinin ancak 1990'da benimseyip başlayabildiklerini söylemek istiyorum.
Dilerim ki, ülkemizde de devletçi ekonomi veya karma ekonomi taraftarları, halkımızın
refah ve mutluluğa ve ekonomimizin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeye kavuşması, için
tek modelin piyasa ekonomisi olduğunu, bundan böyle görürler.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış borçlarla ilgili olarak bugüne kadar çeşitli eleşti
rilerde bulunuldu ve bulunulmaktadır. Biraz önce, kendisinin müdekkik kabiliyetine inandı
ğım bir değerli sözcü de eleştiriyi ortaya koydu.
Dış borçların 1984'ten itibaren hızla arttığı ve 50 milyar dolar düzeyine ulaştığı, ülkenin
bu miktarda bir dış borç yükünü kaldıramayacağı; alınan dış borçlarla üretken yatırımların
gerçekleştirilemediği biçiminde tenkitler ileri sürüldü. Konuya bir kez daha açıklık getirmek
isteriz. 1983 yılı sonu itibariyle, Anavatan Hükümetinin devraldığı dış borç stoku Amerikan
Doları cinsinden 18 milyardır. Bu toplam içindeki 2,2 milyarlık dövize çevrilebilir mevduat ile
1,3 milyarlık garantisiz ticarî borçlar, banker kredileri bir zamanlar Türk ekonomisini tama
men tıkamıştı.
1989 yılı sonu itibariyle kesinleşen dış borcumuz 41 milyar dolar düzeyindedir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanının, iki gün önceki konuşmasında verdiği ra
kam 43 milyar dolardır ve bu rakam 1990 yılı Haziran ayı itibariyledir. O nedenle, 1990 yılı
ile ilgili olarak kesinleşen bir rakam olmadığı için ve kesinleşme, biraz sonra anlatacağım ne
denlerle yıl sonunda çapraz kurlar arasındaki münasebetlere bağlı olarak bir noktaya geleceği
için, ben, izninizle kesin rakam olan 1989 yılı üzerinde durmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu durumda, 1984-1989 yılları arasında dış borç 23 milyar dolar
artmış olmaktadır. Bu 23 milyar doların kompozisyonu nedir, nasıl olmuştur da 1984'ün 18
milyon doları 1989 yılında 41 milyar dolara çıkmıştır?
Dış borçlarımız çeşitli dövizlerden oluşmaktadır. Bunların yüzde 35'i Amerikan Doları
cinsinden, yüzde 65'i ise Alman Markı, "özel çekme hakkı" denilen SDR, isviçre ve Fransız
Frankları, İngiliz Sterlini, Japon Yeni, Hollanda Guldeni ve diğer dövizlerdendir.
1972'lerden beri uygulamasına geçilmiş esnek kur nedeniyle uluslararası para piyasaların
da dövizlerin birbirlerine göre fiyatları değişik olmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Şengün, bir dakikanızı rica edeceğim.
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Buyurunuz efendim.
II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

ÇEŞİTLİ

İŞLER

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuveyt Meclis Başkanı ile beraberindeki milletvekillerine Başkan
tarafından "Hosgeldiniz" denilmesi
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kuveyt Meclis Başkanı ve milletvekilleri Meclisimizi teşrif
etmişlerdir; kendilerine "Hosgeldiniz" diyorum. (Alkışlar)
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)

1. — 1991 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşa
ile 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasardan
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayılan : 488, 489, 495, 493) (Devam)
A) BAŞBAKANLIK (Devam)
1. — Başbakanlık 1991 Malî Ydı Bütçesi
2. — Başbakanlık 1989 Malî Yûı Kesinhesabt
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şengün.
İSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — 1989 yılı sonunda 1 ABD Doları ancak 1,5 Alman Mar
kı olsun varsayalım. Bu durumda, 1990 boyunca Alman Markından borçlarımızda hiç deği
şiklik olmasa bile, bu borç Amerikan Doları üzerinden 1990 yılı sonunda yüzde 25 oranında
artmış oluyor. Sistem böyle işleyince, yıl içinde hiç borç ödenmese ve yeni borç alınmasa dahi
yıl sonu dış borç tutarı bir yıl önceye göre dolar cinsinden artabilir de, azalabilir de. Bu meka
nizma içinde 1984 ve 1988 yıllarında dış borç stokunda 2 milyar dolar azalma görülmüş; ancak
1985,1986, 1987 ve 1989 yıllarında diğer dövizlerin dolara göre değer kazanmaları ile borç sto
ku artmıştır. Böylece, 1984, 1989 döneminde borçlarımızı oluşturan dövizlerin birbirlerine karşı
değer değişiklerinin sonucunda -ki buna da "döviz makası" diyoruz- dış borç stokumuz
12 milyar 877 milyon dolar artmış olmaktadır. 1989 yılı sonundaki 41 milyar dolarlık borcun
2 milyar doları ise refınanse edilen askerî borçlardır.
Şu halde, 1984 yılı başı ve 1989 yılı sonu döneminde Anavatan Hükümetlerinin net kredi
kullanımı 8 milyar dolardan ibarettir. Verilecek hesap budur, söz konusu 8 milyar dolar, Gü
neydoğu Anadolu Projesi için, otoyollar, sulama, enerji, haberleşme ve F-16 projeleri için kul
lanılmıştır. Umarız ki, ifadelerimiz açık ve anlaşılırdır, konuyu anlatabilmişizdir. Kaldı ki, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının dış borçlarımızla ilgili olarak herkese açık istatistikleri de
ortadadır. Her merak eden, konuyla ilgilenen her kişi eğer doğrular üzerinde konuşmak isti
yorsa, bu istatistiklere başvurmalıdır, yoksa uluorta "Dış borç 18 milyardan 50 milyara çıktı"
demek, inandırıcılık hüviyetini kaybeder. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Değineceğim diğer konu, ülkemizde gelir ve refah dağılımı. Muhalefet, gelir dağılımının
Anavatan hükümetleri döneminde iyiye gitmediği iddiasındadır. Hatta, 170 ülke mukayese edil
diğinde Türkiye'nin son 10 ülke arasında yer aldığı veya 129 ülke içinde son 7 nci sırayı işgal
ettiği dahi ileri sürülebilmektedir.
HlLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — İnsafsızlık yapıyorlar!..
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — İnsafsızlık tabiî...
Ülkelerarasında gelir dağılımı itibariyle ciddî, objektif ve genel kabul görmüş bir karşılaş
tırma yapılabilir mi? Bu şartları taşıyan uluslararası nitelikte herhangi bir araştırma var mı
dır? Bu şartlan taşıyan araştırmalar var ise, bunların isimlerini lütfen söylemek zahmetine kat
lanır mısınız?
Bu sorulara cevap alınmadıkça, gelir dağılımı yönünden ortaya atılan muhalefet görüşle
rini ciddî ve ilmî saymak da mümkün değildir. Ülkelerin mukayese edilebilir gelir dağılımı göster—' 305 —
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gelerinin yer aldığı uluslararası nitelikte, benim bildiğim kadarıyla, herhangi bir yayın ve araş
tırma bulunmamaktadır. Türkiye, sık gelir dağılımı araştırmalarının yapıldığı bir ülke değil.
Bu açıdan, ülkelerarası mukayese yapma imkânları da sınırlı. Devlet Planlama Teşkilatının so
nuçları bilinen 1973 yılı gelir dağılımı araştırmasından sonra 1987 yılında gerçekleştirilen Dev
let istatistik Enstitüsü anketinin kesin sonuçları da henüz alınamamıştır.
HtLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Alındı, yolladılar.
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Ekonomik yapının kayda geçirilmesindeki eksiklikler
ve gelir dağılımı hususundaki veri yetersizlikleri dikkate alındığında, ülkemizde gelir dağılımı
na ilişkin sağlıklı sonuçlara ve kesin yargılara varmak güçtür. Bununla beraber, yukarıda belir
tilen her iki çalışmaya göre, yurt içi gelir dağılımı analizi esas alındığında, hane halkı gelirinin
gayri safi millî hâsıla içindeki payının 1973 yılında yüzde 55 iken, 1987 yılında yüzde 68.6'ya
çıktığı görülüyor. Buna karşılık kamu harcanabilir gelirinin payı da yüzde 20.7'den yüzde 17.8'e
düşmüş bulunmaktadır. Hane halkı yönünden bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz; fakat
gene de araştırmanın gerçekçiliği yönünden ihtiyatı elden bırakmıyoruz; çünkü, 1987 araştır
masında özel teşebbüs gelir payı düşmüş görünmektedir, bu görüntü ise realiteye hiç mi hiç
uymamaktadır. Dolayısıyla, gayri safı millî hâsıla değerlerinin, olması gerekenden daha düşük
tahmin edildiği de ortaya çıkabilmektedir.
Şu halde, gelir dağılımı için yeni ve ciddî bir araştırmaya gerek vardır. Devlet İstatistik
Enstitümüzden bu güç işi başarıp gerçekleştirmesini diliyorum.
Bütün bunlara rağmen, Türkiye'nin gelir dağılımı en kötü 10 ülkeden birisi olduğunu söy
lemek mümkün değildir. Türk halkının satın alma gücü artmıştır. En çok tartışma ve polemik
konusu edilen personel giderleri, 1984'te gayri safi millî hâsılanın yüzde 5'i iken 1990'da yüzde
9'una çıkmıştır. Bu dönemde memur sayısında ise, sadece 1.2 milyondan 1.4 milyona şeklinde
200 binlik bir artış vardır. Bir diğer ifadeyle, memurun 1984'te dolar cinsinden 2,5 milyar aldı
ğını ifade edersek, 1990'da 10 milyar ödenmektedir memurumuza.
Değerli arkadaşlarım, bunlar, gerçekleri yansıtan, kolaylıkla hesabı mümkün olan veriler
dir ve biz burada kürsüye çıktığımızda, milletvekilliği ciddiyeti içinde, ancak sağlam veriler
üzerinde fikir ve görüşlerimizi serd etme durumunda olduğumuzu zannediyorum.
Muhalefetin yıllardır yinelediği bir iddia da, Türkiye'de 1984'ten beri sanayi tesisleri ku
rulmadığı, hatta sanayileşme olmadığıdır. Bu iddia doğru değildir. 1984-1989 döneminde 10
yerde, 10 adet organize sanayi bölgesinde 484 adet yeni sanayi tesisi faaliyete geçmiştir. 1990'dan
itibaren 20 organize sanayi bölgesinde 654 sanayi tesisi daha faaliyete geçecektir. Ayrıca, kü
çük sanayi sitelerinde ise, 1984 öncesi 19 yılda tamamlanmış orta ve küçük ölçekli işletme sayı
sı, 1984-1989 arasında misliyle artmıştır. Bu işletmelerin bir kısmı bugün ihracat dahi yapmak
tadır. Programa göre, 1991 yılında 44 trilyonu kamu kesimince, 53 trilyonu da özel kesimce
gerçekleştirilmek üzere toplam 97 trilyonluk sanayi yatırımı öngörülmüştür. Yatırımlar, bütçe
deki 15 trilyondan ibaret değildir. Hükümet, bildiğiniz gibi, kamu kesimini altyapı yatırımları
na yöneltmektedir, özel kesim yatırımları da teşvik yöntemiyle yönlendirilmektedir. 1991 yatı
rımlarında da ulaştırma, konut ve imalat sanayii ilk üç sırayı almaktadır. Bu gerçekler karşı
sında, Türkiye'de 1984'ten itibaren sanayileşme olmadığını ifade etmek, bilmiyorum hangi man
tıkla bağdaşacaktır?
MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Yüzdelere bakın Sayın Şengün, yüzdelere.
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İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ihracat performansıyla ilgili ola
rak da kısa bir görüş serd edeyim; bu, bir nevi cevap mahiyetinde oluyor.
Bu kürsüden muhalefetin bir sayın genel başkanı tarafından da ifade edildi, biraz önce
Doğru Yol Partimizin değerli sözcüsü tarafından da ifade edildi; "1970-1980 döneminde ihra
catın beş misli arttığı, buna karşılık 1980-1990 döneminde ise -gerçi iki üç yılı bizimle ilgili
değil, ama yine de bir an için kabul edelim- bu artışın sadece ve sadece dört misli olduğu, şu
halde 1970-1980 döneminde daha başarılı bir ihracat performansı bulunduğu" görüşü ifade
edildi.
Rakamlara baktığımızda buna bir diyeceğimiz yok, doğrudur. Yalnız bir noktaya işaret
etmek istiyorum. 1970-1980 dönemi dünya ticareti şartlarıyla 1980-1990 dönemi dünya ticareti
şartları arasında oldukça büyük bir fark vardır. Bu farkı göz önünde bulundurmamız lazım.
Nedir o?
Değerli arkadaşlarım, 1970-1980 döneminde dünyada ihracat, Türkiye'de gerçekleştirilen
ihracat hızının üstünde artmıştır. Biz, dünya ihracat hızını bile yakalayamamaşız. Şartlar elvermiş, beş misli ihracat yapmışız; ama 1980-1990 döneminde durum tamamen değişik. Dünya
ihracatı çok yavaş artabildiği halde, korumacılık hareketleri bütün şiddetiyle yoğun olarak de
vam ettirildiği halde, Türkiye/ihracatını dört misli artırabilmiş ve 12,5 milyara ulaşmıştır. Onun
için, mukayeseleri yaparken şartları da göz önünde bulundurmanın, doğru yargı ve objektif
görüşlere varma bakımından gerekli olduğunu ifade etmeliyim.
Değerli arkadaşlarım, Anavatan Hükümetleri ekonomi politikalarının önemli unsurların
dan birisi, yabancı sermayedir. Bu konuda muhalefet tarafından bugüne kadar açık bir görüş
bu kürsüden serd edilmemiştir; ama biz, görüşlerimizi çok açık ifade ediyoruz. Yabancı ser
maye, bizim ekonomi politikamızın aslî unsurlanndan biridir. 1989 dahil son on yılda Türki
ye'ye fiilen gelen yabancı sermaye miktarı 2,6 milyar dolar. Bu miktarın 740 milyonu 1989'da
gelmiş. 1980 itibariyle Türkiye'de dış firma sayısı sadece 100. Bu rakam, 1990'da 1 725'e ulaş
mıştır.
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Konuları nedir gelenlerin?
tSMAtL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşım, dış sermayenin 1990 eylül kompo
zisyonunda yüzde 60,5'u imalat sanayii sektöründedir. Tatmin oldunuz mu? Yüzde 37*si hiz
metler, yüzde 1,5'u tarım ve yüzde l'i de madencilik sektöründedir. Tabiî, Halep orada ise,
arşın burada..." ölçmek, ortaya koymak mümkündür.
Son yılların belirgin bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bütçe açığını karşılamak
için, 1984 öncesindeki bir uygulama, giderek, Hükümetimiz tarafından terk edilmiştir. 1980
yılında bütçe açığının yüzde 62'si -dikkat buyurun, yüzde 62'si- Merkez Bankası kısa vadeli
avanslarıyla karşılanmıştır. Bu oran, 1985 yılında yüzde 34'e, 1988'de ise yüzde 17*ye inmiştir,
1990 yılında bütçe açığının sadece ve sadece yüzde 6'sı kısa vadeli avanslarla karşılanmaktadır.
Bu nedenle, "Merkez Bankası para basıyor, bütçe açığı finanse ediliyor" iddiası tamamen hi
lafı hakikattir.
HÎLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Merkez Bankası dolar alıyor şimdi de...
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, son yıllarda kamuoyunda ve Mec
lisimizde en çok tartışılan konulardan birisi de, fonlar olmuştur.
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Fonların temelinde yatan düşünce, hepinizin bildiği gibi, bazı altyapı yatırımlarının sürat
le yapılabilmesidir. Bu uygulama, bir geçiş süresi, bir geçiş dönemi için söz konusudur. Nite
kim, 1988'den itibaren fonlardan konsolide bütçeye kesinti yapılmaya başlanılmıştır. Bütçe Ko
misyonundaki arkadaşlarım bu konuyu çok iyi bilirler. Bu kesinti oranlan 1988 ve 1989'da yüzde
30 oranında olmuştur. 1990 yılında, içinde bulunduğumuz yıl içinde kesintinin yüzde 50'lere
çıkabileceği şeklindedir. Ancak, 1991 bütçe tasarısı, fonlardan kesintiyi, yüzde 50 ila yüzde 100'e
kadar çıkarmayı öngörmektedir. Kesinti oranlarının her yıl yükselmesi, önemli altyapı yatı
rımlarının gerçekleşme aşamasına gelindiğini göstermektedir ve bir diğer ifadeyle de, değerli
muhalefetimizin elindeki fonlarla ilgili koz da, yavaş yavaş ellerinden alınmış olmaktadır.
Türkiye Uluslararası Para Fonuyla vardığı mutabakat sonucu, Fon statüsünün 8 inci mad
desi kapsamı ve yükümlülüğü altına girmiş bulunmaktadır. Bunun anlamı, ülkemizin resmen
konvertibiliteye geçmiş olduğudur. Konvertibilite, millî paramızın herhangi bir kısıtlama, sı
nırlama getirilmeden kullanılması, diğer yabana paralarla, yine bir sınırlama getirilmeden ve
piyasa kuru üzerinden değiştirilebilmesidir. Ülkemiz 1985'ten itibaren kontrollü bir serbest kur
sistemi uygulamasına geçmiş ve daha sonra da geniş ölçüde serbest döviz kuru uygulamıştır.
Yıllardır uygulanan, dışa açık ve ihracata dönük sanayileşme politikasında, Türk ekonomisi
nin, dünya ekonomisine entegresinin başlıca araçlarından birisi olarak gördüğümüz konverti
bilite ile, Türk Lirası, bundan böyle dış dünyada daha aranır bir para birimi haline gelmektedir.
Bu politika ile, Türkiye'ye yabana sermaye girişi hızlanmış ve yıllık 1 milyar dolar seviye
sine ulaşmıştır. Konvertibilite ile ayrıca, yabana menkul kıymetlerin Türk vatandaşlarınca, Tür
kiye'deki menkul kıymetlerin de hariçte yerleşik kişilerce satınalınabilmesi imkânı getirilmiş
ve istanbul Menkul Kıymetler Borsasında iş hacmi olağanüstü boyutlara varmıştır, istanbul
Menkul Kıymetler Piyasasında yabancılar tarafından alınan hisse senetlerinin tutan 155 mil
yar dolara yükselmiş bulunmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz dolmuştur lütfen toparlayınız.
İSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Bitirmeye çalışıyorum efendim.
ALÎ ESER (Samsun) — 155 milyar dolar mı?
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 155 milyar dolar... Efendim, "milyon" tabiî; teşekkür
ediyorum ikazınıza.
Türkiye bugün rahatlıkla, yabancı sermayeyi celp eden; fakat aynı zamanda dört bankası
nın yurt dışına çıkıp, şube açtığı, şirketlerinin ise yurt dışında çok uluslu hale gelmeye başladı
ğı bir ekonomik yapıya kavuşmuş bulunmaktadır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kısaca, özelleştirme konusuna değineceğim, özelleş
tirme, ekonominin, dışa açılmasını, rekabete dayalı piyasa ekonomisi oluşturulmasını, devle
tin ekonomiye müdahalesinin asgariye indirilmesi ve ekonominin rasyonelleştirilmesini sağla
yacak yöntemlerden biridir, özelleştirme, küçük tasarruf sahiplerinin -bunu, özellikle muhale
fetin bir kanadı için söylüyorum- birikimlerinin daha iyi değerlendirilmesi açısından da, ol
dukça önemlidir.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Nerede, nerede?
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) —Türkiye'de.
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1988 yılında TELETAŞ'daki kamu hisselerinin yüzde 22'si Türkiye çapında 41 695 kişiye
satılmıştır. Bu uygulamadan çıkarılabilecek bir husus, hisse senetlerine ülkemizde oldukça yo
ğun bir talebin mevcut olduğudur. Nitekim, sermayenin tabana yayılmasını gerçekleştiren ser
maye piyasasının birden gelişmesi de, böylece mümkün hale gelmiştir.
1989 yılında Kamu Ortaklığı İdaresi portföyünde bulunan yedi yem fabrikasından dördü,
aranılan özelliklerin ve şartların bulunduğu kişi ve kuruluşlara devredilmiştir. USAŞ'ın (Uçak
Servisi Anonim Şirketinin) özelleştirilmesi de 1989'da tamamlanmış ve ayrıca 105 milyon do
lara da, beş çimento fabrikası devredilmiştir. Bu her iki satış, ileride halka arzı da öngören
bir niteliktedir.
1990 yık özelleştirilmeleri de şöyle : Arçelik Bolu Çimento, Çelik Halat, Çukurova Elek
trik, Erdemir ve Kepez Elektrik hisselerinin halka arz programına yurt içinden, Almanya ve
ingiltere'den 91 746 başvuru alınmış ve piyasa değeri 345 milyar değerindeki hisse senedi, kü
çük tasarruf sahiplerine satılmış bulunmaktadır.
Dünya hızla gelişmektedir. Teknoloji ve enformasyon çağları birbirini izlemektedir. Tek
nolojiyi yakalamak için, Altına Plandan itibaren, araştırma giderlerinin, gayri safi millî hâsı
lanın onbinde ikisinden, yüzde birine çıkarılması öngörülmektedir.
Dünya, sanayi toplumundan, hizmet toplumuna doğru yol almaktadır. Bu nedenle, Tür
kiye'de eğitim ve sağlığa, yıllara göre artan oranda önem verilmektedir, önümüzdeki yıllarda
bütün yerleşim birimlerinde, vatandaşın doğrudan katkısını, katılımını sağlayacak düzenleme
lere gidilecektir. Böylece halk, kendi okul ve hastanesine sahip çıkacaktır; devlet de, buna maddî
ve manevî destek verecektir.
Türkiye, bugün süratle değişen dünyadaki değişmeleri lehine kullanabilmekte ve yerini,
kaderini tayin edecek ekonomik güce ulaşmış bulunmaktadır.
Yüce Meclise şahsım ve Grubum adına en derin saygılar sunuyorum; Başkanlığa da, mü
samahaları nedeniyle teşekkür ediyorum; sağolun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cemal Seymen, buyurun efendim. (SHP
sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; 1991 malî yılı Başbakanlık bütçesinin ülkemize ve ulusumuza, Başbakanlık ve Baş
bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlara yararlı katkılar yapması dileğiyle Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu ve şahsım adına hepinize en içten saygılarımı sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, iktidar Partisi sözcüleri her ne kadar Türkiye'yi "yalancı bir cennet"
gibi gösterse de, memuru, çiftçiyi, "altın devrini" yaşıyor olarak tammlasa da, ülkede biz cid
dî bir bunalım yaşıyoruz. Bu bunalım, Anayasayı rafa kaldıran ve alışılagelmiş demokratik te
amülleri hiçe sayan zihniyetten ve uygulamadan kaynaklanıyor.
Bu bunalım karşısında toplum, derin bir çaresizlik içerisine düşmüştür. Kafalar karışıktır.
Demokrasi, halk egemenliğine dayanır; oysa bugün, ülkeyi, halkın 21 ay önce "git" dediği kişi
yönetiyor; hem de, tek adamlık hevesleriyle, parti içi iktidarını kişisel egemenliği haline dönüş
türerek yönetiyor.
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Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Hükümetin bütün yetkilerini devralmış, Başbakanın ve
Bakanlar Kurulunun Anayasanın 112 nci maddesinde tarif edilen fonksiyonları lafta kalmıştır.
Anayasanın, "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini
sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir" hükmü, bugün, artık Başbakan
açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu hükmün başındaki "Başbakan" kelimesi yeri
ne, "Cumhurbaşkanı" kelimesi getirilse, bugünkü fiilî duruma tıpatıp uyum sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanı, Hükümetin yetkilerini devralmış, Sayıştayı yandaşlarıyla doldurmuş, Ana
yasa Mahkemesinin bile güvenilirliğini, tarafsızlığını ve itibarını zedeleyen atamalar yapmıştır.
Değerli arkadaşlarım, bakanlar birbiri ardı sıra istifa ediyor; Genelkurmay Başkanı istifa
ediyor; sendikacılar, protesto ediyor, Cumhurbaşkanı konuşurken salonu terk ediyor; ama Sa
yın Başbakan, bu mesajları pişkinliğe vurup anlamazlıktan gelerek, "Demokrasinin gereği
budur" diyor. Bunun adı, "Demokrasinin gereği" değil, "Demokrasiye inançsızlıktır; bunun
adı, "Halkın iradesine saygısızlık" tır.
İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 4 oyu eksik çıktığı için Başbakanlığı bırakıyor;
bizimki ise, halk desteği yüzde 21,75 olan bir grubun oylarını, Cumhurbaşkanı olabilmek için
yeter de artar sayıyor.
tLHAN AŞKIN (Bursa) — Yanlış mukayese.
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Ettiği, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasi
ye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine sadakat yeminini hiçe sayarak,
üstelik tarafsızlığı da bir yana bırakarak, hem ANAP Genel Başkanı, hem de Başbakan gibi
davranıp sistemi değiştirmeye çalışıyor.
Zaten, Anayasaya aykırılık, vakai adiye haline geldi. Hiç kimse, ülkenin Anayasal ilkeler
doğrultusunda yönetildiğini iddia edemez. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesi,
devletin temel niteliklerini saymıştır; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insan haklarına saygılı ola
cak, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı olacak, demokratik devlet olacak, laik devlet olacak, sosyal
devlet olacak, hukuk devleti olacak. Şimdi, hep birlikte bakalım; dış yardım almak, Avrupa'
ya yaranmak, Avrupa Topluluğuna girebilmek kaygusuyla insan haklarıyla ilgili uluslararası
sözleşmelere herkesten önce imza koyup, içeride, insan haklarını da, insanı da hiçe sayan kara
kollarında dayak ve işkencenin hâlâ olağan uygulamalardan sayıldığı; cezaevlerinde her gün
açlık grevlerinin sürdüğü, açlık grevi yapan hükümlülerin başka cezaevine nakledilirken ölü
müne sebebiyet verildiği; insanların fişlendiği; adlî sicildeki "sabıkasız" kaydıyla yetinilmeyip,
kamu görevine girebilmek için, ayrıca, bir de güvenlik soruşturmasına gerek duyulduğu; dü
şüncelerin suç sayıldığı, düşünce suçundan 100 yıldan fazla hüküm giyip cezaevlerinde çürü
meye terk edilmiş yazarların bulunduğu; 13 yaşındaki çocukların, komünizm propagandası yap
maktan suçlandığı; 16 yaşındaki öğrencilerin, "Savaşa hayır" dediği için tutuklanıp yargılan
dığı bir devletin, insan haklarına saygılı devlet ilkelerine göre yönetildiğini söylemek mümkün
müdür?
Ulu önder Atatürk, "Tam bağımsızlık demek, elbette siyasal, maliye, iktisat, adalet, as
kerlik, kültür gibi, her alanda bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın her
hangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlı
ğından yoksunluğu demektir" demiştir. Ulu önder Atatürk, "tam bağımsızlık" yani "istiklal-i
tamme" ilkesini tarif ederken, ulusal bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıktan ayrı düşünülemeye— 310 —
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ceğini söylediği halde, IMF ve Dünya Bankasının direktifleriyle ekonomisinin yönlendirildiği,
45 milyar dolar veya millî gelirinin yarısı kadar dış borç batağına saplandırılmış, Güneydoğu
sınırlarında Amerika'lı subayların keşif yaptığı, tncirlik ve Pirinçlik üslerinin Amerikan Hava
Kuvvetlerince kullanılıp kullanılmayacağına göre Irak'la savaşa girme riskimizin değerlendi
rildiği, hatta Güneydoğu komşumuzla ilişkilerimizin ne olacağına Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Bush'un karar verdiği bir devletin, Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir biçimde yönetildi
ğinden söz etmek kolay mıdır? (SHP sıralarından alkışlar)
Her seçimden önce, seçim yasalarının, iktidarın işine geldiği bir biçimde değiştirilip, yüz
de 36 oy alarak Mecliste 2/3 çoğunlukta milletvekiline sahip olmanın yollarının arandığı, bu
çoğunlukla iktidarı da, Çankaya'yı da ele geçirip, halk iradesini ve anayasal sistemi hiçe saya
rak, tek şef, tek parti döneminde dahi görülmemiş biçimde, süper Cumhurbaşkanı, tam siper
Başbakan modeli ile yönetilmeye çalışılan; politika yapmanın gençlere yasak, öğretmene ya
sak, profesöre yasak, askere yasak, polise yasak, sendikalara, derneklere, vakıflara yasak ol
duğu bir devletin, demokratik devlet ilkesine uygun yönetildiğini söylemek mümkün müdür?
Cumhurbaşkanının, kendisini seçen ANAP milletvekillerinin önünde Türkiye Büyük Millet
Meclisi kürsüsüne çıkıp, bu görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağı
na, Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda namusu ve de şerefi üzerine andiçtiği halde, bırakı
nız partiler arasında tarafsız olmayı, "ANAP'ı ben kurdum" diyerek, Anavatan Partisi içinde
ki genel başkanlık yarışı yapan gruplar arasında bile tarafsız olamadığı, ANAP büyük kongre
si için Ankara'ya gelen delegelerin Çankaya Köşkünden yönlendirildiği, "Devlet laik, ben
Müslümanım" diyerek ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa çeşitli camilerde "Cuma
Namazı" kılarak dindar bir insan olduğunu her vesile ile vurgulayan Cumhurbaşkanının, öz
gür iradesi ile ettiği yemine sadakat göstermeyerek, hem günaha girdiği, hem Anayasayı ihlal
ettiği, ANAP'ın Genel Başkanının da, Başbakanın da kim olacağına Cumhurbaşkanının ka
rar verdiği; davulun, sorumlu hükümetin boynunda, tokmağın sorumsuz Cumhurbaşkanının
elinde olduğu bir devletin, demokratik devlet ilkelerine uygun olarak yönetildiği söylenebilir mi?
Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi, televizyon yayınlarının siyasal yansızlığını, genel
seçimlerin meşruiyetine önkoşul olarak nitelemektedir.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 5 inci maddesi, haberlerin toplanma
sı, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı kalınması, kamuoyu
nun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için bir siyasî parti grubunun çıkar çevresinin inanç veya
düşüncenin menfaatine alet olunmaması hükmünü getirdiği halde, TRT, her geçen gün bağım
sızlığım ve tarafsızlığım biraz daha yitirip, hükümet icraatını iletme bahanesiyle ANAP ve özallar
propagandasındaki dozu artırarak "sahibinin sesi" marka, ANAP'ın yardımcı yan kuruluşu
haline gelmiştir.
Sürekli, iktidarın icraatının anlatıldığı, muhalefetin yok farz edildiği, haberlerde iktidara
ayrılan sürenin ancak beştebiri veya altıdabiri oranında yer verildiği, genel seçim öncesi Ana
vatan; Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, Turgut özal propagandası ile kamuoyunun sağlıklı ve
serbestçe oluşmasına engel olan; vatandaşın, bilme, öğrenme ve haber alma hakkına saygı gös
termeyen bir televizyon kurumu ile, giderleri halkın ödediği vergilerle oluşan bu bütçeden kar
şılanan ve fakat TRT yönetiminin bütün kanunsuz ve yanlı icraatını, gözetim, denetim ve de
ğerlendirme görevini yapmadan sadece seyretmekle yetinen Radyo ve Televizyon Yüksek Kuru
lunun katkılarıyla yapılan seçimler sonucu iktidar belirleniyorsa, o devletin, demokratik dev
let ilkeleriyle yönetildiğinden söz edilemez.
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Seçilmiş organların, halkın gözünden düşürülmesi ve çoğulcu demokratik geleneklerin yı
kılması, halkın seçme ve yeğleme özgürlüğünü bir yana iterek, seçilmiş insanların, atama ile
görevlendirilen yetkililerin emrinde görev yapması gerektiği yolundaki vesayet anlayışının bir
parçası olarak, eften püften sebep ve bahanelerle, halkın seçtiği belediye başkanlarının Çanak
kale, Nusaybin, Doğanhisar, Altınova, Ilgın Belediye Başkanlarının haklarında soruşturma açı
larak görevden uzaklaştırıldığı, daha da acısı, görevinden uzaklaştırılan bu belediye başkanla
rı hakkında bağımsız yargı organlarınca verilen takipsizlik, beraat ya da yürütmeyi durdurma
kararlarının, ısrarla, uygulanmaktan kaçıldığı bir devletin, bu Hükümetçe, demokratik devlet
ve hukuk devleti ilkelerine ve Anayasaya uygun olarak yönetildiğinden bahsetmek mümkün
müdür?
15 tane Devlet Bakanına iştigal konusu bulabilmek için, 10 adet bankayı ve KİT'leri ilgili
olduğu bakanlıklardan ayırarak; o bakanlıkların yatırım ve hizmet gücünü elinden alıp, 47 ku
ruluşu Başbakanlığa bağlayarak; devlette yetki karmaşası yaratmak ve Başbakanlığın Anaya
sadaki tarifini değiştirmek, Başbakanlığı, âdeta bankalar birliğine dönüştürmek suretiyle büt
çenin üçtebiri kadar miktarda, sayısını sizin dahi bilmediğiniz kadar fon ihdas ederek ve bu
fonlardaki harcamaları Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminden kaçırarak; Parlamen
tonun ve de dolayısıyla halkın bütçe hakkını elinden alarak; Başbakanların, ayda veya iki ayda
bir yerli ve yabancı basını davet ederek, basın toplantısı yapması, Türk ve dünya kamuoyunun
bilgilenmesi bakımından güzel bir gelenek haline gelmişken, bir yıllık Başbakanlık süresince
bir kez bile olsun basın toplantısı yapmadan, halkın sorularına, sıkıntılarına, merak ettiği ko
nulara açıklık getirme ihtiyacı duymadan Başbakanlık yapmanın, Hükümet etmenin, devlet
yönetmenin, demokratik devlet ilkesine uygunluğu var mıdır?
Bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce, Millî Güvenlik Konseyi tarafından çıkarıl
mış YÖK Yasası gibi, Sıkıyönetim Yasası gibi, Olağanüstü Hal Yasası gibi, Sendikalar Yasası,
Toplusözleşme Yasası gibi, Dernekler Yasası gibi antidemokratik yasaların, bu Anayasa çerçe
vesinde yeniden düzenlenmesine bile ihtiyaç duymadan, grevleri, toplantıları, gösteri yürüyüş
lerini istediğiniz gibi erteleyip veya yasaklayarak; filmlere, konserlere, plaklara, kasetlere, canı
nızın istediği gibi sansür ve yasak getirerek; Anayasanın 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası açıkça
emrettiği, şu anda Mecliste 11 sandalyenin boş olduğu ve 29 Mayıs 1990'da ara seçim yapılma
süreci başladığı halde, 3 Kasım 1990 günü, Adapazarı tzmit Otoyolunun açılışında Anayasa
nın bu hükmünü uyulması mecburî olmayan bir hüküm olarak değerlendirmek suretiyle ara
seçimi bile rafa kaldırarak; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk gizli oturumunda alınan teca
vüz durumuyla sınırlı savaş hali iznini önce yeterli gördüğünüz halde, sonradan Cumhurbaş
kanının ısrarına dayanamayıp, "Herhalde bir bildiği vardır" diyerek, Meclisin asla devrede
meyeceği bir yetkiyi Hükümete alıp, onu da Cumhurbaşkanının emrine sunarak, 60 milyon
insanımızın kaderini bir tek insanın iki dudağı arasından çıkacak bir emre terk ederek; düşma
na karşı kurulmuş özel Harp Dairesinin varlığına karşı değiliz; ama geçmişte birçok karanlık
işe bulaştığı iddia edilen ve devlet içinde devlet gibi davranan kontrgerilla örgütünün varlığını,
yokluğunu, varsa faaliyetlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görüşmekten kaçı
rarak, Silahlı Kuvvetlerimizi de töhmet altında bırakacak iddia ve söylentilerden arındırıp, halkı
aydınlatmak yerine, meseleleri her vesileyle esrarengiz bir biçimde örtmeye çalışıp, Parlamen
tonun denetim mekanizmalarını işlemez hale getirerek yönettiğiniz devletin, demokratik dev
let ilkelerine uygun şekilde yönetildiğini söylemek imkânı var mıdır?
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YAStN BOZKURT (Kars) — önergeyi kaçırdık mı Cemal Bey?
CEMAL SEYMEN (Devamla) — öne almadınız...
YAStN BOZKURT (Kars) — öne almaya mecbur muyuz? Diğerleri ondan daha mı
önemsiz?
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Yarar görmediğinizi anlatmak istiyorum, ben de bunla
rı konuşmaktan.
Sayın milletvekilleri, Atatürk'ün Tevhidi Tedrisat Kanunu hiçe sayılarak, çağdaş bilim ve
ren eğitim yuvalarına, bilimsel ve teknik araştırmaya önem verilmesi gerekirken, dinî eğitim
veren kurumların hem sayısını artırmak, hem de bu okulları özendirmek için her türlü katkıyı
yapmanın bir siyasî istismar aracı olarak bolca kullanıldığı, bu kurumlar üzerindeki devlet de
netiminin ortadan kaldırıldığı, Diyanet tşleri kadrosunda 8 bin, 10 bin kadar imam açığı var
ken ve aydın, kültürlü din adamı yetiştirmeye her şeyden fazla ihtiyacımız bulunduğu halde,
imam-hatip okulları mezunlarına devlet kadrolarına alınmakta öncelik tanınan, teokratik re
jimle yönetilen komşu devletlerin ülkemizde gösterdiği irticai faaliyetlere ve o ülkelerden gelen
resmî yöneticilerin Anıtkabrİ ziyaret etmeyerek Atatürk'e saygısızlık etmelerine, ticarî ilişkiler
uğruna göz yumulan, laiklik karşıtı ve irticai faaliyet gösterenlerin devlet kadrolarına ve özel
likle emniyet teşkilatına kadar sızdıkları ve tslamî terör örgütlerinin Türkiye'nin bütünlüğünü
ve rejimini tehdit eder bir tırmanış içinde oldukları konusunda Millî istihbarat Teşkilatı Müs
teşarının uyanlarına dahi kulak tıkanan, Türkiye Cumhuriyetine yönelen tehdidi defetmek zo
runda olduğunu hissetmeyen; Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi laiklik savu
nucusu aydınlarımızın birbiri peşi sıra irticai terör örgütlerince üstlenilen cinayetlerinin faille
rinin bulunması konusunda duyarsız ve başarısız olan; din ve inanç özgürlüğünü dilinden dü
şürmediği halde, 16 milyon Alevi yurttaşımızın, değişik mesleklerde yurttaşlarımızın yaşadığı
bu ülkede, sadece Hanefe Mezhebine göre örgütlenmiş Diyanet tşleri Başkanlığı ile din hiz
metlerini yürütmeye çalışan, kamu kurumlarında tarikatların kol gezdiği bir devletin, laik dev
let ilkesi doğrultusunda yönetildiğini söylemek oldukça zordur. (SHP sıralarından alkışlar;
ANAP sıralarından gürültüler)
ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (tstanbul) — Alevi-Sünnî diye bir ayırım yaDma.
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Ayırım yapmıyorum; ayırımcılığa siz yol açıyorsunuz
bu tutum ve davranışlarınızla.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın.
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sosyal devlet, "Vatandaşların sos
yal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeni sağlamayı ödev bilen
devlet" diye tanımlanır. Refah devleti, güttükleri ekonomik politika, serbest rekabet esasına
da dayansa, sosyal güvenlik yasaları, sosyal sigortalar, asgari ücret ve başka önlemler yoluyla
vatandaşlarına insanlık ölçüleri içerisinde asgari bir yaşama düzeyi sağlayan devletlerin adıdır.
Türkiye gibi bir ülkenin koşulları içerisinde sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi yalnız
sosyal adalet ve sosyal güvenlik önlemleriyle değil, paylaşılan gelirden herkese yeterli bir payın
düşebilmesi için mutlaka bireyleri ezmeden, ulusal sermaye birikimini sağlayan ve hızlı kalkın
maya önem veren ekonomik politikalarla oluşur.
Sosyal devlet ilkesi ile, sosyal adalet içinde hızlı kalkınma gereğini bağdaştırarak ve bu
bağdaşmadan kamçılayıcı, itici sonuçlar çıkararak olur.
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Sosyal adaletten uzaklaşan, insanlık onuruna yakışmayacak farklılıklar doğuran bir kal
kınma yöntemi, yürürlükteki Anayasanın da ruhuna aykırıdır.
Değerli arkadaşlarım, en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunun millî gelirin yüzde 55'ini,
geriye kalan yüzde 80'in ise millî getirin yüzde 45'ini paylaştığı; fert başına düşen millî gelir
açısından ise 44 milyon kişinin yıllık 500 doların altında millî gelirden pay aldığı, en düşük
yüzde 20'lik gelir grubunun ise, millî gelirden ancak yüzde 4 pay alabildiği; ulusal gelirimiz
içinde maaş ve ücretlilerin payının yüzde 15'e, tarımın payının yüzde 17'ye düştüğü; kira, faiz,
rant gibi sermaye gelirlerinin payının ise yüzde 68'e yükseldiği; ulusal gelirin paylaşımında bölgelerarası adaletsizliğin var olduğu, millî gelirin 1/3'ünden fazlasını, yani yüzde 34,5'unu Mar
mara ve Eğe Bölgeleri alırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun yüzde 10, Orta Anadolunun
yüzde 18, Karadenizin yüzde 16 pay aldığı; Bağ-Kur emeklisine 137 bin lira 140 bin lira; Sosyal
Sigortalar Kurumu emeklisine 275 bin lira; memur emeklisine 400 bin lira emekli maaşı veri
len; yerin yüzlerce metre altında grizu ölümüyle, burun buruna çalışan insanlann 500 bin lira
maaşa kazma salladığı; 4,5 milyon insanın işsiz dolaştığı bir ülkede, herhalde sosyal adalet içinde
hızlı kalkınmadan bahsedilemez.
Kalkınmada hiç kimsenin rakamlarını değil, bundan önceki Maliye Bakanımız Sayın Ek
rem Pakdemirli'nin verdiği rakamları bugünkü Milliyet Gazetesinde okumanızı tavsiye ederim;
ama sadece sizin döneminiz olan 1980 ile 1990 arasında fiyatların 71 kat, yani yüzde 7 100
oranında, fert başına düşen millî gelirin de yüzde 27 oranında arttığını Sayın Pakdemirli'nin
tespit etmiş bulunduğunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ücretlilerin ulusal gelirden aldığı pay yüzde 15'tir; ama Gelir Vergisi payı yüzde 55'tir.
Ücretliler dışındakilerin ulusal gelirden aldığı pay yüzde 85'tir; ama Gelir Vergisi payı yüzde
45'tir. Ücretlilerden yüzde 35 kadarı vergi olarak kesiliyor. Bu durum, herkesi malî gücüne gö j
re vergi ödemekle yükümlü kılan ve maliye politikasının sosyal amacının vergi yükünün ada
letli ve dengeli dağılımı olduğunu söyleyen Anayasanın 73 üncü maddesine açıkça aykırı değil
midir?
Değerli arkadaşlarım, devleti, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde et
meleri için gerekli tedbirleri almakla ödevli kılan Anayasanın 55 inci maddesi karşısında, 3
milyon dolayında çalışan insanı, 263 bin lira net asgari ücretle geçinmeye mahkûm eden, Ana
yasanın 56 ncı maddesine rağmen, insanların ölüsünü, dirisini hastanelerde rehin alan, işsizlik
sigortası yerine Fakir Fukara Fonuna muhtaç eden; 60 inci madde herkesi sosyal güvenlik hak
kına sahip kılarken, ancak 35 milyon insanın sosyal güvenlik kurumları kapsamında olduğu,
25 milyonunun ise sosyal güvenlik şemsiyesinden mahrum bırakıldığı; 61 inci maddeye rağ
men, sakat ve yaşlıları 50 bin lira civarında, gazilerimizi de bir o kadar maaşla dilenmeye terk
eden -ancak yeni bütçe kanunu ile düzeltilebiliyor- 172 nci maddeye rağmen tüketicisini, 173
üncü maddeye rağmen, esnaf ve sanatkârını korumayan ve desteklemeyen, on senedir yüzde
50'nin üstünde enflasyonla milleti yaşatan bir devletin, sosyal adalet içinde kalkındığından ve
sosyal devlet ilkesine göre yönetildiğinden söz etmek, herhalde mümkün değildir.
Saygıdeğer milletvekilleri, vatandaşların temel haklarını güvence altına alan, yasalarda Ana
yasaya uygunluğun, yönetimde hukuka bağlılığın sağlandığı; yargı kuruluşlarının bağımsızlı
ğını ve güvenilirliğini sağlayacak koşulların yerleştiği, devlet gücünün keyfîliğe kaçmasının en
gellendiği devlete, hukuk devleti diyoruz. Anayasanın 38 inci maddesi, "...Suçluluğu hükmen
sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
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Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsîdir." demesine rağmen, insanların karakollarda dayak ve işkence
den geçtiği; özellikle doğu ve güneydoğuda, bir suçluyu yakalamak için dokuz masumun canı
nın yakıldığı, ailece gözaltına alındığı; sorgulama ile savunmanın aynı anda başlamadığı; ada
let mekanizmasının hızla işlemediği; çek-senet mafyasının ortalıkta cirit attığı; adliye koridor
larında rüşvetin kol gezdiği; 1980-1990 arasında geçen on yıl içinde 289 adet kanun hükmünde
kararname çıkararak, hükümetin, Parlamentoyu dışlamaya kalktığı; kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları yöneticilerinin, Anayasanın 129 uncu maddesindeki teminata rağmen,
başka görevlere sürüldüğü; Anayasanın 133 üncü maddesi, yayın tekelini devlete tanıdığı hal
de, bu madde değiştirilmeden, Çankaya'dan imtiyazlı Magic Box'ın yayın yaptığı; Başbakanın
eşinin Yargıtay Genel Kurulunca seçilen 3 üye arasında en az oy alanı olduğu halde, Cumhur
başkanınca daha fazla oy alan 2 üye görmezlikten gelinerek Anayasa Mahkemesi üyeliğine atan
dığı; Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 104 üncü maddede teker teker tadat edilmesine rağ
men, Başbakanlık yetkilerini de kullandığı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü gibi, buğ
daya taban fiyatı ilan ettiği; hatta Kurtuluş Savaşında bile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
manevî şahsiyetinden ayrılmayan Başkomutanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına temsil
etmeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerine komuta etmek olarak anladığı; Türk Milletinin birliğini de
ğil de, işverenlerin birliğini temsil eder gibi davrandığı bir ülkede, devletin, hukuk devleti ilke
lerine uygun olarak yönetildiğinden bahsetmek asla mümkün değildir. (SHP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, zamanımız elverse daha pek çok örnek sayılabilir; fakat amacım,
Anayasa hukuku konusunda konferans vermek değil, Cumhurbaşkanının ve Hükümetin Ana
yasa dışı tutumuna bir nebze olsun dikkat çekebilmektir.
Anayasaya göre sorumsuz Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Hükümetin yetkilerini kul
lanması da; sorumlu Hükümetin, yetkilerini sorumsuz Cumhurbaşkanına devretmesi de, yü
rürlükteki Anayasaya aykırı olduğu gibi, Başbakanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini ileride tela
fisi mümkün olamayacak sorumluluklarla karşı karşıya bırakabilir. Çünkü, Sayın Akbulut,
12 Eylül askerî döneminin Devlet Başkanı Evren ve Millî Güvenlik Konseyi üyelerinin emrin
deki Başbakan Bülend Ulusu değildir. Anayasanın geçici İS inci maddesi de, bugünkü Başba
kanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini kapsamaz.
Biz istiyoruz ki, Türkiye'de sivil demokratik rejim, bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla iş
lesin. Biz istiyoruz ki, askerî darbe dönemleri ebediyen kapansın. Asker olsun, sivil olsun, bü
tün kurumlar, halkın yüce iradesiyle seçilmiş iktidarın, Anayasa ve hukuk devleti kuralları çer
çevesinde, emri altında görev yapsın; ama iktidar da, ulustan aldığı egemenliği kullanırken,
Anayasa ve hukukun üstünlüğünü göz ardı ederek, Parlamentoyu, demokratik kurumları ve
gelenekleri deformasyona ve dejenerasyona uğratmasın.
Sivilleşme adına atılan her adımı Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak destekleriz; fakat
sivil diktatörlüğe ya da sivil giyimli tek adam sultasına asla izin vermeyiz. (SHP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar) Demokrasiye indirilecek her darbe, ister askerden, ister sivilden gel
sin, karşısında bizi, Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi bulacaktır.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Türk halkını da bulacaktır.
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bizim savunduğumuz ve hatırlatmak istediğimiz, aslın
da bu Hükümetin hukukudur; aslında bu Hükümetin statüsüdür; bu Hükümetin yetkileridir,
bu Hükümetin sorumluluğudur. Ama eğer siz, bunlar bize bir şey ifade etmez; bizim hiçbir
şikâyetimiz yok; biz bu gidişten de oldukça memnunuz diyorsanız, -demin Sayın Göğüsger Zi
ya Paşa'dan bir beyit okudu- ben de size, Şair Eşrefin, Abdulhamit'e seslendiği bir dörtlükle
seslenmek istiyorum :
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Padişahım bir dırahta (ağaç) döndükim güya vatan
Daima bir baltadan bir şahı (bir dalı) hali kalmıyor
Gam değil; ama bu mülkün böyle elden gitmesi
Git gide zulmetmeye elde ahâli kalmıyor. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Seymen, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın...
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak bir dış değerlendirmeyi bilgilerinize arz et
mek istiyorum. İngiliz The Economist grubu tarafından yayımlanan "1991'de Dünya" adlı ki
tapta, Avrupa'da NATO'nun yerini, yavaş yavaş AGÎK'in alması ile, dikkatlerin, askerî savun
madan, insan hakları ve demokrasiye kayacağına dikkat çekilerek, "Türkiye'nin bu alanlarda
ki sicili, NATO'nun savunmasına bağlılık alanındaki kadar mükemmel değildir" dendikten
sonra, Türkiye'nin iç işlerinde en önemli üç sorunun :
1. İnatçı yüksek enflasyon
2. Karizmatik siyasî lider sıkıntısı
3. Hızlı nüfus artışı olduğu tespiti yapılmaktadır.
YASİN BOZKURT (Kars) — Demin "diktatör" diyordun, şimdi "karizmatik lider" di
yorsun.
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Karizmatik liderle, diktatörün farkını Sayın Yısin Bozkurt, siz engin parlamento deneyimi ile ayıramıyorsanız, ben size ne diyebilirim!
YASİN BOZKURT (Kars) — Demin "diktatörlükten" bahsettiğiniz sivil giyimliye, daha
sonrada "karizmatik" diyorsunuz. Tezat teşkil ediyor!..
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Şimdi ben bunu niye söyledim? Siz, televizyonda "İcra
atın İçinden" yerine hep "Başbakanlıktan İlginize Bilginize" diyorsunuz. Bu da, muhalefet
ten, ilginize bilginize saygı ile sunulur!
YASİN BOZKURT (Kars) — Siz Demirel'e göre isim veriyorsunuz!..
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna geldim. Sayın
Cumhurbaşkanı, "Ben alışılagelmiş Cumhurbaşkanlarından değilim" diyor.
Gerçektende, ne Cumhurbaşkanının tutumuna, ne de Başbakanın durumuna, biz de, hal
kımız da alışabilmiş değiliz. İçinde bulunduğumuz bu acayip durumu "Alışırsınız, alışırsınız"
diyerek geçiştiremezsiniz. Çünkü, emir kumanda zinciri içerisinde, askerî disiplin ve hiyerarşi
altında yetiştirilmiş gencecik teğmenlerin alışamadığı, aynı ocaktan, aynı koşullardan gelen ve
Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı olan Genelkurmay Başkanı OrgeneraFın, inandığı pren
sipler ve devlet anlayışı ile göreve devamı mümkün görmediği, yani alışamadığı bu Anayasa
dışı ve demokratik geleneklere aykırı haksız gidişe, Cumhuriyeti kurmuş, 1924 Anayasasından
beri bu ilkeleri inançla, sadakatla savunagelmiş şanlı Cumhuriyet Halk Partisi ocağından ye
tişmiş SHP'nin, hürriyete ve fazilete âşık, kapıkulu olmayan özgür üyelerinin alışmasını bek
lemek, asla mümkün değildir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur.
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 12.55
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekill Ayteldn Kotil
KÂTİP ÜYELER : tsnudl Üftdttl (Edirne), Ali Sami Akkaş (Balıkesir)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu
açıyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. — 1991 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasar
ile 1989 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları :488, 489, 495, 493) (Devam)
A) BAŞBAKANLIK (Devam)
1. Başbakanlık 1991 Malî Yılı Bütçesi
2. Başbakanlık 1989 Malî Yılı Kesmhesabı.
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin görüşmelerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın İrfan Gürpınar'da; buyurun
efendim. (Alkışlar)
SHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
değerli üyeleri; 10 Aralık 1990 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresine sunulan
1991 yılı konsolide bütçesinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, bugün, Başbakan
lık ve bağlı kuruluşların bütçesi hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşleri
ni sunmak üzere huzurunuzdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında Başbakanlık ve bağ
lı 47 önemli kuruluştan bazıların'ın bütçelerine, zamanımızın elverdiği nispette değinmeye ça
lışacağım.
Takdir edersiniz, ki Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi, bir yerde, bütçedeki rakamların,
bütçe tekniği açısından tahlili yanında, ülkenin, içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasî
yapısının da değerlendirilmesi ve bu konudaki eleştirilerin de ileri sürülmesi sonucunu doğura
caktır.
Değerli milletvekilleri, 1991 Yılı Bütçe Tasarısı, ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik sorun
larının giderek etkilerini hissettirdiği, Anayasal sorunların sıkça tartıştığı bir ortamda, Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunuyor. Türk Halkı, artan sorunların öçzümü için,
hâlâ, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çözümler bekliyor. Bö çözümlerdeki en etkin aracın
bütçe olması sebebiyle de, bütçe tartışmalarını büyük bir dikkatle izliyor, Basın, ekonominin
ve politikanın tüm çevreleri bugünlerde bütçeyi konuşuyor,; çalışanlar, memurlar, emekliler tüm
dikkatleriyle bütçe müzakerelerini tekip ediyorlar. Türkiye'de, bugünlerde herkesin gözü kula
ğı Ankara'da; Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve bütçe müzakerelerinde.
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Değerli milletvekilleri, vatandaş için iyi bütçe demek, enflasyonu düşürecek, yaşam şart- Iarını iyileştirecek, vatandaşa daha çok iş, daha çok aş imkânı yaratacak; sağlık, eğitim, ulaş
tırma ve adalet hizmetlerinin kalitesini yükseltecek bütçe demektir. Üç günden beri rakamları
nı izlediğimiz bütçenin gelirlerinin tamamı maaş ile borç ödemeye gidince, Hükümetin, bu bütçe
ile Türk insanı için yeni yatırım yapması, ülkede yaşayan büyük çoğunluk için yeni ufuklar
açması mümkün değildir ve bu sebeple de 1991 bütçesi, ileriyi göremeyen, günü kurtarma poli
tikası izleyen, çaresizlik sonucu hazırlanmış, zorlama bir bütçe olarak ortaya çıkmaktadır.
Değerli milletvekilleri, Başbakanlık bütçesi görüşmeleri sırasında, Başbakanlığa bağlı ve
ilgili kuruluşlar arasında yer alan Kamu Ortaklığı idaresinin son yıllardaki en önemli uygula
ması olan özelleştirmeden sizlere bahsetmek istiyorum.
Son yıllarda, özelleştirme adı altında, Türk ekonomisinin geleceği ile ilgili fevkalade önemli
ve bugüne kadar hiçbir ülkede örneği görülmeyen iktisadî, sosyal, ideolojik boyutu olan uygu
lamalar yapılmaktadır Türkiye'de. Bu uygulamalar tamamıyla Sayın özal'ın emir ve direktif
leriyle yapılıyor, Başbakanlık bu konuda tamamen devre dışı karmış durumda, seyirci du
rumunda.
Bilindiği gibi, özelleştirme, son zamanlarda, özellikle ekonomisi sıkışan, dış ve iç borçları
fazlalaşan ekonomilerde, en fazla üzerinde konuşulan konulardan biridir. Özelleştirme, Türki
ye'de 1983 yılında ANAP programında, daha doğrusu, Sayın özal tarafından ortaya atılmış
tır. 1984'lü yıllarda tümü yabancı olan danışmanlık firmalarına, milyonlarca lira ödenmek su
retiyle özelleştirmeraporlarıhazırlatılmış, önceleri, FTT'den başkasına mal satması pek mümkün
olmayan Teletaş adlı şirketteki PTT hisseleri satılmış, onun peşinden, USAŞ, çimento fabrika
ları ve yem fabrikaları büyük bir gizlilik içinde ve iki-üç senelik kazançları karşılığında, yaban
cılara peşkeş çekilmiştir.
Değerli milletvekilleri, ülekemizde özelleştirmenin konuşulmaya başlandığı dönemlerde,
özelleştirmenin amaçları arasında mülkiyeti halka yaymak en önemli hedefi oluşturmaktaydı.
Bu amaçla, KİT hisselerinin, öncelikle çalışanlara, yöre halkına, tüm halka ve özel sektöre sa
tılması öngörülüyordu. Bu safhada, zamanın Başbakanı ve yakın çevresi tarafından, mülkiyeti
tabana yayma, serbestleştirme maskeleri altında, kapalı kapılar ardında hazırladıkları karar
namelere dayanarak, kuşku ve suiistimal kokan tasarruflarla, birtakım kuruluşları ve mal var
lıklarını yabancılara satma girişimleri kamuoyunun dikkatlerini çekmeye başlamıştır, özellik
le USAŞ'ın değerlendirilmesi sırasında, danışmanlık firmasınca kasten yapılan yanlışlıkların,
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından farkedilerek, özelleştirmeden sorumlu Devlet
Bakanı Güneş Taner'e rapor edilmesine rağmen, satışın yapılması, Çitosanın sahibi bulundu
ğu fabrikaların değerlendirilmesinin, gerçek değerinin çok altında yapılarak, bu fabrikaların
bir Fransız şirketine satılması ve tutulan yöntem, ortada özelleştirmeden ziyade, yabancılaştır
manın; ekonomik değerlerin yabancılara peşkeş çekilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bugü
ne kadar özelleştirmede tutulan yol, özelleştirmeden ziyade, yabancılaştırmadır. Devletin önemili sektörlerinin, önemli fabrika ve işletmelerinin yabancılara satılmasından ibarettir.
Son zamanlarda, USAŞ ve çimento fabrikalarının yabancılara satışının yasalara aykırı ol
ması sebebiyle Danıştay tarafından iptalinden sonra, halka arz yolu seçilmek suretiyle, Petkim, Ünye Çimento, Adana Çimento, Mardin Çimento, Türk Hava Yolları gibi şirketlerin his
se senetleri yeterince ilgi görmediğinden, Türk Hava Yollarının satışa çıkarılan hisse senetleri,
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satılan miktarıyla, reklam parasını dahi karşılayamadığından dolayı, yine, blok satışı, yaban
cılara satışı gündeme getirmiştir. "Halka arz ettik" gibi gerekçeler, sırf yargı engelini aşmak
için başvurulan yöntem olmuştur.
Değerli milletvekilleri, özelleştirme, bir ekonomik modeldir. Zaman zaman, bazı ülkeler
de bu modele müracaatla, özelleştirme hareketleri yapılır. Bu özelleştirmelerle birtakım hedef
ler gözetilir; ama, hiçbir ülkede "Kurtaramadık, yönetemiyoruz, zarar ediyoruz" mantığıyla
özelleştirme yapılmaz, özellikle bu konudaki çılgınlık, sorumsuzluk, son zamanlarda Sayın
Özal tarafından doruk noktasına tırmandırılmıştır. Sayın Turgut özal, 28 Kasım 1990 günü
bir genel kurulda yaptığı konuşmada, kamu iktisadî teşebbüslerinin fonksiyonlarını tamamla
dığım, devletin bu işletmeleri sırtında taşımaması ve bir an önce elden çıkarması gerketiğini
söylemiş ve "Artık, ucuza verdin, pahalıya verdin lafı da yok. Neye verirseniz verin, bunları
bir an önce elden çıkarın" diyerek sözlerine devam etmiştir.
Değerli arkadaşlarım, devletin 1 numaralısı, en yetkilisi tarafından, tam bir sorumsuzluk
ve tipik bir mirasyedi anlayışıyla söylenen bu sözler, bir ekonomik görüş, bir felsefenin ifadesi
değil, "Batan geminin malı bunlar, Yağma Hasan'ın böreği bunlar" anlayışının bir ifadesidir.
Vatandaş zannediyor ki, sizler zannediyorsunuz ki, bu satılan işletmelerin satış bedelleri yine
aynı sektörlere verilmekte ve bütçede yeni yatırımlara aktarılmakta ve birtakım artı değer yara
tılmakta... Kesinlikle böyle bir şey yok. lam aksine, 5 çimento fabrikasının 190, 365 milyarlık
satışından, çimento sanayine, kuruma, sadece 10 milyar bırakılmış, geriye kalan 180 milyar
lira, tamemen bütçe açıklarının kapatılması için bir yama olarak kullanılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, 5 çimento fabrikası 190 milyara satılmış; ama, satış bedeli 50 mil
yar liraya gelen Pınarhisar Çimento Fabrikası kapasitesindeki Lalapaşa Çimento Fabrikası, bu
güne kadar 200 milyar liranın üzerinde para harcanmasına rağmen hâlâ faaliyete geçememiş,
üretime geçememiştir. Bugüne kadar, 1990 Ağustos ayı itibariyle, Hükümet, özelleştirme adı
altında yapılan satışlardan 608 milyar lira toplamış; Kamu Ortaklığı İdaresi bu paranın 81 mil
yar lirasını ilgili kuruluşlara vermiş, 526 milyar lirasını da bütçe açıklarını kapatmak için yama
olarak kullanmıştır ve gündeme getirilen yeni satışlarla, 1,5-2 trilyonluk bir yamaya acele ihti
yaç vardır ve bu sebepledir ki, önümüzdeki günlerde bu çılgınlık çok daha fazla artacak ve
ülkenin çok önemli işletmeleri ve söylenenlerin aksine, hep kâr edenleri, hep iyileri ve başarılı
olanları, yok pahasına yabancılara satılacaktır.
Şimdi, özelleştirmede sıra son perdeye gelmiştir; "Bedava da olsa KİT'leri satalım" neşri
yatı başlamıştır. Gerçekten, zarara mahkûm KİT'leri bedavaya verseler kimse almayacağına
göre, asıl amacın, kâr potansiyeli olan KİT'leri, bedavaya birilerine peşkeş çekme olduğu geli
yor insanın aklına. KİT'leri ekonomiye kazandırmayı beceremeyenler, şimdi haraç mezat satı
şın cazgırlığını yapmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu kısmında Başbakanlık ve bağlı, ilgili kuruluşlar
arasında yer alan Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun ve bu kurulun denetimi altında yer alan
TRT ile ilgili görüşlerimi sunmak istiyorum :
Bugün, Türkiye'de kurulması için uğraş verdiğimiz, Batılı anlamda bütün kurum ve ku
rallarıyla işlerlik kazanmasını dilediğimiz, demokratik sistemin en önemli silahı olan radyo ve
televizyon yayınları, Türkiye'de demokrasinin kurulması, gelişmesi ve yaşaması görevi ile yü
kümlü iken, tam tersine, TRT, bugün, uyguladığı taraflı ve amaçlı yayınlarıyla demokrasi kar
şılı bir kurum haline dönüşmüştür.
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Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları
için, millî siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulan
masını, gözetim denetim ve değerlendirmesini yapmak maksadıyla, Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulu kurulmuştur. Bu kurulun çeşitli görevleri arasında, yayınların tasafsızlığını temin
etmek, tarafsızlığın ihlal edilmesi ve kanunda belirtilen ilkelere aykırı yayınlar yapıldığı haller
de, idarî ve kanunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunma görevi vardır; ama, Radyo ve
Televizyon Yüksek Kurulunun bu görevini yeterince yaptığı konusunda kamuoyunda büyük
kuşkular vardır.
v
Bugün, kanun gereği, tarafsız yayın yapması gereken TRT'nin, tarafsızlığını kaybettiğiyle
ilgili birçok misaller vermek mümkündür. Çeşitli programlardan bahsedilebilir; ama, en önemli
ve çarpıcı misal, haber bültenleridir. Televizyonun saat 20.00'deki haber bültenini açtığımızda,
haberler, artık, kesin olarak bilinmelidir ki, haber değeri olsun olmasın, Sayın özal ile başla
maktadır. Ardından, Başbakan; ardından, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Başkanı; ardın
dan, yine özal; sırasıyla yedi sekiz bakan; ANAP grup başkanvekillerinin önemli ve önemsiz
toplantıları ve demeçleri... Bu mealde devam eden programın içine, 30 saniye görüntülü; ama,
sessiz, spikerin yorumuyla, muhafelet liderlerinin görüntüleri serpiştirilir; haber bülteni bir ik
tidar şovuna dönştürülür!.. Gören en basit göz bile, ortadaki taraflı yayını hemen fark eder.
Değerli arkadaşlarım, bugün açıkça bellidir ki, TRT, artık, açıkça, hiçbir demokratik kay
gı, hiçbir hukuk ve Anayasa kaygısı taşımaksızın, tam bir teslimiyet içinde, iktidarda bulunan
bir ekibe kendisini devretmiş durumdadır.
Cumhurbaşkanının eşi olmasının ötesinde, ileride milletvekili veya parti başkanı adayı ola
cağını bugün gazetelerde ilan eden, bu sebeple reklamı yapılan bir kişi, arkasında 6 milyon
seçmen taşıyan siyasî parti sözcülerinin çok öncesinde, ağırlıklı ve önemsenir bir biçimde, tele
vizyonda Türk halkına hitap etmek imkânını bulabiliyor ve bu her gün oluyor; ta ki, bu kişi
kendisinin yıprandığını fark edip, "Biraz görüntülemeyi n" emrini, tarafsız kuruma ve yöneti
cilerine verene kadar...
ALİ PINARBAŞI (Konya) — Onun aday olmaya hakkı yok mu?
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Var tabiî, hayırlısı olsun. Memnun olduk, sevindik.
Gözünüz aydın!..
ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Memnun olmadınız gibi!..
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Yok yok, çok sevindik; ne demek canım!.. Parlamen
to böyle bir değeri kaybetmek istemez!..
Değerli milletvekilleri, Anayasamıza göre, radyo ve televizyon yayını devlet tekeli altında
dır ve TRT bu yayını gerçekleştirmekle görevlidir. Türkiye'de televizyon ve radyo yayını ile ilgi
li bir kamu tekeli, bir devlet tekeli vardır, Anayasamız böyle düzenlenmiştir. Şimdi, devlet yet
kililerinin de katkılarıyla, yurt dışında Türkiye'ye tevcih edilmiş, Türkiye'ye yayın yapacak bir
televizyon istasyonu oluşturulmuş ve yayına başlamıştır. Her akşam bu yayını evimizde seyre
diyoruz; önemli maçları, önemli programları, devletin imkânları sağlanarak, bu korsan yayın
dan izleyebiliyoruz. Devletin resmî kuruluşları yayın imkânları tanıyor bu korsan yayına. Magıc Box denilen bu şirketin yayını, göz göre göre Anayasaya aykırı; hukuku ihlal ediyor... Bu
korsan yayın, resmî mercilerin gözleri önünde, resmî mercilerin desteğiyle başarıyor bu yayını
nı!.. Cumhurbaşkanının büyük oğlunun bu şirkete ortak olduğu söylentileri bir türlü yalan
lanmıyor ve tam tersine, imkân ve destek sağlanıyor bu korsan yayma.
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Birtakım SHP'li belediyelerin, yörelerinde, imkânları kısıtlı vatandaşların istifadesi için
kurduğu yansıtıcıların üzerine, devlet, tçişleri Bakanı, valisi ve polisi ile gidiyor; yansıtıcıları
mühürlüyor ve belediye başkanlarını mahkemelere sevk ediyor... Bunların gerekçesi, Anayasa
daki yayın tekeli ile ilgili maddesi oluyor; ama, Magic Box coşku ile karşılanıyor, imkân tanı
nıyor ve devlet eliyle bu yayına büyük imkânlar sağlanıyor. Devletin vericilerinin bir kısmının
bu yayın kuruluşuna kiralandığı söyleniyor. Bu yayını başka türlü yapması da zaten mümkün
değil.
Sayın Başbakan, Sayın Devlet Bakanımız; Anasaya aykırılığı açıkça belli olan bu yayını
önlemek için ne yaptınız, ne yapmayı düşünüyorsunuz, ne yapmaktasınız?
Değerli milletvekilleri, yayın konusunda birbirinden farklı sistemleri benimsemek müm
kündür. Yayın tekelini öngören bir sistemi benimsemek yanında, -ki bizim Anayasamız bunu
benimsemiştir- yayın konusunda çoğulcu bir sistemi benimsemek de mümkündür. Tıpkı basın
da olduğu gibi, çoğulcu bir yapıyı benimsemek gerekir; çağımıza yakışanı da budur; ama, bu
nu, anayasal değişikliği yapmadan, korsan yayınlara imkân tanımak suretiyle yapmak ve özel
likle bunu belirli bir şirket lehine yapmak, kabul edilmesi mümkün olmayan bir davranıştır.
Bu konuda, Başbakanın bir an önce Anayasadan yana tavrını almasını diliyoruz, temenni edi
yoruz, bekliyoruz.
ALİ PINARBAŞI (Konya) —- Sen memnun değil misin, seyretmiyor musun Magic Box'u?
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Memnun oluyorum da, korsan olarak izliyorum, ya
sal olarak izlemek isterim; mesele o...
ALİ PINARBAŞI (Konya) — O zaman onu da Anayasaya koyalım.
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Getirin, çevirin; biz de onu istiyoruz. Yani, Anayasa
nın arkasına sığınmayın, korsanlıktan istifade etmeye çalışmayın.
Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de yaşayan insanların çok sorunu var. Eğer sayıl
maya başlanırsa, çok sayıda sorunu birbirinin ardına sıralamak mümkün; ama, bana göre, Türk
halkının en önemli sorunu, bir numaralı sorunu, başta, olayların ciddiyetini anlayamayan, so
rumsuz, ilgisiz ve umursamaz bir yönetim anlayışının, Hükümete, Başbakana ve bazı bakanla
ra hâkim olmasıdır.
Bilindiği gibi, ekonomiden sorumlu bir devlet bakanı, sene başında "Enflasyon benim
şahsî sorunumdur, belini kıracağım. Eğer sene sonunda enflasyon yüzde 30'ların altına düş
mezse istifa edeceğim" demişti.
Böyle bir ifadeyi ekonomiden sorumlu bir devlet bakanının söylemesinin, ciddî devlet adamı
anlayışı ile ne kadar uyuştuğu tartışmasına girmek istemiyorum; ama, aynı bakan, ekim ayı
enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra bir açıklama yaparak, gelecek iki ay içinde ka
mu sektörüne ait hiçbir ürüne zam yapılmaması kararının alındığını ve bu süre içinde özel sek
törün de zam yapmamasını, tehdit edercesine tavsiye etmiştir.
Serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorsunuz; buğday fiyatını, ayçiçeği fiyatını, pancar
fiyatını, pamuk, üzün fiyatını siz tespit ediyorsunuz; kur politikanız serbest değil, faiz politi
kanız serbest değil. Sizlerin huzurunda Başbakana, tabiî, Hükümete ve ekonomik kararların
alınmasında yetkili Sayın özal'a sormak istiyorum; hani sizin çok iddialı olduğunuz bir eko
nomik görüşünüz vardı, hani siz emir-komuta ekonomisine karşıydınız, serbest piyasa eko— 321 —
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nomisini savunuyordunuz, müdahaleci olmayacaktınız, bir sihirli el piyasayı görünmez kural
larla yönlendirecekti, bu yaptığınız nedir?.. Bu, yedi seneden beri uyguladığınız ekonomik mo
delin inkârı değil midir? Ekonomik modelinizin iflasının ilanından başka bir şey midir bu?
Fiyatları dondurmak çare midir?.. Çareyse, şimdiye kadar niye yapmadınız, çareyse, niye iki
ay? Yoksa partinizin ve Hükümetinizin serbest piyasa ekonomisi felsefesini, bir devlet bakanı,
sırf, toplumla iddiaya girdi diye, kaybediyor diye, mahcup olacak diye, istifa etmek mecburiye
tinde kalacak diye terk mi ettiniz? Ekonomik uygulamalarınızı, böyle gayri ciddî bir iddia için
feda mı ediyorsunuz? bu mudur sizin devlet yönetimindeki ciddiyetiniz?..
Sayın Başbakan, böyle gayri ciddî bir tutum izleyen sayın bakanınızı ne zaman istifaya
davet edeceksiniz? Ekonomiyi, ne zaman böyle iddiacı, kumarcı bir yönetim anlayışından kur
taracaksınız?..
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, beş dakikanız kalmıştır.
ÎRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Teşekkür ederim efendim.
Değerli milletvekilleri, 3 günden beri bütçe müzakereleri devamlı şekilde burada yapılı
yor. Her konuda yapılan konuşmalarda, konuşmacılar, bir noktadan sonra, mutlaka ve mutla
ka özal'dan bahsetmek mecburiyetinde kalıyorlar. Her konu, mutlaka özal'la buluşuyor ve
özal'la ilgili bir şeyler söylemek mecburiyetinde kalınıyor.
ALt PINARBAŞI (Konya) — Konuşacak başka şeyiniz yok ki!
tRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Gerçekten, bu neden böyle sayrh milletvekilleri? Sa
yın özal'ın birkaç gün önce bir gazeteye verdiği bir beyanatta söylediği gibi, meyveli ağacın
taşlanması gibi bir olay mı var ortada? özal, gerçekten meyveli ağaç mı, yoksa her taşın altın
dan çıkan birisi mi?.. (SHP sıralarından alkışlar) Kendisinin Anayasadaki konumunu beğen
meyen, oraya sığmayan birisi mi?.. Zaman gelip kendisini, Toprak Mahsulleri Ofisi, Karayolla
rı veya Petrol Ofisi Genel Müdürü yerine koyup, onların görevini yüklerien; Dışişleri Bakanı,
Başbakan olarak görevlendiren, o bakanların yapması gereken işleri yapan; o bakanları silip,
ezip, onurlarıyla oynarcasına yetkilerini kullanan biri mi? Kendisini Anayasa Mahekemesinin
yerine koyuyor; Anayasa yorumluyor, Yüce Mahkeme kararlarını yok kabul ediyor, Yüce Mah
keme ile tartışmaya giriyor, bir şeyi ispatlamaya çalışıyor özal: Her yerde, her platformda "ben"
diyor, "ben, ben" diyor ve bunu ısrarlı bir şekilde söylüyor...
Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, sevgili Parlamento; "ben" lafı hiçbir zaman,
demokraside, parlamenter sistemde söylenmeyecek bir laftır, söylenmemesi gereken bir laftır.
Bu laf, ancak ve ancak totaliter bir sistemde, padişahlık özentisi içinde bulunanlar tarafından
söylenir; o özlemi taşıyanlar tarafından tekrar edilir ve toplumun düşüncelerine, beyinlerine
takılmak istenir. Bir kişi ve aile bu özlemde olabilir, böyle düşünebilir; ama, demokrasilerde
böyle düşünenlerin bu heveslerini kursaklarında bırakacak müesseseler vardır, organlar vardır
ve var olmalıdır.
Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, sevgili ANAP Grubu; sizlere seslenmek istiyorum :
Sayın özal'ın bu pervasızlığının nedeni, her şeyi, herkesi küçümsemesinin nedeni, kaynağı siz
lersiniz. Sizlerin, özal Ailesine, bu ailenin her türlü eylemine verdiğiniz açık ve sınırsız destek,
onu, onları bu hale getirdi.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar çok cumhurbaşkanı gördü, ha
tırlayınız; fakat hiçbir dönemde bu kadar kural dışına, gelenek ve görgü dışına, yasa dışına
çıkılmadı.
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Sayın Başbakan veya onun temsilcisi Sayın Devlet Bakanımız, bu kural dışına, gelenek
ve görgü dışına ve yasa dışına çıkmanın en büyük hedefi sizsiniz ve sizin Hükümetinizdir. Bu
gün, Türkiye'de, kamuoyunda, sorumlu; ama, yetkisiz Başbakan ve Bakanlar Kurulu,görüntüsü var ise, böyle bir kanı topluma yerleşmişse, bunun en büyük sorumlusu sizsiniz. Başbakan
lığın anayasal konumunu koruyamadınız, koruyamıyorsunuz. Başkanlık sistemine geçişin, bu
özlemin geçici Başbakanı görünümündesiniz. Lütfen, anayasal konumunuza sahip çıkınız. Unut
mayın ki, Türkiye'de siyasî tarih yazılmaktadır ve bu tarihin yazımında Başbakandan da bah
sedilecektir.
Size, eskilerin bir sözünü hatırlatmak istiyorum : Daha önce, yine burada bir arkadaşım
tarafından söylenmişti, şeref-ül-mekân bi-limekân. Yani, makam, koltuk oturana şeref katmaz,
koltuğu şereflendiren, orada oturandır.
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar.
Hükümetin söz talebi var mı efendim?..
Buyurun Sayın Bakan.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakanım, bir demokrasi örneği verseniz, en son
konuşsanız da, 2 kişiye daha konuşma fırsatı doğsa?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Usul bu mudur?
BAŞKAN — Efendim, Hükümet istediği zaman konuşabilir. Şu anda da konuşabilirsiniz.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, Sayın Bakan lütfediyorlar, söz alan 2 arka
daştan sonra konuşacaklar.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Fark etmez, şimdi de olur, sonra da
olur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; Başbakanlık bütçesiyle ilgili olarak görüşlerini belirten değerli milletvekili arka
daşlarımın hepsine öncelikle teşekkür ediyorum ve Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bütçe görüşmeleri, genelde, bütçenin muhtevasından ziyade, ülke
nin çeşitli konularının şu veya bu şekilde tartışıldığı, değerlendirildiği bir forum oluşturmakta
dır. Tabiî, bunu da faydalı gördüğümü ifade etmek isterim.
Her ne kadar, sabahleyin görüşlerini ifade eden arkadaşlarım, Başbakanlık bütçesinden
ziyade, günlerden beri Türkiye'de konuşulan ve artık, her gün konuşula konuşula, zannediyo
rum herkesin kelimeleriyle, sözleriyle ezberden ifade ettiği bazı konulara değindilerse de, ben
konuşmamda, bu çok konuşulan, artık, ifadeleri dahi kalıplar haline gelmiş olan; dün aynı
şekilde, evvelki gün aynı şekilde konuşulan ve zannediyorum bundan sonra da aynı şekilde ko
nuşulacak olan konulara temas etmek istemiyorum.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hangi konular? Somutlaştırın.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, biliyprsunuz; sayın mil
letvekili arkadaşım, biliyorsunuz. Bunlara girmek istemiyorum.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Girmeyin; somutlaştırın.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — tzniniz olursa, değerli arkadaşları
mın üzerinde durduğu bazı önemli gördüğüm konular hakkında görüşlerimi dile getirmek isti
yorum :
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Sabahki konuşmalarda, Sayın Gölhan, önemli bir soru sordu; belki dikkatlerden kaçmış
tır... Dedi ki : "Hükümetiniz sanayileşme stratejisinden vaz mı geçti?"
Bu soruyu ben fevkalade önemli buluyorum. Çünkü, Türkiye'nin kalkınma ve refah me
selesi bu soruyla iç içedir. Onun için, bunu burada açıklıkla tekrar anlatmak istiyorum. Sayın
Gölhan, verdiği bazı rakamlarla veya bazı ifadeleriyle, sanki, Türkiye'de, son yıllarda, özellik
le ANAP iktidarları döneminde, sanayileşmenin geriye gittiği şeklinde bir intiba uyandırmak
istemiştir.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — öyle değil mi?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Şimdi, ben, öyle olup olmadığını
burada anlatmaya çalışacağım; takdir Yüce Heyetindir.
Değerli arkadaşlarım, önce bir noktaya işaret etmek istiyorum : Hiç şüphe yok ki, Türki
ye, kalkınmasını sanayileşmeyle gerçekleştirme yolundaki arzusunu, hem geçmiş iktidarlar dö
neminde, hem de beş yıllık planlar döneminde açık ve seçik ortaya koymuştur. O halde, Türki
ye'nin sanayileşmekten vazgeçmesi veya onun dışında bir yol araması bahis konusu değildir,
doğru da değildir, düşünülemez de. Yâlnız, meseleyi bugünkü haliyle tam ortaya koyabilmek
için, müsaade edilirse, sanayileşme olgumuzun, çok kısa olarak, birkaç cümleyle tarihçesine
bakmak istiyorum :
Biliyorsunuz, özellikle Cumhuriyetten sonra, Aziz Atatürk'ün işaretiyle, sanayileşmemiz,
bilhassa tzmir Birinci iktisat Kongresinden sonra, öncelikli olarak gündeme gelmiştir. Ancak,
o tarihlerde Türkiye'de yeterli sermaye birikiminin olmayışı, özel kesimin henüz güçlü olmayı
şı sebebiyle, teşvik edilmesine rağmen ve 1929 dünya kriziyle beraber ortaya çıkan genel kon
jonktür karşısında, Atatürk, bugün "KİT" diye tarif ettiğimiz devlet kuruluşlarını, sanayinin
öncü sektörü olarak, 1929-1933 yılları arasında Türkiye gündemine getirmiş ve kanaatimce o
gün için en başarılı bir uygulamayı yapmıştır. Çünkü, bugün özel sektörde başarılı olan birçok
sanayicimiz de, o gün kurulan o tesislerde yetişen insanlardır.
Sonra tkinci Cihan Harbi, İkinci Cihan Harbinden sonra 1950 yılı... 1950, Türkiye'de,
kalkınmanın yeni bir anlayışla ortaya konduğu önemli bir tarihtir. Çünkü, 1950, Türkiye'de,
kalkınmada, hür teşebbüse, özel teşebbüse ağırlık verildiği ve teşvik edildiği bir dönemdir.
Bilahara 1960 ve 1961, yani planlı dönem... Planlı dönemlerde de, biliyorsunuz, sanayileş
me, kalkınmanın temel sektörü olarak açıkça ortaya konmuş ve tkinci ve Üçüncü Plan döne
minde, özel teşviklerle, sanayiin özel sektör eliyle ve teşvikli bir şekilde yönlendirilmesine çalı
şılmıştır.
1970'li yıllar, aslında, Türkiye'de -bilhassa 1965 - 1970 ve onu takip eden yıllar- özel sek
törün daha da güçlenerek sanayide ön plana geldiği dönemlerdir. Ancak, 1970'li yıllarda -geçmişi
eleştiri açısından almasınlar arkadaşlarım, bir fikri anlatmak için söylüyorum- sanayileşme ve
ona bağlı olarak ihracat teşvik edilirken, bazı teşviklerde ve özellikle döviz teşvikinde, kur po
litikasında farklı uygulamalar, 1977, 1978, 1979, 1980*e gelindiğinde, Türkiye'de dört önemli
darboğazı gündeme getirmiştir. Tabiî, bu gerçeği görmeden, ondan sonraki politikaları tam
değerlendirmek doğru olmaz.
Bu darboğazları şöyle ifade edebilirim :
Birinci darboğaz, döviz darboğazıdır. Çünkü, 1977'den itibaren Türkiye yoğun bir döviz
darboğazına girmiştir ve bu döviz darboğazının sonucunda sanayileşme olgusu büyük bir
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darbe yemiştir. Çünkü, sanayi, gerek yatırım bazında, gerekse üretim, hammadde bazında dö
vize bağlıdır. Bu, yalnız Türkiye'de böyle değil, bütün dünyada böyledir. Bugün Amerika, eğer
yeterli döviz kaynağını bulamazsa, o da aynı sıkıntıya düşer. Dolayısıyla, 1977'den itibaren dö
viz kaynaklarının kuruması, yeterli dövizin temin edilememesi sebebiyle, sanayimiz ciddî bir
darboğaza girmiştir. Kapasiteler kullanılmaz hale gelmiştir ve yine o dönemde sanayi, "Kendi
dövizini kendin bul" sloganlarıyla yönlendirilmek istenmiştir. Tabiî, bunun ne getirip ne gö
türdüğünü biliyoruz. Bu darboğaz, Türkiye'de sanayileşmeyi tıkamıştır; hatta, mevcut sanayi
in devamım tıkamıştır.
İkinci önemili darboğaz, en az bunun kadar önemli olan altyapı darboğazıdır.
Muhterem arkadaşlarım, aslında "sanayileşme özdeştir altyapı" diyebiliriz. Yani, sanayi
leşmenin temeli altyapıdır. Altyapı olmadan sanayişme olmaz. O yüzden 'sanayileşme eşittir
altyapı" diyorsak, bu gerçekçi bir yaklaşımdır. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerin, kalkınmış ül
kelerin temelinde yatan altyapıdır.
Türkiye, 1977'den itibaren ciddî bir altyapı sıkıntısına girmiştir. Bu altyapı içinde elektrik
vardır, hammadde vardır, hammadde üreten tesisler vardır, telekomünikasyon vardır, yol var
dır, ulaşım vardır, telefon vardır...
O günleri hatırlıyor arkadaşlarınız, ben o kesimle haşır neşir olduğum için rahat hatırlı
yorum; bir elektrik meseleni halledemezsen hangi sanayii,kuracaksın veya kurduğun hangi sa
nayii işleteceksin? Nitekim, yine o dönemde mevcut kapasiteler büyük oranda düştüğü zaman,
bunun iki ana sebeplerinden biri elektrik, öbürü de döviz darboğazı idi. Yol, telefon, teleks,
faks gibi sorunları burada dile getirmiyorum. O halde, önemli bir altyapı sorunu vardı ve bu
nun getirdiği önemli bir darboğaz vardı.
Üçüncü önemli darboğaz da pazar konusu idi. Şimdi, bu pazar konusuna, özellikle dış
pazar açısından biraz açıklık getirmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, sadece kendi içine dönük, kendi pazarına üretim yatağı yapan
bir sanayiin, evrensel olarak rekabetçi bir sanayi olması, evrensel olarak gelişmiş bir sanayi
olması mümkün değildir. Çünkü, koruma ile, sadece iç pazara hitap eden bir sanayi, kalitesini
düzeltemez, kapasitesini rasyonel bir şekilde artıramaz. O yüzden, sanayi o gün gelir sıkıntı
sından dolayı iç pazarda dahi yeterli piyasa bulamıyordu -o, detaylara girmek istemiyorum; ya
ni, "Gelir, bugün mü daha fazla, o gün mü daha fazla; toplumda gelir artışı ve alım gücü,
bugün mü daha fazla, o gün mü daha fazla? diye; ama, buradan bir şey vermek istiyorumo gün, iç pazarda dahi daralma vardı, yeterli alım gücü yoktu. Kaldı ki, dışa da yeterince açıla
madığı için, pazar kıskacı ile de bu sanayinin, o gün için güçlü ve başarılı olması mümkün değildi.
Bütün bu gerçeklerin ışığı altında, acaba Türkiye o şartlarda sanayileşmesini nasıl devam
ettirebilirdi? Mümkün değil...
Değerli arkadaşlarım, şimdi ne olmuştur? Olanları çok kısa arz etmek istiyorum : önce
likle, temel anlayışta köklü bir değişim yapılmıştır. Bu temel anlayış, her ne kadar, geçmişte
de zaman zaman ifade edilmişse de, hiçbir partinin programında açık seçik ortaya konulma
yan serbest rekabet ekonomisinin, serbest piyasa ekonomisinin, bundan sonra, kaynakları yön
lendirmede, fiyatların teşekkülünde ana unsur olduğu ortaya konmuştur ve bu, ilk defa Ana
vatan Partisinin programı ile açıkça ortaya konmuştur. Bu önemli yaklaşım, kanaatimce, sana
yileşmenin gelişmesinde de ciddî bir unsurdur; çünkü, bir taraftarı, devlet, üstyapı, yani
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sanayi tesisleri kuracak ve fakat bu tesisleri, şu sebeple veya bu sebeple -hükümetlere mal ede
bilirsiniz, etmeyebilirsiniz, önemli değil- rasyonel çalıştıramayacak, kaynak israfı yapacak, za
rarlı çalıştıracak; fakat, devlet, aynı zamanda, onlara el atmış, -hani hazine üzerinde oturan
Hint fakiri gibi- toplum fakir; ama, devlet kaynaklar üzerinde oturacak!.-.
Böyle bir yaklaşım, esasen, rasyonel ve rekabetçi bir sanayiin gelişmesine imkân vermez
di; önce bu anlayışın değişmesi lazımdı, tşte, getirilen en köklü değişiklik, en büyük değişiklik
kanaatimce, zihinsel olan ve düşüncede olan bu yaklaşımdır; bu bir.
İkincisi: Altyapı darboğazı -başta dediğim gibi, altyapı olmadan sanayi gelişemezdi- or
tadan kaldırılmıştır. Bu, sanayii gemleyen, sıkı sıkı gemleyen gemin boşaltılması gibi, sanayiin
hız almasında en büyük etken olmuştur. Bugün, artık, sanayici, bir altyapı sorunuyla karşı
karşıya değildir. Bunun detayını burada açıklamak istemiyorum; ama, rahat bir telekomüni
kasyon imkânı olmazsa, rahat bir konuşma imkânı olmazsa, elektriğin olmazsa; nasıl, sanayi
nin gelişmesini isteyebileceksin veya bekleyebileceksin? O halde, bu dönemde, altyapı meselesi
çözülmüştür ve sanayinin gelişmesi için en büyük ufuk açılmıştır.
Dördüncü önemli konu : İşletme bazında rasyonalizasyon sağlanmıştır. Değerli arkadaş
larım, bu konu çok önemli. Aslında, Türkiye'nin toplam verimlilik meselesiyle beraber günde
me getirdiğimiz önemli bir konudur. Çünkü, işletmeler, dış rekabete açılmadan -biraz evvel ifade
ettiğim gibi- rasyonel ve verimli çalışma ihtiyacını duymayabilirler. Eğer sen, işletmelerin önü
ne sadece iç pazarı koyar ve bunu da korursan, işletmeler bu rehavetin içinde olabilirler. Hal
buki, sanayinin dışa açılması ve bunun yoğun bir şekilde sağlanması, aynı zamanda, işletmele
rin rasyonel çalışmasını, verimli çalışmasını gündeme getirmiştir ve bugün Türkiye'de işletme
ler, artık, "Daha verimli nasıl çalışırım; daha rasyonel nasıl çalışırım ve dışarıda nasıl iyi reka
bet ederim?" hesabına girmişlerdir. Bu nedenle, özellikle sanayimizdeki teknoloji değişiminin,
bu olaydan sonra başladığını ifade etmek istiyorum.
Son günlerde hep beraber yaşadık, biliyorsunuz, Doğu Avrupa'daki gelişmelerin temelin
de yatan -sistemin getirdiği- çağa ayak uyduramayan teknolojidir. O blok, teknolojiyi zama
nında değiştirebilseydi, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilseydi, belki bugünkü duruma düş
mezdi. O yüzden, sanayimizin dışa açılmasıyla, beraber, teknolojide sağladığı büyük değişim,
-ki, bu devam ediyor şu anda. Transformasyon dediğimiz olaylardan biri de budur; yapısal bir
değişiklik bu, önemli bir değişiklik- köklü değişim sanayimizin gelişmesindeki önemli olaylar
dan biridir.
Şimdi, ben de bazı rakamlar vermek istiyorum; acaba sanayileşmede geride mi kaldık,
ileri mi gittik? önce, baştan söylediğim temel felsefeye uygun olarak şu değişiklik olmuştur :
Daha önceleri, bilhassa 1980'Ii yılların başında, Türkiye'de kamu sabit sermaye yatırımlarının
nispeti yüzde 59'lara kadar çıkmıştı; özel sektör yatırımları da yüzde 39'a kadar inmişti. Şimdi
yatırım devam ediyor; ama, yatırımın mahiyeti değişti, alanı değişti. Daha önce, devletin yap
tığı üst tesisleri, şimdi özel sektör yapıyor; şu anda, özel sektörün sabit sermaye yatırımları
içindeki payı aşağı yukarı yüzde 60'Iara çıkmıştır ve bu, bizim inandığımız ve doğru bulduğu
muz bir felsefedir. O halde, yatırım, irrasyonel alandan, rasyonel alana kaymıştır; verimsiz alan
dan, verimli alana kaymıştır ve doğrusu da budur, bu yapılmıştır.
İkinci önemli konu şu : Bakınız, eğer Türkiye'de sanayileşme gelişmesini devam ettirmi
yor olsa, yani sanayileşme gerilemiş olsa, bu iddia doğru olsa, şu vereceğim rakamlar yanlış olur— 326 —
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du. Bu rakamlar, resmî devlet rakamlarıdır, bilinen rakamlardır, tki rakam veriyorum: Değerli
arkadaşlarım, 1983 yılında, Türkiye'de Üretilen elektirik miktarı 27,3 milyar kilovat/saattir ve
bunun yüzde 62,8'ini sanayi kullanmıştır. Halbuki, 1989'da, 51,8 milyar kilovat/saat elektrik
üretmişiz, bunun da yüzde 66'sını sanayi kullanmış. Nerede peki sanayinin gerilemesi, ne ala
kası var?.. Çünkü,biliyorsunuz, bizdeki elektrik tüketiminin yüzde 70 - 74'ü sanayide kullanıl
maktadır. Rakamlar burada, bunlar resmî rakamlardır, tahkiki mümkündür. Onun için, sana
yinin gerilediği, sanayileşmekten vazgeçildiği filan gibi sözlerin hiçbir dayanağı yoktur, hiçbir
ciddî yönü yoktur.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi fabrikayı kurdunuz; onu söyleyin...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Onları da ifade edeceğim.
Değerli arkadaşlarım, fabrika kurma konusuna gelince... Alışılmış bir fikirden dışarı çı
kamıyoruz. Devlet, gelir, Kayseri'ye, Malatya'ya bez fabrikası kurar, -biraz evvel ifade ettim,
belki Sayın Genç o zaman yoktu- 1929'da bu politika doğruydu; ama, şimdi 1990'ların, 2000'li
yılların Türkiyesinde, devlet gelsin de bez fabrikası mı kursun yani!..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalnız bez fabrikası mı var?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Böyle alışmışız. Devlet gelecek, bir
fabrika kuracak... Hayır; devlet, müteşebbisin, ferdin yatırım yapması için bütün imkânları
açacak, yolları açacak. Bu yollar lafla açılmaz, önce altyapısını yapacak; işte, yapılmış, söyle
dim... Elektriğini sağlayacak; yapılmış, söyledim... Dövizini sağlayacak; yapılmış, söyledim...
Bunları devlet yapacak; özel teşebbüs de fabrikayı yapacak.
Şimdi bakınız, özel teşebbüs bu fabrikaları yapmış mı yapmamış mı, ben size onu da söy
leyeyim...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onlar ancak gazoz fabrikası yapar!
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır, hayır...
Bakınız, bugün Türkiye'de neredeyse otomobil ihracatından bahsediliyor... öyle mi?..
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — O tarafa sorunuz.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır, siz de biliyorsunuz...
Türkiye'de televizyon ihracatından bahsediliyor; değil mi?.. Kim yapıyor bunları?..
Değerli arkadaşlarım, işi doğrusuna oturtalım da ondan sonrasını yine tartışmaya devam
ederiz.
Şimdi, bir rakam daha vereyim : 1983'te, müteşebbise 1 031 adet teşvik belgesi verilmiş;
bu rakam 1989 yılında 2 400'e çıkmış. Yani, yapılan politikanın doğruluğunu ve özel sektörün
bundan yararlanarak gerekli yatırımları yapma konusundaki durumunu çok açık bir şekilde
görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım, uygun görürseniz, organize sanayi bölgelerinden de kısaca bah
setmek istiyorum. Biliyorsunuz, organize sanayi bölgeleri, sanayileşmenin; hem şehirleşme açı
sından, hem hava kirliliği ve çevre kirliliği açısından, hem de sanayinin daha sistemli bir şekil
de gelişmesi açısından geliştirilmiş olan ve bu yönden de önemli bir teşvik sayılan bir sistemdir.
Şimdi, sizlere organize sanayi bölgelerindeki durumu anlatırsam, özel sektörün, bu poli
tikalara uyum sağlayarak yaptığı yatırımlar hakkında da bir fikir vermiş olurum :
— 327 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O:2

Şu anda tamamlanmış ve devam eden organize sanayi bölgelerindeki toplam 7 729 parse
lin her biri, bir fabrika kurulmak üzere yapılmış parseldir. Ayrıca, kurulmuş olan fabrikalar
da öyle eften püften fabrikalar da değildir. Ben, kendi şehrim olduğu için bunlardan bir tanesi
ni rahatça örnek olarak verebilirim. İnşallah arkadaşlarıda bir gün gezdirme imkanım olabilir.
Geçen sene, Kayseri Organize Sanayi Bölgesini açtık, bununla birlikte 50 fabrikayı da beraber
açmış olduk ve bunların her biri de, ihracat yapan büyük kapasiteli fabrikalardır.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Devletin teşvik kredilerini almış ve kaçmışlar...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Arkadaşlarımın yolları düşerse, bir
gidip görsünler ve yine bir 50 küsur fabrikanın yapımı da halen devam ediyor.
Şimdi ben toptan rakamları vereyim : Bakınız, 7 729 parselden 1 131 inde sanayi üretime
geçmiş. Bu, 1 131 tane fabrika demektir. Fabrikayı kim yaparsa yapsın; ister devlet yapsın, is
ter vatandaş yapsın; ama, biz, vatandaş yapsın istiyoruz, fert yapsın istiyoruz. Çünkü, devletin
kaynaklarını buralarda irrasyonel olarak kullanmayalım, o kaynakları başka maksatla kulla
nalım diyoruz, tşte onun için bu sene bütçemizde millî eğitime yüzde 20 pay ayırma imkânı
buldunuz. "Millî eğitim en büyük meselemiz" diyoruz, "Sağlık en büyük meselemiz" diyo
ruz; peki, bunlar sözde mi olacak, kaynağı nereden bulacaksınız? Eğer, devlet, kaynaklarını
bu tip rasyonel olmayan, verimli olmayan alanlarda çarçur eder de, o kaynakları bu alanlara
sevk etmezse bundan mutluluk mu gelir? tşte onun için akılcı politika bu. Siz, başta altyapı
olmak üzere, sosyal meseleler başta olmak üzere, sağlık, eğitim ve savunma gibi konular başta
olmak üzere, devlet olarak ağırlığınızı verirsiniz, yolu açarsınız...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — iki senedir, iki senedir...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, kolay değil, otuz, kırk
yıllık alışkanlığı bir günde değiştirmek mümkün mü?.. Bakın halen tartışıyoruz; halen bazı
arkadaşlar çıkıyor "Devlet fabrika yapsın" diyor!
Bu kolay değil, alıştırmak kolay değil... Onun için, yılların birikimini bir günde değiştire
mezsiniz. Son iki sene bunun verimliliğinin alındığı yıldır; ama altı yedi yıldan beri bunun altı
hazırlanıyor, temeli hazırlanıyor. Bir günde olur mu bu? Kolay iş değildir.
Değerli arkadaşlarım, sanayileşmeyle ilgili son bir rakam daha veriyorum ve bu konuyu
geçmek istiyorum : 1980'de, toplam sabit sermaye yatırımlarının gayri safî millî hâsılada ki
oranı yüzde 19 iken, bu, 1989 da yüzde 22,6'ya çıkmış. Bunun anlam», nedir; bunun anlamı,
yatırım devam ediyor demektir, hızla artarak devam ediyor demektir. Onun için, yanlış bir fik
re kapılmamak açısından bu açıklamayı...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Herhalde ayda yatırım yapıyorsunuz!
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Görüyorsunuz yatırımları Sayın
Genç; boş ver!..
Değerli arkadaşlarım, ihracatla ilgili bazı kıyaslamalar yapıldı; "1970-1980 şöyle oldu,
1980-1990 böyle oldu." dendi.
Ben bu kıyaslamalara girmiyorum; ama, bir önemli noktayı belirtmek istiyorum. Bu kı
yaslamaların üstünde olan önemli bir nokta var. O da, Türkiye'de, bu dönemde, ihracatın ya
pısal,köklü bir değişikliğe uğradığıdır. Esas kıyaslamayı buradan yapmak lazım. Şimdi o ra
kamlar gene kıyaslansın, tartışılsın, ben ondan mutluluk duyuyorum; ama, kıyaslanamayacak
önemli bir nokta var ki, 1980-1990 arasında ihracatımız iki ana noktadan dolayı köklü bir yapılasal değişikliğe uğramıştır.
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Bir tanesi, ihracat, kendi içinde yüzde 80 sanayi ürünlerine kaymıştır. Bu, önemli bir deği
şikliktir; çünkü, sanayileşmenin en köklü göstergelerinden biri de budur. O yüzden, ihracatın
yüzde 80'inin sanayi ürünlerine kaymış olması, -yüzde 30'lardan yüzde 80'e kaymış olmasıçok büyük bir değişimdir. Bu, yapısal bir değişikliktir.
İkinci önemli değişiklik, ihracatımızın, ülkeler itibariyle aldığı boyuttur. Bu da önemlidir.
Bunu da gözden uzak tutmamanızı rica ediyorum; çünkü, sanayimiz, gerçekten, Avrupa pa
zarlarında, Batı pazarlarında rekabet gücüne eriştikçe, hedefimize daha iyi yaklaşırız. Üçüncü
önemli değişiklik de, sanayimizin ülkeler itibariyle aldığı boyuttur. Ayrıca, yine önemli bir nokta,
ihracatımızın batı ülkelerine, serbest piyasa rekabeti içinde çalışan ülkelere kaymış olmasıdır.
Bu noktalar tartışılamaz. Kaldı ki, çeşitleri arttı, falan... Ayrıca bunları arkadaşlarım ifade ettiler.
Sabahki ifadelerde, -yanlış duymadımsa, belki yanlış duymuş da olabilirim- işsizliğin 4,5
milyonlara çıktığı ifade edildi. Bu rakamda da ciddî bir yanlışlık var. Devlet Plânlama Teşkila
tının resmî rakamlarını veriyorum : işsizlik 1,6 milyondur. Yani, 4,5 milyonla bir alakası yok
tur. Tabiî, bu hesap nasıl yapılmıştır?.. Bu hesap...
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Ama, o rakam tş ve İşçi Bulma Kurumuna başvuranların.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır, orada daha da az.
Şimdi, bu hesap nasıl yapılmıştır, bilemem. Yalnız, işsizlik konusunda da detaya girmek
istemiyorum, Türkiye'de henüz tartışılan bazı hususlar vardır. Mesela, başka ülkelerde, bilhas
sa gelişmiş ülkelerde pek konuşulmayan, fakat Türkiye'de konuşulan bir gizli işsizlik meselesi
vardır. Yani, işi var gözükür, aslında işsizdir. Türkiye'de mevsimlik işsiz meselesi vardır, Türki
ye'de hesaba girmeyen veya hesapta gözüküp de işsiz olmayanlar vardır. Dolayısıyla, işsizlik
konusunda konuşurken çok dikkatli olmak lazım, mutlaka devletin resmî rakam ve tahlillerine
dayanmak lazım ve bu haliyle, şu anda Türkiye'deki işsizlik oranı -tabiî, çalışan nüfusa oranı
söylüyorum- yüzde 8 civarındadır.
ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Çok yanlış, çok yanlış o...
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Keşke öyle olsa.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hac konu
suna temas edildi. Bu bütçe çerçevesinde, zannediyorum biraz sonra konuşulacak olan Diya
net İşleri bütçesinde bu konu ele alınacağı için, o hususa girmiyorum.
Ortak Pazarlada ilgili bir iki şey söylemek istiyorum :
Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Topluluğuna Türkiye'nin tam üyeliği konusundaki mü
racaatla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler, kanaatime göre gerçeği yansıtmamaktadır; çün
kü, Türkiye'nin millet olarak, topyekûn mutabık olduğu bir konuda, millî konsensüs dediği
miz bir konu da, Avrupa Topluluğuna tam üyelik konusudur; burada iktidar, muhalefet, bü
tün partiler millî bir konsensüs içindedir. Türkiye, bu kararı da bugün vermiş değil, 1963'te
vermiş ve 1964'te yürürlüğe giren ortaklık anlaşmasıyla, Türkiye karşılıklı müeyyidelerini yeri
ne getirmeye başlamış. Yalnız, Türkiye, -burada arkadaşlarım alınmasınlar- geçmişte bir altın
fırsatı iyi değerlendirememiştir. Olayın içinde olan bir arkadaşınız olarak bunu söylemek zo
rundayım. Biliyorsunuz, Yunanistan, 1975'te müracaat etmiştir. O dönemde Türkiye, bu mü
racaatı gerçekleştirebilirdi. Çünkü, bugün Orıak Pazar içinde tam üye olan Yunanistan'ın, bi
zim müracaatımızla ilgili sorunlar yarattığı gerçektir; çünkü, biliyorsunuz, Ortak Pazarda her
üyenin veto hakkı vardır, şu andaki üye 12 ülkenin 12'sinin de veto hakkı vardır. Yunanistan
ile bizim sorunlarımız olduğu bellidir ve ba sorunlar bugünün meselesi de değil, biliyorsunuz.
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Böyle bir rekabet ortamı içinde Türkiye, Ortak Pazara, ortaklık üyesi müracaatını hakikaten
vaktinde yapmıştır, Yunanistan'a bu inisiyatifi bırakmamıştır; ama ne yazık ki, tam üyelik ko
nusunda yeterli inisiyatifi gösterememiştir. Ben, geçmişi eleştiri için söylemiyorum, o altın fır
satı iyi kullanamadığımızı ifade etmek istiyorum. Hiç şüphe yok, bugün tam üyelik konumuz
zorlu yollardan geçecektir, katiyen kolay zannetmeyiniz; zorlu yollardan geçecektir ve Yuna
nistan, birçok konuyu da beraber gündeme getirecektir; ama bundan yılmamız gerekmez, bu
yolu aşmamız gerekir. Binaenaleyh, bu konuları bir siyasî tartışma konusu yapmak, pek o ka
dar doğru olmaz kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, en çok konuşulan konulardan bir tanesi TRT. TRT konusuna
gelmeden önce, diğer hususlara da cevap vermek istiyorum; sonra, TRT konusunda vaktinizi
biraz daha uzunca işgal etmek istiyorum.
Değerli arkadaşım Cemal Seymen, düşünce suçundan yüz yıl yatan yazarlardan bahsetti.
Muhterem arkadaşlarım, bu konuda bir yanlış anlama vardır, bunu açıklamak zorunda
yım. Türkiye'de şu anda yürürlükte bulunan basınla ilgili mevzuat -Anayasamızın 14 üncü mad
desi hariç. O ayrı bir konu, tartışacağız onu- tek başına alındığı zaman -bunu basın mensubu
arkadaşlarım da biliyorlar; kendileriyle iki yıldan beri çeşitli platformlarda tartışıyoruz; araş
tırmasını yaptırdık, kitap haline getirdik, hatta Mecliste de dağıttım- Batı mevzuatının gerisin
de değildir; bunu burada açıklıkla ifade ediyorum. Basınla ilgili mevzuatımız, Batı mevzuatın
dan geride değildir; ama, durumu farklı gösteren bir nokta var, tartışma buradan çıkıyor; o
da, Anayasanın 14 üncü maddesinden gelen, hepinizin bildiği, "Teokratik, faşist, komünist
devlet kurma ve bunun propagandasını yapma" maddesinin herkese eşit olarak şamil olduğu
dur; yani, bu maddeye uymayan bir yazar da olsa, bu maddeye uymayan bir gazeteci de olsa,
bu maddeye uymayan bir vatandaş da olsa Anayasanın emri olarak ve ona bağlı olarak Türk
Ceza Kanununun bilinen maddeleri gereği suç işlemiş sayılır ve ceza görür. O halde, bunun,
münhasıran Türkiye'de, sanki fikir ve düşünce özgürlüğünün basınla ilgili bölümünden geli
yormuş gibi bir intibaa düşülmemesini rica ediyorum.
Anayasanın 14 üncü maddesine gelince : Biliyorsunuz; bütçe konuşmalarının genel bölü
münde, ilk gün, Sayın Başbakanımız da ifade etti; aslında 141, 142 ve 163 üncü maddelerin,
değişen çağın icabına göre yeniden düzenlenmesi bizce de doğrudur.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söylüyorsunuz, ama bir şey yapmıyorsunuz.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bu konuda şüphesiz siyasî partile
rimizle bir mutabakat içinde olmak durumundayız. Zannediyorum ilgili bakanlığımız bu ko
nuda hazırlıklarını tamamlamak üzeredir ve gündeme gelecektir. O zaman sizin belirttiğiniz
husus da ortadan kalkacaktır.
Yine Sayın Seymen ifade ettiği: "İrtica emniyet teşkilatına sızdı; MİT Müsteşarına atfen
söylenen sözler var."
Müsteşarlığın böyle bir ifadesi yoktur; Bakanlar Kurulunda da böyle bir ifade olmamış
tır; bunu açıklıkla ifade ediyorum.
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Tüm basında yer aldı...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, olmamıştır. Tabii, Ba
kanlar Kurulu toplantıları gizlidir, özellikle o toplantı gizli idi; çünkü, brifing yapılmıştı çeşitli
konularda. Ancak burada ifade ediyorum ki, Müsteşarlığımızın böyle bir ifadesi yoktur, böyle
bir sözü yoktur. Bunu burada açıklamak istiyorum.
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, izin verirseniz, en çok konuşulan, eleştirilen ve belki daha
uzun süre eleştirilecek olan ve hepinizin ve hatta iktidar, muhalefet bir ölçüde aynı noktada
zaman zaman düşünülen TRT'ye gelmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, TRT konusunda daha evvelki konuşmalarımda da yüksek huzurla
rınızda ifade etmiştim; konuyu değerlendirirken, bugün, haklı olarak siyasetçilerimizin yak
laştığı ufuk, pencere, genel olarak, ana hatlanyla, haber bültenleridir.
Şimdi, TRT bugün, haftada zannediyorum 350 saate yakın yayın yapmaktadır. Hemen
şunu da ifade edeyim ki, birçok yönüyle eleştiriyoruz şüphesiz, eleştirmeye de devam edeceğiz,
daha mükemmeli bulmak, daha iyiyi bulmak için mutlaka tenkitlerimiz ve eleştirilerimiz de
vam edecek; ama bunu yaparken bir gerçeği de, bir hakkaniyeti de burada söylemek zorunda
yım; o da, TRT'nin son yıllarda gösterdiği büyük aşamadır.
Değerli arkadaşlarım, hafızanızı şöyle kısaca bir tazeleyeyim; 1980'Ii, 1979'Iu yıllara ge
çin, tek kanal, siyah beyaz, haftada 39 saatlik televizyon yayını... Şimdi aradan geçen sürede
altı kanal ve haftada 3S0 saat yayın... Bakın, bu haliyle, yayın saati ve yayın kapasitesi itibariy
le, TRT şu anda Avrupa Yayın Birliği içinde 1 numaradadır. Bunu ben söylemiyorum. Çünkü,
Avrupa Yayın Birliği içinde tek bir istasyonun haftada bu kadar kanal, bu kadar saat yayın
yaptığı görülmemiştir, yoktur böyle bir şey. Bunu ben söylemiyorum, bir tespiti size ifade
ediyorum.
Şimdi TRT'nin bir önemli hizmeti de gözlerden kaçıyor, ben bunu söylemeye devam ede
ceğim; bu son bir yıl içinde beşinci kanal vasıtasıyla yurt dışına yaptığı büyük yayındır.
Değerli arkadaşlarım, şu anda yurt dışındaki 1 milyonun üstünde Türk bu yayınlan izle
mektedir; Almanya, Belçika, Hollanda, italya'nın önemli bir bölümü, Doğu Avrupanın önemli
bir bölümü ve ingiltere'nin Londra bölümünde... ingiltere'deki yayınları 1991 yılı idariyle da
ha da geliştereceğiz, orada da kabloya gireceğiz; çünkü, ingiltere'de kablo yayınları yeni başla
mıştır. Ayrıca 1991 yılında Şikago, New-York, Washington olmak üzere, Amerika'da aynı ya
yınlar devam edecektir. Tabii, takdir edersiniz ki, bu yayınların muhtevası da önemlidir. Şu
ana kadar beşinci kanal, deneme yayını yapmıştır, 1991'den itibaren gerçek programına bağla
yacaktır, Bu programın içinde hiç şüphesiz olmasın ki, yine TRT Yasasının getirdiği temel ilke
ler; eğitim, kültür, sanat millî değerler, Türkiye'den haberler ve yurt dışında yaşayan vatandaş
larımızın sorunları, orada yerinde hazırlanan programlarla gündeme gelecektir ve şu anda bü
yük bir ekip, Almanya'da vatandaşlarımızla iç içe olarak çeşitli programları hazırlamaya de
vam ediyor. Bu bakımdan TRT'nin bu faaliyetlerini vurgulamak istiyorum.
Şimdi, tartışılan noktaya gelmek istiyorum. Tartışılan nokta, hiç şüphe yok ki, haberler
bölümüdür.
Değerli arkadaşlarım, TRT'nin şu anda, haftada 349-350 saatlik yayını içinde haber bül
tenlerinin oranı yüzde 7,6'dır. Bu haber bültenleri içindede siyasî haberlerin oranı yüzde 0,6'dır.
Bu oran...
HÎLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Çok büyük bir oran.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — \ammda var Sayın Postacı, yanımda
var...
Bu oran, şu anda Avrupadaki diğer yayın istasyonlarının oranlarıyla aşağı yukarı eşittir;
rakamlar var, verebilirim. Yalnız, şimdi benim gelmek istediğim nokta, o değil. Tabiî, bu siyasî
haberler içinde de , tartışılan...
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Siyasî haber olarak Turgut özal'ın konuşmalarını veriyor;
bizimle ne ilgisi var? Semra özal'ın beyanatlarını veriyor!..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Geliyorum efendim oraya.
Bu siyasî haberler içinde de, tartışılan konu: Muhalefetteki arkadaşlarımız, her dönemde
olduğu gibi, TRT'nin tarihinden bugüne kadar, her dönemde olduğu gibi, muhalefetin yete
rince verilmediği, az verildiği iddiasını sürdürmektedirler.
Şimdi, burada tartışılan bir konuyu açıklıkla göz önüne alalım : Denmektedir ki, "Sayın
Cumhurbaşkanı veriliyor..."
Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanıdır; ayrı bir statüsü vardır; verilecektir. Yani, onu
getirip de, birbirine karıştırmak doğru olmaz.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Her yerdekini veriyor; nereye giderse, orayı veriyor.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bakanlar veriliyor, Başbakan veri
liyor... Verilecektir. Bakınız, Batı televizyonlarını izliyorsunuz; siz, benden çok daha iyi izli
yorsunuz, eminim; göreceksiniz, oradaki durum da aynı; ben o nispetleri de çıkardım. \ani,
orada da, siyasî iktidar, faaliyetleri gereği, yüklendiği sorumluluk gereği, çok ön plandadır.
BBC'yi takip ediyorsanız, görüyorsunuz; CNN'i de görüyorsunuz, diğer Avrupa yayınlarını
da görüyorsunuz... Orada da muhalefet partilerinin sözcülerinin nispeti, inanın, bizimkinden
çok çok az; ama ben, bizimkileri vereyim müsaade ederseniz. Her şey açık... Tabiî, konuşmak
zorundayız.
Şimdi değerli arkadaşlarım, ben size, müsaade ederseniz...
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — TRT bizim sesimizi kıstı.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ben zamanlan vereyim de, tabiî,
yine tartışmalara devam ederiz; önemli değil arkadaşlar...
ÎR FAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Akşam, bağ evi temel atma törenini bile verdi.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Şimdi bakınız, elimdeki kasım ayı
rakamlarına göre, Sayın SHP Genel Başkanı 42 dakika 45 saniye, Sayın SHP yetkilileri...
KÂZIM ÖZEV (Tokat) - Kaç ayda?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Kasım ayı efendim, 1990 Kasım
ayını, yani geçtiğimiz ayı arz ediyorum.
Sayın SHP Genel Başkanı 42 dakika 45 saniye, Sayın SHP yetkilileri 9 dakika 2 saniye;
toplam 51 dakika 47 saniye. Sayın DYP Genel Başkanı 27 dakika 44 saniye, Sayın DYP yetkili
leri -DYP yetlilileri daha çok kullanmışlar, onu ifade edeyim- 31 dakika 52 saniye; toplam 59
dakika 36 saniye. Muhalefet partilerin toplam yekûnu 111 dakika 23 saniye.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Semra hanım ne kadar çıkmış?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (SHP sıra
larından "ANAP ANAP?" sesleri)
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — ANAP'lılar hiç kullanmamışlar mı?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Şimdi ANAP'ınkini veriyorum :
Sayın ANAP yetkilileri, yani ANAP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter -Genel Sekrete
rimiz pek konuşmuyor zaten- 24 dakika 13 saniye. Bunlar resmî rakamlardır...
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Sayın özal dahil mi?
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır. Efendim, ifade ettim; Sayın
özal, bakanlar ve Hükümet hariçtir.
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Dün akşam yazılı bir açıklama yaptı...
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz, merak
etmeyin...
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz lütfen Meclise hitap edin, karşılıklı konuşmaya girmeyin.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım...
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Semra özal ne kadar?. Milletvekilliğe aday.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Semra Hanım ne kadar konuşmuş?
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin.
Sayın Bakan, siz lütfen Meclise hitap edin.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen de bozulmuşsun, ANAP'a girince sen de bozul
muşsun!.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Siz olgun ağabeyimizsiniz; bırakın
Allah aşkına bu sözleri!
Şimdi bakın, ben sözümün başında ifade ettim; Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Bakan
ların ve Sayın Başbakanınki hariç dedim ve bunun Batıdaki durumunu da ifade ettim. Bu,
öyle olmasa da, başka türlü olsa idi, TRT'den şikâyetimiz bitecek miydi? Bitmeyecekti. Ama,
nispî olarak azlığında bir kriterini bulmak lazım.
Değerli arkadaşlarım, burada, TRT'nin 1987 yılı hesapları vesilesiyle, KtT Komisyonu ra
poru münasebetiyle yaptığım konuşmada ifade ettiğim bir hususu tekrar gündeme getirmek
istiyorum. Anayasanın 133 üncü maddesi, "Radyo televizyon yayınlan devlet tekelidir ve bunu
da TRT yapar" şeklinde bir düzenleme getirmiştir. Devlet tekeli fikri, aslında, 1980'lere kadar
Avrupa'da da hâkim, onu ifade edeyim. Fransa, İtalya, -italya'da halen bir tartışma var- ingil
tere, -kısmen aşmıştır- Almanya. Buralarda da devlet tekeli fikri vardı; fakat, 1980'den sonra
dünyadaki gelişmeler, devlet tekeli fikrini de çökertmiştir, iki önemli gelişme olmuştur :
Bir tanesi biliyorsunuz, insan hakları konusunda dünyadaki uzlaşmanın ve konsensüsün
gereği, haber olma, iletişim vasıtalanndan yararlanma özgürlüğü de, çoğulcu bir anlayışla ele
alınmıştır ve bu sebeple de, tekelcilik bu anlayışa ters düşmüştür. Bu da yine, Avrupa'daki bir
çok anlaşmalar arasında yer alan ve "Uluslararası yayınlardan faydalanma hakkı" diye belge
lendirilen bir haktır. Birinci olay budur.
ikinci ve daha önemli olay, teknolojideki gelişmedir; yani teknoloji öyle bir fırtına gibi
geldi ki, siz istediğiniz kadar "Bu devlet tekeli olsun, devletin kontrolü altında olsun, hiç kim
se bundan faydalanmasın" diye gayret ederseniz ediniz, gelişen teknoloji bu duvarı yıkmıştır.
Nitekim, birçoğunuzun evinde vardır, arkadaşlarım çanak anten taktınyorlar; belki 8-10 yurt
dışı kanalını seyredebiliyorlar. Bunu kim kontrol edecek ve bunun içinden nasıl çıkılacak? Ya
kında bu çanak antenlerin ebadının 35 santimetreye düşme ihtimali çok kuvvetlidir; yani, o
zaman damlara, çatılara gerek yok, herkes televizyonunun üstüne bir tane 35 santimetrelik ça
nak anten koyacak ve bütün dünyayı seyredecek. Peki, siz nasıl bu tekeli koruyacaksınız?
Bu iki önemli gelişme; yani, insan hakları ve hürriyetleri konusundaki yeni yaklaşım ve
teknolojideki yeni gelişme, Türkiye'de de artık devlet tekelinin mümkün olamayacağı gerçeğini
ortaya koymuştur.
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Burada mutabıksanız, -mutabıkız zannediyorum- bu mutabakatımızı uyulamaya nasıl ge
çiririz; nasıl bir yöntem takip ederiz? Ben, burada sizlerden istirham ediyorum, önümüzdeki
yıl bunu tartışalım. Biz gündeme, belki bazı hazırlıklar da getireceğiz; ama bu gerçekleri göz
ardı etmeden, Türkiye'de artık radyo - televizyon yayınlarını devlet tekelinden kurtaralım, TRT'yi
tekelden kurtaralım, çağdaş boyutlara ulaşalım ve rekabete açalım. Açık teklifimiz budur. (SHP
sıralarından gürültüler)
TAYFUR ÜN (Bilecik) — önce yasaksız Türkiye, Sayın Bakan.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Belediyeleri niye mühürlediniz Sayın Bakan?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Sayın arkadaşım, belediyeler de
buna tabidir. Az önce söylediğim, Anayasanın 133 üncü maddesi durduğu sürece, yapamazsınız.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Magic Box da aynı, ona göre yaparız.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Magic Box'u anlatacağım şimdi;
Magic Box konusunda bir yanılgınız var. Tabiî Magic Bcoc'a karşı nasıl his duyarınız, ne yapar
sınız ben onu bilmem; ama ben, bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Magic Box, yurt dışında
kurulmuş bir şirkettir. Yurt dışında, başka bir ülkenin yasalanna göre kurulmuş bir şirketi,
burada ben hangi yasaya göre denetleyebileceğim? Bu bir.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Kanal tahsis ettiniz devlet olarak!..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade edin efendim.
Şöyle anlatayım : Burada iki tane konu var, biri çanakla alınma, biri de PTT'nin tablosuyla. Söylediğiniz nokta o. Bir kere, çanakla almaya hiçbir engel yok. Var mı, kim mani ola
bilecek?
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Belediyelere kim mani oldu?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Belediye alabilir; ama tekrar retransmasyon yapamaz; yani, aradaki fark büyük. Alır, kendisi kullanır; ama onu transfer ede
mez, yasaya aykırı.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Fakir fukaraya yaptı.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim polemiği bırakalım, ben
doğrusunu söyleyeyim. Sizi ilgilendiren veya sizin eleştirinize konu olun husus, çanaktan alma
hususu değil, ona bir engel yok; üzerinde durduğunuz konu, "PTT neden kablodan veriyor?"
konusu.
Değerli arkadaşlarım, bu da ciddî bir tartışma konusu. Şu anda PTT ile TRT arasında
uzun tartışmalar sürmüştür.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Dava konusu oldu.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — İstanbul'daki yansıtıcılar?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Arz edeceğim efendim.
TRT, bu konudaki görüşünü TRT Yüksek Kuruluna intikal ettirmiştir. TRT Yüksek Kuru
lu da mevcut mer'i kanunlar muvacehesinde bu yapılanın; yani PTT'nin yayınları kablodan
vermesinin, Anayasa veya 2954 sayılı Kanuna aykırı olduğunu söyleyerek, savcılığa duyuruda
bulunmuştur; bunu ifade edeyim.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Dava açıldı Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) - Efendim, bu tamamen Yüksek Ku
rulun görevidir, tarafsız bir olaydır. Savcılığın bu konuda ne yapacağını, ne edeceğini biz bile— 334 —
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meyiz. Mer'i kanunlar muvacehesinde, PTT kanalından verilip verilmemesi konusu, demek ki,
bir hukukî safhaya geçmiştir. Burada verilecek karara saygılı olmak durumundayız; çünkü iki
ayrı görüş çarpışıyor. Söylenen ifadeyi söylüyorum, aksi görüşlerden bir tanesini söylüyorum;
"CNN'i nasıl veriyorsam, Euro bilmem nasıl veriyorsam, onları da evimizden nasıl seyredi
yorsak, bunu da veririm; benim için bir sorun değildir, yasalar müsaittir1* diyor PTT.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — PTT istediğini seyrettirir, istemediğini seyrettirmez.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Karşı görüş de "Hayır veremezsin"
diyor. Bunu şeriat, yani mahkeme düzeltecektir. Dolayısıyla o çıkacak sonuca hepimiz razı oluruz.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — İçişleri Bakanlığı mühürletir.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tartış
malar bitmez; çünkü bugün Magic Box, yarın başka bir box; bu devam edecektir,-önünü ala
mazsınız. Yani teknolojinin getirdiği bu selin önüne tahta ile engel olamazsınız ve kanaatimce
de doğrusu budur; yani çağın teknolojik gelişmesinin getirdiği icaplara uymaktır.
Magic Box'ı eleştiriyorsunuz. Ben Magic Box'ı pek seyredemiyorum. Diğer programlan
da belki tam seyredemiyorum; ama anladığım kadarıyla, en çok seyreden arkadaşlarımız da,
yine Magic Box'ı seyrediyorlar.
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Bakan, öylesine eleştirmiyoruz, ciddî deşti
riyoruz.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Yani, demek ki, programı vesairesiyle şu görevi yaptığını da tahmin ediyorum : TRT'yi de biraz zorluyor; öyle zannediyorum.
demin söylediğim gibi, rekabet meselesidir. Magic Box daha iyi program yaparsa, TRT de aklı
nı başına toplar, daha iyi program yapar, bugünkünden daha da ileriye gider, daha iyisini ya
par; ama yasal baza oturtmalıyız; onu tümüyle söylüyorum. Anayasanın 133 üncü maddesini
değiştirmeliyiz, çağın teknolojisine uy malıyız,insanlarımıza çoğulcu haber alma kanallarını aç
malıyız; insanlarımıza iletişim vasıtalarından yararlanma haklarını açmalıyız. Onun için de,
Yüce Heyetinizden, Anayasanın değişmesi başta olmak üzere, ilgili kanunların geçirilmesi ko
nusunda yardımlarınızı ve desteklerinizi beklediğimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üzeredir.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Zamanımız dolmak üzere olduğu
na göre Sayın Başkanım, bugün zaten zamanı biraz aştığımız için, sizi fazla sıkıntıda bırakma
mak için sözlerime son verirken, bütün arkadaşlarıma en derin sevgi ve saygılarımı sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Şahısları adına Muş Milletvekili Sayın Alaattin Fırat, lehinde konuşacaklardır.
Konuşma süreniz 10 dakikadır.
Buyurun Sayın Fırat. (ANAP sıralarından alkışlar)
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Başbakanlık
bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum ve bu vesile ile Yüce Heyetinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık bütçesi üzerinde söz almışken, özellikle bir konuda tak
dirimi arz etlikten sonra, bir konuda da zamanım elverdiği ölçüde, ufak bir iki açıklama yap
mak isliyorum.
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Hepiniz ve hepimiz biliyoruz ki, geçmişini bilmeyen bir devletin, gelecekten de pek fazla
beklentisi olamayacaktır. Devletler, geçmişten geleceğe doğru uzanan bir sürekliliği yaşarlar.
Geçmiş ile gelecek arasındaki bu bağlantıyı sağlayan kurumlar ise, arşivlerdir.
Böyle bir ifade ile giriş yaptıktan sonra, şunu, ifade etmek istiyorum : Değerli arkadaşla
rım, gerçekten, arşivler, bir ülkenin bir milletin önemli belgelerin milletlerin kimlik belgelerine
adını verebileceğimiz önemli belgelerdir.
Anavatan İktidarı döneminde özellikle bu konuya ağırlık verilmiş olmasıyla, gerek Cum
huriyet arşivlerinin, gerekse Osmanlı arşivlerinin tasnif edilerek (düzenlenerek) Yüce Türk mil
letinin ve dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuş olmasından kıvanç duyuyoruz. Nicekim, 1984
yılında yapılan değişiklikle birlikte, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu mü
dürlüğün çalışmaları sonucu, 1988 yılında 108 bin metrekarelik alan üzerinde, toplam 12 blok
tan müteşekkil -ki, nükleer sığınak depoları da mevcut olabilen- bir cumhuriyet arşivi binaları
teşekkül ettirilmiş ve bu gün bu konuda önemli çalışmalar yapılmaktadır; bu konuda takdirle
rimi sunmak istiyorum.
tkinci önemli bir husus ise, Osmanlı arşivleriyle ilgilidir. Bugün takriben 100 milyon vesi
kayı bulan ve yine 226 bin adet defterin mevcut olduğu hesaplanan Osmanlı arşivlerine yine
bu iktidar döneminde ciddî bir biçimde egilinmiş, bugün vesikaların yüzde 6'sı ve defterlerin
de yüzde 67'si tasnife tabi tutularak, Türk ve dünya kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. Bu
vesileyle, ben, gerek Hükümete ve gerekse bu alanda görev alan, kıymetli çalışmalar sürdüren
bütün yetkililere yüce huzurunuzda teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, ikinci önemli bir konu : Özellikle bütçenin tümü üzerinde görüş
bildirilirken ve sabahki oturumda görüşlerini bildiren yine muhalefet mensuplarından bir de
ğerli hatip, özellikle ANAP iktidarları döneminde, ihracatın, 1970-1980 dönemi ile mukayese
sinde çok önemli bir gelişme kaydetmediği şeklinde ve trendin bizim dönemimiz 1970-1980 kendi
iktidarları dönemine göre düşük olduğu şeklinde bir varsayımdan hareket etmişlerdir. Bu ko
nuya da bir iki açıklama getirmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye ihracatında 1970'li yıllar ile 1990'lı yılları dikkate aldığı
mızda, özellikle o açıklamayı yapan arkadaşlarımızın bir hesap hatası yaptığını burada ifade
etmek istiyorum.
1970'li yıllarda ihracatımız 589 milyon dolardır, doğrudur. 1980 yılında 2 milyar 900 mil
yon dolar seviyesindedir; bu da doğrudur, tçinde yaşadığımız dönemde de 12,5 milyar dolar
seviyesinde olacaktır; bu da doğrudur.
HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Orası doğru değil işte. ANAP'ınki doğru diye bir şey
yok.
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Şimdi, yaklaşık ifade ettiğimiz bu değerlendirmelerde
bir doğru daha vardır. Arkadaşlarımızın yapmış oldukları hesaplarla, 1970-1980 arası 4,9 katı
bir gelişme kaydettiği doğrudur; trend doğrudur; 1980-1990 yılları arasında bu trendin 4,3 se
viyesinde olduğu da doğrudur, buna da hiçbir diyeceğimiz yok; yalnız, bir doğru daha vardır,
o da şudur : Birleşmiş Milletler istatistiği, dünya istatistiğini göz önünde bulundurduğumuz
da, 1980 endeksi 100 olarak kabul edilmektedir; çünkü, 1970 yılında petrolün varili 2-3 dolar
seviyesinde; 1980 yılında ise petrolün varili, hepinizin malumu olduğu üzere, 17 dolardan 30 dolar
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seviyelerine yükselmiş ve içinde bulunduğumuz 1990 yılında yine 30 dolarlar seviyesinde ifade
edilmektedir. Bir başka ifadeyle, 1980 yılında dünya fiyat ortalamasını dolar bazında 100 ola
rak kabul edersek -bu, Birleşmiş Milletler istatistiğinde esastır- 1970'li yıllarda bu 34'tür, 1990*lı
, yıllarda ise bu rakam 130'dur.
Şimdi, normal bir iktisatçının bile yapabileceği hesap tekniğine başvuracak olursak, reel
ihracatı dikkate aldığımız takdirde ve bu fiyatları esas aldığımız takdirde, 1970'de 588 dolar
seviyesinde bulunan ihracatımızı, 1980 yılında 2 milyar 900 milyon (2,9) olarak kabul edersek,
bunu bölüp, onu fiyat bazına da oturtursak 0,34 ile çarpımı sonucunda, reel ihracattaki artış
1970'in, 1980 yılına geldiğinde yüzde 60 seviyesindedir; ama aynı oranı, bir 30 fiyat hareketini
dikkate alarak ve 1980'i baz kabul etmek suretiyle, 1990'daki 12,5 milyarı esas alarak o hareke
ti yaptığınız zaman, 1980-1990 yılı arasındaki ihracattaki gelişme, bu orana göre yüzde, yani
kat olarak 3,3 kat oranındadır. Yüzde 330 oranında bir gelişme kaydetmiş bulunmaktadır. Bu
nun böyle düzeltilmesinde fayda vardır ve özellikle dışarıdan iktisatçı transfer eden o muhale
fet partimize bir tavsiyem, bu hesapları iktisatçılarına doğru yaptırsınlar! (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bu arada, "ihracat" demişken bir, iki hususu da arz etmek istiyo
rum. İhracat dengesi: Türkiye'nin, bir önemli gelişmesi de şudur : 1970-1980 dönemleri ara
sında, dünyadaki ihracattaki gelişme, yaklaşık 7 katı oranındadır. Yani, bu dönemde dünya
ihracatı 7 katı oranında bir gelişme kaydetmiştir. Peki, sizin o dönemde kaydettiğiniz gelişme
nedir?.. Yaklaşık 4 katı seviyesindedir.
Bir başka gelişmeyi mukayese imkânı, bize bu alanda gelişmenin ne şekilde olduğunu ifa
de edebilir. 1980-1990 yılları arasında dünyadaki ihracatın gelişme oranı yüzde 50 oranındadır.
Türkiye'nin bu konuda sağladığı gelişme ise, yüzde 335 ile yüzde 400 arasında.değişmektedir.
İşte, çağı yakalama olayı budur. (ANAP sıralarından alkışlar)
ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Hayali ne kadar?...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hayalî ne kadar, yüzde kaçı hayalî?
ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir başka mukayese daha yapa
lım. Aslında açmak istemezdim; ama, bakınız 1975, 1976, 1977 yılları arasında Türkiye'nin
toplam ihracatı 5 milyar dolardır. Aynı dönemde Türkiye'nin ithalatı ise, yaklaşık 15 milyar
dolar seviyesindedir. Siz o dönemde, 1 satarak mukabilinde 3 alıyorsunuz; en iyi döneminizde...
VEFA TANIR (Konya) — Borç mu almışız, yatırım malı mı?.. Çoğu yatırım malı...
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Sonuç ne oluyor?.. 1 satarak 3 aldıkları için, 1977'den
sonra, 1978, 1979'da döviz dengenizi tüketiyorsunuz, sıfırlıyorsunuz ve memleketi 70 cente muh
taç etmek suretiyle, ondan sonra bir şey ithal edemez duruma düşmüş oluyorsunuz.
FERlT BORA (Diyarbakır) — 70 centi o kadar çok anlattık ki; ama, anlamamışsınız!
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Şimdi, önemli bir gelişme daha var : Aynı dönemde,
ANAP iktidarları döneminde ise, bakın size bir misal vereyim; ihracatın, ithalatı karşılama
oranı fevkalade önemli bir rakamdır ve onun bilinmesinde fayda vardır. Şöyle bir misal vere
yim : Bakınız 1985'te ithalatımızın, ihracatı karşılama oranı yaklaşık...
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Yüzde 84...
ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Yaklaşık yüzde 66 oranında. 1986 yılında yüzde 67 ve
bu trent giderek yükseliyor, yüzde 80'lere kadar varıyor... Bu, önemli bir olay. Nedir?.. 0,8
koyuyorsunuz, 1 alıyorsunuz; ama, sizin döneminizde nasıldı?.. 1 satarken, 3 alıyorsunuz...
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tşte, gelişme budur, çağı yakalama olayı budur.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bir ara çağ atladığınızı söylüyordunuz, şimdi geriye mi dö
nüyorsunuz?
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Biraz önce Sayın Bakan da izah ettiler, dediler ki, "İh
racat dengesinde de bir değişme vardır." Nedir o?.. 1980 öncesi ihracatımızın yapısal durumun
yüzde 70'ini tarımsal ürün teşkil ederken; yani, yüzde 2S-30 dolayında kısmını sanayi ürünü
teşkil ederken, 1980 sonrasındaki gelişmeler ihracatın yapısal dengesini değiştirmek suretiyle,
bugün ihracatımızın yüzde 80'ini sanayi ürünleri teşkil etmektedir.
işte, çağı yakalamak budur. Eğer siz bu oranla, oranlamaya doğru gidecek olursanız, "Efen
dim, 1970-1980 arası trendi yakalamadınız" derseniz, sınıfta kalmış olursunuz.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Enflasyondan mı bahsediyorsun?..
BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz dolmuştur* lütfen bağlayınız.
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Peki, hemen bağlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu ifade etmek istiyorum : 1 + 1; l'den 2'ye çıkmak
kolaydır; ama, l'den 50'ye çıkmak, fevkalade zordur.
Bakın, size bir misal vereyim : Bugün 12,5 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye'nin ihra
catı, eğer siz 1970'i baz alacak olursanız, ANAP iktidarları döneminde 26 katı bir gelişme kaydettirmişizdir ki, biz bununla ancak iftihar ederiz, kıvanç duyarız; sizin de kıvanç duymanız
lazım değerli arkadaşlarım.
Ben bu vesileyle, sözümü bağlarken, Başbakanlık bütçesinin; toplam 155 milyar 694 mil
yon lira olan 1991 ödeneğinin Başbakanlığa ve bağlı kuruluşlarına hayırlara vesile olmasını
diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat.
Aleyhinde Sayın Tayfur Ün.
Buyurun Sayın Ün. (SHP sıralarından alkışlar)
Sayın Ün, sizin de süreniz 10 dakikadır. Daha görüşeceğimiz 3 bütçe var, lütfen süreyi
aşmayın.
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 yılı Başbakanlık büt
çesi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce'Meclisi bu vesileyle saygı ile selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın biraz önce ifade ettiği gibi, benim de eleştirilerimin
tamamının, sanayinin tam tersine, TRT ile ilgili olacağını belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, önce bir saptamamı belirtmek istiyorum. Tarih 10 Aralık Pazartesi;
Başkent Ankara da sokaklar bomboş... Araçların yarattığı kent sıkıntısı yok. Nerede bunca
kalabalık? insanlar terk mi ettiler Başkenti? Ve Türkiye'nin birçok ili, ilçesi aynı terk edilmiş
lik havası içinde...
Sayın milletvekilleri, bu şaşırtıcı görüntüleri TRT Kurumuna borçluyuz. Televizyonda bütçe
görüşmeleri var çünkü... Çünkü, halk sansürsüz, kesintisiz, temsilcilerinin kendisi için ne dü
şündüğünü merak ediyor... Bir umutla, evinde, işyerinde, kahvehanede, neler olduğunu öğren
mek için televizyonlarının başında... Muhalefet partilerinin ve kendi muhalefetinin sesini duy
mak istiyor, gerçekleri duymak istiyor. Tepkisinde yalnız olmadığını duyuyor... Evet, sayın mil
letvekilleri, düşünün! Bir Meclis, kendi sorunlarını, kendi tartışmalarını, ancak yılda bir kez
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kendi halkına, kendini borçlu olduğu Türkiye halkına anlatabiliyor! Yetkisini kullandığımız,
geleceğiyle ilgili yaşamsal kararlar aldığımız halkımızın yararına nice olay ve tasarıda, halkı
mız için yürütmeye çalıştığımız parlamento çalışmalarımızı, o sözde, millî birlik ve bütünlük
edebiyatlarına karşın, yılda ancak bir kez yayınlayabiliyoruz!.. Bu zorunlu uygulamadan dola
yı,' bir kez kutlamaya değer sevgili TRT! Ancak, yılın 364 gününde de kınamak, vekilleri oldu
ğumuz halkımız adına da hepimiz için ayrı bir görevdir diyorum, görev olmalıdır diyorum.
Sayın milletvekilleri, bu TRT kimin malıdır? Var olma gücünü nereden alıyor. Kaynağı
nedir? Ülkemiz adına, insanımız adına, doğrular ve gerçek olaylar adına, ne zaman yayın ya
pacak bu TRT? Bu TRT yönetimi, kendi insanlarını, baskı gruplarını, işçilerin, köylülerin, es
nafların, gençlerin, kadınların, gecekonduların, işsizlerin, memurların bu ülkede yaşadığını ve
var olduğunu ne zaman anlayacaktır? (SHP sıralarından alkışlar)
Türkiye'deki olayların ve konuların, siyasî iktidarın temsilcilerinin tekrarlanan belli de
meçlerinin dışında da var. olduğunu, ne zaman anlayacaktır?
"Yurttan Kısa Kısa" adlı haberlerle, neredeyse öğretmen evine ek bir yatak odası açılışı
nın kurdelasını kesen Sayın Bakanın haberinden başka haber yok mudur Türkiye'de?!
Siyasî iktidar temsilcileri olmasa, TRT, haber bültenlerini yapmayacak mı?
Halkın muhalefetini unutturmak, muhalefet partilerinin tepkisini, eleştirisini, çabalarını
gizleyerek, halkı aldatarak, kandırarak, ne zamana kadar idare edeceğini sanıyor TRT'nin Ge
nel Müdürü?
Güneş balçıkla sıvanmaz... Türkiye kaynıyor; Zonguldak ayakta... İşsizlik diz boyu; gençler
sokakta... köylülerimiz burunlarından soluyor... Güneydoğu illerimizin tansiyonu 24'e dayan
mış... Üniversiteler cenderede; aydınlar kaygılı... Anaların eli böğründe... Kadınlar yürüyor...
Acaba, bütün bunlar, Sayın Semra özaPın Amerika'dan çektiği telgraftan daha mı az haber
değerindedir?! (SHP sıralarından alkışlar)
Eğer siz bu ülkenin bu ülke insanlarının, bu ülke sorunlarının yayın kurumu olmamakta
direnirseniz, halka rağmen bu tercihinizin sonuçlarını, elbette ve pek yakında göreceksiniz de
mektir.
Sayın TRT Genel Müdürünü buradan uyarmak istiyorum : Anayasanın 133 üncü madde
si, TRT Yasası ve TRT yayın ilkeleri, sizden başka hiç kimseyi bağlamıyor. Bugün emir, istek
ve ricalarla yaptıklarınızdan, yasa önünde doğrudan siz sorumlusunuz. Hiçbir siyasî parti ve
ya siyasî iktidar, sizin işlediğiniz suçları rafa kaldırma, afetme yetkisine sahip değildir. Bunca
ağır sorumluluğu tek başınıza üzerinize aldığınıza göre, hesabını da mutlaka vereceksiniz, elbette.
Yapılmak istenen bellidir ve amaçlıdır. Muhalefetin ve halkın sesi ne kadar kesilebilirce,
yükselen ve kitleselleşen tepki de o kadar geciktirilebilir. Bunu genel yerel seçimlerde çok iyi
anladınız. Muhalefetin, bir haftalık sürede bile, seçim konuşmalarıyla yüzde 10-15 'lere varan
yükselmesini gördünüz ve bunun içindir ki, kısmen kesintili olarak yayınlanan haberlerde, mu
halefet parti temsilcilerine, Türkçe bilmeyen insanlar muamelesi yapıyorsunuz.
TRT haber bültenlerinde, tek adam Sayın özal, sadece kendi sesiyle konuşabilmektedir.
Muhalefet parti temsilcileri yerine de TRT spikerleri konuşuyor!.. Başbakan Sayın Akbulut'un, konuşsa da bir şey fark etmeyeceğinden olacak, onun da kısmen sesli yayınlandığını biliyoruz.
Ülkenin yayın kurumunu bir video kulübüne çeviren, dünya ve yurt haberlerini boş verip,
çatlak sesli medya kızlarını özel sunumlarla, "sanatçı" diye topluma kazıklayan, sözde
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eğlence diye yaptıkları programların, neredeyse tüm içeriğini gazino patronları listesine bağla
yan TRT, ne zaman bu halkın malı olacaktır?
Tüm haberlerin büyük bir bölümünü, bakanlar resmî geçidi olarak dolduran TRT, bu yüz
delerle, yerli yapım oranlarının yüzde 75'e vardığını söylemektedir ki, biraz önce Sayın Bakan
da bununla övünüyor!
Devletin temel ilkelerinden laiklik kuralını, sözde din ve ahlak programlarında konuşma
cıların söyledikleri; hastanesiz, mahkemesiz ve hapishanesiz toplum modelinin, ancak dinimi
zin tam manasıyla uygulanmasıyla gerçekleşebileceğini yayınlamaktadır halkımıza. Dolaylı ola
rak, Sağlık ve Adalet Bakanlıklarının, gereksiz bakanların kendilerinin de lüzumsuz oldukları
yolundaki bu yayınlar karşısında, Hükümetin ilgili bakanları ne demektedirler?
Son üç aylık dönemdeki, sulu ve cıvık sözde eğlence programlarında, güldürü malzemesi
olarak işlenen su ve doğalgaz çukurlarından başka işlenecek komedi konusu yok mudur? Var
dır beyler, sizin ve sizin gibilerin, ağlanacak hallerinizden daha komik ne olabilir kil (ANAP
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Bizim bildiğimiz takvime göre aylar 30-31 gün çeker; ancak, bunca gün içinde, elle tutu
lur, gözle görülür bir bilgi ve haber yansımıyor ekranlara. Bunu çok iyi saptamış olacak ki,
Sayın Mehmet Ali Birand, programına, "32 nci Gün" adını koymuş. Peki, halkımızın ve Türk
iye'nin sesinin yer alabilmesi için de, bir 33 üncü veya 34 üncü gün programlarının mı yapılma
sı gerekiyor?
Dünya barışının, tabiî ülkemize bir türlü sayenizde uğratılmayan demokratikleşme ve yu
muşama sürecinin yaşandığı şu günlerde, hâlâ esas olan CIA'nın, KGB'ye savaşlarını anlatan
filmlerle, potansiyel bir Sovyet tehlikesine karşı şimdiden önlem mi alıyorsunuz? "Yapmayın Sayın
Genel Müdür, yapmayın Sayın Bakan, ayıp pluyor! Hiç değilse ülke çıkarlarını düşünün; hiç
değilse, bu pazarlara büyük umutla yönelen ihracatçı ve işadamlarımızın görüşünü alın da,
öyle plase edin bu tür yapımları artık.
Nereye baksanız bir köhne dev bu TRT. tler tutar yeri kalmamış... 12 bin kadrolu, sözleş
meli, istisna akitli insan... Bunca kalabalığın yüzde 30'u yayıncı, yapımcı sadece. Onların da
birçoğu paraşütle getirilmiş ve bindirilmiş kıtalardan oluşuyor! Ne yapabiliyorlar ve ne de üre
tebiliyorlar. Tüm sıkıntılara karşın, Kurumu yine de omuzlayan, iyi niyetli bir avuç insan...
Bütün bunlara karşın, neredeyse kabzımallara kadar siparişi yapılan sözde yerli yapımlar...
Yurt muhabirleri 500'leri aşıyor; ancak hiçbiri TRT personeli değil! Yurt dışı muhabirleri
de, taşıma değirmenle, parça haber başına anlaşma ile işi götürüyor...
Hal böyle olunca, Körfez krizi için, Sayın özal'ın Sayın Bush'la yaptığı telefon görüşme
sinden başka haber kalmıyor halkımıza anlatacak. Nerede bu kurumun yurt haberleri, dış ha
berleri, daireleri, nerede onca kadro, yönetici ve çalışanlar?..
BAŞKAN — Sayın Ün, süreniz dolmuştur; lütfen tamamlayınız.
TAYFUR ÜN (Devamla) — Sayın Başkan tamamlıyorum.
Bütün bunlar ortadayken, Sayın özal, sayın Hükümet temsilcileri, TRT Genel Müdürü
6 kanallı televizyon yayını ile övünüyorlar! Yapmayın efendiler; bu kanalların bırakınız izlen
me ve yaygınlık oranlarını, yayınları dahi tek kanalla yürüyor. Nerede GAP kanalının, GAP'lı
insanları, yayınlardaki bölgenin özellikleri? Birinci kanaldan farkı; eskimiş programların yayın-
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lanması değil mi GAP'ta? Ancak "Haftalık Görünüm" programının atlanması, doğrusu, söz
de Güneydoğudaki barışı sağlayacak TRT için ayıp olur.
Sözde S inci kanal, INT de aynı... Stüdyo Berlin Programı için koca kanalı nasıl savunur
sunuz? Diğerleri de farklı değil...
Bakın, evinizdeki video cihazının çıkışına bir kablo takalım, alın bunu da, olsun 7 nci
kanal!..
TRT yerli yapımların oranlarının yükselmesinden söz ederken, Sayın Murdoch'a 3 üncü
kanalı bırakarak yaptığı yersizliğe ne demeli?
özel oyunculuk, hilecilik, kandırmacılık da bir yetenek işidir efendiler, unutmayınız! Böyle
TRT olmaz; böyle de yapılmaz ki...
Bu kurumun toptan ele alınıp, halk yararına, demokratiklik gereği olarak bir iyice düzen
lenmesi gerekmektedir.
Tarafsızlığı, nalıncı keseri gibi, kendi siyasî angajmanları çıkarına işleten; bağımlı, amaçlı
kafalardan, siyasî militanlıklardan bu kurumun kurtarılması gerekmektedir.
BAŞKAN — Sayın Ün...
TAYFUR ÜN (Devamla) — Efendim bitiyor, son cümle...
Ülkeden, insandan, halktan, özetle, doğru ve gerçekten yana bir TRT Kurumunu oluştur
mak, gündemimizde olmalıdır. Ancak, bu gündem, yasalara karşı yapılanların, er veya geç,
sorumlularından sorulmasını ertelemeyecektir.
Bu haliyle, dolaylı ve doğrudan oluşan TRT kaynakları, halkımıza karşı, ondan beklene
nin aksine kullanılmaktadır.
Bu Parlamento... (ANAP sıralarından sıralara vurmalar) öyle vurarak değil... Bu Parla
mento, bunun sorumluluğunda ve bunun bilincinde olmak gereğinde olmalıdır.
Bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve ANAP sıralarından(!) alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ün.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, soru...
BAŞKAN — Soru sormak isteyenleri tespit edeceğim : Sayın Bayazıt, Sayın Kurt, Sayın
Postacı, Sayın Akyürek.
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
Sayın Bayazıt buyurun.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkanım, toplumun bütün katmanlarında Türkiye
Büyük Millet Meclisi seçimlerini öne alma arzusu ve isteği vardır. Bunun matematiksel daya
nağı, 1989 mahallî idare seçimlerinde il genel meclisi bazında ANAP'ın, yüde 21,10 aldığı oy'unu, düşük bir düzeyde tutmuş olmasıdır. Buna karşılık, Sayın Başbakan, bütün konuşmala
rında, bu yıl yapılan, 2 dönemde yapılan yerel ara seçim sonuçlarını ileri sürerek, "ANAP şu
kadar belediye reisliğinden şu kadarını" aldı demekle, halkın desteğinin Anavatan Partisi yö
nünde olduğunu iddia etmektedir. Rakamlara baktığımızda, 51 yerleşim yerinin 29 tanesinde
belediye reisliğini almışlarsa da, ANAP'ın ilk seçimdeki oy oranı yüzde 34; ağustos ayındaki
17 yerleşim biriminin 15 inde belediye reisliğini kazandığı seçimde aldığı oy oranı yüzde 24'tür.
(ANAP sıralarından gürültüler, "Soru... Soru" sesleri) Arkadaşlar, ben matematiksel bazı ko
nuları da ortaya koymak mecburiyetindeyim.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu seçimde Parlamento dışındaki partilere verilen oy
oranı yüzde 54'tür. Bu yüzde 54 oranındaki oy, Meclis dışındaki partilere gitmiştir. Bu gerçek
karşısında Hükümet, siyasî erdem, siyasî epik açısından olaya yaklaşıldığında, seçimlerin öne
alınması zorunluluğunu hissetmekte midir?
BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün sorular sorulduktan sonra mı, yoksa her konuşmacının
sorusuna tek tek mi cevap vereceksiniz?
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Hepsine birlikte cevap vereceğim
efendim.
BAŞKAN — Sayın Kurt, buyurun efendim.
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan bundan evvelki konuşmalarında Türkiye sanayiinin geliştiğini ve bunun için
de elektrik tüketimini örnek gösterdiler. Şimdi elimde 1991 yılı programı var. Bu programdaki
rakamlara, Plan ve Bütçe Komisyonunda müteaddit defalar söylediğim gibi, güvenebilmek, ina
nabilmek mümkün değildir. Çünkü Turizm Bakanlığının bize verdiği rakama göre 1989 yılında
405 milyon turist dünyada dolaşmış iken, buradaki rakam 386 milyondur. Bu iki rakam arasın
da 19 milyon gibi bir fark vardır. Bunun gibi, daha müteaddit yanlışlar bu programda mevcuttur.
Şimdi, böyle olmasına rağmen, yine programdaki enerji konusundaki rakamları ifade ederek
Sayın Bakana sormak istiyorum : 1970 yılında Türkiye'de sanayi, elektriğin yüzde 64,2'sini,
1975 yılında yüzde 64,8'ini, 1989 yılında yüzde 64'ünü, 1990 yılında yüzde 64,1'ini kullanmış
tır. 1991 hedefinde bu oranın yüzde 64 olacağı belirtilmektedir. Bu doğru mudur? Böyle ise,
sanayinin giderek fazla elektrik kullanacağını bilerek, elektrik üretimi artmadığı halde sanayi
nin fazla elektrik kullanarak gelişeceğini nasıl ifade ediyorsunuz?
Bir de, 1985 'te kişi başına brüt elektrik tüketiminde 750 kilovvat/saat ile Yunanistan'ın
ancak dörtte biri seviyesinde elektrik tükettiğimiz bilinmektedir. 1990 yılında kişi başına düşen
brüt elektrik tüketimi ne kadar olmuştur?
Sayın Bakan konuşmasında organize sanayi bölgelerine değindiler. Organize sanayi böl
geleri konusunda Kayseri'yi örnek verdiler; 50 fabrika yapıldığını söylediler. Gebze'de de 100
fabrikanın yapılacağı organize sanayi bölgesinin altyapısı bitmiş durumdadır. Defalarca sor
dum ve şimdi bir defa daha soruyorum : Şimdi burada bize Sayın Bakan, Başbakanlığa bağlı
olarak, Çevre Müsteşarlığının yayını olan Çevre ve tnsan adlı dergiyi bizlere gönderiyor. Bun
ları yazmak yeterli olmaz. Çevre ve hayat ilişkilerini sadece dergide yazmak yeterli midir?
Sormak istiyorum : Bu örneklerdeki sanayi bölgelerindeki katı atıklar nasıl, nerede imha
edilecektir; kullandıkları atık sular nerede, nasıl tasfiye edilecektir; bu fabrikaların çıkardıkla
rı gazlar, nasıl filtre edilecektir; bunlarla ilgili projeler, çalışmalar var mıdır?
3. Sayın Bakan, konuşmasında, özel televizyon için yasa çıkarılması gerektiğine inandı
ğını ifade etti. Bugün Magic Box özel yayın yapmaktadır. Bu kuruluş yasal mıdır?
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, soru soran arkadaşlarımızın soruları soru boyutlarını
aşmakla ve birer konuşma mahiyetini almaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) içtüzüğün ilgili maddesini bilgilerinize sunuyorum : "Soru kısa, gerekçesiz ve şahsî müta
laa ileri sürmeksizin sorulur."
Lütfen, soru soracak arkadaşlarımız bu esaslar dahilinde soru sorsunlar. Aksi halde, her
biri birer konuşma mahiyetinde olmaktadır.
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AHMET ERSlN (İzmir) — Magic Box yasal değildir; özaPın televizyonudur!
BAŞKAN — Sayın ersin, sizin soru hakkınız yok.
AHMET ERStN (tzmir) — Soru sahibine cevap veriyorum.
BAŞKAN — Siz bakanlık mevkiinde değilsiniz, milletvekili noktasındasınız.
Buyurun Sayın Postacı.
HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu soruyu
sormak istiyorum: Sayın Bakan, TRT'nin geçen kasım ayında siyasî partilerle, muhalefet par
tileriyle ilgili yayın süresinin toplam 111 dakika 23 saniye olduğunu söyledi. Bu, günlük 3 daki
ka 42 saniye 30 salise etmektedir. Bu yayınların ne kadarı ana haberler içindedir, Yani 20.00
haberleri içindedir? Ne kadarı diğer haber bültenlerindedir? Ayrıca, Hükümet adına televiz
yonda beyanları verilen bakanların süreleri kaç dakikadır ve hangi haber bülteninde veril
mektedir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı.
Sayın Akyürek.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, Başbakanlık büt
çesinin taşıt alımları faslında 40 adet taşıt yer almıştır, 6 milyar İSO milyon lira tahsisat kon
muştur. Bu taşıtların içinde çarpıcı olarak 600 milyon liraya kadar bir tek otobüsün değeri var.
Bir otobüs 600 milyon bunun üzerine şoförü, bakımı, muavini, mazotu vesairesi eklenince 1
milyar liraya mal olmaktadır. Halbuki, bu otobüslerle taşınacak 30 tane personel, sabah gidip
akşam gelecek. Servis yapan firmalardan otobüs kiralansa, ayda 5-6 milyon liraya halledilebi
lir. Makam otomobilleri arasında bu 6 milyarın yarısı olan 3 milyarı, S tane binek arabası için
dir. Tanesi azamî rakamla 600 milyon liradır. Bunların bir tanesi Anamuhalefet Partisi için,
bir tanesi sayın müsteşar için ve 3 tanesi de Başbakanlık hizmetleri için konmuştur.
Bu durum karşısında, Sayın Bakandan şunu soruyorum : Milletçe sıkıntı çekiyoruz; bü
yük bir vatandaş kitlesi enflasyonun altında inliyor. 1991 yılı bütçesi 21 trilyon açıkla geldi;
muhtemelen bu açık 2S-30 trilyona varacak. Hükümet bu açığı kapatmak için borçlanacak,
yani vatandaştan veya dışarıdan borç alacak.
Bu 40 taşıta binecek sayın zevatın gönül rahatlığı içinde olacaklarına inanıyor musunuz?
Borç parayla makam otosu alınır mı?
2. Otobüs alımı yerine, kiralama yoluyla hizmet görme daha ekonomik ve sizin tabiri
nizle, daha rasyonel olmaz mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyürek.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili
arkadaşlarım; Sayın Turan Bayazıt arkadaşımızın sorusu, erken, seçim meselesiyle ilgilidir. Şimdi,
değerli arkadaşım kendi sistemi içinde bir mantık yürüterek, mahallî seçimlerden hareketle,
Anavatan Partisinin ve dolayısıyla İktidarın desteğinin azaldığı sonucuna varıp, buradan da
bu mahallî idareler seçiminden de genel seçimlere; bir yaklaşım demeyeyim- atlama yaparak,
bir geçit yaparak...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başbakan, "Gücümüz arttı" dedi de, onun için
söyledim.
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Evet, şimdi ben her ikisini de tahlil
etmek istiyorum izin verirseniz.
önce, muhalefet paritilerinin bir defa, bu mahallî seçimlerle, genel seçimler konusundaki
bağlantı kurma çabalarının, Batı siyasî geleneğinde -ki demokrasi anlayışımızı, insan hakları
anlayışımızı devamlı örnek gösteririz hep burada- örneği yoktur; böyle bir şey yoktur ve bu
nun böyle olmadığı, bizim Türk siyasî hayatında da yaşanmış... Yanlış hatırlamıyorsam, bura
da, dün veya evveli gün yapılan bir konuşmada, geçmişte bir başka liderin bu konudaki cevabı
da açık olarak dile getirilmiştir. Demek ki, ne Türk siyasî hayatı geleneğinde var, ne Batı siyasî
hayatı geleneğinde var; böyle bir yaklaşımı bir defa zihinlerden çıkarmak lazım.
Gelelim şimdi ikinci konuya : Son, ağustos ve haziran seçimlerinde Anavatan oylarının
arttığı bir gerçektir; onu vurgulamıştır Sayın Başbakan.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Oranınız azalmış Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Hayır efendim. Eğer kriter olarak
siz, 1989 Mahallî idareler Seçimini alıyorsanız -ve burada da sık sık ifade ediliyor 21.75; 21.80
falan diye- şimdi bir doğruyu da ben söyleyeyim : Bu, ortalama yüzde 32 falan' olmuş; yüzde
31-32...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ağustosta yüzde 24...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Efendim ortalamasını aldığınız
zaman...
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Dün dündür, bugün bugündür.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Hayır.
Kaldı ki, şimdi muhalefet partileri, kendileri bir tek partiymiş gibi kalan oyları alt alta
yazıp topluyorlar; böyle bir geleneğe de ilk defa rastlıyorum. Diyorlar ki, "Siz yüzde 30 aldı
nız, biz yüzde 70 aldık."
Bunun mantığı falan olmaz Allahaşkına... Şimdi detayına indiğiniz zaman, her partinin,
o işaret ettiğiniz ağustos ayı seçimlerindeki oylarını ortaya koyarsanız, milletin bu üç parti içindeki
tercihi çok net ortaya çıkıyor. Yani, size 10 vermişse, buraya 30 vermiş; üç defa tercih ediyor;
o anlam çıkıyor, değil mi?
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yüzde 54 Meclis dışında...
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — %ni size, sizin partilere yüzde 15
vermişse, buraya yüzde 30 vermiş, iki defa tercih etmiştir. Yani, mühim olan, vatandaşın tercihi
ise, haziran, ağustos sonuçları dahi, vatandaşın, muhalefet partilerine göre, iktidarı iki defa,
üç defa tercih ettiğini ortaya koyuyor.
Bütün bunlar bu kadar açıkken, net iken, nasıl böyle bir sonuca gidilir; ben onu anlamı
yorum! Çünkü, vatandaş, neticede sandık başına gittiğinde ne yapacak?..
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sizin canınıza okuyacak!
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Ortada bulunan partiler arasından
bir seçim yapacak.
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Çınara verecek.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Ağustosta da, hangisine ne oranda
teveccüh gösterdiğini ortaya koymuş, gayet net; tercih etmiyor sizi. Onun için, bir erken seçimi
bu yaklaşımdan çıkarmak mümkün değildir; doğru değildir. Esasen erken veya...
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BAŞKAN — Sayın Bakan, siz tçtüzük hükümlerine son derece saygılı bir kişisiniz; kısa
ve gerekçesiz cevaplayınız lütfen.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — O zaman, bundan sonrasını kısa ke
siyorum.
BAŞKAN — Onlar da uzun sordular; ama bunun bir yolunu bulmak zorundayız, yoksa
oturumu bitiremeyiz.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Hay hay Sayın Başkan, çok kısa de
ğineceğim efendim.
Sayın Kurt, elektrik üretimi artmadığı halde, sanayinin kullandığı elektriğin nasıl artaca
ğını sordular.
Sayın Kurt, burada Üzerinde durmamız gereken önemli bir nokta var. Bakınız, şimdi 1970'te
yüzde 64; doğru, 1983'te yüzde 62, 1989 yılı oranı bende 66, siz "64" dediniz.
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sizin programınızda öyle yazıyor.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — 64 veya 66 olması önemli değil, önemli
olan şu : Baz olan rakam 1970'de 8,6 milyar kilovat saat. Bu, 8,6 milyar kilovat saatin yüzde
64'ünü alıp bir yere yazarsanız, bir de buraya gelip 51,8 milyar kilovat saatin yüzde 64'ünü
alsanız, yazsanız, arada korkunç bir rakam olduğu görülür. İşte, mesele bu... Yani, burada mutlak
değer olarak kullanılan fiilî rakam kıyaslanamayacak boyutlardadır. Nispetin yüzde 1-2 aşağı
olması önemli değil; esas olan budur.
İkinci konu : Kişi başına elektrik tüketimi 1990 fiilî durumu, 1 003 kilovat saat olmuş;
1983 yılına göre iki misli artmıştır.
Organize sanayi bölgelerinin planlanmasında, çevre meselesi, üzerinde dikkatle durduğu
muz bir konudur, Atıkların, bir müşterek temizleme, arıtma sistemiyle dışarı atılması esastır.
Şunu hemen ifade edeyim : Şu anda Kayseri'de yapılıyor; arıtma sistemi olmayan bazı tesislere
de açılma müsaadesi verilmemiştir.
Hava kirliliği konusu da aynı titizlikle göz önünde bulundurulmaktadır.
ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Gebze'ye?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Tabiî, Gebze için de geçerli bu. Bü
tün organize sanayi bölgeleri aynı sisteme tabidir. Eğer uygulamada bir aksaklık olursa, lütfen
ikaz edin.
Magic Box konusuna gelince: Konuşmamda da ifade ettiğim gibi, Magic Box, yurt dışın
da kurulmuş yabancı bir şirkettir, yayınları yurt dışında yapılmaktadır. O yönüyle, Türkiye ka
nunlarına tabi değildir.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Türkiye'de çekim yapıyor Sayın Bakan?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Yapabilir, onu herkes yapıyor, o so
run değil; CNN de yapar.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz Hükümetsiniz; yasa çıkarın, yasal olsun hiç olmazsa.
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Postacı'nın "Siyasî partiler
ve bakanlara ilişkin sürelerin ne kadarı ana haber bültenlerinde, yani 20.00 haberlerinde, ne
kadarı diğer haber bültenlerinde yer almaktadır?" şeklindeki sorusunun cevabını, uygun gö
rürseniz, haber bültenlerindeki yerleriyle beraber, size yazılı olarak göndereceğim.
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Sayın Akyürek'ih sorusu, Başbakanlığa alınacak arabalarla ilgili.
Değerli arkadaşlarım, bu konu -orada bulunan arkadaşlarım hatırlarlar- komisyonda da
enine boyuna tartışılmıştır. Burada değiştirilecek olan arabaların yerine yerli arabalar kona
caktır; bu bir. Bunların bir kısmı zaten eskimiş, miadını doldurmuş, tamiri ve bakımı, alımın
dan pahalı hale gelmiş arabalardır, thtiyaç var mı?.. Var. Yani, ihtiyaç olmadan alınması düşü
nülemez. Meseleyi "Makam arabası, koltuk arabası" şeklinde göstermemek lazım, thtiyaç olan
kalemleri siz "Tasarruf yapacağım" diye çıkarırsanız, getirdiği götürdüğünden fazla olur; ona
dikkat etmek lazım.
Otobüs kiralama hususunun ekonomik olmadığı tespit edilmiş; çünkü, kiralama ilk anda
cazip gibi geliyor; fakat bir rantablite hesabı yapıldığı zaman, Uç yılda vereceğiniz kira parası
na yenisini alabiliyorsunuz; halbuki siz o yeni arabayı 15 sene kullanırsınız. Biliyorsunuz, biz
de arabalar 20,25, 30 sene kullanılıyor. Bu neden|e, bunlara ihtiyaç olduğunu tekrar ifade edi
yor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunacağım : Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanlık bütçesinin bölümlerini teker teker okutuyorum.

Prog.
101

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge var, okutuyo
rum :

407 558 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 1991 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesinin 101-02-2401-600 harcama ka
leminde yer alan 5 000 000 000 Türk liralık taşıtların iptalini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.

Doğancan Akyürek
İstanbul

Tınaz Titiz
Zonguldak

Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir

Hilmi Ziya Postacı
Aydın
Turan Bayazıt
İzmir
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3

11

1
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Diferansiyel

Kullanıldığı yer

Binek otomobil

4x2

Binek otomobil
Otobüs (En az 20
kişilik)
Otobüs (En az 36
kişilik)

4x2

Anamuhalefet Partisi Başkanı
makam otosu müsteşar ma
kam otosu ile devlet protokol
hizmetlerinde.
Başbakanlık hizmetlerinde.

4x2

Başbakanlık hizmetlerinde.

4x2

Başbakanlık hizmetlerinde.

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Genel yönetim ve destek hizmetleri giderlerini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer bölümü okutuyorum :
Prog.
111

Bakanhklararası işbirliğini Sağlamak ve Hükümetin
Genel Siyasetini izlemek
BAŞKAN — Bununla ilgili gene bir önerge var, oku
tuyorum :

S0 668 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 1991 Matî Yılı Başbakanlık Bütçesinin 111-01-2-001-600 harcama ka
leminde yer alan İSO 000 000 Türk liralık taşıtların iptalini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Doğancan Akyürek
istanbul

Tınaz Titiz
Zonguldak

Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir

Hilmi Ziya Postacı
Aydın
Turan Bayazıt
izmir
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Kullanıldığı yer
Radyo ve Televizyon Yüksek
Kurulu Başkanlık hizmetleri
için.

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim?..
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır.
önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Bölümü okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Diğer bölümü okutuyorum :
Prog.
112

113

114

Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Devlet personel rejiminin düzenlenmesi ve Gelişti
rilmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Enformasyon Kamuoyu Oluşturma ve Halkla ilişkiler
Hizmetleri

15 321 000 000

8 403 000 000

96 896 000 000

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 1991 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesinin 114-01-2-001-600 harcama ka
leminde yer alan 200 000 000 Türk Liralık taşıtların iptalini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Doğancan Akyürek
istanbul
Hilmi Ziya Postacı
Aydın

Tınaz Titiz
Zonguldak
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Turan Bayazıt
tzmir
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Kullanıldığı yer

2

3

Binek otomobil

4x2

Genel Müdürlük Hizmet
lerinde

S

1

Kaptıkaçtı
(Minübüs)

4x2

Genel Müdürlük Hizmet
lerinde

HİLMİ BtÇER (Sinop) — Önerge sahipleri burada mı Sayın Başkan?..
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — tmza sahipleri yok imzalar sahte, Sayın Başkan!
HİLMİ BtÇER (Sinop) — Sayın Başkan, Tınaz Titiz yedi aydır Mecliste yok, önergeyi
ne zaman vermiş?
YASİN BOZKURT (Kars) — Efendim, önerge sahipleri burada yok. Aslında Tınaz Titiz
diye bir milletvekilini burada tanımak mümkün değil, dokuz aydır da doğru dürüst Meclise
devam etmiyor. O nedenle, önergedeki imza sahipleri burada olmadığından önergelerin geçer
liliği de yoktur.
Bu itibarla, boşu boşuna Meclisi işgal ediyorlar, işleme konulmamasınt istiyoruz efendim.
BAŞKAN — Efendim, şimdi imza sahiplerini aramak gibi bir mecburiyetimiz yoktur...
YASİN BOZKURT (Kars) — Olması gerekir Sayın Başkan, boşu boşuna meşgul ediliyoruz.
BAŞKAN — önerge sahibi de burada oturmaktadır.
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, yoklamada, "Burada mı?" diye arıyorsunuz,
önergede niye aramıyorsunuz?
BAŞKAN — Efendim içtüzükte böyle bir hüküm yok, böyle bir madde varsa verin, gö
rüşelim.
RAŞtT DALDAL (Niğde) — tmza sahibi burada yok, bizim itirazımız var.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmemiştir.
Bölümü, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bölüm 116'yı okutuyorum :
Prog.
116

Aile Araştırma Koordinasyon ve Eğitim Hizmetleri

27 701 000 000

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan, 1991 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesinin 116-01-2-001-600 harcama ka
leminde yer alan 800 000 000 Türk Liralık taşıtların iptalini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
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Doğancan Akyürek
İstanbul
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir

O:2

Tınaz Titiz
Zonguldak
Turan Bayazıt
tzmir
Hilmi Ziya Postacı
Aydın

Sıra No.

Adedi

Taşıtın cinsi

2

8

Binek otomobil

10

1

12

1

Otobüs (En az 20
kişilik)
Kamyon şasikabin tam yüklü
ağırlığı en az 3
501 kilogram

Diferansiyel

Kullanıldığı yer

4x2

Aile Araştırma Kurumu Baş
kanlığı makam otosu ve diğer
hizmetler için

4x2

Başkanlık personeli için

4x2

Başkanlık hizmetleri için

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye efendim?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir.
Bölümü geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Program kodu 900'ü okutuyorum :
Prog.
900

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler

242 196 000 000

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Genel toplamı okutuyorum :
Genel Toplam : 848 743 000 000
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanlık bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.
2. — Başbakanlık 1989 Malî Ytlı Kesınhesabı
BAŞKAN — Şimdi, Başbakanlığın 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini
oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etmeyenler., bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
— 350 —

A — CETVELİ

Prog.

Açıklama

101

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Bakanhklararası İşbirliğini Sağla
mak ve Hükümetin Genel Siyasetini İzlemek
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

111
I
£

Genel ödenek
toplam

Toplam
harcama

143 479 340 970

137 219 644 374

18 669 480 000

15 784 468 810

817 490 000

1 100 492 505

1 383 710 000

1 623 886 483

17 187 600 000

16 149 497 094

I—»•

'

112

113

114

meyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yü
rütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve Geliştirilmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Enformasyon - Kamuoyu Oluştur
ma ve Halkla İlişkiler Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.

Ertesi yıla
rolunan öde

A — CETVELİ

Prog.

Açıklama

115

Sıkıyönetim Hizmeti. Yür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtıl amayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetle
rin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.

900
|
g
ro

I

990

GKNEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.

Genel ödenek
toplam

Toplam
harcama

Ertesi yıla
rolunan öde

594 480 432

464 069 216

109 812 360 000

73 797 947 112

40 933 857 145

22 095 329 578

18 838 527

332 878 318 547

268 235 335 172

18 838 527
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BAŞKAN — Başbakanlığın 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir.
Başbakanlığın 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı
olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi
2. — Diyanet İsleri Başkanlığı 1989 Malî Ytlt Kesinehasabı
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, program gereği, Diyanet tşleri Başkanlığının bütçesi
ve kesinhesabını görüşmeye başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum : Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın tsmail Dayı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Şa
hin, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Atilla tmamoğlu; şahısları adına, aleyhinde Sayın
Cemal Şahin.
Sırasıyla arkadaşlarıma söz vereceğim.
Gruplar adına konuşma süresi 30 dakikadır. Yalnız, sayın konuşmacılardan tekrar rica edi
yorum, bu ikinci bütçedir; bundan sonra iki kuruluşun bütçesini daha görüşüp, bugünkü prog
ramı bitirmek zorundayız; lütfen sürelere riayet etsinler.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın tsmail Dayı; buyurun efendim. (ANAP sıralarından
alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA ÎSMAtL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Diyanet tşleri Başkanlığı 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve grubum adına he
pinize saygılar sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, öncelikle Diyanet tşleri Başkanlığının görevlerini kısaca arz etmek
istiyorum.
Anayasamızın 136 ncı maddesinde, "Genel idare içerisinde yer alan Diyanet tşleri Baş
kanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve mil
letçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine
getirir" denilmektedir.
Bu madde ile yeri belirtilmiş olan Başkanlık, 3 Mart 1924 tarihinde, 429 sayılı Kanunla
kurulmuştur. Halen yürürlükte olan, 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, Diyanet tşleri Başkanlığı, tslam
Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu
aydınlatmak ve ibadet yerlerini denetlemekle görevli, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur.
Başkanlık, din hizmetlerini ve din müesseselerini yönetir. Din görevlilerinin hizmetlerini
düzenleyip denetler. Din işleriyle ilgili konularda ilmî inceleme ve araştırmalar yapar. Din ile
ilgili sorulan cevaplar, dinî eserleri telif ve tercüme eder, mushafların doğru basımını^sağlar,
Müslüman vatandaşların millî değerlere bağlılıklarını koruyucu, inanç ve inanç ayrılıklarının
istismarını önleyici tedbirler alır. Yurt içinde ve yurt dışındaki din ile ilgili yayınları izleyerek,
gerektiğinde karar verir ve karşı yayınlarla bilimsel mücadele esaslarını hazırlar. Din konusunda
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toplumu aydınlatır ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı dinî konularda eğitir ve aydınlatır. Kuru
luşa eleman yetiştiren okulların meslek dersleri ile diğer okullardaki din derslerinin, kitap, müf
redat ve programları hakkında rapor hazırlar. Gerektiğinde özel ve tüzelkişilerce yaptırılmak
istenen cami ve mescitlerin yer ve şekilleri hakkında istişarî bilgiler verir. Yurt içindeki her de
recedeki okullara burs tahsis edilerek kuruluşa eleman yetiştirilmesi ve hizmetin gereklerine
uygun personel ihtiyacının karşılanması için hizmetiçi eğitim çalışmalarını yürütür.
Ayrıca, 26.4.1979 gün ve 7/17439 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile, Hac seyahati ile ilgili
işlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kararın amacı, Hac iba
detini yerine getirmek üzere Suudî Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın, bu seyahatlerini her
çeşit çıkarlardan uzak, sağlık ve güvenlik şartları içinde yapmalarını sağlamak, Hac ibadetinin
usulüne uygun ve devletimizin onuruna yaraşır biçimde yerine getirilmesinde vatandaşlara yar
dımcı olmaktır.
11.4.1983 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla da, Umre seyahati ile ilgili işlerin yürütülmesi
görevi, Diyanet tşleri Başkanlığına verilmiştir.
Sayın milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığı 1991 yılı bütçesi, toplam 1 trilyon 223 mil
yar 270 milyon lira olup, bunun yüzde 94,01'ini (1 trilyon 150 milyar lira) personel giderleri,
yüzde 1,57'sini (19 milyar 134 milyon lira) diğer cari hizmet ödenekleri, yüzde 1,09'unu (13
milyar 385 milyon lira) yatırım harcamaları, yüzde 3,33'ünü de (40 milyar 751 milyon lira) transfer
harcamaları teşkil etmektedir.
Görülüyor ki, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin büyük bir bölümü, personel giderleri
ne ayrılmaktadır. Yüzde 94'ten geri kalan yüzde 6'sı, ancak diğer kalemlere sarf edilebilmektedir.
Diyanet tşleri Başkanlığı mensupları, insanımıza beşikten mezara kadar hizmet vermek
tedirler. Doğan çocuğun kulağına okunan ilk ezandan, vefat eden MUslümanın musalla taşına
getirildiğinde kılınan cenaze namazı dahil, arada geçen bütün ömrü boyunca insanımıza Diya
net tşleri Başkanlığı mensupları eğitim, öğretim ve din hizmetleri sunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda Diyanet tşleri Başkanlığı 1991 yılı büt
çesi görüşülürken, her üç partiye mensup sayın milletvekillerimizin değerli konuşmalarını göz
den geçirdim. Sevinilecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Diyanet tşleri Başkanlığına ve bütçesi
ne karşı olan görüşler, çok şükür, gerilerde kaldı. Ancak, şunlar da yapılmalı : "Şu hususlar
eksik" diyen sayın milletvekilleri, şüphesiz haklıdırlar. Zaman zaman bazı yerlerde ve bir kı
sım basınımızda, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin çok olduğunu konuşanlara ve yazanlara
rastlıyoruz. Onları, Türkiye'nin gerçeklerini.bilmeyenler, Müslüman milletimizin arzularına rağ
men, karşı düşünceyi savunanlar olarak tanımlayabiliriz. Türkiye'de 64 bin cami ve mescit ol
duğu, Müslüman milletimizin, devletle yarışarak her sene 1 500 cami ve 350 civarında Kuran
kursu inşa ettiklerini, devletimizin de, elinden geldiği kadar bu hizmetlere katkıda bulunduğu
nu söylemekle iktifa ediyorum.
1991 yılı bütçesi, 1990 yılı bütçesine göre yüzde 55'tik bir artışla huzurlarınıza getirilmiş
tir. Biraz evvel zikrettiğim görevlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için, Diyanet tşleri
Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının, din hizmetleri, genel idare hizmetleri, eğitim, öğretim
hizmetleri, sağlık hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıflarında toplam 85 bine yakın eleman
görev yapmaktadır. Bu görevlilerin hizmette verimliliklerinin artırılması, bilgi, beceri ve dav
ranış yönünden istenilen seviyeye ulaştırılması, kanaatimce çok önemlidir.
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Din hizmetlerinin verimli olarak gerçekçi bir şekilde halkımıza sunulabilmesi, özelikle din
hizmetleri sınıfında çalışan, millî birlik ve beraberliğe hizmet eden, vatandaşların dinî vecibe
lerini yerine getirmelerinde yardımcı olan ve kendilerine rehberlik eden, çağın ve toplumun ih
tiyaçlarına manevî yönden cevap verebilen din görevlilerinin yetiştirilebilmesi, şüphesiz kolay
değildir, tşte, Diyanet tşleri Başkanlığı, bu ihtiyacı karşılayabilmek, ehil ve liyakatli elemanlar
istihdam edebilmek amacıyla, açmış olduğu eğitim merkezlerinde yoğun bir din eğitimi ve hizmetiçi eğitimi vermekte, personelini hizmet öncesinde ve hizmet süresi boyunca devamlı eğit
mektedir. Nitekim, 1984'te S olan eğitim merkezleri sayısı, bugün 8'e ulaşmıştır ve 9 uncusu
da 1991 yılında hizmete girecektir. Bu hizmet veren eğitim merkezlerinde, yılda yaklaşık 4 bin
ila S bin din görevlisi, hizmet içi eğitimden geçirilmektedir. Ayrıca, il müftülüklerinde de yılda
yaklaşık 3 500 civarında personel eğitime tabi tutulmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığınca yürütülmekte, yönetilmekte olan cami
lerde, günde beş vakit farz ibadetleri yanında, vaaz ve irşad hizmetlerine de son yıllarda hız
verilmiştir, özellikle Ramazan aylarında vesair zamanlarda en ücra köylere kadar, Doğu ve Gü
neydoğu Anadoluya ağırlık vermek üzere, irşad ekipleri bütün yurdu taramaktadırlar.
Yurt dışı hizmetlerine gelince : Yaklaşık otuz yıldır muhtelif sebeplerle yurt dışına giden
vatandaşlarımızı irşad etmek maksadıyla, 1971 yılından beri yurt dışında temsilcilikler ve mü
şavirlikler açılmaya başlanmış; özellikle Ramazan aylarında irşad ekipleri, başta Almanya ol
mak üzere, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturalya, İsveç ve Türk vatandaşlarını yoğun ola
rak çalıştığı bütün ülkelere gönderilmektedir. Geçtiğimiz yıl, bu ülkelerde görevlendirilen dai
mî ve geçici eleman sayısı 700*ü aşmıştır.
Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Diyanet tşleri Başkanlığının mensupları
için son yıllarda şu iki konu gündeme getirilmiştir : Onların daha iyi eğitimle yetiştirilmeleri
ve insanımıza daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla; birincisi, Diyanet tşleri mensubu olan
imam hatip okulu mezunlarının, iki yıllık ilahiyat yüksekokulunda eğitilmesi konusudur. Bu
maksatla, öncelikle, öğretim kadrosu ve altyapısı bulunan ilahiyat fakültelerinin kurulmuş ol
duğu illerde bu hizmetin başlatılması düşünülmüş ve YÖK'ün aldığı bir kararla da, dört ili
mizde; İstanbul, Ankara, tzmir ve Bursa'da ilahiyat yüksekokullanının açılmasına karar veril
miştir. tlahiyat yüksekokullarının ikisi İstanbul ve İzmir'de 1989 yılında faaliyete geçirilmiştir
ve 1991 yılında ilk mezunlarını vereceklerdir. Gerekli görülen ve ilahiyat fakültelerinin olduğu
diğer illerde de bu yüksekokullar peyderpey açılacaktır.
ikincisi, lise ve dengi okul mezunları, giderek Diyanet personeli içinde çoğunluğu teşkil
etmektedir. Eski yıllardaki ve yaşlı kadrolardaki ilkokul ve ortaokul mezunları yerine, giderek
Diyanet personeli, lise, imam hatip ve dengi okul mensuplarıyla, ilahiyat ve dengi fakülteler
den mezunlarla takviye edilmektedir.
Takdir edersiniz ki, insanımızı daha iyi eğitilirse ve daha yüksek bilgilerle donatılırsa, prob
lemlerimiz azalır ve ülkemiz de süratle -bir zamanlar olduğu gibi- çağdaş ülkelerin önünde yer alır.
tşte bu maksatla, Diyanet tşleri Başkanlığı kadrosunun -lise ve dengi okul mezunlarıntnaçık öğretim fakültelerinde eğitilmesi düşünülmektedir. Başkalarına sağlanan açık öğretim fa
kültelerine devam imkânının, din görevlilerine de sağlanması arzu edilmekte ve bu yoldaki ça
lışmalar müspet olarak gelişmektedir.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1984 - 1985 yıllarında da Diyanet tşleri Başkanlığı
bütçesiyle ilgili Anavatan Partisi Grubu adına bu yüce kürsüde konuşma yapmıştım. 1984'de
yanılmıyorsam- 34 milyarlık, 1985 'te 57 milyarlık bütçeyi konuştuğumuz kürsüde, 1991 için,
1 trilyon 223 milyar 270 milyon liralık Diyanet Bütçesini getirip savunmak ve sizlerden tasvip
görmek, bizleri sevindirmektedir.
Sadece bütçenin yükselişi değil, Anavatan Partisi İktidarları döneminde, personel sayısı
da 53 bin 582'den, 85 binli rakamlara ulaşmıştır. 1984 yılında 8360 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarıyla 25 bin kadro verilmiş, her sene 6 bin yetişmiş ve eğitilmiş eleman kadroya alınmıştır.
Ayrıca, 1.5.1987 tarihinde 279 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 5730 imam - hatip kad
rosu daha ihdas edilmiş ve böylece 1988'e gelindiğinde, Türkiye'de kadrosuz cami kalmamıştır.
Ancak, yurdumuzda her sene yeni yapılan 1 500 cami ve 350 Kur'an kursu, yeni yerleşim alan
larında artan nüfusumuzun ihtiyaçları, şüphesiz yeni kadroları gerektirecektir.
Değerli millletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığı mensuplarının durumlarını iyileştirmek
amacıyla, son yedi yılda bir hayli mevzuat değişikliği yapılmış ve köylerde.buyrultuyla görev
yapanlarla alakalı, ayrıca bir de kanun çıkarılmıştır. Diyanet mensuplarının durumlarını iyi
leştirmek ve haklarını emsallerine getirmek amacıyla yeni düzenlemelere ihtayaç vardır. Bu mak
satla hazırlanmış olan tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir ve ümit ediyorum ki, sizle
rin değerli katkılarıyla yasalaşacak ve Diyanet mensupları da emsallerine denk ücret alacaklardır.
Bürokrasiyi azaltmak, cami görevlilerinin atama ve nakil işlerini basitleştirmek ve il müf
tülüklerine devretmek amacıyla "Diyanet tşleri Başkanlığı özel Sınav Yönetmeliği" hazırlan
mış, cami görevliliği yeterlik ve yarışma sınavları illere devredilmiştir. Yurt tçi ve Yurt Dışı Ata
malarla tlgili Yayın ve Döner Sermaye Yönetmelikleri; Hac ve Umre Seyehatleriyle tlgili Yö
netmelikler, Camilerin Bakım, Onarım, Temizlik ve Bahçe Temizliği Tanzimi Yönetmeliği; Din
tşleri Yüksek Kurulunun Teşkil Edilmesi Hususuyla tlgili Yönetmelik ve daha pek çok konular
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yatırımlara gelince :
Sayın milletvekilleri, tarihimizde ve günümüzde, milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri
ne ve yok oluşlarına bakarsak, inançsız kitlelerin münkariz; yani yok olduklarını görüyoruz.
tslamın dünyaya yayılış bayrağını asırlarca elinde tutan Müslüman milletimiz, müessese
leri de birlikte kurmuş, Türkiye'deki camiler, kervansaraylar, Kur'an kursları, müftülükler, sağlık
ve eğitim merkezleri yapım ve onarımı ile Diyanet tşleri mensuplarının oturabilecekleri lojman
ların yapımına hız verilmiştir. Pek çok illerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yeni loj
manlar yapılmış veya satın alınmıştır ve yapılmaya da devam edilecektir. Çocuklarımızın eği
timlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması için, gündüzlü Kur'an kursları yanında, böl
ge yatılı Kur'an kursları da inşa edilmiştir, ti il saymaya gerek görmüyorum; yurdumuzun her
tarafını hizmet ağıyla örmeye çalışan Diyanet tşleri Başkanlığının bütçesi, ümit ediyorum ki,
önümüzdeki yıllarda daha da takviye edilecektir. Kur'anı Kerim, kitap, bant ve film yayınları
da Diyanet tşleri Başkanlığının önde gelen faaliyetlerindendir.
Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, güzel bir söz vardır : "Kur'an, Mekke'de nazil ol
muş, Mısır'da okunmuş, istanbul'da yazılmıştır" derler. Gerçi, Türkiyemizde de asırlardır Kur'
anı Kerim'i güzel okuyanlar vardır; ancak, Kur'anı Kerim'in yazılışını, en güzel haddi gelişti
ren Müslüman Türk Milleti olduğu gibi, yanlışsız olarak Kur'anı Kerim basımında da en büyük
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titizliği gösteren, Diyanet tşleri Başkanlığıdır ve bu maksatla kurulmuş olan Mushafları Tet
kik Kurulunun mühürünü ihtiva etmeyen Kur'anı Kerim baskılarına itibar edilmemektedir.
Kitap yayınları, video bant, kaset bant ve film yayınları, titizlikle ve büyük bir gayretle
sürdürülmektedir. Son yıllarda Yüksek Din Kurulunca gözden geçirilen kitap yayınları baskısı
milyonları bulmakta, haftalık, aylık ve üç aylık yüksek tirajlı, kaliteli, çocuklar ve büyükler
için dergiler yayınlanmakta, Müslüman halkımızın güvenini kazanan takvim, her sene artan
bir rakamla basılmaktadır.
Değerli milletvekilleri, rakamlar vererek, yıl yıl yapılanları ve yapılacak olanları sayarak,
huzurlarınızı işgal etmek istemedim. Yoksa, yakinen meşgul olanlar bilirler ki, 57 milyon insa
nımıza hizmet veren ve 85 bine varan kadrosuyla Diyanet tşleri Başkanlığı, 64 bin civarında
cami ve mescitlerde her an insanımızı kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye, vatan bütünlüğüne, dev
letimizin ve milletimizin edebi olması idealine hazırlamaya devam etmektedirler. Kur'an kurs
larında ise, biraz evvel söylediğim gibi, yüzbinlerce evladımız her sene eğitilmektedir.
Televizyon yayınlarına gelince : Kanaatimce, televizyon yayınları için ayrılan zaman çok
azdır. Görüntü ve konuşmaların daha kaliteli olması için gayret edilmektedir; ama her gün,
her saat, pek çok konuda faydalı veya faydasız yapılan yayın yanında, perşembe ve cuma gün
leri TRT'nin diyanete ayırdığı zamanı, ileride kurulacağını tahmin ettiğim özel televizyonlar,
inşallah telafi edeceklerdir. Yoksa, TRT'den, bütün iyi niyetimize rağmen, bu konuda bir dav
ranış görmediğimizi üzülerek burada beyan etmek istiyorum. (Alkışlar)
Bazı kurum ve kuruluşlar, Müslüman milletimizin arzularını yeterince değerlendirmemek
tedirler. Dünya televizyonlarına bakınca, bütün yapımlarında dine verdikleri önemi, din eğiti
mine ayırdıkları zamanı, kıyaslamak bile mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığı, Kocatepe Camii civarında ayrı ayrı dört
beş binada dağınık olarak hizmet vermektedir. Bütün Türkiye'deki il ve ilçe müftülüklerine,
merkezde bulunan 1 000'e yakın personeliyle ve toplam 85 bine yaklaşan kadrosuyla iyi bir
hizmet verebilmesi için, Diyanet tşleri Başkanlığının bir sitede toplanması gereği düşünülmüş
ve karara bağlanmıştır. Bu maksakla, Eskişehir yolu üzerinde yer alınmış ve Türkiye Diyanet
Vakfı tarafından da projesi süratle yapılmaktadır. Devletimiz de, bu konuda elinden gelen her
türlü katkıyı mutlaka yapacaktır ve gelecek bütçelerde de ayrılan rakamları birlikte göreceğiz.
Diyanet tşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu çalışmaları ise devam etmektedir, önümüzdeki
yasama yılları içinde bu kanun tasarısı, sizlerin ve hepimizin katkıları ile ümit ediyorum ki,
yürürlüğe girecektir.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; İslam'ın iffetini temsil eden beyaz sarığın pro
tokoldeki yeri, şüphesiz ki bugünkü yeri değildir. 1924 yılında ilk defa Diyanet tşleri Başkanlı
ğı Yasası çıktığı zaman da yeri bu değildi. Ümit ediyorum ki, bazı yanlışlıklarla beraber, bu
hata da, Müslüman milletimizin arzuları doğrultusunda, yine hep beraber, sizlerle birlikle dü
zeltilecektir.
1991 malî yılı bütçesinin Diyanet tşleri Başkanlığı mensuplarına, devletimize ve millerimi
ze hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dayı.
Söz sırası, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Şahin'de.
Buyurun Sayın Şahin.
SHP GRUBU ADINA ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; SHP Grubu adına, Diyanet tşleri Başkanlığının 1991 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi
zi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygıyla selamlarım.
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Sayın milletvekilleri, dinler, insanların yaratıldığı günden beri vardır; hukuk, ahlak gibi
toplum kurallarından biridir. Dinler, insanlığı ve toplumu daha iyiye, daha güzele ve daha doğ
ruya ulaştırmaya çalışan ilahî ve kutsal kaynaklardır, insanlığın son dini tslam, son peygambe
ri Hazreti Muhammed, son kitabı Yüce Kuran-ı Kerim'dir. tslam Dini, kendisinden önce gelen
ilahi mesajları tamamlayan, insanları doğruya, iyiye yönelten, bilimden, haktan yana olan, akıla,
uygar ve çağdaş olmaya açık bir dindir.
Ortaçağın kana, zorbalığa dayalı, bozulan ahlak ve dünyevî düzeni içinde yeni bir ümit
getiren Müslümanlık, insanları şefkatli, barışçı, birbirine saygılı yapan temel amaçları yanın
da, bir başka özelliği de, sâdece ahireti, insanla Tanrı arasındaki ilişkileri, ibadeti düzenleyen,
bu yolla insanlarda sevgi, saygı, fedakarlık, iyilik duyguları yaratan özü yanında, dünyayı da
düşünen ve düzenleyen ilerici bir din olarak ortaya çıkmıştır.
Sayın milletvekilleri, bir ülkenin tarihî, siyasî ve sosyal şartları, ülkede yaygın olan dinin
özellikleri, o ülke için gerekli ve geçerli olan laiklik anlayışı ve uygulamasını geniş ölçüde etki
ler. Çağın, dünyanın ve ülkenin şartlarına uygun ve akılcı bir devlet yapısına geçmek zarureti
ülkemizde doğmuştur. Kendisini Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak göstermeye çalışan bir
hükümdarın yetkilerini millete devretmek, millet iradesine, millet egemenliğine dayalı, demok
ratik ve çağdaş bir cumhuriyet kurmak ve yaşatmak sorunuyla karşılaşılmıştır. Donmuş ve ça
ğın gerisinde kalmış bir hukuk düzeninden, çağdaş hukuka, medrese eğitiminden çağdaş eğiti
me geçmek gerekmiştir. Laiklik, statik hale gelmiş bir yapıya hapsolup boğulmaktan, hızla iler
leyen uygarlığın gerisinde kalıp yok olmaktan kurtulmanın zorunlu şartı halinde gözükmüş
tür. Türkiye'de laikleşme, işte böylesine önemli ve hayatî ihtiyaçtan doğmuştur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemize, gerçekten çağ atlayan Mustafa Kemal'in
laiklik ilkesi, bunun içindir ki, "Atatürkçüyüm" diyenlerin de, çağdaş Türkiye'nin de vazgeçil
mez temel taşıdır. Denebilir ki, Türkiye Cumhuriyetinin bütün atılımları bu temel felsefe üze
rine inşa edilmiştir. Laiklik, Cumhuriyetin "Olmazsa olmaz" ilkesidir. Her yenilik hareketin
de olduğu gibi, çıkarları zedelenen, kavrayışları farklı olan insanlar, laikliği dinsizlik olarak
algılayanlar ve bunu yayarak Atatürk ve ilkelerine saldıran art niyetliler bulunmuştur. Son za
manlarda ülkemizde, ülkemizin güçlenmesine, çağdaşlaşmasına, kalkınmış ülkelerle birlikte de
ğerlendirilmesine engel olunarak, din kisvesi altında bazı iç ve dış güçlerce de desteklenerek,
siyasal ve sosyal yaşamımızda irticai hâkim kılmak düşüncesi hızla gelişmektedir. Bir taraftan,
bakanlıkların bazı kademelerinde dinsel kadrolaşmalar, diğer yönde Diyanet işlerinin ve Eği
tim Bakanlığını kontrolü olan ve olmayan okul ve yurtlardan başlayarak, laik ve bilimsel te
mellere aykırı biçimde dinsel eğitimin ağırlık kazanması, keza toplumda bölücülük ve kargaşa
yaratması kaçınılmaz olan tesettür olayının sürekli gündemde tutulması, bunun açık göstergesidir.
Aynı zamanda, halkımızı ve toplulumuzun aydın kesimini ürküten, demokratik, laik cum
huriyetimize ve ona sahip çıkan bilim adamlarımıza yöneltilen tslamî terör örgütünce, Muam
mer Aksoy'Iar, Çetin Emeç'ler ve Bahriye Üçok'Iar, Atatürk ilke ve inkılâplarına, onun kur
duğu laik cumhuriyete kafaları ve kalemleriyle sahip çıktıkları için hedef gösterilmiş ve öldü
rülmüşlerdir.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak terörün her türlüsüne (sağdan ve soldan), insan ha
yalına son veren her türlü girişime, siyasî fikirlerini silah zoruyla egemen kılmak isteyen tutum
ve davranışlara karşı olduğumu/u, bir defa daha ifade ediyorum. Türkiye'nin laik düzenini
'silah zoruyla ortadan kaldırmak isteyen cinayet şebekelerinden hiçbirisi yakalanmamış ve ada
lete teslim edilmemiştir.
— 358 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O:2

Cumhuriyetimizin laik karakteri, devlet hayatını düzenleyen yasa ve kuralların şeriat dü
zeninden, teokratik yaklaşımdan kesin olarak ayrılmış olması çağdaş yaşamın temel koşulu
dur. Din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, kadın haklarının çağdaş düzeyde tanınması
ve yaşama geçirilmesi, ancak laik düzenle birlikte gerçekleşebilir.
Türkiye'de bütün vatandaşların yüce din duygularına, kişisel inançlarına, ibadetlerine saygı
gösterilmesi, laik devlet düzeni içinde sağlanmıştır. Buna rağmen, son yıllarda, laik düzen ye
rine teokratik bir düzen getirmek isteyen hareketler, davranışlar, özellikle çocuklar ve gençler
üzerinde dinsel eğitim veren, çağdışı yaşam biçimini benimseten hazırlık ve çalışmalar görül
mektedir. Amaç, toplumun din duygularını istismar ederek, teokratik ve siyasal diktatörlüğü
yaşama geçirmektir.
Baştaki iktidarın açık - kapalı desteğinden, dış kaynaklardan yararlanan bu irtica hare
ketlerinin, terör yoluyla, laikliği savunan fikir ve siyaset adamlarını ortadan kaldırmaya ve et
kisiz bırakmaya yönelmiş olması, ülkesini ve cumhuriyetini seven herkesi kaygılandırmıştır.
Çok partili yaşamı sürdürmek zorunda olan siyasal partilerimizin, cumhuriyetimizin la
iklik ilkesini titizlikle koruması gerektiğini, yüce dinimizi kısır politik çekişmelerin içine itme
mesini istemek, şimdi daha da önemli bir yurtseverlik görevi olarak karşımızdadır.
özde değil, sözde Müslüman geçinerek İslam Dinini siyasal ve ekonomik çıkarları için
araç olarak kullananlar, köylerimizde, kasabalarımızda sayıları binleri aşmış yurtlar, pansiyonlar,
kurslar açarak, denetimsiz eğitimler verip, köylerden, bilhassa fakir aileden gelen çocukları
mızın ve gençlerimizin beyinlerini yıkayarak, onları, laik düzen, çağdaş bilgi ve yaşamdan uzak
tutarak topluma katmaktadırlar.
Bugün, imam hatip okullarından veya ilahiyat fakültelerinden mezun olmuş aydın din adam
larımıza "dinsiz" damgası vuracak kadar dengesini yitirmiş insanlar vardır. Ülkenin her yöre
sinde çeşitli tarikatlar altında çıkarları için yarışan ve kutsal dini kullanan, ulusal değerlerimi
ze saldırmada birleşen, açıkça bölücülük yapan kişiler, örgütler, bunları besleyen iç ve dış kay
naklar, Suudiler ve Humeyniciler vardır. Bunların asıl amacı, demokratik ve laik düzeni yıkıp,
yerine teokratik düzen kurmaktır.
Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinde bir Anayasa ilkesidir; herkesin dilediği yöne çekebilece
ği bir deyim olmaktan, bir siyasî slogan olmaktan öteye, sınırları ve içeriği açıkça belirlenmiş
bir hukuk kavramıdır. Anayasamıza göre laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin temel ve vazgeçil
mez niteliklerinden biridir; aynı zamanda, Türk Milletinin çağdaşlaşma çabalarının temel taşı
dır. Laiklik bilimsel ve doğru şekilde anlaşılınca görülür ki, bu ilke, vicdan ve ibadet hürriyeti
nin güvencesidir.
Din kurallarına dayalı bir devlette, tıpkı, aşırı akımlarda ve bütün totaliter rejimlerde ol
duğu gibi, yöneticiler, kendilerini tek ve değişmez gerçeğin temsilcisi saydıkları için, düşünce
özgürlüğünden ve gerçek demokrasiden söz etmek mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, laik devlette din, bir kişisel vicdan sorunudur; kimse, ibadete, dinî
ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve
kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Anayasamızın 42 nci maddesinde, "Eğitim
ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına gö
re, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri
açılamaz" hükmü yer almıştır.
Laik devletten, laik hukuktan, çağdaş eğitimden uzaklaşmanın, nasıl bir felaket olacağını
görmeliyiz. Bunu anlamak için, çevremizde olan bitenlere bakmamız yeter. Teokratik bir dikta
— 359 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O:2

rejiminin, çağdışı bağnazlığın, eline geçirdiği ülkeyi nasıl karanlığa sürüklediği gözler önünde
dir. Laiklik ve çağdaşlaşmaya düşman teokratik bir dikta rejiminin, yalnız uygulandığı ülkeye
değil, tslamiyete de ne kadar zarar verdiğini görmemek için kör olmak gerekir. Laikliğin din
düşmanlığı demek olmadığına göre, bu konuyu, dinle devlet işlerinin ayrılması, dinî inançlara
baskı yapılmaması, devletin kanunlarının dinî kurallara göre değil, aklın, toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda yapmaya önem vermesi gibi bir düşünce açısından değerlendirmek doğru olur.
Laik bir devlette, din özgürlüğü vardır; bu, o devletin, ne din kurallarına aykırı, ne de
o kurallara bağlı olmadığı anlamına gelir. Laik devlet, komünist ülkelerde olduğu gibi, resmen
ateist bir devlet değildir; o, yalnızca din karşısında tarafsızdır; dinî inanç işini, ferdin vicdanı
na bırakmıştır. Buna rağmen, birtakım dinî akımlar, "tslam, şariat demektir, halkın ezici ço
ğunluğu Müslümandır, bu nedenle devlet düzenini islamî esaslara uydurmak şarttır" demekteler.
Son yıllarda, çeşitli kara düşünce ve gerici takımın, bugünkü cumhuriyet rejimi karşısın
da, dine dayalı, Araplara benzer bir devlet düzeni yanında yer aldıklarını, bu isteklerini deği
şik eylem ve davranışlarıyla ortaya koyduklarını görüyor ve endişe duyuyoruz. Bu cümleden
olarak, Kayseri'de Hicret Haftası düzenliyor, Allah'ın askerliği için and içiliyor, cihad çağrısı
yapılıyor, Büyük Atatürk'ün ölüm gününde, Nakşibendî Şeyhi Mehmet Zahit Kotku için an
ma töreni tertipleniyor; cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde, Kocatepe Camiinde Saidi Nursi
için mevlid okunuyor...
ZÎ\A ERCAN (Konya) — Allah rahmet eylesin...
ALÎ ŞAHİN (Devamla) — Kutsal ibadethaneler, din istismarcılarını gösteri yeri haline dö
nüşüyor.
Devlet bu konuya el atmazsa, günün birinde o mukaddes camilerde daha değişik eylemle
ri görmek mümkün olur; bunu da şimdiden söylüyoruz.
Türban yasağı bahanesiyle Sultanahmet Meydanında binlerce peçeli, tekbir getirerek, korsan
gösteri yapıyor; yine Ankara'da aynı düşünce içinde, ellerinde Kur'an olduğu halde, dinsel yü
rüyüşler yapılıyor, ülkemizde sayıları tespitte güçlük çekilen ve her geçen gün mevcudu çığ gibi
artan, Diyanet tşleri Başkanlığımızın ve Millî Eğitimin kontrolü dışında olan Kur'an kursları
gelişiyor, bazı suiniyetli kişiler tarafından idare ediliyor, yönlendiriliyor, çocuk denecek yaşta
ki erkek ve kız çocuklarımıza, çağ dışı, rejime karşıt bilgiler veriliyor; sanki kendine özgü bir
Kur'an kursu Müslümanlığı sergilenmek isteniyor;
tmam hatip lisesi, ilahiyat fakülteleri gibi, amacı din adamı yetiştirmek olan bu okullar
dan mezun olan çocuklarımıza bir yandan imamlık verilirken, bir yandan diğer devlet dairele
rine yerleştirmek suretiyle, din eğitimine önem vermekte geç kalınıyor.
1983'ten bu yana, sayıları giderek artan bazı valilerimiz ve idarecilerimiz, amacı Suudi Ara
bistan dışında şeriat ortamı yaratmak olan Rabıtatül Âlem isimli dinsel örgütün daveti üzerine
Kabe'ye gönderiliyor, devlet işleriyle din işleri karıştırılıyor...
Bir yandan, Batı Avrupa ile ilişki, kötülenerek, taklitçilikle ve dinsizlikle suçlanıyor; diğer
taraftan, Türk Milletine gelişme, büyüme ve İslam'ı yaşama hedefi olarak Arap ülkeleri göste
riliyor...
Bunlar, tamamen yanlış ve ülkenin gelişmesini içine sindiremeyen insanların düşüncesidir.
tslam âlemi içerisinde bizim, dini, siyasal, sosyal ve ekonomik bakımdan örnek alacağımız bir
tek ülke yoktur, tslam ülkeleri içiresinde, laiklik ilkesine sarılarak gelişen, Batıyla bütünleşme
ye çalışan, Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmek için zorlayan, insana insan olarak değer
veren tek ülke Türkiye'dir. Keza, tslam dinini en iyi yaşayan, yaşatan, İslam'ın, ilerici, barışçı,
birlik ve beraberlik ilkesine sahip çıkan, koruyan, Türkiye ve Türk Milletidir.
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islam geçinen komşularımızı görüyoruz... Sekiz yıl savaş, binlerce ölü; sonunda, aldığın
yerleri iade ve barış!..
Peki, bunca ölen insanların, bunların ortada kalan çocuklarının, dul eşlerinin hesabını
kim verecek? tran Devlet Başkam çözüm buldu, bekâr kız ve dullarla, bir iki aylığına anlaş
malı evlilik önerdi!
Bunlar, bizim insan hakları, kadın hakları, İslam Dini ve ahlakı bakımından kabul edece
ğimiz, örnek alacağımız davranışlar değildir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, birtakım gericilerin ve siyasî eylem peşinde ko
şanların etkilemeleriyle yıkılamaz. Gericilik, devrimciliğin hızını, yitirdiği, halka intikal etti
rilmedi ği zaman ortaya çıkar. Gericilik, toplumların ilerlemesinde, kaynaşmasında, aşırıcılık
şeklinde nitelendirilen düşüncelere karşı önlem olmayıp; açıkça, toplumun ilerlemesini engel
lemek için konulan taştır.
Bu tip insanlarla savaş, yalnız bizim değil, halkın da olacaktır. Türk halkı, dinini bu sö
mürücülerin elinden kendisi kurtaracak, koruyacak, Müslüman kalacak, ama asla gerici ol
mayacaktır.
Kıymetli arkadaşlarım, modern laik cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, 3 Mart 1924 tarih
ve 429 sayılı Yasa ile, din işlerine ilişkin yürütme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ve
onun oluşturduğu hükümete bırakılmıştır, tslam Dininin inanç ve ibadetine ilişkin işlerin yü
rütülmesi için, Cumhuriyetin Başkentinde bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Diyanet
İşleri Başkanlığının bütçesi, Başvekâlet bütçesi cinde yer almış, ayrıca ülkemizdeki bütün cami
ve mescitlerdeki vaiz, müezzin ve öteki görevlilerin özlük işleri, atanma ve görevden alınmala
rında Diyanet İşleri Başkanı yetkili kılınmıştır. Böylelikle, laik cumhuriyette tslam Dinine özel
bir önem verilmiş, bir devlet kuruluşu olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bırakılmıştır.
1961 Anayasasının 154 üncü maddesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı bir anayasal kurum olarak
düzenlenmiş, genel idare içinde yer almış ve Kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri
yerine getirmesi öngörülmüştür. Anayasa doğrultusunda 22.6.1961 tarih ve 633 sayılı Diyanet
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla, Başkanlık yeni bir düzenlemeye ka
vuşturulmuştur. Bu kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığının görevi, İslâm Dininin inançları, iba
detleri ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürüterek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve iba
det yerlerini yönetmek olarak belirlenmiştir. 1982 Anayasasının 136 ncı maddesiyle de, Diya
net İşleri Başkanlığının, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüş ve düşüncelerin dışın
da kalarak, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunda gösterilen gö
revleri yerine getirme ilkesi getirilmiştir.
633 Sayılı Yasanın birkaç maddesi 1980'den önce değiştirilmiş ve Anayasa Mahkemesi bu
nu iptal etmiştir. O zamandan beri bir türlü Diyanet İşleri teşkilat yasası çıkarılmamıştır. Bu
nun acilen çıkarılmasını faydalı görüyor ve bekliyoruz.
1991 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 1 trilyon 223 milyar 270 milyon olarak teklif
edilmiş ve geçen yılki bütçeye göre yüzoe 50,5 fazlalık gelmiştir. Bunun büyük bir kısmı, 1
trilyon 150 milyarı personel gideri, 19 milyar 134 milyonu diğer carî giderler, 13 milyar 385
milyonu yatırım, 40 milyar 751 milyonu da transfer harcamalarına ayrılmıştır. Ülkede yaşanan
enflasyon ve paranın değer kaybı karşısında bu bütçenin fazla olduğunu söylemek mümkün
değildir.
'
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Sayın milletvekilleri, memleketimizde il, ilçe ve köylerde cami yaptırımı devletin, vakıfla
rın, il özel idarelerinin ve halkın katkısıyla sayısal olarak süratle artmaktadır. Bunun, okul ya
pımında olduğu gibi, bir plan ve program içerisinde, yerleşim birimlerindeki sayısal çoğunluk
ve camiye devam eden topluluk, camilerin birbirine olan mesafesi ve gerçek ihtiyaç nazara alı
narak yapılmasında, ihtiyaç olan mahalle, köy ve obalara öncelik verilmesinde yarar vardır.
Halktan para toplayarak cami yaptıran bazı derneklerin, bu işi organize eden kişilerin su
iistimalleri olduğu ve verilen paraların bir kısmının hedefe ulaşmadığı söylenmekte ve bilin
mektedir. Diyanet tşleri Başkanlığının, bunların üzerinde durmasında yarar vardır.
Yukarıda izah edilen şekilde süratle çoğalan Kur'an kurslarında Millî Eğitim Bakanlığı
ve Diyanet tşleri Başkanlığının en ciddî şekilde denetim yapmasında yarar vardır. Ayrıca, bir
birleriyle yarış halinde Kur'an kursu, pansiyon ve yurt açan çeşitli tarikat mensuplarından kö
tü niyetli olanların, bu kuruluşlar üzerinden ellerini çekmelerinde yarar vardır.
1980'den önce çıkan bir yasa ile hac işleri, Diyanet tşleri Başkanlığına bırakılmıştır. 1983'ten
sonra bu kutsal hizmet yine ekonomik çıkarlara alet edilmeye başlanmış, vakıflar ve özel şir
ketler Kâbeye hacı taşımaya başlamışlardır.
Geçen yıl ülkemiz ciddî bir hacı faciası yaşamıştır. ANAP iktidarı, binlerce kişinin hacca
gitmek için vaki müracaatını, yatırdığı harç ve vergileri almış, pasaportlar çıkarılmış, dinin farz
kıldığı bu göreve gitmek için üç-beş dönüm tarlasını, çift sürdüğü evindeki öküzünü satarak,
vatandaşlarımız Kabe yoluna hazırlanmışlardır. Son anda Hükümetin yetkililerince, Suudi Ara
bistan'ın vize vermediği bahanesiyle binlerce hacımızın hac seferi durdurulmuş, genç, yaşlı,
kadın, erkek birçok insan, boynu bükük olarak, resmî dairelerin kapılarında bırakılmıştır. Hacca
gönderemeyeceği halde insanları aldatan, paralarını alan yöneticiler, bu hareketlerinden dola
yı utanmalılar ve hatta hesap vermeliler.
Kâbede hac merasimi sırasında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıkan olayda binlerce
hacı ve ülkemizden de 500'ün üzerinde hacı hayatını kaybetmiştir.
Bu olayda, düzensiz hacı yollayan Türk Hükümetinin, orada gerekli önlemi almadığı, sağlık
ve güvenlik içinde Kabe ziyaretini temin etmediği için Suudi Arabistan Hükümetinin, bu in
sanların varislerine karşı en azından tazminat sorumluluğu vardır.
Bu konuyu Genel Başkanımız Sayın tnönü o günlerde dile getirmiş, bu insanların yakın
larına tazminat verilmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde vurgulamıştır. Fakat, Hükümet,
olaya bu yönden sahip çıkmamış, bu konuda Suudi Arabistan'a diplomatik baskı yapmamış
tır. Dün, ölülerimize sahip çıkmayan Suudi Arabistan, bugün, Saddam karşısında bizden her
türlü yardımı istemekte kendini haklı görmektedir.
Bu hac işlerinin ticaret ve soygun aracı olmaktan kurtarılmasını ve vatandaşlarımızın hu
zur ve emniyet içerisinde, her türlü sağlık önlemi de alınarak yapılmasının teminini Hükümet
ve Diyanet tşleri Başkanlığımızdan bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri, hepimiz bu ülkenin fertleriyiz. Çağdaş uygarlık ve içinde bulundu
ğumuz modern ve laik cumhuriyeti korumak hepimizin görevidir. Çünkü, çağı yakalamanın,
ancak modern cumhuriyet içinde, onun kurallarına, kanunlarına uymak suretiyle ekonomik,
sosyal ve kültürel bakımdan kalkınarak ulaşacağımıza inanıyoruz.
Ülkemizde bugün olanlara gözümüzü kapamamız, kulaklarımızı tıkamamız mümkün de
ğildir. Atatürkçü ve laik düşüncesinden dolayı bilim ve siyaset adamları, basın mensupları ve
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toplumun hçr kesiminden insanlar öldürülüyorsa, ülkede tehlike vardır. Keza, camilerde, bir
kısım okullarda her gün, rejime karşı kışkırtma, gericilik ve yobazlığa övgü yağdırılıyorsa, teh
like vardır. Eğitim sistemi dinî etkiler altında, muayyen hedeflere sürükleniyorsa, tehlike var
dır. Türkiye'nin her yöresinde bulunan bilim kurumlarındaki binlerce öğretim görevlisi, Ata
türk ve laik cumhuriyete aykırı uygulama ve eylemleri protesto için yürüyorsa, boykot yapıyor
sa, tehlike var demektir. Bakanlar Kurulunda, -Sayın Bakan bunun doğru olmadığını iddia
etti; ama, basında yer aldı- MtT Müsteşarı, "içişleri Bakanlığının gericilerle kuşatıldığını" söy
lüyorsa, tehlike vardır. Her gün gazetelerde, köşe yazarlarımız ve basın mensuplarımız, ülkede
demokratik nizamı yıkmaya çalışan dinsel girişimleri tespit ediyor ve kamuoyuna duyuruyorsa, tehlike vardır. Hükümet içinde bulunan Millî Eğitim Bakanı, "Laikliğe bağlı olmalıyız, mem
leketi araplaştırmak isteyenler, Humeyni rejimi getirmek isteyenler var" diye beyanat veriyor
sa, tehlike vardır. Nitekim, devlet güvenlik mahkemesi gibi büyük bir kuruluşun savcısı, tara
fından, "Profesör Aksoy'un, Doçent Üçok'un cinayetlerini tslami Hareket üstlendi. îslami Ha
reket bir simgedir; bunun kapsamında, Avrupa Millî Görüş Teşkilatı, tslami Cemaat ve Cemi
yetler Birliği, Hizbüt tahrir, Hizbi tslam ve hatta Partiya tslamiye Kürdi örgütleri var" diye,
açık, seçik, basın yoluyla kamuoyuna ilan ediliyorsa, Türkiye Cumhuriyetine yönelik ciddî bir
tehlike vardır.
Bu tehlikeyi gören binlerce ilim adamı, kadın dernekleri ve demokratik, laik cumhuriyet
dışında bir yaşam düşünmeyen halk toplulukları sokakta yürüyor, Atatürk ilkelerine vaki sal
dırıları ve uygulamaları protesto ediyorsa, bundan ders almak, rejime, laik cumhuriyete ve Ata
türk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak gerekir.
Biz, SHP olarak, bu tehlikeyi görüyor, her fırsatta Hükümeti ve yetkilileri uyarmaya çalı
şıyoruz. Bu konuda gelecek tehlikeyi görmeyen ve görmek istemeyen başta iktidar ve birtakım
yönetici kadrolardır. Biz, SHP olarak, hiçbir zaman dine karşı olmadık, dine karşı değiliz, la
ikliği dine karşı olmak saymıyoruz. Biz, inanan, iman eden, dinî ibadetini yerine getirenlere
saygılıyız, tslam dininin mantıkî, çağdaş, insancıl ve toplumsal kuralları olan, ilme ters düş
meyen ilerici bir din olduğunu biliyoruz; aydın ve laik din adamlarının yanında olduğumuzu
ilan ediyoruz, trticaa, geriliğe, yobazlığa, siyasî eylem peşinde koşan tarikatçılara, siyasal ve
ekonomik çıkarları için halkımızı kandıran, ülkeyi Ortaçağ düşünce ve yaşam sistemlerine sü
rüklemek isteyen kişi ve kuruluşlara karşıyız.
Sayın milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığımızdan birtakım taleplerimiz olacaktır. Her
gün muhtelif camilerimizde yaşadığımız olaylar vardır. Başımdan geçen bir olayı kısaca aktar
mak istiyorum. Kahramanmaraş'ın Tekir Köyünde geçen bayram namazını kıldım. Orada evim
vardır. Sabahleyin küçük oğlumla beraber camiye gittim. Benim orada olduğumu bilmeyen,
yeni tayin edilmiş bir imam kardeşimiz, vaazında "Dinsizleri kaymakam, vali tayin ediyorlar;
bunlardan ne hayır gelir? Din adamı yollamıyorlar, atama yapmıyorlar" dedi ve daha ileri gi
derek, "Dini, imanı olmayan birtakım insanları milletvekili olarak Ankara'ya salıyorlar; bun
lardan ne fayda geliyor?" diye vaazını sürdürdü. Bunu ben ve camide bulunan 300-400 kişi
civarındaki cemaat duyduk. Yanımdaki oğlum, "Baba, hoca ne diyor?" diyerek beni dürttü.
Namazı bozup çocuğa bir şey demek de mümkün değil. "Sus" diye işaret ettim. Namazın so
nunda, köylüler bu sözlerden alındı. Bunun gibi yüzlerce misal vermek mümkündür ve ayrıca
'birtakım din adamlarımı/, politikanın içerisindedir. Genç imamları, din adamlarını minibüsle
re bindirip, köy köy gezdirip siyaset yapan Parlamento dışından partiler vardır. Bunu açık,
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seçik bilmek lazımdır, ttiraf ediyorlar; köy köy gezdirip, siyasal propaganda yapıyorlar. Din
adamlarına siyaset yakışmaz. Camiye gelen, partili ve partisiz insanlar vardır. Din adamının
görevi, onları dinî bakımdan uyarmak, onlara birlik, beraberlik ve kardeşliği telkin etmektir;
siyaset yapmak değildir.
Diyanet İşleri Başkanlığında, 86 tane müfettiş kadrosunun bulunduğunu, bunların doldurulmadığını biliyoruz. Bunların acilen doldurularak, yapılacak denetimlerle bu tip konuş
maların önlenmesinde yarar görüyoruz.
Diyanet tşleri Başkanlığında, şu anda, 77 184 kişi çalışmaktadır; bunun, 3 595'i ilahiyat
fakültesi mezunu, 46 339'u imam-hatip mezunu olarak gözüküyor, ilahiyat fakültesinden me
zun olan arkadaşlarımızın, mutlaka Diyanet tşleri Başkanlığı teşkilatında veya müftülüklerde
çalışmasında yarar vardır. Bu okullar, din adamı yetiştirmeye yönelik okullardır. Keza, imamhatip lisesi mezunu olan 46 339 kişi bu kadrolarda çalışıyor.
tmam-hatip mezunlarının dinî ve çağdaş bilgilerle donatılmış olarak ve köylere ciddî imti
hanla salınması lazımdı. Yoksa, yarım yamalak din bilgisiyle köylüye ve dine faydalı olması
mümkün değildir.
Ayrıca, şu anda elimizde 85 bine yakın kadro var. Bunun 77 bini dolmuş, 8 bine yakını
açıktır ve dolmamıştır, tmam-hatip mezunu arkadaşlarımız başka görevlerde çalıştırılıyor; oy
sa evvela bu dinî görevin yerine getirilmesi lazımdır.
Ayrıca, imam-hatip liselerinde kız çocuklarımız okutuluyor. Oysa, bu okullar tmam-hatip
ve meslek okuludur. Yani, kız çocuklarımızın bu okullarda okutulması bizim için bir olay de
ğil; ama, imam olmaları dinimizce mümkün değildir, tmam olması mümkün olmayan kız ço
cuklarımızın bu okullarda okutulmaları bizce faydalı değildir.
tmam-hitap liselerinde okuyanları görüyoruz; "Erkeklerle kızların bir arada olmaları
günahtır" diyorlar. Karanlık bir odaya oturtuyorlar, pencereye siyah perde çekiyorlar ve oku
tuyorlar. Atatürk Türkiye'sinde ve 20 nci Asırda artık bunu yapmamak lazım. Onların da in
san hakları bakımından, kadın hakları bakımından özgürce okumaları ve özgürce konuşmala
rı lazımdır.
Büyük Atatürk'ün bu Konuda 1925 yılında söylediği bir söz vardır : "Kadınlarımız da
bizim gibi anlayışlı ve düşünen insanlardır. Onlara ahlakın kutsallıklarını aşılamak, ulusal ah
lakımızı anlatmak ve onların beynini ışık ile, ruh temizliğiyle donatmak ilkesi üzerinde bulun
duktan sonra, bencilliğe gerek yoktur. Onlar yüzlerini dünyaya göstersinler ve gözleriyle dün
yayı dikkatle görsünler" demektedir.
Din adamlarımız konusuna tekrar dönüyorum ve bu konu üzerine ciddî olarak eğilinmesi
gerektiğine inanıyorum. Büyük Atatürk'ün bu konuda da bir sözü vardır : "Kimi kimseler,
çağdaş olmayı kâfir olmak sanıyorlar. Asıl dinsizlik, onların bu sanısıdır. Bu yanlış yorumu
yapanların amacı, tslamın kâfirlere tutsak olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca
sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir" diyor. O halde, din adamlarının, beyni-çalı
şan, îslamiyeti bilen, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini isteyen, çağdaş ilmi almış ve ülkenin
gelişmesini isteyen insanlardan seçilmesinde yarar vardır.
NEV7AT AKSU (Çorum) — Ulusal ahlakın ne olduğunu anlatır mısın?
Al J ŞAHİN (Devamla) — Sonra anlatayım. Buradan anlamanız bir hayli /ov olacak. (SHP
sıralarından "Devam et, onun aklı ermez" sesleri)
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Sayın milletvekilleri, Türk Milletini, Atatürk'ün kurmuş olduğu laik ve çağdaş ve demok
ratik cumhuriyet ilkelerinden ve yaşam düzeninden geriye çekmeye kimsenin gücü yetmeyecek
tir. tslam Dinini sözde değil, özde yaşayarak, akıl, bilim ve gelişen teknolojinin imkân ve ola
naklarını kullanarak, Doğunun değil, Batının demokratik ve uygarlık düzeyine ulaşmak için
yarışacağız. Bu ilerlememize tslam Dini hiçbir zaman engel olmamış ve olmayacaktır. Biz, ts
lam Dinini, her türlü gösteriş dışında, Allah'la kul arasında, araya peygamberler dışında kim
senin girmediği, ilerici bir din olarak inanıyoruz ve görüyoruz.
SHP olarak halkımıza da, dinimize de, özüyle, sözüyle bağlı olduğumuzu, Büyük Türk
Milleti ile birlikte laik cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu ve bekçisi
olduğumuzu ifade ederken, 1991 yılı bütçesinin Diyanet teşkilatı mensuplarımıza ve tüm hal
kımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Atilla tmamoğlu söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın tmamoğlu. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA ATİLLA tMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu olarak Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesi üze
rinde görüşlerimizi sunmak üzere huzurunuzdayım. Konuşmama başlamadan evvel hepinizi
en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
Dünyada çok hızlı, çok yönlü, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerin ve geli
şimlerin yaşanacağı bir dönemin içine giriyoruz. İnsanların ve toplumların ortak özelliklerin
den, doğal yapılarından ötürü entegre olacakları bir düzene doğru gidiyoruz. Bu düzen, de
mokrasili, özgürlüktü, dayanışmalı, barıştı, kültürlü, ilimli, uzlaşmalı ve anlaşmalı olacaktır.
insanlar bu dönemde ırklarına, cinslerine, renklerine, dinlerine, dillerine ve bölgelerine göre
değil, bilgilerine, ahlaklarına ve demokratlıklarına göre değerlendirilecektir. Herkesin her yere
gidebilmesi, her şeyi görebilmesi, konuşabilmesi, sorabilmesi, öğrenmesi, tepkilerini ve görüş
lerini baskısız, sansürsüz açıklayabilmesi en çok gerekir haklarından olacaktır. Paranın, bono
nun, arsanın, binanın, altının, gümüşün önemi ve önceliği, eskiye göre, bu dönemde azalacak
tır. Her konuda, öncelikle haklar ve özgürlükler konusunda büyük bir entegrasyon daha şim
diden ekonomide, haberleşmede ve elektrikte başlamıştır. Bağımsızlık ve özgürlük isteklerinin
önüne durulamayacak, dünyada devletlerin devletlere bağımlılığı kalkacak, tslamın felsefesi
olan eşitlik ilkesine doğru adımlar hızla atılacaktır.
tşte, bütün bunların olaşacağı, olgunlaşacağı bir sırada, size ilmi, aklı, mantığı, sevmeyi,
esirgemeyi, kardeşliği, barışı, yardımlaşmayı, anlaşmayı, ahlakı, adaleti, eşitliği emreden; zul
mü, cehaleti, haksızlığı, üstünlüğü, köleliği, küçültmeyi, işkenceyi, gururu, kibri, riyayı, haseti, fesatı, nefse uymayı reddeden tslam Dininin önemle üzerinde durduğu ilim, akıl, eğitim,
insan hakları, barış konularındaki görüşlerini sunacağım.
Önce, ciddî bir inceleme ve araştırmadan sonra bilgi ve belgelerle, bundan önceki yılların
bütçelerinde de görüşlerini ortaya koyan partilere ve değerli arkadaşlara, tslam Dini konusun
daki çoğu ortak görüşlerinden ötürü takdirlerimi ve tebriklerimi sunmak istiyorum. Ben, üçdört sene önceki konuşmaların bazı bölümlerini aktarmak istiyorum.
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Eski zabıtlardan bir pasaj: Bir arkadaşımız, "İnancımız odur ki, semavî dinlerin en so
nuncusu ve en gelişmişi, eskilerin tabiriyle "Mütekâmili", dinimiz olan İslam Dinidir. Ortaca-,
ğın kana, zorbalığa dayalı bozulan ahlak ve dünyevî düzeni içinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile insanlığa yeni bir umut getiren Müslümanlık, hiç kuşku yok ki, dünyamızın bu
alandaki en büyük devrimlerinden birini yaratmıştır" diyor,
Başka bir zabıtta, yine bir arkadaşımız, "Sayın milletvekilleri, biz, milletiyle, ülkesiyle
bölünmez bir bütünüz. Bu bütünlüğümüzü sağlayan, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Ata
türk, onun demokratik ve çağdaş fikirleridir. İslam Diniyle paralellik arz eden bu fikirlerde
vatan sevgisi, insan sevgisi, hak, hukuk ve barış vardır.
Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün yaşadığı laik Türkiye Cumhuriyeti döneminde,
dinin ve dinî duyguların her türlü istismarı önlenmiştin İslam Dinini, hak, hukuk, kardeşlik
ve barıştan yana, insana insan olarak değer veren sosyal yapısıyla, sosyal demokrat görüşle
paralellik arz ettiği için inanarak savunuyorum" diyor; "Laiklik din düşmanlığı demek olma
dığına göre, bu konuya, din ile devlet işlerinin ayrılması, dinî inaçlara baskı yapılmaması" di
ye devam ediyor.
Birçok arkadaşımız Bütçe Komisyonunda şahısları adına konuşurken, buna benzer, çok
değerli, çok çağdaş, tslamın eğitimiyle ilgili olarak görüşler ortaya koymuşlardır. Bunlardan,
bize çok gerekli, çok geçerli olanlarını izninizle bir sefer daha bilginize sunmak istiyorum :
"Göksel dinlerin en gelişmişi tslamdır. Ortaçağdan sonra en büyük devrimi İslam yarat
mıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının, yurttaşlarımızı, bilime dayalı, araştırmayı ve öğrenmeyi
seven yaklaşımıyla kucaklamasını istiyoruz" diyor bir arkadaşımız.
Diğer bir arkadaşımız, din eğitiminin bilimsel olmasını; başka bir arkadaşımız, gerçek din
eğitimini istiyor; son arkadaşımız, inanç ve fikir özgürlüğüne konulan engellere kesinlikle kar
şı olduğunu ifade ediyor.
Bundan daha güzel bir ortak görüş belki de bugüne kadar bu Mecliste az ortaya konmuştur.
Şimdi, ben, tespit ettiğim, önem ve öncelik verdiğim bazı konulara temas etmek istiyo
rum. Yalnız, bu konuları dile getirirken affınıza sığınacağım. Çünkü, bunları yerli yerinde say
mamız, vaktin darlığı ve konuşmanın uzatılamaması sebebiyle mümkün olamayacaktır zanne
diyorum.
Ben, evvela, akılla ilgili, tslamın akıla verdiği önemle ilgili bir değerlendirme ve giriş yap
mak istiyorum.
İslam Dini, barış dinidir. İslam, bildiğiniz gibi, selamdan gelir ve "Selam" barış demek
tir. 1400 sene evvel bu dinin adı "Barış Dini" olarak ortaya konulmuştur. Barış Dininin "Akıl
dışı, çağdışı, akılcılığa karşı, bilimsellikten yoksun, çöl anlayışçılığı, din kurumunun ideolojisi
şeriat, sömürü aracı olan din" gibi deyimlerin hedefi olduğunu üzülerek izliyor ve bazen de
dinliyoruz.
Demokrasiyi ve özgürlüğü çağdaşlaşmanın gereği sayan -ki öyledir- bazı aydınlarımızın
ve düşünürlerimizin dine böyle bakmalarına ve bu şekilde yaklaşmalarına, önyargıyla yaklaş
malarına üzüldüğümüzü huzurunuzda ifade etmeden geçemeyeceğim.
Benim tespit edebildiğim kadarıyla, bundan sonra dinimizin akılla ilgili hükümlerinden,
hadislerden, âyetlerden bahsetmek istiyorum. Demin söylediğim sebeple, biraz sıkıcı olursa,
beni bağışlamalısınız; çünkü, başka zaman, bazı görüş sahiplerini bir iki cümleyle tatmin et
mek mümkün olamıyor maalesef.
— 366 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

0:2

"Birbirinize, aklın kemalini tavsiye edeniz. Emredilenleri de, yasak edilenleri de, akılla
bilmiş olursunuz.
Rabbinizin nezdinde sizi kurtaracak olan aklınızdır.
Kişinin aklı tamam olmadıkça, güzel ahlakı tamam olmaz.
İnsanlar, aklının miktarı nispetinde yükselirler.
Her şeyin dayanağı, direği, herkesin bineği vardır; insanın dayanağı, direği ve bineği, akıldır.
Riyaset, (başkanlık) akıl iledir.
Dünyada ve ahirette üstünlük, akıl iledir.
Mü'minin âleti akıldır.
Müminlerin en sevimlisi, akılca kâmil olanıdır..."
Yukarıda sıraladıklarımla, aşağıda sıralayacağım görüşleri bağdaştırabilmek mümkün mü
dür? idrakinize bırakacağım ve idrakinize sığınacağım...,
"Akıl cağının başlamasından sonra din iki nedenle kullanıldı" diyor, birisi...
"1. Liberal kapitalist toplum düzeninin yol açtığı türlü eşitsizlikleri saklamak veya meş
ru kılmak.
2. Uluslararası ilişkilerde sömürgeciliği haklı kılmak ve de kolaylaştırmak."
Diğeri, "Din afyondur",
Bir başkası, "Din dogmadır" diyor.
"Kadını yarım insan sayan zihniyeti devletle toplum düzeninde geçerli kılmaktır" diyor
bir başkası.
Bunların hepsinin belgeleri var. huzurunuzda açıklamıyorum; bende mahfuzdur.
"Günümüzden bin yıl önceki bilgilerle -yani tslamın doğusundaki günü kastediyor- yo
rumlar yaparak kuşkulu temeller üzerine kurulmuş din kuralları...
Kadınla beraberlikte, evlilik şart değildir" diyor.
TALAT SARGIN (Tokat) — Kim diyor?
ATİLLA tMAMOĞLU (Devamla) — Nikahlanmadan beraberlik, boşanmadan bırakmak,
tslamdan evvelki toptum anlayışı bu idi. Gerçek çağ dışı anlayışın bu olduğunu, huzurunuzda
tespit etmek zorundayız. Hazreti Muhammed'in bir hadisini de bu münasebetle huzurunuzda
yine arz etmek istiyorum : "Boşanma hakkının kullanılması, helal olan şeylerin en sevimsizidir."
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünyada olup bitenleri, şu anda olup bitenleri hatır
da iyi tutmak gerekir. Kızıl Çin'de 2 500 Türk, "Dinsel Âdetler" adlı kitabın tslamı rencide
ettiğini, iğrenç benzetmeler yapıldığını ileri sürerek, kitabı yasaklattırmışlardır. Komünist ül
kelerde, komünizmin uygulandığı ve geçerli olduğu ülkelerde, bu işler böyle yürüyor. Bu olay
dan 13 gün sonraki bir yazıda, "Kur'an, Tanrı kelâmı olarak bilindikçe, ona inananlar için,
demokrasi, gereksiz hatta saçmadır" görüşü ileri sürülüyor ve bütün insanlar, demokrasi düş
manı ilan ediliyor.
Şu anda, bütün gruplara takdirimi ve teşekkürümü belirttim, bütün grupları ve partileri
tenzih ederek huzurunuzda konuşuyorum, kimseyi hedef almıyorum; bunu özellikle belirtmek
istiyorum.
Kur'an'a inanan herkes, demokrasi düşmanı ilan ediliyor!
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Başka kitaplar da var... O kitaplara inanılan ülkelerde de mi demokrasi saçmadır? Her
yerde toplumlar var, milletler var, onların dinleri var, kitapları var... Bu görüşün sahiplerine
göre, öyle demek oluyor ki, hiçbir yerde; Batıda da, Doğuda da demokrasi yoktur ve olmaya
caktır!
Dünyada hiçbir din, hiçbir demokratik ülkede -komünist ülkeler hariç- gelişmenin, çağ
daşlaşmanın, medeniyetin engeli, düşmanı olarak görülmemiş ve gösterilmemiştir.
"Muasır medeniyet" deyiminin sahibi Büyük Atatürk, "Hangi şey akıla, mantığa ve ülke
çıkarlarına aykırıdır; o, biliniz ki İslam'a da aykırıdır" diyor. Bunu, incelemesiz ve araştırma
sız yazı yazmadığını bildiğimiz Sayın Uğur Mumcu'nun makalesinden aldım.
Yukarıdaki, tslamı akıldışı ilan eden sözlerden bazılarının sahipleri, üzülerek söyleyelim
ki, bu ifadelerini, Atatürkçü düşünceye ve Atatürkçü Düşünce Derneğine sığınarak dile getiri
yorlar. Bu konuyu burada bitiriyorum ve izninizle tslamda ilim konusuna geçiyorum.
Sözlerimin başında söyledim, ben bu konuşmamla iki üç konuyu yahut dört konuyu hu
zurunuzda dile getireceğim, sabrınıza sığınarak.
Bunlardan ikincisi de ilimdir. Benden evvel konuşan arkadaşlarım, tslamın ilime nasıl yak
laştığını, nasıl baktığını genel hatlarıyla ortaya koydular. Ben de, gene biraz evvelki usul ile,
örnekler vererek konuya gireceğim ve öyle açıklayacağım.
Değerli milletvekilleri, tslam Dini, insanı kâmil yapabilmek, insanı insan gibi yetiştirebil
mek için çok güzel hedefler koymuş, etkin kurallar derpiş etmiştir; bunun için, ilk emri, "Be
şikten mezara kadar oku" olmuştur, tlim ve eğitim için engel tanımamış, meşakkat ve mazeret
kabul etmemiştir. Âlime verilen şefkat yetkisi, Peygamberimizden başkasına verilmemiştir. Her
âyetin sonu, o sebeple; "fikredesiniz, zikredesiniz, bilesiniz, düşünesiniz" diye biter, Kur'an'da.
Hiçbir tslam bilgini yoktur ki, eserinin, mesaisinin büyük bir kısmını ilme vermemiş ol
sun. tşte, şimdi huzurunuzda, incelenmediği için çok sık duyulmadığını sandığım ilmin gerçek
değerini, ilme gerçek yerini veren bazı âyet, hadis ve sözleri sıralamak istiyorum.
"Dalkavukluk, inananın ahlakından değildir. Bir yerde caizdir : öğrenci, öğretmenine dal
kavukluk yaparsa.
tki kişiye insan denir ; öğreten ve öğrenen.
Hediyenin ve atiyenin en güzeli ilimdir.
tlim hâkimdir, mal mahkûmdur.
Bir insanın şerefi, kuvvetinden gelmez; insana şeref veren şey, ilimdir.
tlimsiz okunan Kur'an, bir yarar sağlar mı?" Hz. Muhammed.
Tabiî, ilimsiz okunan hiçbir şey yarar sağlamaz; ilimsiz konuşma da öyle... Bilinçsiz yapı
lan ibadet de, yorgunluk sayılmış tslamda...
"İnceleme ve araştırma en büyük cihaddır.
tlmî sohbet, bir miktar ibadete bedeldir.
İnsanları, Tanrının yoluna, hikmetle (bilgiyle), güzel öğütlerle davet eyle ve onlarla en gü
zel şekilde tartış." tbrahim suresi, 25.
"Bütün insanlar birer ölüdür; ancak ilim ehli diridir.
İlimle desteklenmemiş, izzetlerin sonu, zillettir.
Âlimler,ümmet için, ana ve babalarından daha hayırlıdırlar.
timi, ehlinden saklayan, zalimdir.
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İnsanlar, bilmediklerinin düşmanıdır.
Sabırlı âlime ilim yoktur. İlim öğrenememekten daha büyük bir kayıp yoktur.
Kalp, hasta gibidir; üç gün bilgi almaktan men edilirse, üç gün üst üste ölür." Bizim duru
mumuzu izah edemeyeceğim!..
ölümünün yıldönümü dolayısıyla, büyük Türk ve tslam düşünürü, bilginler sultanı Mevlana'yı, huzurunuzda rahmetle anmayı bir borç biliyorum ve O'nun da ilimle ilgili bir sözüne
yer vermek istiyorum : "Tüm evren ölüdür, bilim candır."
Yukarıdaki bilgilerin çok fazlasına sahip olduğunu bildiğimiz değerli islam bilginlerimi
zin eğer imkân bulabilirlerse, kendilerine imkân yaratılırsa demokrasi dünyasında zaman ge
çirmeden yer ve görev almalarını, bu konulardaki toplantı ve panelleri devamla izlemelerini,
ona iştirak etmelerini gönülden diliyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uluslararası barış ve anlaşmalar yeterli ve yansız gö
rülmeyebilir. Ama, Birleşmiş Milletlerin, Irak'ın Kuveyt'i işgali konusundaki tavrı ve kararı,
Afganistan ve Filistin işgallerinden sonra, önemle ve ibretle üzerinde durulmaya değer bir dav
ranıştır.
Anlaşmaların geçerliliği ve anlaşmalarla barış fikrine hizmet edilmesi isteği rağbet kazan
maya başlamıştır. Bu konuda yılda bir veya birkaç defa uluslararası düzeyde ikili ve çoklu gö
rüşmeler, anlaşmalar yapılmaktadır.
"Selam" sözcüğünün, demin, "barış" anlamına geldiğini ifade ettim, tslam Dininin, de,
barış dini olduğu gerçeğini, hiç olmazsa özüne uygun ve sadık biçimde bundan sonra uluslara
rası düzeyde dile getirmekte daha fazla gecikmemek gerekir. Bu konuda, Peygamberimizin çok
değerli bir önerisini yine hatırlatmak isterim "Sizi birbirinize yaklaştıracak ve sevdirecek bir
yol göstereyim mi? Selamı, biriniz, diğerinizden esirgemesin." Yani, açıklama yaptıktan sonra
"barış" demeye gerek görmüyorum : barışı, biriniz diğerinden esirgemesin.
Sayın Başkan, insan hakları meselesi -öncesini bilemiyorum ama- Hazreti Muhammed'den beri kutsal bir mesele olarak sürüp gelmektedir. Bu uğurda nice ülkeler ve toplumlar, ne
çetin mücadeleler vermişlerdir...
Bir sene evvel Millî Savunma Bakanlığının bütçe görüşmelerinde, Rusya'nın doğusundaki
Türk ve Müslüman cumhuriyetlerin de, doğu Avrupa devletlerinin sağladığı hakları isteyecek
lerini söylemiştik, tnsan Hakları Evrensel Bildirisinin iki gün evvel kutlanan yıldönümünden
sonra, hem bu haklar bildirgesine katkıda bulunmak, hem de bu haklara, dinimizdeki çok da
ha kapsamlı ve çeşitli, aynı zamanda hayatî kul haklarını ekletmek için çalışmalar yapmamız
gerekiyor. "Kul hakkı dendiği zaman, herhalde, insan haklarını ifade ettiğimizi, Yüce Heyeti
nize ayrıca açıklamaya gerek olmadığını zannediyorum. Biz, kul haklarını anlamadığımız için,
insan hakları konusuna girememişiz ve yine üzülerek ifade edeyim ki, geride kalmışız.
Anlaşmaların ve insan haklarının tslam Dini açısından taşıdığı önemi daha iyi açıklar,
amacımızı daha net ortaya koyar düşüncesiyle yine bazı hükümlerden bahsetmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, süreniz dolmak üzeredir; lütfen toparlamaya çalışın.
ATİLLA tMAMOĞLÜ (Devamla) — Sayın Başkan, tamamlamak istiyorum. O zaman
hiçbir açıklamaya girmeden şu hususları çok süratle sayacağım :
İnsanların akrabalık derecesine getirilmesi hedeflenmiş, insanların kardeş oldukları belir
tilmiş ve "Âdem'den yaratıldınız" denilerek, kardeşliğin gerekçesi ortaya konulmuştur.
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Müslümanlarla anlaşma yapmış müşriklerin, Müslümanlardan diyet almaya hakları ol
duğu belirtilmiş ve tslam, "o diyet müşriklerin veresesine de verilir" hükmünü getirmiştir.
İslam düzeni, elinde anlaşma bulunan fakire karşı, bir Müslümanın diğer Müslümana yar
dım etmesini de haram kılmıştır, tslam Dini, anlaşma hukukunu, kendi iç hukukunun üstünde
tutmuştur.
tslam Dinine göre, barışı, yalnız, saldırı ve zulüm bozar.
tslamda, savaşa katılmayan çiftçiler hakkında "Allah'tan korkunuz" diye, şimdiye kadar
hiç üzerinde durulmayan bir hüküm vardır.
"Bir kavme düşman olmanız, onlar hakkında sizi adaletsizliğe sevk etmesin.
Saldırganlar, barışı sizin lehinize bırakırlarsa, bunlara dokunmak için Allah size yol ver
medi. Savaşta, saldırganlar, saldırılarından vazgeçerlerse, zalimlerden başkasına dokunulmaz.
Bir insan, diğer bir insanın kendisinden hukukça denkliğinden şüphe ederse, o kimse ol
gun bir Müslüman değildir."
Sayın Başkanım, süremin az kaldığını biliyorum, devam etmiyorum, ancak insan ve kirli
lik konusundaki görüşlerimizi dile getirmek, ortaya koymak istiyorduk...
BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, bu güzel konuşmanızı tamamlamanız için size bir gün gün
dem dışı söz vereceğim efendim.
ATİLLA tMAMOĞLU (Devamla) — Tamamlayacağım Sayın Başkanım.
Çevre kirliliğinden evvel -çevre kirliliği de çok önemli tabiî, ama çevreyi kirleten de önem
li çevreyi kirletenin de kim olduğunu çevreyi kirletenin, kirlilikten kurtarılmasının gerekliliğini
anlamamız gerekiyor.
Bu çok önemli bir konu. Bunun üzerinde aslında uzun boylu durdum, fakat içki, kumar,
gibi insanı kirleten önemli konulara bugünkü dünyada kimlerin tedbir aradıklarını huzuru
nuzda yine ifade etmek istiyorum. Bu konuda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde, al
kolle savaş sebebiyle, alkolden elde edilen gelirlerin düşmesinden korkulmakta... Alkole ba
ğımlılık o kadar büyük boyutlara ulaşmış; insanı kirletecek boyutlara...
Uyuşturuculara karşı savaş için Birleşmiş Milletlerin ciddî bir araştırma içinde olduğu ve
bu konuda bir plan hazırladığı bilinmektedir. Hiç şüphe edilmesin, yüce dinimizin, insanı ko
rumak için yasakladığı her şeyle, bütün dünya bundan sonra da mücadele etmeye mecbur ka
lacaktır. Bu konularda da tslam Dini öncülük görevini, daha ilmî daha kapsamlı olarak bun
dan sonra da sürdürmelidir.
Günde 40 bin çocuğun öldüğü dünyamızda, savaş harcamalarına getirildiği gibi, lüks ve
gereksiz harcamalara da, herhalde, kesinti ve kısıntı getirilebilecektir, getirilmesi için gayretler
sarf edilecektir.
Sayın Başkan, çok önemli bir konuya temas ederek sözlerime son vereceğim. Son zaman
larda ümmetçilik konusu ortaya atılır oldu.
Bu, çok tehlikeli bir kışkırtmadır. Sebebi, herhalde, gündem yaratmaktır.
Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in ümmeti olduklarına inanırlar ve bununla şerefle
nirler. Hazreti Muhammed'i Allah'tan, Müslüman milletimizi Hazreti Muhâmmed'e bağlılık
tan kimse koparamaz. Allah'tan sonra, inancımız gereği sığınacağımız kimse, şefaatini umdu
ğumuz Peygamberimizdir.
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Irkçılık konusundaki görüşlerimizi biraz evvel Yüce Heyete arz ettik. Dinimizin lideri, Arabın
Arap olmayana, Arap olmayanın Araba üstünlüğünü, ilahî emir gereği reddetmiştir. Bu açık
ifadeden sonra, herhalde, Parlamentonun dışından kaynaklanan, bu millî bütünlüğü bozucu
tahrike kimse itibar etmez. Bu görüş, kimseye yarar da getirmez.
Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize, Diyanet camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Doğru Yol Partisi Grubu adına, beni dinlediğiniz için hepinize
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tmamoğlu.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum.
Gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse burada, hakikaten eski yıllardan farklı ola
rak ve diğer bütçelerden de farklı olarak, söz alan arkadaşlarımız -yine kendilerinin ifadesiylebirçok konuda ortak bir yerde buluşmuş oldular. Evvela bunları burada ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim; bağışlayın.
Günlerden beri milletvekilleri, TRTnin tutumunu eleştirmektedir. Ben TRT'yi eleştirme
noktasında değilim; ama, milletvekilleri adına TRT yöneticilerine bir şey söylemek istiyorum;
günlerce hazırlık yaparak bu kürsüde konuşan milletvekillerine kameraman kamerayı hiç çe
virmezken, bakan çıktığında kamerayı çevirme gereğini duyuyorlar. Bu tutumlarına devam eder
lerse, TRT bir gün bu Meclisten içeri giremeyecektir. Yöneticilerin bunu böyle bilmesini rica
ediyorum. (Alkışlar)
Buyurun Sayın Bakan. Kusura bakmayın.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hangi ortak noktalarda buluştuk; onu ifade etmek istiyorum. Evvela, dinin lüzumu bura
da belirtildi. Bu, Türkiye'de gelmiş olduğumuz nokta itibariyle fevkalade önemlidir. Çünkü,
her cemiyette, her toplumda herhangi bir dine inanmayan insanlar olmuştur; ama, dinin tü
müyle inkâr edildiği, dinsiz bir toplum, bugüne kadar tarihin hiçbir döneminde olmamıştır.
Burada bu tarihî hakikat, bütün konuşmacılar tarafından dile getirilmiş oldu. Din lüzumlu
dur. Esas itibariyle dünyanın bugünkü geldiği noktada, dünyadaki bu büyük sosyal değişim
karşısında bunun aksini savunmak da mümkün değildir. 70 yıllık ceberrut ve Marksist bir ida
reden sonra Sovyet blokunda bile artık dinî faaliyetler serbest bırakıldı. Bulgaristan dinî faali
yetler noktasında birtakım düzenlemeler yapma aşamasına geldi. Doğu ve Batı Almanya bir
leşmesini, gitti kilisede kutladı. Batı dünyasının, medenî dünyanın dine karşı olan tutumu, dav
ranışı ve bu konuya verdiği ehemmiyet belli; ama zaman zaman Türkiye'de, dinin lüzumlu ol
madığı, hatta ve hatta bir kısım gelişmeleri, birtakım merhaleleri kat edemediysek, birtakım
ilerleme noktalarına gelemediysek, bunun dinden dolayı olduğu noktasında da yazı yazanlar
oldu, fikir beyan edenler oldu; ama, bugün 1991 bütçesi görüşülürken, dinin lüzumlu olduğu
hususunda herkes müttefiktir. Bu önemli bir gelişmedir. Çünkü, bunun lüzumunu kabul ettik
ten sonradır ki, birtakım işlemler yapılacaktır. Eğer bugüne kadar toplumda gördüğümüz bir
takım yanlışlıklar varsa, çarpıklıklar varsa, bunun lüzumunu yeteri kadar idrak edemeyişimiz
den dolayıdır. İdrak edilmiş olsaydı, ehemmiyetiyle mütenasip tedbir alınırdı, para konurdu,
tahsisat ayrılırdı, müesseseleşmesine gidilirdi. Birinci nokta bu.
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İkincisi : Bütçenin yetersiz olduğu noktasında Sayın Şahin'in bir görüşü var.
Ona teşekkür ediyorum. Çünkü, ben yine hatırlıyorum, daha geçen sene Diyanet bütçe
siyle ilgili 788 milyarlık bir ödenek konulduğu zaman, hemen buradan çıktıktan sonra, o yılki
basında çıkan yazılara da bakmak mümkün. Bu kadar önemli bir paranın ayrılmış olmasıyla
ilgili birtakım çağrışımlar yapılmaya çalışıldı; bu miktarda bir ödeneğin ayrılmış olmasını bazı
şeylerin göstergesi gibi algılanması noktasında telkinler, tavsiyeler oldu; ama, bugün görüyo
ruz ki, yüzde 50'nin üzerinde bir artış sağlanmış olması karşısında, bunun dahi yetersiz oldu
ğunun söylenmiş olması da, yine bir tespitin, bir doğrunun burada ifade edilmiş olmasıdır.
Üçüncü bir konu : Yine üzerinde mutabık kalınan bir konu, diyanetin lüzumudur, Diya
net teşkilatının lüzumudur. Eğer, Diyanet teşkilatının lüzumu bugünkü gibi anlaşılmış olsaydı,
ona göre tahsisat ayrılırdı, diyanete ona göre önem verilirdi, Diyanet İşleri Başkanı ona göre
toplumumuzda bir kıymet ifade ederdi ve bugün şikâyet ettiğimiz bazı hususlar da gündem
den çıkardı. Zaman olmuştur ki, açık, hatta bir devrin meşhur sözüdür, "Diyanet tşleri Baş
kanının da Tapu Kadastro Genel Müdüründen farkı yoktur" denilmiştir. Burada herhalde bu
kuruluşa verilen bir ehemmiyeti ifade ediyor. O halde şimdi, Diyanet teşkilatı lüzumludur, Di
yanetin bütçesi yeterli değildir ve din lüzumludur.
Yine bir gerçek daha burada ifade edildi: Bugüne kadar telkin edilenlerin aksine, Müslü
manlık, münhasıran Müslümanlık, ne gelişmeye, ne ilerlemeye, ne de Türk toplumunu daha
ileri bir noktaya götürmeye engel teşkil etmemiştir. Bu da, Meclis kürsüsünden ifade edilen
bir başka tarihî gerçektir. Çünkü, bugüne kadar bunun tersi noktasında çok fikirler söylendi,
çok yazılar yazıldı, hatta belki de insanlarımız bundan dolayı birbirleriyle karşı karşıya geldi
ler. Bu, önemli bir noktadır.
Şimdi Diyanet bütçesi vesilesiyle üzerinde duracağımız bir başka konu : Tabiatıyla Sayın
tmamoğlu'nun burada dile getirdiği hususlara yürekten katılıyorum; ama, bir şey belki göz
den kaçtı. Şunu ifade etti; "İnsan bilmediklerinin düşmanıdır." O halde "Bugün Türk toplu
munun meselesi nedir?" dersiniz; en önemli meselesi, en baş meselesi, ister ekonomik prob
lem, ister sosyal problem, ister kültürel problem, hangi problemi alırsak alalım, Türk toplu
munun bugün en baş meselesi, bilmektir. Onun için de, ne zaman, "bilmek" meselesi günde
me gelirse, şunu söylemek mtfmkün : Ben de diyorum ki, bugün birçok meselede insanlarımız
karşı karşıya getiriliyorsa, insanlarımız şu veya bu şekliyle kamplara bölünmek isteniyorsa, bunun
temelinde bilgisizlik yatıyor. tşte,yDiyanet bütçesi söz konusu olduğu zaman din, devlet ve la
iklik meselesi her defasında gündeme gelmiştir. Bu işin temelinde de bilgisizlik yatıyor; ama
ne yazık ki, toplumumuzda bir kısım insanlar hem bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor. İşte,
bu işin içinden çıkılması fevkalade zordur. Hem bilmiyor, hem de bilmediğini bilmiyor! O hal
de, burada yapılacak iş, insanlarımızı karşılıklı sucudur veya bucudur diye ayırmak yerine, şundan
yana veya bundan yana insanlar, gruplar partiler, görüşler diye ayırmak yerine, işin temeline
inmek lazım; din, devlet ve laiklik konusundaki meselemizi doğru baza oturtmak lazım. As
lında din, devlet ve laiklik konusunda, insanımızın çok büyük ekseriyetinin hemen hemen hiç
bir problemi yoktur, köyde çalışan insanımızın böyle bir problemi yoktur; esnafımızın, tüccarmu/ın önemli bir kısmının böyle bir problemi yoktur. Esas mesele, bu meseleyi bilmesi gere
kenler arasındadır, sıkıntı oradadır. Bilmemek, bilmediğini de bilmemek, bilir gibi gözükmek,
bildirini zannettiğimiz birtakım sıfatlara sahip olmak; ama bunun sonucunda yine de işin özüne
inenıenıek gibi bir sıkıntı ile Türkiye karşı karşıyadır.
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Bakınız, Müslümanlık, bizim milletimizin 1 000 yıldan beri kabul ettiği bir inanç sistemi
dir. Bunun, toplumumuzun her kesiminde, hayatımızın her safhasında çok büyük etkileri ol
duğu da muhakkaktır. Müslüman olduğumuz için de iftihar ediyoruz, bundan dolayı herhangi
bir sıkıntımız da yoktur. Laiklik; o da bir hayat tarzıdır, özellikle, cumhuriyetimizle beraber,
Anayasamızın vazgeçilmez, değişmez bir prensibidir. Demin de ifade ettim, toplumumuzun
büyük bir kesimi, bu konuyu birbirine karşı iki müessese, iki kavram olarak da mütalaa etme
miştir. Peki o zaman bu, dindar olan olmayan ya da laik olan olmayan kavgası nereden çıkı
yor; o mesele şuradan çıkıyor : Hakikaten 60 yıldan beri -zaman zaman ikinci plana itilirTürkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türkiye'nin ilerlemesinin önüne set çekmek isteyenler, Türk
Milletinin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyenler, hemen bu konserve gündemi gündeme ge
tirirler, kapağını açarlar ortaya sürerler. 2000 yılına geliyoruz, hâlâ Türkiye'nin meselesi: Laik
olan olmayan tartışması. Bu nereden gündeme geliyor? Gayet açık ve seçiktir. Plan ve Bütçe
Komisyonunda da ifade ettim, burada bir defa daha ifadede hiç mahzur görmüyorum, bu mem
leketin tarihinde, hakikaten, üzerinde yaşadığımız coğrafya sebebiyle, dünyanın en hassas böl
gesinde yaşamış olmamız sebebiyle, dünyadaki dengelere en fazla tesir eden bir güce, bir yapı
ya sahip olmamız sebebiyle, Türk Milletinin gelişmesini, güçlenmesini istemeyenler, her defa
sında milleti karşı karşıya getirecek birtakım meseleler bulmuşlardır. O mesele bittikten hemen
sonra bir başka mesele gündeme gelmiştir.
Şimdi bakınız, Türkiye'nin son yirmi, otuz yıldır gündemindeki mesele nedir? Sağ-sol kav
gası, sağcılar-solcular... Bundan dolayı sokaklar ayrıldı, kıraathaneler ayrıldı, şehirler birbiri
ne düşman hale getirildi, üniversitelerimiz uzun süre kapalı kaldı; bu memleket için fevkalade
önemli, Allah'ın bu memlekete nimeti olan S bin insan -bir sağ-sol kavgası sebebiyle- öldü,
70 bin insan cezaevlerinde, binlerce insan da sakat kaldı, birçok aile mağdur oldu... Bu otuz
yıllık sağ-sol kavgasının sonunda ne oldu, acaba Türkiye nereye geldi; sağcı olanlar kimlerdi,
solcu olanlar kimlerdi? Bu işin sonunda Türkiye nereye geldi? Hiçbir yere gelmedi; her defa
sında kaybeden, bu millet oldu.
Şimdi o kavga bitti, özellikle dünyada sosyalizmin iflas etmesi karşısında, aklı başında
olan bir insanın -aklın ne kadar önemli olduğu yine burada ifade edildi- artık Marksizmi sa
vunması mümkün değildir. Bir fantazi fikir olarak, bir felsefî fikir olarak bunu savunanlar
olabilir; ama, dünyanın geldiği nokta itibariyle artık kimsenin Marksizmi savunması mümkün
değildir.
Şimdi, Türk insanını sağ-sol kavgasıyla bir yere getirmek mümkün değildir. O halde bir
başka önemli nokta bulmak, oradan bu toplumu kaşımak lazım, oradan 57 milyon insanı kar
şı karşıya getirmek lazım. Nedir o? Zaman zaman unutulan, üzeri küllenen ve -başta da söyledimtoplumumuzun hiç de kabul etmediği, benimsemediği bir tartışma başlatılıyor : Laik olan ya
da olmayan; laikliğe taraftar olanlar, olmayanlar; dindar olanlar, olmayanlar. Bu, Türkiye'de
fevkalade önemli bir kavga gündemi olarak önümüzde duruyor. Herkesin buna dikkat etmesi
lazım. Çünkü, Türkiye demokrasi ile idare edilen bir memlekettir. Kaldı ki, şimdi bir başka
konuyu tartışıyoruz : Fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti, vicdan hürriyeti. Herkesin her mesele
ye bu kadar toleranslı baktığı bir ortamda, insanlarımıza, 'şuna taraftar olanlar, buna taraftar
olanlar' diye ayırmak, bizzatihi bir yanlışa çanak tutmak anlamına gelir. Buna herkesin dikkat
etmesi gerektiği inancını taşıyorum.
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Yine burada dile getirilen bir başka konu da istismar. Tabiî ortada bir problem varsa, bir
meseleyi devamlı problem olarak ortaya atıyorsak, problemin istismarını yapanlar olur. Siz,
dinle devleti, dindarla laiklik kavramını devamlı problem olarak tutar da, bunları, karşı karşı
ya olan müesseseler, kurumlar, düşünceler olarak gösterirseniz, bunun istismarını yapanlar olur.
Hem sadece sizin, bizim bu noktada gayretimiz de yetmez bu istismarı önlemeye. Orada yapı
lacak şey, insanlarımızı bilgili kılmaktır, işin aslını öğretmektir ve demin söylediğim tarihî bir
takım gerçeklerin de Türk insanının kafasına nakşedilmesi lazımdır, önümüze getirilen her
meseleden bir başkasının, menfaat temin etmek istediğini, Türk insanını bölmek, parçalamak
istediği gerçeğini her Türk vatandaşının bilmesi lazım.
Şimdi, laik olan olmayan, dindar bulunan bulunmayan; bunun istismarı... Hep din istis
marından bahsediliyor; ama hakikaten salim kafayla düşündüğümüz zaman, dinin istismarını
yapanlar vardır da, acaba laikliğin istismarını yapanlar yok mudur? \ani, buna tümüyle "Hayır"
demek mümkün müdür? Siz, bu kavgayı ortada tuttuğunuz sürece, iki taraflı istismar da olur;
ama maalesef öyle olmamıştır, hep din istismarı gündeme gelmiştir; fakat laikliğin istismarı
noktasında hiç kimsenin bir tepkisi olmamıştır. Artık, bir kısım yerlere yaranmak için, laikli
ğin ticaretini yapmak için, laikliği söyleye söyleye birtakım yerlere rampa yapmak için, hatta
dün o partide, bugün bu partide; bugün demokrat, yarın bir başka düşüncede olan çifte stan
dartlı, insanlar olmamış mıdır?.. Salim kafayla düşündüğümüz zaman bu noktada da "Evet"
demek gerekecektir. O halde, ister din anlamında, ister laiklik anlamında, isterse toplumun
başka hassas konularında yapılmak istenilen her türlü istismarı ortadan kaldırmanın yolu, in
sanlarımızı bilgili kılınması ve bu iki kavramın, birbiriyle kavgalı, birbiriyle bağdaşmaz iki ko
nu olmadığını herkesin kabul etmesi lazımdır, tşte, işi bu noktaya getirebilirsek herhalde birbi
rimize peşin hükümlerle değil, şu partiyi tutanlar şu fikirden yana, bu partiyi tutanlar bu dü
şünceden yana veya dine daha az ehemmiyetveriyor, daha çok ehemmiyet veriyor veya laikti,
değildi tartışmaları bir gün gelir bu memlekette de biter ve en evvel bitmesi gereken kavga da
bu kavgadır; çünkü, bu söz sadece bana ait değil, komisyonda da söyledim. Büyük Atatürk'ün
bu konuyla ilgili bir sözünü burada ifade etmek istiyorum; "Laik hükümet tabirinden dinsiz
lik manasını çıkarmaya yeltenen fesatçılara fırsat vermemek lazımdır" bu söz de Büyük Ata
türk'ün sözü.
Demek ki, bizatihi laiklik kabul edilirken, onun milletimiz için sağlayacağı avantajlar, im
kânlar düşünülmüş, ifade edilmiş, Anayasaya konulmuş; ama bunun istismarına yeltenecek
fesatçıların ve fırsatçıların olacağı da daha o zamandan ifade edilmiştir. O halde bu meseleyi
böylece kabul etmekte fayda var, böyle değerlendirmekte fayda var. Zaten her defasında Diya
net bütçesi görüşülürken bu konunun konuşulması dahi artık şu tarihten itibaren bana fevka
lade yanlış geliyor. Niye bir başka bakanlığın bütçesi konuşulurken değil de, hep Diyanet büt
çesi konuşulurken bu konu gündeme geliyor?.. Demek ki, daha biz başlangıçta bile, peşin hü
kümle Diyanet bütçesi üzerinde bu hassas konuyu gündeme getirmiş oluyoruz, yanlışlık bura
dadır. Diyanet bütçesi üzerinde bu konunun konuşulacak yeri olmaması lazımdır; toplumu
muzun fevkalade önemli konuşacağı daha pek çok sosyal mesele var. Bu sosyal meselelere in
sanlarımız olumlu baksın isteniyorsa, bu 57 milyon Türk insanını birlik ve beraberlik içerisin
de yaşatmak istiyorsak, birbirimize hoşgörüyle bakan bir toplum olmak istiyorsak, yani tabiri
caizse demokrat bir toplum olmak istiyorsak, Diyanet tşleri Başkanlığını daha fonksiyonel ha
le getirmek lazımdır. Fonksiyonel hale getirmek lazım ki, bu kavgalar bitsin, bu tefrikalar, bu
ayrılıklar bitsin ve 57 milyon Türk insanı tek bilek ve tek yürek olsun.
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Onun için ümit ederim bundan sonraki Diyanetin bütçe konuşmalarında, artık laiklik ve
din meselesi bir tartışma konusu olmaktan çıkmış olur; bu seneki bu görüşmeleri, bu anlamda
fevkalade memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.
Tabiatıyla bilim, ilim ve ilme verilen ehemmiyet burada ifade edildi. En evvel din adamla
rımızın meseleyi bilmeleri gerekir; çünkü bilmeyen insanın birçok şeyi doğru dürüst anlatması
da mümkün değil; ama kabul etmek lazım ki, din adamlarıyla ilgili birtakım nakısalar ister
samimî bir tespit, isterse din adamını istiskal maksadıyla, zaman zaman konuşulur. Şimdi, bir
müessesenin okulunu açamazsanız, mektebini açmazsanız, o takdirde bu iş kendi kendine na
sıl yürüyecektir? Türkiye'nin şu an çektiği sıkıntı, gördüğümüz birtakım yanlışlıklar veya bir
din adamına atfen söylenen, aklen kabul edemeyeceğimiz, dinen de kabul edemeyeceğimiz Eğer hadise aynen doğruysa, öyle kabul ediyoruz- şeyler nereden kaynaklanıyor? tşin bilinme
mesinden kaynaklanıyor. Bu memlekette zaman olmuştur ki, toplum hayatı için bu kadar önemli
bir konunun öğretilmesi, eğitilmesi, anlatılması noktasında mektep yoktur, okul açılmamıştır;
açılmayınca insanlar dini nereden öğrenecek?
Yine Komisyonda verdiğim bir misali ifade ediyorum; bir cemiyet hayatı düşünün, Anka
ra Şehrini düşünün. Burada yaşayan insanlar su kullanmak mecburiyetindedir. Siz arıtma tesi
sini kurmazsanız, sağlıklı bir şebeke döşemezseniz, suyu klorlamazsanız, sağlıklı suyu getir
mezseniz, insanların sağlıksız su içmesi kadar tabiî bir şey yoktur. Neticeye bakarak belli kesi
mi suçlamak da fevkalade yanlıştır : ama ne zaman ki bu hizmetleri verirsiniz, buna rağmen
yanlış neticeler çıkarsa, onun üzerine de hassasiyetle eğilmek lazımdır.
O halde, bu noktada din eğitimi, din öğretimi; ne dersek diyelim -O da bir kavga mevzuu
oldu bakınız, bir komisyonda, eğitim, öğretim; yine bu hassas nokta olduğu için- onu öğret
memiz lazım. En fazla ehemmiyeti o konuya vermemiz lazım. O takdirde, bugün şikâyet ettiği
miz birçok mesele de ortadan kalkacaktır.
Diyanet tşleri Başkanlığı, hakikaten bu konuda da ciddî gayretlerin içerisindedir, özellik
le televizyon çağına girdik. Biraz evvel burada ifade edildi, 6 kanalda televizyon yayını var. Tabiatiyle, bugün devlet kadroları içerisinde, yüksek tahsilli memur sayısının en az olduğu ku
rum Diyanet tşleri Başkanlığıdır. Şimdi, ne bekliyorsunuz? Yani, insanları ilkokul seviyesinde
tutacaksınız, onların yüksek tahsil yapması noktasında hiçbir gayret göstermeyeceksiniz, ça
ğın imkânlarından yararlandırmayacaksınız; ondan sonra da, ilkokul mezunundan, üniversi
teyi bitirmiş, doktora yapmış insan seviyesinde, o düzeyde bilgi isteyeceksiniz, görüş isteyecek
siniz, beyan isteyeceksiniz! Bu bir vakıadır. Yani, bu gerçeği gözden uzak tutmamak lazım.
Belki YÖK'ün, TRT Kurumunun bu konuya ağırlık vermesi gerekir. Artık açıköğretim im
kânları var. Gençlerimizin önemli bir kısmı, birçok bilimi, uzaktan kumandalı televizyondan
dinlemeye, öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda Diyanet tşleri Başkanlığının çalışması vardır, öyle
biliyorum, öyle ifade edildi. Ümit ederim ki, YÖK ve TRT Kurumu da meseleye olumlu bakar.
İnsanlarımızın doğru bilgileri edinmesi noktasında, bu imkânlardan istifade edilmiş olur. Ak
si halde, siz bu imkânlan sağlamazsanız, "Filanca köydeki vatandaş başına bir iş gelince, niye
gidiyor da çalıya bir çaput bağlıyor veya üfürükçüye gidiyor, falancaya gidiyor" diye suçlamak
fevkalade yanlış olur. Verin bu imkânları, insanlarınızı eğitin. Buna rağmen yanlış netice çı
karsa, o takdirde, hep beraber işin üzerinde dururuz.
Onun için, yapılan çalışmalardan bir tanesi budur. Ümit ederim ki, bunun 1991 yılı içeri
sinde realize edilmesi, bu fevkalade önemli olan problemi halledecek gibi görünüyor.
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tkinci konu, tabiatiyle, din adamındaki eğitim seviyesini yükseltebilmek, onlara daha ye
ni bilgilerin, çağımızdaki yeni gelişmelerin öğretilmesini sağlamak bakımından, meslek yük
sekokulları açılmıştır; ama 20'şer, 30*ar kadroyla buralarda eğitim öğretim yapılmaktadır. Şimdi,
bir tarafta binlerce kişinin ihtiyacından bahsediliyor, binlerce kadroya ihtiyaç var deniliyor ve
biz hakikaten 1983'ten bu tarafa, eski hükümetlerimiz döneminde 35 bine yakın kadro vermi
şiz; ama bunun da yetmediği ortadadır. Yeni ihtiyaçlar var, yeni yerleşim merkezleri kuruluyor.
özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız bakımından, din hizmeti özellikle Türkiye'nin birlik
ve bütünlüğü bakımından fevkalade önem arz ediyor. 1960'Iı yıllardan itibaren yurt dışına bir
çok insanımız gitmiştir; işçi olarak gitmiştir; ama bunlardan sadece döviz getirmesi istenmiş
tir. Bu insanların oradaki dinî ihtiyaçları nasıl olacak? Kimse bunun üzerinde durmamıştır.
Din görevlisi gönderilmemiştir, ondan sonra da o Rabıta meselesi falan gündeme gelmiştir. Siz,
1960'lı yıllardan itibaren 1980'in Ağustosuna gelinceye kadar din görevlisi göndermiyorsunuz...
Benim insanım oraya gidiyor; bir pazar günü, kaldığı yerde kilise çanları çalmaya başlıyor;
yaşadığı muhitin insanları, eşini, kocasını, çocuklarını almış kiliseye gidiyor... Benim insanım
orada dinî ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bunu, nereden, nasıl öğrenecek? Hiç kimsenin al
dığı bir tedbir yok. Ondan sonra birtakım bölücü unsurlar, başta da ifade ettim, Türk Milleti
nin birliğini, bütünlüğünü bozmak isteyen birtakım grup, kuruluşlar çıkıyor, "Bunların dinî
ihtiyaçlarını karşılayacağız" bahanesiyle -iyi niyetli olanlara hiçbir şey demiyorum; ama söyle
diğim daha çok itham mevzuu olanlar bakımındandır- birliği, bütünlüğü bozmak istiyorlar.
Ondan sonra da diyorsunuz ki, "Bizim Almanya'daki vatandaşımız şunun kucağına düştü,
bunun kucağına düştü."
1980 yılı Ağustosuna kadar din görevlisi göndermezseniz, yirmi yıla yakın bu insanlar,
bir ömür, bir nesil meydana geliyor, acaba dinî ihtiyaçlarını nereden karşılayacaktı? istismarcı
ların kucağına itiyoruz, ondan sonra da neticeye bakıp, oradaki insanı suçlamaya çalışıyoruz.
Bir başka yanlışlık buradadır. O halde, bütün bu konuşmalarının temelinde yatan hadise
şu : ister Türkiye içerisinde, ister Türkiye dışında, bu meseleler bir daha konuşulmasın ya da
az konuşulsun isteniyorsa, Diyaneti daha fonksiyonel hale getirmemiz lazım, Diyanetin talep
lerine olumlu bakmamız lazım, kadrolarını artırmamız lazım, çağdaş eğitim imkânlarından
yararlanmalarını sağlamamız lazım.
Bakınız, herhalde yine yanlış bilgilenmeden kaynaklandı; TRT'nin "tnanç Dünyası" saa
ti vardır; ama bütün Türk vatandaşı bu tnanç Dünyası saatinin Diyanet tşleri Başkanlığınca
hazırlandığını zanneder.
Asla, alakası yoktur; Diyanet tşleri Başkanlığı hazırlamıyor. Hiç hazırladıkları yok... Şimdi,
ihtisas kuruluşu olan Diyanetin, bu programı hazırlamasına müsaade edilmiyor. Acaba bunun
aslı, esası nedir? Makine Kimya ile ilgili bir program hazırlarsanız, herhalde gidip o kuruluş
tan soracaksınız; bilmem, Gübre Sanayii ile ilgili bir program hazırlarsanız gidip oradan sora
caksınız, eğitimle ilgili bir program hazırlayacaksınız gidip millî Eğitimden veya ilgili kurulu
şundan... tnanç Dünyası programı var; ama Diyanet tşleri Başkanlığının hiçbir dahli yoktur;
ama hiç kimse de bunun farkında değildir. O tnanç Dünyası saati beğenilmez; faturası Diyane
te çıkar veya yanlış bir görüş serd edilir, faturası Diyanete çıkar! Her yerde de vur abalıya, her
kes Diyanete vurur... Bu da yanlıştır.
Televizyonda gösterilen yarım saatlik bir programdır, o da peşin hükümlü bir programdır.
Hemen o saat geldi mi, dinleyen de olur, kapatan da olabilir; saygıyla karşılarım; ama o hale
getiriliyor ki, âdet yerini bulsun kabilinden bir tnanç Dünyası programıdır.
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O halde, baştan beri söylediğim, Türkiye'nin meselesinin temelinde bilmemek yattığına
göre, insanlarımızın dini doğru öğrenebilmesi, doğru anlayabilmesi, doğru anlatabilmesi iste
niyorsa, Diyanetin bu konulardaki çalışmalarına, hem maddî anlamda, hem de manevî an
lamda gerekli desteğin sağlanmasının gerektiği kanaatini taşıyorum.
Diyanet tşleri Başkanlığı, hakikaten bugüne kadar devletin politikaları -çünkü burada görev
yapanların hepsi kamu görevlisidir, Nüfusta çalışan insan hangi kanuna tabi ise, Millî Eğitim
de çalışan insan hangi kanuna tabi ise, buradaki insanlar da aynı kanuna tabidir- devletin ilke
leri, devletin hedefleri doğrultusunda çalışma yapan bir kuruluştur.
O halde, Diyanet Teşkilatını, hem bütçe itibariyle, hem de belki bundan çok daha önemli
olarak moralman desteklemek gerekmektedir. Kaldı ki, Diyanetten, sadece Türkiye'deki hiz
metler bakımından değil, çağımızdaki gelişmeler sebebiyle, çevremizdeki gelişmeler sebebiyle
fevkalade başka türlü talepler de vardır. Bu talepleri de karşılayabilmesi bakımından, Diyane
tin önemi, düne nazaran bugün biraz daha artmış bulunmaktadır.
Onun için, burada, her üç siyasî parti adına görüş serd eden arkadaşlarımıza huzurları
nızda teşekkür ediyorum.
Diyanet bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygılar
sunuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bütçenin aleyhinde Sayın Cemal Şahin, buyurun. (ANAP sıralarından "Aleyhinde olmaz"
sesleri).
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 1991
yılı Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesi sebebiyle şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Parlamentonun siz değerli üyelerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Sözlerime, bir konunun altını çizerek başlamak istiyorum. Sayın Başkan bana söz verir
ken, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin aleyhinde söz istediğimi haliyle belirttiler. Gerçekten
de Başkanlığımız, şahıslar adına söz almalarda "lehinde, aleyhinde, üzerinde" şeklinde ifade
ler kullanmışlar. Ben de, her ne kadar, usul gereği, aleyhinde söz alıyorum şeklinde bir şey yazmışsam da, bu demek değildir ki, şimdi biz kalkacağız, Diyanet tşleri Başkanlığını topa tuta
cağız, kaldırıp çöpe atacağız... Bu anlamda da değil, özellikle bu konunun altını çizmek isti
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri)
Ama, bununla birlikte şunu da hemen bilgilerinize arz etmekte yarar görüyorum. Biz bu
rada, eleştirileri ortaya koyarken, sorunları sayarken, çarelerini de tabiî göstermek durumun
dayız. Çünkü, burada, partileri adına konuşan değerli arkadaşlarımızı zevkle dinledik, birleş
tiğimiz pek çok nokta oldu. Aslında bana sorarsanız, genelde ayrıldığımız hiçbir konu olmadı.
O halde, benim de burada konuşacağım konular, sonuç itibariyle arkadaşlarımızın, ve hele he
le Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu konulardan farklı olmayacaktır.
Ancak, "özeleştiri" dedim... Şuna inanıyorum. Bir toplum kendini eleştirebilmelidir. Eğer
bir toplum kendisini eleştiremiyor, eleştirilerden ders almıyor, noksanlarını, sorunlarını ona
göre çözümleyemiyor, çözüm çarelerini bulamıyor ve ona göre kendini yönlendiremiyorsa, o
toplumda bir diktatörlük var demektir. Tabiî eleştireceğiz birbirimizi. Eleştireceğiz ki doğruyu
bulabileceğiz. Çünkü, dünyadaki hiçbir toplumda gösteremezsiniz ki, yanlışlıklar yapılmadan
doğrular bulunsun. Mutlaka, yanlışlıklarımız da olacaktır, eksikliklerimiz de olacaktır. Ben
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de burada, konuşmamda, bazı konuları, bazı olayları huzurunuza getirirken, eksiklerim, ha
talarım olursa, peşinen ifade etmek istiyorum, bilesiniz ki kötü niyetimden değildir, bdki o
konuda bir yanlış algılamanın sonucudur.
Sayın milletvekilleri, insanlık tarihini incelediğimiz zaman, dünya kurulalı beri, insanlar
da değişmeyen iki temel olgunun olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi, insanlann tapma ge
reksinmeleri. \ani, insan bir şeye tapıyor. En ilkel çağından, en ilkel döneminden, en modern
teknolojinin geliştiği şu döneme kadar, insan hayatının tüm süreçlerini incelediğimiz zaman,
en ilkel toplumlardan en modern toplumlara kadar, tüm toplumlarda bu olguyu görüyoruz.
Demek ki, insanlar önce bir şeye tapmak zorundalar veya tapıyorlar.
Benim ülkem, Türkiyem, Türk Milleti bakımından tapma konusunu ele aldığımız zaman
şunu görüyoruz : Biz, 1000 yıl önce, Türk Milleti olarak tslamı kabul etmişiz, tslami kuralları
benimsemişiz, tslami kurallara göre kutsal sayılan, tabu sayılan şeylere saygı duyuyoruz. Ana
dolu'da hiç kimseyi gösteremezsiniz ki, Müslüman olup da Kur'an'a saygısız olsun, Peygambe
rine saygısız olsun, Allah'ına saygısız olsun... Olay bu değil. Peki, o halde, olay nedir? Olay,
belli konuların yorumlanmasından, uygulanmasından kaynaklanıyor. Anadolu'da, biz, Türk
Milleti olarak -ki o ikinci hasletimizdir, o ikinci değerimizdir, o ikinci tabumuzdur, o ikinci
kutsal saydığımız bir olaydır- Müslüman ve Türk olarak, bu iki hasletin hep birlikte 1000 yıl
dır tadını çıkarıyoruz ve yaşıyoruz.
Doğru Yol Partisi Grubu Sözcüsü arkadaşımız Atilla Bey, burada, hepsinin altına imza
atacağım çok güzel tümceler, cümleler söylediler. Keşke hep din adamlarımız, dinle uğraşı ve
ren insanlarımız, çocuklarımız -çocuklarımız diyorum, beni bağışlayınız, çünkü onlar da bi
zim içimizden çıkıyorlar- o kurallar çerçevesi içerisinde eğitilseydi de, bilgilendirilseydi de, çağ
daş eğitim düzeni içerisinde onu yakalayabilselerdi... tşte benim ortaya koymak istediğim olay
bu; eleştireceğim, dediğim konular bunlar.
Sayın milletvekilleri, hepimiz halk çocuklarıyız. Camilere gidiyor, ibadet ediyoruz. Onun
ötesinde yolculukta yanımıza bir insan düşüyor, onunla beraber sohbet ediyoruz, siyaset yapı
yoruz, din konuşuyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Kimimiz, hangimiz istemeyiz ki, ibadet yap
mak amacıyla bir camiye gidip oturduğumuz zaman, karşımızda sosyolojiden anlayan, psiko
lojiden anlayan, hatta ve hatta hukuktan anlayan, dinin tam vecibelerini yerine getirerek, ger
çek anlamda bir eğitim alarak bize verilen bilgiden zevk almayalım, onu yanlış düşünelim, onu
yanlış algılayalım? Olay bu değil, olay tam tersine oluyor.
Şimdi, size, sadece, karşılaştığım bir olayı anlatıp, bilginize sunmak istiyorum; sakın beni
yanlış anlamayın. Geçen yıl Çorum'da Kurban Bayramında ibadet etmek amacıyla camiye git
tim. Bunlar bizim insanlarımızdır... Bakın neler oluyor, tmam konuşmasının bir yerinde, sakal
bırakmayanın kâfir olduğunu, -çok özür diliyorum, bunu yaşadım, resmî belgeleriyle Çorum
Valisine de bu olayı ilettim- sakal bırakmayan insanların kâfir olduğunu, bu insanların hiçbir
suretle Peygamberden şefaat el alamayacaklarını ve Peygamberin bu tür insanlara şefaat etme
yeceğini ifade etti ve konuşmasının bir yerinde de bunları oğlancılıkla suçladı. İsmi cismi ben
de vardır ve Sayın Bakanıma da özel olarak gidip arz edeceğim. Düşünebiliyor musunuz, ağızına kadar tıka basa dolu, yola kadar taşmış bir cemaat ve karşısında bu kadar çağ dışı, cahil,
bir din adamının arkasında oturuyoruz, hep birlikte namaz kılıyoruz! Bizi üzen olay bu. Dü
şünebiliyor musunuz?..
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Temizlik olayı dinin kendisidir, dinin direğidir, öyle değil midir değerli milletvekilleri? Ta
biî öyledir. Peki, ağızımızı temiz tutmak ki, Yüce Peygamberimizin en büyük hasletlerinden
birisi de, her yemekten sonra ağızını temiz tutmak ve ağzını temizlemektir. Fırça olayını hâlâ
bugün içine sindirememiş, ona karşı adeta savaş veren din adamlarımız varsa, bunlarla konuş
madan, bunları eğitmeden, tamam, olsun, böyle devam etsin mi diyeceğiz? Hayır, tam tersi
ne... Şimdi, buna karşı çıkanlarımız var. Diyeceksiniz ki, her toplumda buna benzer sivriler
ve sivri akıllılar çıkar. Çıkar tabiî, çıkmaz diye de bir şey yoktur. En büyük ikinci ordu olarak
kabul edilen öğretmen sınıfını alalım; o öğretmenlik mesleğini, gereği gibi, herkes yüzde yüz
yapabiliyor mu? elbette onların da belli bir miktarı, belli bir oranı almış oldukları eğitimin
gereği gibi çocuklarımızı eğitmedikleri, onu algılayamadıkları olabilir; ama bir şeyi şurada ka
bul etmek zorundayız : Sayın Bakanım burada belirttiler, arkadaşlarımız da belirttiler; geçen
yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Sayın Millî Eğitim Bakanımız Avni Akyol bey
•kendisine her zaman saygı duyarım- burada bir kitap dağıttı. 55 milyon insanımızın din ihti
yacını yerine getiren, 3 500, yüksek dereceli, yüksek tahsilli din adamımız olduğunu beyan ettiler.
Değerli arkadaşlırım, gerçekten bu miktar yeterli midir? Biz, Müslümanız. lamam... Müs
lümanlığı kabul etmişiz, zevkle kabul etmişiz, orada hiçbir ayrılığımız yoktur; ama gidiyoruz
dine, ilme, çağdaşlığa ve akla öncelik veren, aklı olmayanın dinini ve ibadetini de kabul etme
yen bir dinin mensuplarıyız; ama hasbelkader gazete bile okumayan bir insanın arkasına giri
yoruz, namaz kılıyoruz! Bizim eleştirdiğimiz konu bu... Biz diyoruz ki, Diyanet denilen bu
kurum, bu devletin kurumu, dinle uğraşı veren insanlarımızı, çocuklarımızı eğitsinler...
BAŞKAN — Sayın Şahin, süreniz dolmuştur, lütfen bitiriniz.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Hepinizin yaşı müsait. Ben ilkokul
da iken, hemen bildiğim tanıdığım tüm din adamlarının tamamı ilkokul mezunu idi, hatta il
kokulu da bitirmemiş insanlardı. Bugün 46 bin civarında din adamının imam hatip lisesi çıkış
lı olduğunu öğreniyoruz. Keşke bu 46 bin kişinin tamamı üniversite mezunu olsaydı.
YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Keşke olsaydı.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Keşke olsaydı; ama yapamamışız, bu bir gerçek.
Şimdi bir değişik konu daha var. Ben şu nedenle umutluyum : Dünyadaki teknolojik ge
lişmeler bu süratle devam ettiği müddetçe, biz o teknolojiye istesek de istemesek de ayak uy
durmak zorundayız. 1968 - 1969 yıllarında Türkiye'ye televizyon geldiği zaman, Çorum'da ve
pek çok küçük ilçelerimizde bazı cahil din adamlarımızın televizyona karşı ne savaş verdikleri
ni ben biliyorum, siz de biliyorsunuz. Ne oldu sonuçta, ne oldu?., istediğiniz kadar karşı çıkı
nı?., televizyon si/e kendisini kabul ettirir. Çünkü, çocuğunuz komşuda görüyor, komşuda izle
diğini babasından, anasından istiyor; o ana - baba, isterse ekmeği olmasın, o teknolojiyi evine
götürüp, o aynanın karşısında oturmak zorundadır.
Sayın milletvekilleri, bu arada aklıma geldi, belirtmeden geçemeyeceğim; aslında hiç de
ğinmek de istemiyordum...
BAŞKAN — Yalnız, zamanınız doldu Sayın Şahin, lütfen...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfen... Yüce Kurul dinliyor Sayın Baş
kanım, ne olur, ayda yılda bir defa burada bir iki kelime söyleyelim dedik.
BAŞKAN — Efendim, Yüce Kurul herkesi dinliyor; ama bunun ölçüsü var.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — "Kara güçler" sözü çok sık kullanılır. Doğru. Nedir kara
güç? Eğer bir insan, bir kişi, sıfatıyla, işgal ettiği mevkiyle bağdaşmayan bir laf ediyorsa, o
kara güçtür.
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Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli bir değerli Çorum Milletvekili arkadaşımız,
komisyonda bir konuşma yapmış, içişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 1980'de Çorum'da
cereyan eden olayların bir değerlendirmesini yapmış ve hiç hak etmediğimiz şekilde de, gerçek
bir bilgiye, gerçek bir nedene, gerçek bir delile dayanmadan biz muhalefet milletvekillerini uluorta
suçlamış. Ben o suçlama konularını burada anlatmak istemiyorum. Benim sizden bir tek istir
hamım var, lütfen, 9 Kasımda, içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan konuşmanın metnini
okuyun. Ben Şahsen çok üzüldüm. Milletvekili sıfatını taşıyan kişi, yaşına başına uygun keli
meleri konuşmalı, iddialarda bulunmalıdır, ama bir taraftan da seviniyorum. Niçin seviniyo
rum? Şunun için seviniyorum : Bu arkadaşımız zamanında -ki, kendisini yirmibeş yıldan beri
tanıyorum- Cumhuriyet Halk Partisinin gençlik kollarında çalıştığını övünerek belirtir, Çorum
şehir Kulübünde masalarımıza gelir, nasıl bir sosyaldemokrat olduğunu, Cumhuriyet Halk Par
tisinin gençlik teşkilatında çalıştığı dönemde yaptığı çalışmaları övüne övüne anlatır, bitiremez...
KADtR DEMtR (Konya) — Bizde çok var öyle.
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Çoktur; ama benim diyeceğim başka nokta. Tabiî, nor
maldir, olabilir; teknolojinin değiştiği gibi, insanlardaki zihinler de değişiyor, doğru. O konuş
mayı okumadığınız için, tabiî şimdi anlamak istemiyorsunuz veya ben size yeteri derecede an
latamıyorum; onu Sayın Bakanıma arz edeceğim. Ben şunun için seviniyorum : Şimdi bu ar
kadaşımız bizim içimizde değil, sizin içinizde; biz kurtulduk, inşallah günün birinde siz de on
dan kurtulursunuz. Onun için seviniyorum diyorum.
BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen...
CEMAL ŞAHtN (Devamla) — Bitti mi efendim?
BAŞKAN — Lütfen bitirin.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, çok güzel şeyler hazırlamıştım; ama
ne yazık ki, içtüzük bana 10 dakika konuşma hakkı veriyor. Doya doya bu konuda konuşama
dığım için üzgünüm.
Şuna inanıyorum : Demokratik çerçeve içerisinden sapmadığımız, birbirimizden kopup
paramparça olmadığımız müddetçe, hiç kimsenin bizi, çağdaşlaşmaktan, Atatürk'ün, "Mua
sır medeniyet" dediği o çizgiden geri çevirmeye gücü yetmez.
Elbet toplumda karanlık güçler olacaktır, şer güçler olacaktır, demokrasi düşmanları ola
caktır, laiklik düşmanları olacaktır, Atatürk düşmanları olacaktır; bunlar doğal, bunlardan
korkmayalım, bunlardan korkmamalıyız da. Çünkü, çağdaş toplumlardan hiçbirisini bana gös
teremezsiniz ki, belli süreçleri aşmadan belli noktalara gelebilmiş olsun. Bugün gıpta ettiğimiz
Almanya'da zamanında bir Hitler çıktı, 17 milyon insanın ölümüne neden olan bir maceranın
içerisine toplumunu soktu. Bir Salazar'ı düşününüz, bir Hitler'i düşününüz, bir Fransa'yı dü
şününüz... Yani o toplumların bugünkü modern çağa gelinceye kadar kaç milyon kelle verdik
lerini düşünebiliyor musunuz?
Demokrasinin en ileri olduğunu kabul ettiğimiz ingiltere'yi düşününüz... Yanlış hatırla
mıyorsam 1050'de parlamentosunu kurmuş, yani bin yıllık bir parlamenter düzen. Orada, kral
cılarla cumhuriyetçilerin yaptığı mücadelede ne kadar insanın öldüğünü biliyor musunuz?..
Ben size söyleyeyim; tarih kitapları 4 milyon civarında insanın öldüğünü yazıyor. Laiklik sava
şı içerisinde Atatürk devrim ve ilkelerini savunuyorken birbirimizle çok çatışmalarımız oldu,
olacaktır da; ama çok şükür ki biz, öyle milyonlarca insanın da kanını akıtmadık.
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Ben, Türk Milletinin, Türk Ulusunun yüceliğine, büyüklüğüne bilgisine ve zekasına ina
nıyorum. Biz, bu sorunlarımızın tümünü hep elbirliğiyle aşacağız; ona inanıyorum, bu mille
tin özelliğine güveniyorum.
Beni sabırla dinlediniz; hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Galiba tansiyonun yüksek olduğu zamanlar, gündeme bir saatlik dini bir
görüşme koymak lazım. O zaman bir birlik ve beraberlik sağlanıyor.
Efendim, sorular kısmında Sayın Kâzım Ulusoy soru sormak istiyor.
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
Buyurunuz Sayın Ulusoy.
KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, geçen yıl, 14.12.1989 tarihinde Diyanet iş
leri Başkanlığı bütçesinin Meclisimizdeki müzakereleri esnasında sormuş olduğum sorulara,
aradan bir yıl geçmesine rağmen, cevap alamadım...
KADİR DEMtR (Konya) — Bakan değişti, ondan dolayı...
KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, geçen yıl Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi
görüşülürken, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar buradaydılar. Şu elimdeki zabıtta, benim
bu sorularıma cevap vereceklerini ifade etmişlerdi. Acaba, sormuş olduğum bu sorularımın
Diyanet tşleri Başkanlığınca gerekçesi mi beğenilmedi ya da soran milletvekili mi beğenilmedi?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy.
Sayın Milletvekilimiz geçen bütçe döneminde bir soru sormuş, cevap alamamış...
Buyurunuz Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI CEMÎL ÇİÇEK (Yozgat) — Efendim, önümüzdeki bütçede inşallah
böyle bir suale muhatap olmayız, ben de yeni muttali oluyorum, en kısa sürede cevap verece
ğim. Kendisine karşı da saygımız vardır, onu peşinen de ifade etmek isterim.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, hazır bu kadar anlaşmışken bir erken
seçim kararı ahverelim!
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Diyanet isleri Başkanlığının bütçesi ile ilgili görüşme
ler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlerine geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Bölümlerine geçilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
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A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101

111

900

Açıklama
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Toplumun Dinî konularda Aydınlatılması ve tbadet
Yerlerinin Yönetimi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Bölüm
Program
44 406 000 000

1 138 113 000 000

40 751 000 000

1 223 270 000 000

Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Diyanet tşleri Başkanlığı 1989 malî yılı kesinhesabtnın bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum :
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CETVELİ

Prog.

Açıklama

101

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve İbadet Yerle
rinin Yönetimi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Özel ödenek
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

111

900

990

GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Genel ödenek
toplam

To
har

16 017 340 000

14 69

374 128 835 000

425 67

19 029 430 000

18 67

680 500 000

68

409 856 105 000

459 72
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BAŞKAN — Diyanet tşleri Başkanlığının 1991 yılı bütçesi ve 1989 yılı kesinhesapları ka
bul edilmiştir.
Bütçenin, Diyanet tşleri camiasına ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar)
C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 Mali Yûı Bütçesi
2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1989 Malî Yûı Kesinhesabı
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, program gereği Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı
bütçesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet hazır.
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan arkadaşları duyuruyorum :
Gruplar adına; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ekrem Kangal, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Mahmut öztürk, ANAP Grubu adına Şamil Kazokoğlu.
Aleyhinde, Musa Gökbel.
Sırasıyla arkadaşlarımıza söz vereceğim.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ekrem Kangal.
Buyurun Sayın Kangal. (SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın
üyeleri; Devlet istatistik Enstitüsü 1991 malî yılı bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Meclis Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Şahsım ve Grubum adına Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsü, kalkınma planlan ve programlarının ha
zırlanmasında, ekonomik kararların alınmasında ve ihtiyaç duyulan diğer bütün konularda is
tatistik bilgi derleyen, değerlendiren bir kamu kuruluşumuzdur. Böyle önemli bir görevi bulu
nan bir kuruluşumuzdan beklenen, en başta güvenilir olmasıdır. Siyasî iktidarlara bağlı olma
dan, doğru veri toplayıp, onları en bilimsel şekilde değerlendirip ihtiyaca sunmak, bu kurulu
şun temel görevi olmalıdır.
Enstitü, gelişen çağa ayak uydurmalı, kendini sürekli yenil emeli, geliştirmeli ve uluslara
rası düzeyde teknikler kailanmalıdır. Hele, Avrupa Topluluğuna girme sürecinde olduğumuz
bir dönemde kuruluşun, ekonominin, sosyal hayatın, kültürel hayatın her safhasında derleye
ceği ve değerlendireceği veriler, Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Konuşma sürem içerisinde, kuruluşumuzun tüm faaliyetleri üzerinde durmam elbette ki
mümkün değildir, zaman da yetersizdir. Bu nedenle üç ana konu üzerinde durmak istiyorum
ve görüşlerimi söylemek istiyorum. Bu konular, fiyat endeksleri, nüfus sayımları ve tarım ista
tistikleridir.
Sayın milletvekilleri, tüketici fiyatları endeksleri, ekonomide fiyat hareketlerinin izlenme
sinde, ticarî faaliyetelerin yönlendirilmesinde, ücret ve maaşlar ile ekonomik yapının belirlen
mesinde etkin göstergelerdir. Bu endeksteki göstergelerin, siyasî iktidarların gelir dağılımı ko
nusunda alacakları kararlara ışık tutması bakımından büyük önemi vardır. Alınabilecek ted
birlerin etkin ve iyileştirici olabilmesi, endeksin sosyal kesimlerin tümünü kapsayıcı nitelikte
olmasına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, tüketici fiyatları endeksleri ülkedeki bütün sosyal
kesimleri kapsamalıdır, hele gelir dağılımının son derece bozulduğu ve sosyal sorunların çığ
gibi büyüdüğü ülkemizde.
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Devlet istatistik Enstitüsü tarafından hazırlanan yeni fiyat endekslerinde, harcama grup
ları ve sektör ağırlıkları değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda, enflasyon rakamı yeni deği
şikliğe göre hesaplanmakta ve yorumlanmaktadır. Tüketici fiyatları endeksinde, gıda, giyim,
ev eşyası, sağlık, ulaştırma ve haberleşme gruplarının ağırlıkları azaltılırken, eğitim, eğlence
ve konut harcamalarının ağırlıkları artırılmıştır. Bu değişiklik, endeksin baz yılının eskidiği
ve tüketim kalıplarının değiştiği gerekçesiyle açıklanmıştır. Elbette ki, kuruluşun kendisini ye
nilemesi ve geliştirmesi sevindiricidir; ancak, bu değişiklikte hata yapılmamalı ve hele ülke ger
çekleri de dikkate alınmalıdır.
Yeni tüketici fiyatları endeksine göre, 1 Şubat 1989 ile 31 Ocak 1990 tarihleri arasında yıl
lık enflasyon oranı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir; halbuki değişiklik öncesi endeks yüzdeleri
dikkate alınsaydı, yüzde 66,5 olacaktı. Böylece, Devlet İstatistik Enstitüsü, bu yeni uygulama
sıyla, siyasî iktidara, kâğıt üzerinde de olsa, hayat pahalılığı yönünden 6 Puanlık bir düşüş
sağlamış bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, yeni endeksin hesaplanması ve ağırlıkların tespitinde düşülen hata
lardan bazılarını, kısaca da olsa, irdelemek istiyorum.
Eski endekste 5 bin ila 29 999 Türk Lirası olan gelir dilimi, yeni endekste 50 bin ila 1
milyon Türk Lirası olarak alınmıştır. Bu gelir dilimi, özellikle bunun üst sınırı, 1990 Türkiyesinde orta tabakanın gelir düzeyinin üzerindedir; zira, 1987'den bu yana geçen üç yıl içinde
yaklaşık yüzde 230 • 240'Iara varan bir pahalılık olmuştur. O halde, bu gelir dilimi, 1990 başı
için 125 bin ila 2 milyon 500 bin Türk Liralık gelir dilimine karşı geliyor. Oysa, bugün üniversi
te mezunu unvansız bir devlet memuru maaşı 350 ila 400 bin Türk Lirası civarındadır. Keza,
on yıllık hizmeti olan bir işçinin ücreti 400 ila 500 bin Türk Lirasıdır.
Bu gerçekler karşısında bu endeks, tüketim ve harcama kalıpları itibariyle hiçbir şekilde
dar ve sabit gelirlilerin endeksi olamaz.
Diğer taraftan, eski endekste yüzde 41,90 olan gıda harcamaları ağırlığı yeni endekste yüzde
32.4*e düşürülmüştür. Eski endeksin baz yılı olan 1978 - 1979*dan, yeni endeksin baz yılı olan
1987 yılına kadar gelir dağılımında önemli ölçüde bir bozulma olduğu malumdur. Örneğin,
en yüksek yüzde 20Mik gelir grubunun gelirden aldığı pay, 1978 - 1979 ankeüne göre yüzde
46.62 iken, 1987 anketine göre yüzde 55'e çıkmıştır. Aynı tarihlerde en düşük yüzde 20'lik gelir
grubunun gelirden aldığı payın ise, yüzde 6,37'den yüzde 4'e düştüğünü, Enstitü kaynakların
dan öğreniyoruz. Yine 1978 -1979 anketine göre, yüzde 38,98 olan maaş, ücret ve yevmiye ge
lirlerinin 1987 anketine göre yüzde 23.42'ye düştüğünü de aynı kaynaklardan öğreniyoruz.
Gelir dağılımının bozulduğu ülkelerde gıda harcamalarının aile bütçesi içindeki payının
yükseldiği bilinen bir olgudur. Nitekim, 1978 - 1979 anket sonuçlarına göre ilk, dört, beş gelir
grubunda yüzde 50 civarında olan gıda harcamaları payı, gelir düzeyi yükseldikçe son dört,
beş gelir grubunda yüzde 25 ve 30'a düşmektedir.
Sayın milletvekilleri, konut harcamalarıyla ilgili endeks değişikliği konusunda da kısaca
durmak istiyorum, örnek olarak verilen Ankara tli için eski endekste yüzde 15.15 olan konut
harcamaları ağırlığı, yeni endekste yüzde 28,09'a yükseltilmiştir.
Devlet İstatistik Enstitüsünün izafi kirayı, gerçek kira ile takip ettiği ve genellikle Yargıtayın kararlarıyla sınırlandıran gerçek kira artışlarının ise yüzde 30'u geçmediği bilinmektedir.
Oysa, yeni kiraların, eskiden oturulan konutlara göre yüzde 100'ün üzerinde olduğu bir
— 385 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O :2

gerçektir. Bu nedenle, tüketici fiyatları endeksinde konut harcamalarının ağırlığının artırılma
sında alınan baz, gerçekçi değildir. Zira, bu durumda kiralar fiyat artışlarına gerçek boyutun
dan daha az yansımaktadır.
Sayın milletvekilleri, tarım istitastiklerine de kısaca değinmek istiyorum. Türkiye'nin eko
nomik ve sosyal sorunları ve kalkınma meseleleri, tarım sektörüyle yakından ilgilidir. Tarım
alanında ölçme, tartma, gözlem, anket veya sayım yoluyla derlenen veriler, tarımsal yapıyı ta
nımada, üretimin ve yatırımların planlanmasında ve uygulanmasında, rekolte tahminlerinin
doğru olarak yapılmasında, buna göre gerekli önlemlerin alınmasında büyük önem taşımakta
dır. Tarımsal verilerin, güvenilir, doğru, yeterli kapsamda ve süratte olmalan gerekir. Ülkemiz
bu konuda birçok sorunlarla karşı karşıyadır. Derlenen bilgilerin büyük kısmı amaca uygun
değildir, birçokları eksik ve yetersizdir. Sayım sonuçları ve yıllık cari istatistiklerden oluşan ta
rımsal verilerimiz, bilimsel ve modern tekniklerden yararlanmalı, daha doğru, kapsamlı ve sü
ratli hale getirilmelidir.
Tarım istatistiklerimizin önemi ve gereken tedbirlerin alınması konusunda ilk çalışma, 1931
yılındaki Ziraat Kongresinde yapılmıştır. O tarihden bu yana konuyla ilgili ulusal düzeyde ne
bir seminer, ne bir kongre ve ne de bir toplantı yapılmıştır.
Ülkemizin tarımsal yapısını tespit amacıyla iki yolla bilgi derlenmektedir. Birincisi, Tarım
orman ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatı aracılığıyla derlenen cari tarım istatistikleri; ikinci
si ise, her 10 yılda bir gerçekleştirilen ve anket yoluyla uygulanan genel tarım sayımlarıdır.
Tarım teşkilatı elemanlarının kişisel gözlemlerine ve ilgilerine bağlı olan tarım istatistikle
rine genelde güvenilmemekte ve yaygın bir deyimle, yanlış rakamların doğru toplamı şeklinde
değerlendirilmektedir, algılanılmaktadır.
Enstitü, yıllardır, ülkenin hayvan stoku verilerini hâlâ yayınlamıyor. Ancak, 1984'ten son
ra bu yayınlar, daha evvel yayınlanırken durdurulmuştur. Nedenlerini anlamak mümkün de
ğildir. Ancak, ülke hayvancılığı şu anda en kötü dönemini yaşamakta, ciddî bir önlem de alın
mamaktadır. Hayvan varlığımız 87 milyondan, 1984 yılında 68,5 milyona inmiş ve halen de,
50 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.
<
Tarımımızın, Avrupa Topluluğu tarımına entegrasyonu açısından da yeterli ve güvenilir
bilgilere, rakamlara büyük ihtiyacı vardır. Bilindiği üzere, Avrupa Topluluğu ülkelerinde kendi
aralarında en büyük sorun yaratan sektör, tarım sektörüdür; ama en önemli, en ileri sektör
de, yine tarım sektörüdür.
Avrupa Topluluğu ülkeleri, tarım sektörüyle ilgili derledikleri verileri her yıl bir raporla
yayınlamaktadır. Ülkemizde, derlenmeyen ve eksikliği duyulan tarımsal veriler, zaman geçiril
meden derlenmeli ve yayınlanmalıdır, özellikle şu konular üzerine verilerin toplanmasının ya
rarlı olacağını, Enstitünün Sayın ilgililerine ve Sayın Hükümete duyurmak istiyorum :
Tarım alanlarının tarım dışı kullanımı -ki, bunlar bugüne kadar yok- tarım işletmelerinin
sermaye yapısı ve bina tesisleri varlığı, tarım işletmelerinde işgücü varlığı, ırklara ve çağlara
göre hayvan varlığı, ürün çeşitlerine göre üretim, stok miktarları ve ürün kayıpları, kırsal ke
simde işletme büyüklüklerine göre üretim ve gelir durumu, gelir kaynakları, tarımsal işletme
lerin yatırım harcamaları, tarımsal işletmelerin borç durumu, üretim dallarına göre işletme tipleri,
tarımsal örgütlenme durumu ve üye sayısı ve nihayet tarımsal girdi fiyatları ve maliyet giderleri.
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Avrupa Topluluğuna girme aşamasında olduğumuz bir dönemde Devlet İstatistik Ensti
tüsü, tarımsal veriler bakımından bu konuda mutluka ciddî çalışmalar yapmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, 29 Ekim 1990 günü ülkemizde genel
nüfus sayımı yapılmıştır. Ülkemizde ekonomik ve toplumsal gelişmelerle ilgilenenlerin, bu ko
nularda araştırma yapmak isteyenlerin karşılaştıkları en önemli sorun, hiç şüphesiz ki, sayısal
verilerin yetersizliğidir. Genel nüfus sayımı, bu eksikliğin giderilmesinin çok etkin ve sağlıklı
bir çözümü olabilecekken, ne yazık ki, bu olanaktan istifade edilmemiştir. Çok değerli bir yön
tem, çok kötü kullanılarak, ekonomik ve toplumsal yapının bilinmezliği büyük bir başarıyla
korunmuştur. Bu sayım, insanları evlerine hapsederek yapılan son sayımdı. Sayım ile derlen
mek istenen bilgiler, bilimsel değerlendirmeye imkân vermeyecek ölçüde yüzeysel kalmış; çok
az sual sorulmuş, çok az veri toplanmıştır.
Bir ülkede doğru ve güvenilir veri yoksa, doğru ve güvenilir karar da yoktur. Genel nüfus
sayımında yeterli veri derleyememenin dışında, nüfus sayımında önemli hatalar da görülmüş
tür. Belediyelik olmak isteyen birçok köy, ilçe olmak isteyen birçok kasaba ve il olmak isteyen
birçok ilçe, olağanüstü bir gayret, yöntem ve açıkgözlülükle, nüfuslarını, olduğundan fazlası
na çıkarmışlardır.
BAŞKAN — Sayın Kangal, lütfen toparlayın.
EKREM KANGAL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım.
Ülkemizde belediyelik, il ve ilçe olmak bu dönemde iktidar lehine siyasal bir pazarlık ha
line dönüştürülmüştür. Diğer taraftan, birçok yerleşim biriminde de, nüfus sayımında, gerçek
nüfusları, olduğundan çok az gösterilmiştir; istanbul'da böyle olmuştur, Ankara Çankaya'da
böyle olmuştur. Halbuki genel nüfus sayımında belediyelerle yakın işbirliği yapılması, o semti,
o bölgeyi, o mahalleyi, hatta o sokağı, o haneyi en iyi bilen kuruluş belediye olduğuna göre,
genel nüfus sayımında belediyelerle yakın işbirliği yapılmasının çok yararlı ve çok doğru sonuç
vereceğini düşünüyorum, örneğin, Çankaya İlçesinde geçici sayım sonucuna göre 701 301 olan
nüfus, 198S sayımında 665 128'dir. Aradaki fark 36 173'tür ve Çankaya'da nüfus artışı binde
10,59 olarak gösterilmiştir. Dikkatinize sunmak istediğim şudur : Ankara ortalaması yüzde 24,37,
Türkiye ortalaması ise, binde 23,46'dır. Nasıl olur da, Çankaya ortalaması, Türkiye ve Ankara
ortalamasının beşte ikisine düşer? Bu, önemli bir sorundur değerli arkadaşlarım.
MUSA GÛKBEL (Muğla) — Çankaya'dan da göç var.
EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın Başkanın ikazına uyarak bu konuda daha uzun
konuşmak istemiyorum; ama şu anda, yapılan hesaplara göre, Çankaya nüfusunun 856 831
civarında olması gerektiğini burada hatırlatmayı bir görev sayıyorum.
Bu nasıl nüfus sayımı değerli arkadaşlarım; bu nasıl hak ve bu nasıl adalettir? Belediyele
re, 2380 sayılı Yasa gereğince, nüfus sayımı sonuçlarına göre İller Bankasından verilen paydan,
Çankaya Belediyesi büyük çapta mahrum kalmıştır. Çankaya Belediye Başkanının bu konuda
ki girişimlerinin sonucu ne olacaktır? Konu yasal yöne dönüşmeden, Sayın Bakanın bir açık
lık getireceğini düşünüyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, son olarak şunu söylemek istiyorum : önceleri yayın
lanmakta olan bir kısım veriler artık yayınlanmıyor; sanki, bazı verilere yayın yasağı var. örrfeğin, toplumumuzun en önemli ve güncel konularından biri olan işsizlik konusunda istatis
tikler yayınlanmıyor. Sabahleyin burada Devlet Bakanı Mehmet Yazar, Türkiye'de işsizlik
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oranının yüzde 8,3 olduğunu söylemişti. Değerli arkadaşlarım, Avrupa Topluluğunda bu mik
tar, yüzde 9'dur. Şimdi insaf ile düşünelim : Avrupa Topluluğunda işsiz nüfusun, toplam nü
fusa oranı yüzde 9; Türkiye'de 8,3!.. Bu mümkün değildir ve bu rakamın düzeltilmesi gerekir.
Ortalama ücretler, kira giderlerinin aile gelirleri içindeki payı, gelir dağılımı istatistikleri
de artık yayınlanmalıdır. Keza, hayvancılık stoku da yayınlanmalıdır. Dış satım ürünleri fiyat
endeksinin, dış alım ürünleri fiyat endeksine oranı da yayınlanmıyor; bu da yayınlanmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitümüzün başında, çok değerli bir bilim adamı
nın olduğunu biliyoruz. Gerçekten kuruluşta, son yıllarda, bazı konularda önemli adımların
atıldığını da biliyoruz; ama, yukarıda bahsettiğim, zamanın yetersizliği sebebiyle tamamını söy
lemek imkânını bulamadığım tüm konularda, Devlet İstatistik Enstötüsünün daha çağdaş, da
ha güncel ve dünya şartlarına daha uygun veri toplamasını ve bu noksanlıkların biran evvel
giderilmesini diliyorum.
Bu inançla, bütçenin ulusumuza, Devlet istatistik Enstitüsünün değerli mensuplarına ya
rarlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal.
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk'tedir.
Buyurun Sayın öztürk. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum, Yüce Heyeti saygı ile selamlarım.
Sayın Başkan, sayın üyeler, hepimizin bildiği gibi, bugünkü adıyla Devlet istatistik Ensti
tüsü diye bilinen kurum, 1926 yılında, Büyük Atatürk'ün imzaladığı bir kararname ile Merke
zî istatistik Dairesi adı altında kurulmuştu. Daha sonra, devlet dairelerindeki gelişmelere bağlı
olarak, çeşitli adlar altında görevine devam etmiştir. 1962 yılında ise, yetki ve sorumlulukları
daha da genişletilerek, bugünkü adıyla, Devlet istatistik Enstitüsü adı altında bir araştırma
kurumu haline getirilmiştir. Yine, 8 Haziran 1984 tarih ve 219 sayılı Devlet istatistik Enstitüsü
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri yeni
den düzenlenmiştir. Yine, söz konusu kanun hükmünde kararnamenin bazı maddeleri de, 357,
367 ve 403 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle yeniden düzenlenerek, DtE bu şeklini almıştır.
Sayın Başkan, sayın üyeler, söz konusu 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
maddesinin, 403 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmesi sonucu, Enstitüye çok
önemli görevler verilmiştir.
Gerek, Büyük Atatürk'ün kurduğu Merkezî istatistik Dairesi ve gerekse bugünkü adıyla
Devlet istatistik Enstitüsüne ilk ve son önemli bir görev verilmiştir; bu da, ülkenin her sahasın
da ihtiyaç duyulan güvenilir rakam üretmesi ve bunun için de sağlıklı çalışmalar yapmasıdır.
Tabiî ki, bu güvenilir rakamı üretecek tek yetkili kuruluş, Devlet istatistik Enstitüsü olmaktadır.
Sayın üyeler, bugün, DİE'ye verilen bu önemli göreve rağmen, her türlü kamu kuruluşu,
ihtiyaç duyduğu bilgileri kendisi üretmekte ve bunun sonucunda kamuda ve kamu kuruluşları
arasında tam manasıyla bir rakam kargaşası yaratılmaktadır. Bu da, kamuyu ve kamuoyunu
çeşitli şüphelere sevk etmektedir. Tabiî ki, bu durum, Devlet istatistik Enstitüsünün varlığını
ve rakamlarını tartışılır hale getirmiştir.
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Nitekim, ekonomik, sosyal, sağlık, tarım, turizm ve diğer alanlarda ihtiyaç duyulan ra
kamlara baktığımız zaman, ilgili kuruluşun rakamı ile, Devlet istatistik Enstitüsünün rakam
ları arasındaki bariz farklılıkları hemen görüyoruz. Yine, kamuoyunda, basında ve resmî ya
yınlarda Devlet istatistik Enstitüsüne göre, DPT'ye göre veya borsalara, odalara göre çeşitli
rakamlarla karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Bu husus da, iktidar, muhalefet ile diğer kamu ku
ruluşları ve hatta üniversiteler arasında, istatistikî rakamlar konusunda bir çatışma ve bir gü
vensizliğe yol açmaya kadar gitmektedir.
Sayın Başkan, sayın üyeler, bunun en önemli sebebi, 1984 yılına kadar, Devlet istatistik
Enstitüsünün çeşitli sebeplerle yeterli veri üretememesi ve bunun sonucunda kurumların, ihti
yaç duydukları bilgileri kendi imkânlarıyla üretmeleri yoluna gitmeleri idi. Fakat, 1984 yılın
dan sonra Devlet istatistik Enstitüsünün, bütün yetersiz çalışmalarının yanında, çeşitli saha
larda ürettiği istatistikî bilgilere, ANAP İktidarı ambargo koymuştur. Çünkü, 1983 yılı sonun
da çok büyük iddialarla iktidara gelen ANAP, ne vaat ettiyse tersini yapmaya başlamış ve ça
reyi de Devlet istatistik Enstitüsünün rakamlarını çarpıtmakta bulmuş, Devlet istatistik Ensti
tüsüne, âdeta ısmarlama rakamlar üretme görevi vermiştir.
Sayın üyeler, söylediğim sözleri doğrulayacak olan ve Devlet istatistik Enstitüsünce yapı
lan bazı yanıltıcı çalışmaları açıklamak istiyorum. Bunlardan bazıları şunlardır :
1. ANAP, bir türlü düşüremediği enflasyonu, masa başında düşürmek için endekslerle
oynamıştır, tik iş olarak da, 1981 baz yılı toptan eşya endeksi ağırlıkları değiştirilmiştir. Peki,
bu değiştirmeye niçin gidilmiştir? Hemen açıklamak istiyorum :
Sayın Başkan, sayın üyeler, 1981 bazlı toptan eşya endeksinde tarım sektörünün ağırlığı
yüzde 30'dan, yüzde 23'e düşürülmüş olup, buradaki amaç ise, hareketli ve hızla yükselen ta
rım malları fiyatlarının, endekse düşük yansıtılmasıdır.
Yine, 1981 bazlı endekste o kadar ileri gidilmiştir ki, kamuya ait tarımsal değerlerin oranı
düşürülmekle kalınmamış, özel sektöre ait tarıma ilişkin ağırlığı da, yüzde 42,5'ten yüzde 31.88'e
çekilmiştir; bu doğru bir hareket değildir.
Siz, enflasyonu bu tür rakamlarla bir türlü düşüremediniz; fakat enflasyon sizi, yüzde
46'lardan yüzde 28'lere düşürdü; hatta Güneş Taner'i de düşürecek galiba!
VEFA TANIR (Konya) — ANAP'ı da düşürecek mi?
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Kendisi söylüyor bunu.
ikinci bir önemli konu : 1987 yılında yapılan kentsel yerler tüketici endeksi ile, toptan eş
ya fiyatları endeksinin nasıl değiştirildiğini bir türlü anlayaladık. Zira, 1981'de başlayan top
tan eşya endeksi çalışması, 1983'te bitirilmişti. Halbuki, siz 1987 yılında yapmış olduğunuz
kentsel yerler tüketici endeksini, hem tüketici endeksi olarak, hem de toptan eşya endeksi ola
rak göstermeye çalışıyorsunuz! Buradan da, ağırlıkların iki ayrı yerde aynı kullanıldığını gö
rüyoruz.
Zaten yanılgı da burada yatıyor; çünkü, tarım ürünleri, hareketli fiyatlara sahiptir, istatis
tikteki ağırlık oranı düşürülünce, enflasyon oranında da düşme olur düşüncesiyle bu ağırlık
düşürüldü; fakat, enflasyon bir türlü düşmedi.
Sayın Başkan, sayın üyeler; ANAP iktidarı, endekste gıda maddelerinin oranını düşürür
ken, konut harcamalarının oranını artırmıştır. Buradaki sebep şu : Konut harcamaları yılda
bir defa yapılır. Yani, hereketli değildir ve gerçeği pek yansıtmaz. Bu oran, 1978'de yüzde 15
iken, 1987 yılında yüzde 29'a çıkarılmıştır. Peki, Sayın Bakana soruyorum : Konut harcamala
rı, ne oldu da, yüzde 15'ten yüzde 29'a çıkarıldı?
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Sayın üyeler, ANAP, 1978 bazlı 1981 toptan eşya ve tüketici fiyat endekslerini neden 6
yılda çabuk eskitti? Aynı ANAP İktidarı, gayri safi millî hâsıla hesaplarını, hâlâ, 1968 yılı sa
bit fiyatlarıyla veriyor. Bunu anlamak ve anlatmak da mümkün değil.
Bugün, Devlet istatistik Enstitüsünde, dış ticaret endeksleri hâlâ neden yayınlanmıyor?
Yoksa, hayatî ihracat birim fiyatı ile, gerçek birim değerleri arasındaki fiyat farklarının büyük
lüğünden mi endişe duyuluyor?
Sayın üyeler, Devlet istatistik Enstitüsünün çalışmaları arasında olan ve hepimizi de yakinen ilgilendiren 21 Ekim 1990 tarihli genel nüfus sayımı hakkında da görüşlerimi belirtmek
istiyorum.
Çok büyük iddialarla yapılan 21 Ekim 1990 tarihli genel nüfus sayımında çok büyük ha
talar olduğunu görüyoruz.
Bu hataların birincisi: Genel nüfus sayımı için ayrılan hazırlak süresi çok yetersizdir. Bu
nun için asgarî 2 yıla ihtiyaç varken, bu süre 9 aya indirilmiştir.
ikincisi: Soruları çok yetersizdir ve birbirlerine çok benzer soruları ihtiva etmektedir. Ya
ni, ciddî bir hazırlık olmadığını görüyoruz.
Üçüncüsü : Bu, bütün siyasî partileri yakinen ilgilendiren, hatta köyde, kasabada, şehirde
ve büyük şehirde herkesi ilgilendiren -mahallî yöneticileri ilgilendiren- önemli bir olay, şehirle
rin nüfuslarının yetersiz veya Türkiye ortalamasının altında çıkmasıdır. Bunun için de, Devlet
istatistik Enstitüsü, sadece, alelacele nüfus sayımı yapacağım diye, belediyelerin, yeterince numaraj çalışması yapmadan, yani kapı numarası çalışmaları yapmadan, 1985 yılında yapılan
kapı numaraları çalışmalarını baz alarak, nüfus sayımı yapmıştır.
Sayın Başkan, sayın üyeler; hepimizin gördüğü ve bildiği bir durum vardır : Büyük şehir
lere uydu kentler ilave edilmiştir. Ankara'ya bir Batıkent ilave edilmiştir; Ankara'nın civarında
büyük gecekondu mahalleleri oluşmuştur; fakat, Ankara'nın ortalama nüfus artış hızı, Türki
ye ortalama nüfus artış hızının altında seyretmiştir. Burada da bu vebal, tamamen Devlet ista
tistik Enstitüsüne aittir. Bundan kurtulamazlar. Belediye başkanları bundan sızlanıyor, ma
hallî idare yöneticileri bundan sızılantyor. 9 ay yerine 15 ay sonra bu yapılsaydı da, 10 yıl süre
cek bir tartışmaya mahallî idare yöneticilerini sokmasaydık olmaz mıydı? Niçin acele edildi
de, 1985 yılı belediye numaraj çalışmasını esas alarak bu işe gittiniz?
Bir diğer konu da şu : Sorulara baktık; aşağı yukarı birbirine benzer sorular. Bu sorular
la, Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, kim idare ederse etsin, hangi parti iktidarda olursa ol
sun, o sorulardan çıkacak rakamlara bakan yetkili, Türkiye'nin geleceği hakında, ekonomik,
sosyal, kültürel, turizm, sağlık ve diğer konularda hiçbir şey anlamaz ve Türkiye yine el yorda
mıyla yönetilir. Çünkü, soruların hepsi birbirinin aynı ve benzeriydi; yetersizdi.
Tabiî, bunun için ilk etapta 50 milyar harcandı; tahmin ediyorum bir 50 milyar daha har
canır. 100 milyara yazık oldu; ama, ben 100 milyara acımıyorum; gelecek on yılda doğacak
kavram kargaşasına acıyorum.
Sayın Başkan, sayın üyeler; sözlerime son vermeden önce, bugün, Türkiye'de çok tartış
ması yapılan bir konuya değinmek istiyorum : Gelir dağılımı tabloları hâlâ yayınlanmadı ve
Türkiye'de bölgeler arasındaki uçurum farklılıkları, çeşitli grup ve görüşler arasında, tabiî ki,
güvenilir bir rakam olmadığı için çarpıtılarak veriliyor. Bu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal
geleceği yönünden karamsar tartışmalara yol açar ve devletin gerçek rakamları yerine, ortaya
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rivayetler konur, "Ben dedimdi, şöyleydi, böyleydi" gibi tartışmalarla Türkiye idare edilmeye
kalkılır ve Devlet istatistik Enstitüsünün de fuzuliliği ortaya çıkar.
Sayın üyeler, elbette, biz, Devlet İstatistik Enstitüsünden çok şey istiyoruz. Hakkımız...
Çünkü, her şey Devlet istatistik Enstitüsünün rakamlarına göre yönlendiriliyor. Cumhurbaş
kanı buna göre konuşuyor, Başbakan buna göre konuşuyor, bakanlar buna göre konuşuyor
ve ekonomistler buna göre açıklamalar yapıyor, yorumlar yapıyor. Bunun önemi o kadar bü
yükmüş ki, Büyük Atatürk -çok bakanlıkları ihdas etmeden, Türkiye'de 7 bakanlık varken7 bakanlığın yanında çok önemli bir kuruluşu kuruyor ve bu kuruluş, uzun yıllar geçmesine
rağmen, hâlâ, Türkiye'de kendisinden beklenen görevi veremiyor! Bunun en önemli sebebi
şu : Kurum, şimdiye kadar yeterli elemanlarla beslenememiş, takviye edilememiş, eğitimini ya
pamamış; hatta, rakam toplamaya giden istatistik Enstitüsünün görevlileri, valinin veya kay
makamın veya muhtarın veya belediye başkanının insafına terk edilerek, onlar ne yazdırırsa,
onlardan alınan, toplanan verilerle Türkiye'de rakamlar ortaya çıkarmaya çalışılmıştır.
ikinci bir sebep; bu elemanlar, istatistik? bilgi toplamaya giderken devlete güvenemiyor.
Devletin verdiği harcırah, inanır mısınız, dolmuş parasına dahi yetmiyor!
Bu sebeplerle , bu Kurumdan istenilen belgeleri ve bilgileri alabilmemiz için, bu Kurumun
elemanlarının, gerek bina, gerek araç ve gerek maddî yönden mutlaka takviye edilmesi lazım.
En önemlisi de, bu Kuruma güvenebilmemiz için, bu Kurumun yayınladığı bilgilere güvenme
miz için, ANAP'ın, elini eteğini bu Kurumun üzerinden çekmesi ve ısmarlama rakamlara git
memesi lazım. Bugün, DtE'nin rakamları konfeksiyon rakamlarıdır, yukarıdan ne sipariş edi
liyorsa, DtE onu yayınlıyor.
1991 bütçesinin, gerek Devlet istatistik Enstitüsüne, gerek milletimize ve gerekse ekono
mimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk; tam zamanında bitirdiniz.
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şamil Kazokoğlu'nda; buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA AHMET ŞAMtL KAZOKOGLU (Bolu) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Devlet istatistik Enstitüsünün 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi
Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi say
gıyla selamlarım,
istatistik konusu ülkemizde uzun bir geçmişe sahiptir. Tarihî belgelerden anlaşıldığına gö
re, Selçukluların iran'da, ilhanlıların da Hindistan'da nüfusla ilgili bilgiler topladıkları görül
müştür. 20 nci Yüzyılın son on yılına girerken dünyada görülen çarpıcı değişimler ve ülkemizin
içinde bulunduğu canlı, ekonomik ve sosyal gelişme hamlesi, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş
ve yorumlanmış istatistik verilere olan ihtiyaci büyük ölçüde artırmış ve bu durum, Devlet is
tatistik Enstitüsünün çalışmalarını ön plana çıkarmıştır, önümüzdeki on yılda dünyanın önde
gelen ülkeleri arasında yer almayı hedefleyen Türkiye'nin, bu amaca erişmek için yaptığı çalış
malarda, istatistik verilere olan ihtiyacının ileri boyutlara ulaşması doğaldır. Çağımızda, bir
devletin sağlıklı şekilde yönetilmesinin ancak sağlıklı verilere dayanılarak mümkün olabileceği
bir gerçektir. Çünkü, bilimsel metotlarla elde edilmiş güvenilir istatistikler olmaksızın doğru
kararlar alınması, kısa veya uzun vadeli planlar yapılması düşünülemez. Keza, bilim kurumla
rı, araştırmalarında, özel sektör de kendi çalışmalarında aynı şekilde sağlıklı istatistik verileri
ne dayanmak zorundadırlar.
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Diğer taraftan, ülkemizin dışa açılma çabaları da uluslararası standartlarda istatistik veri
üretilmesine ayrı bir önem kazandırmaktadır. Bu derece hayatî görevleri ve sorumlulukları üst
lenmiş bulunan Devlet İstatistik Enstitüsünün, yasal dayanaklarının güçlülüğü, personelinin
iyi yetişmiş ve yetenekli, teknik imkânların da çağımızın gereklerine uyacak düzeyde olmasının
gerektiği açıktır. Bu konularda kapsamlı çalışmaların başlatılmış ve şimdiden önemli ilerleme
lerin kaydedilmiş olması memnunluk vericidir.
Enstitü, ülkemizin, kendi alanlarında en değerli bilim adamlarıyla yakın bir işbirliği için
de çalışmakta ve bu yoldan Enstitünün bilimsel düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunul
maktadır. Teknik altyapı alanında ilerideki ihtiyaçları da göz önünde tutan gelişmiş bir bilgi
sayar sistemi Enstitüye kazandırılarak önemli bir adım atılmıştır. Bu sistemle, gerek kurum
işçi, gerek ülkemizdeki ilgili kuruluşlarla ve nihayet uluslararası kuruluşlar ve başka ülkelerin
istatistik kurumlarıyla hızlı iletişim sağlayacak çevirim için bağlantıların kurulması mümkün
olacaktır.
Kurum içinde teknik personelin bilgisayar kullanma oranı büyük ölçüde artırılmaktadır.
Enstitünün matbaası da en modern teknolojiye dayalı cihazlarla donatılmaktadır, istatistik alt
yapısı ise, Enstitünün, bilimsel ve teknik bir kurum olarak, Batı standartlarında, sağlam ve
güvenilir verileri zamanında üretecek ve üretmekle de kalmayıp, bunları bilimsel şekilde analiz
edecek bir yapıya sahip kılınması yaklaşımıyla oluşturulmaktadır. Çünkü, bilindiği gibi, çağı
mız bir bilgi ve enformasyon çağıdır, tstatistik veriler ve bunlardan çıkarılacak bilgiler ise, en
formasyon kaynakları arasında önde gelen bir yere sahiptirler.
Ülkelerin, gelişme çabalarında gerekli ve yeterli enformasyona sahip bulunmaları, âdeta
hayatî bir faktör haline gelmiştir. Gerçekten, gerek ulusal, gerekse uluslararası planda, gerekli
ve yeterli bilgi akımını sağlayabilen ve çağdaş iletişim teknolojilerinden yararlanan ülkelerin,
diğerlerine kıyasla, azımsanmayacak bir avantaj elde edecekleri şüphesizdir.
Enstitü, bilgi ve veri derlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, yeri ve zamanı geldiğin
de bunların hizmete sunulması yönünden de önemli bir fonksiyona sahip bulunmaktadır.
Devlet tstatistik Enstitüsünün ilk hedefi, ülkemiz gerçeğini minimum hata payı ile kamu
oyuna yansıtmaktır. Devlet tstatistik Enstitüsü, bütün bu bakımlardan, ülkemizin kilit kuru
mu durumundadır.
Bütün bu hususlar göz önünde-tutulduğunda, siyasî partilerimiz dahil, resmî ve özel tüm
kurum ve kuruluşların, Enstitüye, çalışmalarında destek ve yardımcı olmaları, kanımca, sade
ce millî bir görev değil, aynı zamanda kendi çıkarlarının da doğal bir gereğidir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de Devlet tstatistik Enstitüsünün 1990 yılında
yürüttüğü ve 1991 yılında planladığı, aslında, devamlılık arz eden çalışmaları hakkında bilgi
sunmak istiyorum :
Malumları olduğu üzere, Enstitünün 1990 yılı içindeki en önemli faaliyetini genel nüfus
sayımı oluşturmuştur. Ülkemizde 1900'Iü yılların son sayımı 21 Ekim günü yapılmıştır. Bun
dan sonraki sayımlar on yılda bir yapılacak ve gelecek sayımda yurttaşların evlerinde kapalı
kalmalarına gerek bırakılmayacak bir uygulama gerçekleştirilecektir. Ayrıca, nüfus sayısı dı
şında, belirli aralıklarla yapılacak nüfus araştırmalarıyla demografik gelişmeler izlenecek ve
bu konuda halkımıza sürekli bilgiler sunulacaktır.
1990 yılı sayımının bir başka özelliği de, 2000 yılında yapılacak sayım için hazırlık niteli
ğinde olması ve kıyaslamalar için gerekli verileri sağlamasıdır.
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Bilindiği gibi, genel nüfus sayımları, ülkelerin sadece kişi sayısını belirlemeye yarayan dü
zenlemeler değildir. Bu sayımlarda çok geniş kapsamlı bilgiler elde edilmekte ve bunların de
ğerlendirilmesi, özellikle bizim gibi hızlı bir gelişme atılımı içindeki ülkeler için büyük önem
taşıyan verileri sağlamaktadır. Genel nüfus sayımı, aslında ülkemezin demografik, ekonomik
ve sosyal profilini çıkaran bir operasyondur.
Genel nüfus sayımının sonuçları, eskiye kıyasla, hayli hızlı bir şekilde alınmaktadır. Sayı
mın geçici sonuçlarına göre, ülkemizin nüfusu 56 969 109 kişidir; bu, 1985'te 50 664 458 idi.
Bu rakamın, yapılan kontrol çalışmaları sonucunda biraz azalması mümkündür. Nüfusumu
zun yüzde 58'inin il ve ilçelerde yaşadığı tespit edilmiştir. Bu oran 1985 sayımında yüzde 53
idi. Nüfusumuzun yıllık artış hızı ise binde 23,46'dır, 1985'te artış hızı binde 24,88 idi. 1990
yılı genel nüfus sayımının kesin sonuçlarının üç ay içinde alınabileceği umulmaktadır.
Ülkemizin, kalkınma ve ekonomik gelişme durumunu, iktisadî faaliyetlerden doğan geli
rini gösteren gayri safi millî hâsıla hesaplamaları, yıllık gelişmeyi yansıtacak şekilde, bu yıl
üç kez yapılmıştır. Gayri safi millî hâsılanın, ekonomik faaliyetlerin yılın belirli dönemlerinde
genişlemesi veya daralması nedeniyle, konjonktürün yakından izlenmesi için, üçer aylık dö
nemler halinde hesaplahabilmesi ülkemiz için önem arz etmektedir. Bu çalışmalar, Enstitüce
ilk kez 1990 yılı başında başlatılmış olup, bulunduğumuz ay içinde sonuçlandırılarak kamuo
yuna açıklanacaktır.
Fiyat endekslerinin iyileştirme ve güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Baz yılı
1987 100 olarak yenilenen tüketici fiyatları endeksinden sonra, toptan eşya fiyatları endeksinin
baz yılı yenileme çalışmaları da tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, 1987 100 bazlı kırsal yerler,
tüketici fiyatları endeksinin kurulma çalışmaları da devam etmektedir.
Burada yapılan bu değişmelerin, benden önceki konuşmacılar tarafından, ilmî gereklere,
günün şartlarına uyma gereğinden başka bir sebebe dayandırılmış olması da burada gerçekleş
miştir.
Şöyle ki: Kendi ifadelerine göre; enflasyon oranının tespitinde, tarım ürünlerinin payını
azaltmadan maksat, hareketli ve hızla yükselen bu tarım ürünlerinin fiyatının etkisini azaltmakmış!
Ben bu durumu tespit ediyorum çünkü, çok sevdiğim değerli arkadaşım, daha evvel, ta
rım ürünleri fiyatının ne kadar düşük tutulduğunu ve bundan dolayı da vatandaşın, çiftçinin
ne kadar güç durumda olduğunu söylemişlerdir. Kendilerine, önümüzdeki günlerde, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı bütçesini görüşürken bunu hatırlatacağım ve bunu anlatmamda,
kendi partili arkadaşlarının da bana yardım edeceğine inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hızlı ve büyük bir değişim için
de olan ülkemizin bugünkü ekonomik yapısı karşısında, daha önce mevcut olan endeksler ye
terli bir gösterge olmamaktaydı. Eski endeksin baz yılı olan 1978 yılından bu yana geçen süre
içinde ailelerin gelir ve harcamalarında, harcama gruplarının, toplam içindeki paylarında ve
tüketilen maddelerde büyük bir değişme olduğu izlenmiş ve tüketim kalıplarının değişmesi ne
deniyle yeni bir endekse ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim, dünyada da bu tip endeksler ortalama
her beş yılda bir yenilenmektedir; Devlet istatistik Enstitüsü de bu usulü benimsemektedir. Böy
lece, bundan sonraki endekse altyapı teşkil edecek, hane halkı gelir ve tüketim harcamaları
anketi 1 Ocak'tan itibaren 12 ay süre ile uygulanacak; hazırlanacak endeks, 4 Şubat 1994 tari
hinde Enstitü tarafından kamuoyuna sunulacaktır.
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Ekonomide genel fiyat düzeyinin bir göstergesi olan toptan eşya fiyatları endeksine gelin
ce : 1981 yılındaki sektör paylarına dayandırılan bu endeks, yeterli bir gösterge olma niteliğini
yitirmiştir. Bu nedenle, Enstitü, endeksin, günümüz ekonomisinin yapısını daha gerçekçi ola
rak yansıtabilecek ağırlıklarla oluşturulmasını gerekli görmüştür. Sonuçta, endeksi oluşturan
dört ana sektörün ağırlıkları, 1987 yılındaki durumlarına göre yeniden hesaplanmıştır. 1981
bazlı toptan eşya fiyatları endeksinin diğer alt bölümlerinin ağırlık çalışmaları devam etmekte
olup, firma ve madde bazında hesaplanan yeni madde ağırlıkları tamamlandıktan sonra, en
deks, 4.2.1991 tarihinde kamuoyuna açıklanacaktır.
Hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketleri, bir ülkede, hanelerin sosyoekonomik
yapıları, yaşam düzeyleri ve tüketim kalıpları hakkında bilgi veren ve toplumun ihtiyaçlarının
belirlenmesi, kalkınma planları hedeflerinin tespiti ile, uygulanan sosyoekonomik politikala
rın geçerliliğinin test edilmesi için kullanılan en Önemli kaynaklardan biridir.
Bu anketler, aynı zamanda gayri safi millî hâsıla hesaplamaları için, özel nihai tüketim
harcamalarının bulunmasında ve tüketici fiyatları endekslerinin hazırlanmasında da değerli bil
giler sağlamaktadır.
Ülkemizde oluşturulacak sağlıklı sosyoekenomik politikalar için, düzenli olarak bu tür
deki çalışmaların yapılmasının yararlı ve zorunlu olduğunu gören Devlet istatistik Enstitüsü,
çeşitli aralıklarla ve farklı kapsamlarda da olsa, hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anket
leri hazırlayıp uygulamıştır.
1987 yılında uygulanan hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi, daha önce Devlet
İstatistik Enstitüsü tarafından uygulanan anketlerden farklı olarak, kapsam açısından, Türki
ye genelinde hazırlanmış ve uygulanmış ilk anketi oluşturmaktadır. Anketle ilgili analiz çalış
maları tamamlanmış olup, sonuçlar "Tüketim Harcamaları ve Gelir Dağılımı" isimli iki ayrı
yayın halinde kullanıcılara aralık ayı sonunda sunulacaktır. 1 Ocak 1992 tarihinde de bu konu
da yeni bir anket çalışması başlayacak ve 12 ay sürecektir.
Dış ticaret istatistiklerinin daha süratli şekilde derlenmesi ve değerlendirilmesi için sürekli
çaba harcanmaktadır. Bu istatistiklerin kamuoyuna daha erken sunulabilmesi amacıyla, ihra
cat bilgileri 1 Ocak 1990 tarihinden bu yana, Maliye ve Gümrük Bakanlığında manyetik bant
ortamında alınarak, değerlendirilmektedir.
Enstitüye, gümrük idarelerinden gümrük giriş beyannameleri ile gönderilen ithalat bilgi
lerinin de, ilgili bakanlıktan manyetik bant ortamında alınması için çalışmalar devam etmektedir.
Dış ticaret istatistiklerinin değerlendirilmesi, yorum ve analizlerin yapılmasında bilgisa
yar imkânlarından giderek daha fazla yararlanılmaktadır.
Bu arada, bu günkü görüşmelerde de sık sık gündeme gelen bir konu var...
BAŞKAN — Sayın Kazokoğlu, süreniz dolmuştur, lütfen...
AHMET ŞAMİL KAZOKOĞLU (Devamla) — Zamanımızın dar olduğunu düşünerek o
konuya girmiyorum.
Ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeylerini daha objektif bir şekilde belirleyip, mukayese
edebilmek için, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve özellikle,OECD tarafından satın alma gücü
parkesi konusunda yapılan çalışmalara paralel bir çalışma, Devlet İstatistik Enstitüsünce yü
rütülmektedir. Bu yöntem bile, kişi başına millî gelir yanında, kişilerin bu gelirle ne satın ala
bildiği hesaplanmak suretiyle, ülkelerarası kıyaslamalar için daha gerçekçi bir kıstas elde edil
miş olmaktadır.
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Millî gelirimizin önemli bir bölümünü oluşturan tarım sektörünün sorunlarını çözmeye
yönelik politikaların etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, bu sektöre ilişkin verilerin objek
tif kriterlerle derlenebilmesi amacıyla gerekli hazırlık çalışmalarına ve araştırmalarına başlan
mıştır.
Ayrıca, cari istatistikler ile derlenemeyen, Türkiye'nin tarımsal yapısıyla ilgili ayrıntılı bil
gilerin elde edilmesi amacıyla 1991'de de uygulanacak genel tarım sayımı hazırlıkları sürdürül
mektedir.
Buna ilaveten, tarım sektörünün alt sektörü olan ve 1984'ten bu yana bilgi derlenemeyen
hayvancılık sektörüne ilişkin verilerin derlenmesi bitirilmiş olup, yayın hazırlıkları devam et
mektedir.
Ekonomimizin daha kısa aralıklarla izlenebilmesi ve alınan ekonomik karar ve tedbirlerin
sonuçlarının anında gözlenebilmesi için, ülkemizin ekonomik yapısı içinde hızla inkişaf eden
sanayi sektöründeki gelişmeleri yansıtan aylık sanayi üretim endeksi hesaplanarak, 1990 Nisan
ayından itibaren yayınlanmaya başlanmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı bitirirken şu hususları özellikle belirt
mekte yarar görmekteyim : Devlet istatistik Enstitüsü, ülkemiz ve ulusumuz için hayatî önem
deki çalışmaları, ehliyet, dirayet ve özveriyle yürütmektedir. Kurum, halen daha üst düzeylere
erişmeyi amaçlayan önemli bir atılım içindedir. Kendisine hedef olarak 31 Aralık 1993 tarihine
kadar dünyadaki en iyi 10 istatistik kurumu arasında yer almayı saptamış bulunmaktadır. Ens
titü, tüm güçlüklerine rağmen, bu hedefe doğru kararlı bir şekilde adım adım ilerlemektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımda^ da anlaşılmış olduğu üzere, Devlet İstatistik Enstitüsünün
üstlendiği görev ve sorumluluklar son derece zordur ve gerçekçi bir bütçe ile desteklenmeyi ge
rektirmektedir. Nitekim 1991 bütçesi de bu yaklaşımla hazırlanmıştır.
Enstitünün, ülkemiz için büyük önem taşıyan görevini çağdaş ihtiyaçlara uygun şekilde
yerine getirmesi için tüm imkânlarla desteklenmesinin, millî çıkarlarımızın doğal bir gereği ol
duğuna inanmaktayım.
Bu güzide kuruluşumuzun 1991 malî yılı bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı ol
ması dilekleriyle, değerli arkadaşlarım ve Sayın Başkan, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazokoğlu.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce
likle, Devlet istatistik Enstitüsü bütçesine ilişkin görüşlerini belirten tüm siyasî parti grupları
na ait arkadaşlarıma içten teşekkür ederim.
Devlet İstatistik Enstitüsüne ilişkin olarak belirttikleri, hem eleştirilerini, hem de Devlet
İstatistik Enstitüsünün daha iyi olmasına dönük görüşlerini büyük ve önemli noktalar olarak
değerlendirip, geleceğe dönük çalışmalarımızda yakından takipçiniz olacağımızı ve değerlen
direceğimi/i belirtmek istiyorum.
Devlet İstatistik Enstitüsünde -belirtildiği gibi- verilerin toplanması, değerlendirilmesi, de
polanması ve gerektiğinde süratle kullanıcıların hizmetine sunulmasında, özel bir çalışmanın
son bir kaç yıldır başlatıldığını ve bu anlamda önemli bir mesafe kat edildiğini söylemek isterim.
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Bugün, Devlet istatistik Enstitüsünde dinamik bir gelişme çabasının olduğunu, Enstitü
nün iyi elemanlarla çalışmalarını sürdürmek için özel bir çaba içinde olduğunu ve buna bağlı,
eğitim merkezi ve bilgisayar sistemleri gibi çalışmaları, çok büyük, önemli ölçüde devreye sok
tuğunu ve bilgisayar sistemlerinin OECD ile çevrim içi bağlantı haline getirildiğini, dünya ile
entegrasyonunun sağlanmaya çalışıldığını ve 1991 yılında, büyük ölçüde, daha bir açık ve bilgi
servisinde hızlı bir hale gelen bir Devlet İstatistik Enstitüsünün karşınızda olacağını belirtmek
istiyorum. O anlamda, 199İ yıl bütçesi, sanıyorum ki, 1992 yılı bütçesini tartışırken, hesap ver
memiz açısından da önem taşıyacaktır.
Burada yapılan görüşmelerden, biraz önce de söylediğim gibi, maksimum ölçüde ve eleş
tirilerden yararlanmaya çalışacağımızı belirtmek isterim. Bazı konularda sorular oldu. Bunla
ra açıklık getirmem istendiği için, onları kısaca cevaplamak ve bilgi vermek istiyorum.
Başlıcası şudur : Mümkün olduğu kadar, kişiler ve kurumlardan bağımsız, Türkiye'ye,
doğru veri üretmek ve doğru bilgi sunmak, kuruluşun temel amacıdır ve bugün Türkiye'de herkes,
üretilen bilgileri ve verilen dataları son derece yakından takip etmekte ve değerlendirmektedir.
Onun için, şunu çok açıklıkla ve bütün içtenliğimle söylemek istiyorum : Devlet istatistik Ens
titüsünün ürettiği bilgiler, mümkün olduğu ölçüde, bir bağımsız kurumun ürettiği bilgiler ha
linde sunulmaktadır ve hiçbir şekilde bir müdahaleye tabi olmamaktadır; tam aksine, bağım
sızlığı son derece açık ve nettir. Nitekim, Toplumun çeşitli kesimleri bu bilgileri analiz etmek
tedir. örneğin; toptan eşya fiyatı ve tüketici fiyatlarında bir yanılma söz konusuysa, Türkiye'
deki çeşitli koruluşlar aynı endeksleri takip ettiklerinden, derhal o yanlışlığı, o sapmayı, anın
da topluma sunabilecek ve eğer Devlet istatistik Enstitüsünün çarpık bir bilgi sunması söz ko
nusuysa, bunları düzeltebilecek ciddî çalışmalar vardır. Yani, bir nevi, toplumun otokontrolü
söz konusudur. Bu anlamda, toplumun bu otokontrolü içinde, bilgilerin bu denli açık ve tar
tışmaya uygun bir atmosferin oluştuğu Türkiye'de, bilgileri çarpıtmak veya bilgileri farklı yo
rumlamak mümkün değildir. Üniversitelerimizden tutun, siyasî partilerimize ve çeşitli meslek
kuruluşlarına kadar bu bilgiler yakından izlenmektedir.
Şunu belirteyim : Gelir dağılımında bozulma konusunda bazı görüşler var. Buna ilişkin,
önümüzdeki hafta gelir dağılımıyla ilgili son istatistikler yayınlanacak. Görüyorum ki, 1963
-1973 yıllarında ve 1987 yılının ilk ham çalışmalarında, gelir dağılımında, en üst gelir grubunu
oluşturan yüzde 20'lik kesintin, toplam gelirin yüzde 53 - 54'ü düzeyinde pay aldıklarını, en
alt gelir grubunun ise, gelirin yüzde 3,5 - 4'ü civarında pay aldığını görmekteyiz. Yani, Türki
ye'de gelir dağılımının yapısal sorunları aşılamamıştır; ama, bir iyileşme söz konusu mudur?
Devlet istatistik Enstitüsünün yaptığı son çalışma önümüzdeki hafta yayınlanacaktır. Orada,
belirli bir iyileşmenin olduğu görülmektedir. Bunu toplumun eleştirisine ve görüşlerine suna
cağız. Ancak, şunu çok açık söyleyeyim : Son yıllarda, eğer, gelir dağılımında bu istatistikleri
-1963 - 1973 ve 1987'yi; 30 yıllık bir dönemi- veri alırsak bir bozulma söz konusu değildir. Ya
pısal bozukluğun sürdüğü ve bir iyileşmenin olmadığı söylenebilir. Ancak Devlet istatistik Ens
titüsü tarafından gelecek hafta topluma ve kamuoyuna sunulacak yeni çalışma sonuçları, sa
nıyorum Türkiye'de önemli tartışmalara neden olacaktır. Bu anlamda, ben de topluma bu su
nuşu merakla bekliyorum.
Sonuçlarını verebilirim. Yalnız, bağımsız bir kuruluş olduğu için şu anda vermek istemi
yorum. Yayınlandıktan sonra, bu bilgilerin, bizim açımızdan, Türkiye'de herkes tarafından,
tüm kuruluşlar tarafından, ü/erinde dikkatle çatışılacak önemli bir data olacağını belirtmek
istiyorum.
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Burada, işsizlik konusunda özellikle söylenen şudur; Avrupa Topluluğu ortalama işsizlik
oranı yüzde 9 düzeyindeyken, Türkiye'de işsizlik serisinde yüzde 8,3 gibi bir oranın çıkmasının
nasıl olabileceği tartışılmaktadır. Bu soru çok haklı olarak ve sık sorulmaktadır.
ILO normlarına göre, Türkiye'nin, işsizlik, istihdam ve işgücü serileri yeniden düzenlen
miştir. Bu, 1975'ten beri yeniden ele alınmış ve bu seri düzenlemesinde, işsizlik tanımında ya
pılan norm değişikliği tamamen ILO normlarına oturtulmuştur. Avrupa Topluluğunda yüzde
9 ise, bunu, Avrupa Topluluğuna üye 12 ülkenin işsizlik oranlarının ortalaması biçiminde de
ğerlendirmek gerekir, örneğin, ispanya'da bu norma göre işsizlik oranı yüzde 19'dur. Yuna
nistan'da işsizlik oranı yüksektir. İtalya'da yüzde 12'nin üstündedir. Bu ortalamaya göre yüzde
9 çıkmaktadır. Türkiye'de bir insanın nasıl işsiz sayıldığı ILO normlarında belirtilmiştir; yüzde
8,3'tür. Bilebildiğim kadarıyla, bu normlara göre Türkiye'de işsiz sayısı 1 milyon 600 bin civa
rındadır. istihdam, işgücü arzı 20 milyon civarındadır. Bu rakamları geçmişe uzatarak takdim
edebiliriz ve bu konuda da detaylı bilgi verebiliriz.
Bir başka önemli konu : Enflasyon açısından endekslerle oynandığı söylenmektedir.
Biraz önce söylediğim gibi, bu rakamlar, toplumun çok açık ve demokratik bir otokontrolüne tabidir. Bu rakamlarla kimsenin oynaması mümkün değildir. Türkiye'de rakamları tahrif
etmek de mümkün değildir. Çünkü, o kadar açık bir yapı haline gelmiştir ki, üniversitelerden
çeşitli kurumlara kadar bu rakamları insanlar gayet iyi bilmektedirler.
Burada endeklerle oynamanın mümkün olmadığını şuradan herkes biliyor : İstanbul Ti
caret odası tüketici endeksi, toptan eşya fiyatları endeksi yayınlıyor; ayrıca Devlet istatistik
Enstitüsü de yayınlıyor ve bütün kuruluşlar da buna benzer araştırmaları yapıyorlar ve benzer
sonuçlar alıyorlar. Çok farklı sonuçlar alındığında hemen görüyoruz ki, kamuoyunda bu me
sele tartışılıyor.
1990 yılında -tabiî, burada çok fazla üzerinde durma imkânı olmuyor, tahmin ediyorum
yarın da konuşacağız- Türkiye yüzde 9 büyürken, enflasyon oranı, toptan eşya fiyatları bazın
da yüzde 69'dan 50'lere düşmektedir, yüzde 53, 54 gibi, 15 puan aşağıya inmiştir. Üretimde
ve yatırımda, reel fiyatlarla yüzde 8 artış olurken, enflasyonun 15 puan aşağıya inmesi ve bu
trendin çok açık gözükmesi ve tüm özel sektör ve kamu kesimindeki üretim artışı ve yatırım
artışının reel fiyatlarla yüzde 8'in üzerinde gerçekleşmesinin yanı sıra, özel imalat sanayiinde
yüzde 27'lik bir yatırım artışının olması da önemlidir. Nitekim, 1990 yılında, bütün toplumun
bu konudaki görüşleri de çeşitli kesimlerde ortaya konmaktadır. Şimdi burada şunu çok net
söyleyeyim': Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine baz kabul edilen 1978 ile 1987
arasında Türkiye değişmiştir; gayri safi yurt içi hâsıladaki tarımın payı değişmiştir; bu anlam
da, insanların tüketim patternleri değişmiştir. 1978'de renkli televizyon ve otomobil veya ben
zeri kullanım oranları, 1987'deki yapıda farklılaşmıştır.
Burada en önemli hadiselerden biri de kiraların payının neden arttığıdır. 1978 yılındaki
endekste, izafi kiralar içerilmediğinden, 1978 yılına ait konut harcamalarının payı düşük gö
rülmektedir. Bu anlamda gerçek bir baza oturtulmuştur ve bu çalışmalar, bildiğiniz gibi, tüm
kamuoyuna açık yapılmıştır ve bu çalışmaların bütün detayını, arzu eden herkese takdim et
meye ve her türlü bilimsel eleştiriye açmaya da hazırız. Bu anlamda da, hiçbir bilgiyi saklama
dığımızı, bu verilerin nasıl elde edildiğine bugün de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Bir başka önemli konu : Tarım istatistikleri konusunda, 1991 yılında, Devlet İstatistik Ens
titüsü, tarım sayımlarını yeniden yapacaktır. Bu konudaki görüşlerinizden yararlanacağımızı
belirtmek istiyorum.
"
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Diğer bir konu, nüfus sayırmyla ilgili bir meseledir. Burada, Çankaya'nın nüfus azalma
sından söz edildi. Tabiî, bu detaya girmek doğru mu bilmiyorum ama, Sayın Kangal'a çok say
gı duyduğum için bilgi vermek istiyorum : Çankaya'dan Mamak'a bazı idarî kapsamda mahal
leler geçmiş Ve bu sayının kısmen azalmasının bir nedeni bu ve sonra da Çankaya'da oturan
kişilerin civar il ve ilçelerle sayılması...
Numaralama konusunda, gene, değerli arkadaşımız Sayın öztürk'ün eleştirisi vardı. Nu
maralama, 1990 yılında yeniden yapılmış ve bunun, mahalle muhtarlarına kontrol ettirildiği
bilinmektedir.
Sorulan sorular, Birleşmiş Milletler standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 20'ye ya
kın bilim adamı, konusunda uzman arkadaşlar bu soruları hazırlamışlardır. Amaç, çok sayıda
soru sormak değil, gerekli ve doğru cevap alınacak soruları sormaktır. Soruların bir bilim ku
rulunca hazırlanması ve açık olması -tabiî, bugün gene söylüyorum, her türlü eleştiriye ve gö
rüşe açığız- önemlidir ve Birleşmiş Milletler standartlarında hazırlanan bir çalışma söz ko
nusudur.
Dış ticaret endeksleri konusunda sorulan bir konu :
Sayın öztürk, dış ticaret endeklerinin ne zaman yayımlanacağını sordu. 1989 yılı da temel
alınmış olan dış ticaret endeksi çalışmaları bitmek üzeredir, 1991 yılının başında'bunlan ya
yımlayacağız. Bu hususta hiçbir kapalılık yoktur.
Şunu da söylemek istiyorum : Sayın Kangal'ın konuşmalarının sonundaki temennilere aynen
katılıyorum. Daha çağdaş veri toplayan, daha süratli ve daha toplumun gelişmesine öncülük
edebilecek bir kurum olması dileğine yürekten katılıyoruz. Amacımız, çalışmaları bu anlamda
yapmaktır. Biz, Anavatan Partisi Hükümeti ve üyeleri olarak da, Türkiye'de bu anlamda yap
tığımız birçok uğraşıyı, çalışmayı Devlet İstatistik Enstitüsü bünyesinde de realize etme gayreti
içindeyiz.
Temenni ve dileklerinizi yerine getirmek üzere, 1991 yılında daha bir gayretle çalışacağı
mızı belirtir, hepinize saygılar, sevgiler sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz saat 20.00'de bitmektedir; oysa gündemimizde bir
bütçe daha vardır.
Programdaki bütçelerin görüşmelerinin bitimine kadar Meclis çalışmalarının uzatılması
nı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Programı bitirinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Şimdi, şahısları adına; aleyhinde, Sayın Musa Gökbel söz istemiştir; buyurun efendim.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, bütçenin aleyhin
deki konuşmalarımı hazırlarken, Sayın Bakan daha buradaki açıklamalarını yapmamıştı. Kendisi,
Genel Kurulumuzu birçok konuda bilgilendirdi, tabiî, bu arada ben de bilgilendim. O nedenle,
Genel Kurulumuzu fazla meşgul etmemek için, Sayın Bakanın konu ile ilgili açıklamalarının
üzerine, kafamızdaki soruları sormakla yetineceğim.
özellikle, son nüfus sayımına değinmek istiyorum :
Ben, Çankaya'daki nüfusun neden azaldığını değil, ya da Birleşmiş Milletler standartları
nın neler olduğunu değil, ülkemizin temel ihtiyaçlarının neler olduğunun tespiti hakkında ko
nuşmak istiyorum. Mesela ülkemizdeki işsizlerin sayısının belirlenmesi yöntemine değinmek
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istiyorum. Sayın Bakan, burada 1 milyon 600 bin işsiz olduğunu söyledi. Halbuki, değişik kay
naklar, Türkiye'deki işsiz sayısının 5 milyon olduğunu ısrarla vurguluyor. Ancak, son nüfus
sayımında, siz yurttaşa gider de: "Geçen hafta bir işte çalıştınız mı?" diye sorarsanız; o insan
işsiz mi, değil mi onu öğrenemezsiniz; ancak, geçen hafta çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.
Siz, yurttaşa gider de : "oturduğunuz konut sizin mi?" diye sorarsanız; ekonomik büyü
medeki kira, gelir ya da binaların kalitesi, oda sayısı gibi bir kısım verileri alamazsınız. Sade
ce, o insanın konutu var mı, yok mu, onu öğrenebilirsiniz.
Ülkemizde tek parti dönemlerinde bile, en sıkışık zamanlarda bile yapılıp yurttaşa sorulabilen : "Hangi dine mensupsun?", "Anadilin ne?" şeklindeki soruların bu nüfus sayımında
sorulmamış olması -ister uzmanların görüşü olsun, ister Birleşmiş Milletler standartları olsunülkemizdeki, olumlu olumsuz tüm verileri derlemek durumunda olan bir Enstitünün bu konu
da ciddî bir eksikliği olarak görürüz.
Kira gelirleriyle ilgili .endekslerdeki rakamların boyutunun değişmesi, yani yüzde lS'ten
yüzde 28'e çıkması, bize çok önemli gelmiyor; ama, bir şey önemli: Endekslerdeki kira gelirle
rinin yıl içindeki artışlarını, piyasa fiyatlarının dışında, sadece mahkeme kararlarıyla ilişkitendirirseniz, bunun da, enflasyon boyutlarını düşürdüğünü görürsünüz.
Devlet istatistik Enstitüsü rakamlarının sonuçları, verilerinin bolluğu, ülkemizde, her ko
nudaki kararla ilgili vazgeçilmez birinci koşuldur. Devlet istatistik Enstitüsü Başkanının "Bu
kararların doğruluğunda, 55 milyon insanın, tüm kurumların, iktidarın, muhalefetin, herke
sin bize inanması gerekir" şeklinde bir açıklaması vardır. Ancak, bunlara inanabilmemiz için,
topluma açıklananlarla, gerçekleşenlerin arasındaki bazı uyum ya da uyumsuzluktan da dik
katlerinize sunmak isterim :
örneklemek gerekirse, 12 Eylül 1990 günü, Enstitü Başkanı, işveren Dergisinin 12 nci sa
yısında yayınlanan açıklamasında, 1990 yılı büyüme hızını tahmin ediyor. Ne zaman?.. Yılın
bitmesine üç ay kala... Bu tahmininde diyor ki, "Körfez krizinin etkilerini dikkate almazsak,
1990 yılı büyüme hızı yüzde 8'dir" Yani, körfez krizinin olumsuz etkilerini dikkate almazsak,
büyüme hızımız yüzde 8'dir. Sayın Bakanın açıklamasında ise, yıllık yüzde 9 oluyor.
Bakanla, Başkan arasındaki bu fark nedeniyle, eldeki veriler ne kadar doğru olursa ol
sun, Sayın Bakanı güç durumda bırakmak istemeyen Başkan, 12 eylül tarihinde, "Körfez kri
zinin etkilerim dikkate almazsak yüzde 8 büyüme hızı olur" dediği büyüme hızı hakkında,
Körfez krizinin tüm olumsuzluğu ortada kol gezerken, ilk açıklamasından iki ay sonra, gayri
safı millî hâsılanın ikinci geçici sonuçlarında, büyüme oranını, "yüzde 9,7 oldu" diye ilan ediyor!
Tabiî, bu durum da ilk olmuyor. Böyle bir örnek 1988 yılında da yaşandı. O yıl da, yüzde
7 olarak saptanan büyüme hızı, yıl sonunda, sessizce, yüzde 3,6 olarak kamuoyuna ilan edildi.
Bu ve benzer tablolar karşısında, Kurum Başkanımızın söylediği -gerçekten öyle olması
gerek- "Bize, 55 milyonun, muhalefetiyle ve yöneticileriyle inanması gerekir" ifadesine nasıl
inanalım?
Bü konuyu bilginize sunar, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel.
Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim? Yok.
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sona ermiştir.
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Bölümlere geçilmesini oylanmza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum :
A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101

111

900

Açıklama

Bölüm
Program

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
istatistik Verilerinin Derlenmesi ve Değerlendiril
mesi Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

45 153

22 967

1 591

69 713

Değerli üyeler, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının 1991 Malî Yılı Bütçesinin bölüm
leri kabul edilmiştir.
2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1989 Malî Yüı Resmhesabt.
BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının 1989 Malî Yılı Kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
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A — CETVELİ

Prog.
101

111

900
o

Genel ödenek
toplam

Açıklama

To
ha

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
RAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
istatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi
RAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

15 188 181 963

12 37

7 182 910 000

7 50

618 400 000

59

GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

22 989 491 963

20 47

Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî yılı kesinhesabı kabul ed
ve ulusumuza hayırlı olsun.
Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati : 19.55
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati.: 20.20
BAŞKAN : Başkanvekili Aytekin KotU
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul özdemir (Ordu)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu
açıyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)

1. — 1991 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kamımı Tasarıla
ile 1989 Malî Ydı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kamımı Tasarıları (1/
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam)
D) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. — Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 1991 Mali Ydı Bütçesi
2. — Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 1989 Mali Ydı Kesmhesabı
BAŞKAN — Programımız gereği, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesini
görüşeceğiz.
Hükümet ve Komisyon hazır.
Söz isteyen arkadaşları bilgilerinize sunuyorum : Grupları adına : Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Ahmet Neidim, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent öncel, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ömer Türkçakal; şahısları adına aleyhte Sayın Tayfur Ün.
Söz süresi gruplar için 15 dakikadır.
İlk sözü Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Neidim'e veriyorum.
Buyurun Sayın Neidim.
DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Her müessesede politik birtakım faaliyetler olur; ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü de,
politika dışında, siyasetin dışında görmemiz gereken kuruluşlardan biridir. Çünkü, tamamen
insanlığın faydasına, direkt insanlığı ilgilendiren meselelerle ilgilenir. Onun için, partilerin bah
çesine ne kar yağdırır, ne yağmur yağdırır. Gerçi, İstanbul Belediye Başkanı yağmur bombası
getirterek, uçakla yağmur yağdırmak istedi; ama o da muvaffak olamadı. Onun için, konuş
mama başlarken, bu bütçenin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1937 senesinde kurulmuştur. 1986 senesinde
yeni bir kanunla düzenlenmiş, toplumumuzu ve insanımızı direkt ilgilendiren, hayatımızın her
safhasında var olan bir olaydır.
Çok değerli milletvekilleri, ben Plan ve Bütçe Komisyonu zabıtlarını da inceledim. Genel
Müdürlüğün bütçesinin görüşülmesi, herhalde orada da geç vakte rastladı, oradan da biraz
çabuk geçmiş, ama öyle geçmesine rağmen, bu kuruluşun Genel Müdüründen çalışanlarına
ve çok değer verdiğimiz Sayın Bakanına kadar herkesi çalışmalarından dolayı takdirle tebrik
ediyoruz, teşekkür ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar).
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Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde ekonomik ve sosyal sorunların analizini ve çözüm
lerini tarım sektörüyle birlikte, en başta düşünmek zorunda olduğumuzu burada bir kez daha
belirtmek istiyorum.
Ülkemiz insanını direkt olarak ilgilendiren tarım sektöründe, toprak, tohum ve insandan
sonra en önemlisi elbette iklimdir, yani meteorolojik olaylardır. Çeşitli etkilerle ve gelişmelerle
istenilen düzeye getirilebilen ilk üç faktörün dışında meteorolojik faktör, henüz denetim ve kont
rol altına alınamayan bir özellik taşımaktadır, özellikle son yıllarda alışılmadık iklim olayları
na, meteorolojik olaylara tanık oluyoruz. Isı değişiklikleri, sıcak bölgelerde soğuyan, soğuk
bölgelerde ısınan havalar, düzeni bozulan yağışlar, tarımsal üretimi silip süpüren kuraklıklar,
seller, birbirinin ardından, haber konularının manşetini oluşturmaktadır, tşte burada meteo
roloji ile ilgili genel müdürlüğün önemi, karşımıza, son derece ciddî bir gerçek olarak dikil
mektedir. Burada meteoroloji faktörünün oluşumu ve etkilerinden faydalanmak, onu her yö
nüyle tanımak ve iyi değerlendirmek ve ona uygun planlar yapmak ihtiyacında ve zorunlulu
ğundayız. özellikle, bir üretim dönemi içinde, belirli zamanlarda yapılması gereken çalışma
lar, o günlerde meydana gelen hava olaylarıyla uyuşmalıdır. Her şeyden önce, bir tarımcı sa
bahleyin tarlasına gitmeden önce o günkü hava durumunu bilmelidir. Genel olarak, ekimden
haşata kadar olan devrede, tarımcılar yarınki ve daha sonraki hava durumunu daha önceden
bilmek ve buna göre çalışmalarını planlamak suretiyle masraf ve emeklerini en aza indirebile
cek, daha bol ve kaliteli ürün alabileceklerdir.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bu konuda yaptığı çalışmalar yeterli mi
dir? Bütün olarak sunulan hava tahminleri tarım sektörüne ne derece faydalı olmaktadır? Bunlar,
üzerinde düşünülmesi gereken konulardır.
Bir yerde şehir kurulurken, havaalanı yapılırken de meteoroloji hemen akla gelmektedir.
Büyük deniz kazalarının ve hava kazalarının önlenmesinde de Devlet Meteoroloji tşleri Genel
Müdürlüğünün rolü büyüktür, balıkçılıkta ve daha bazı işlerde olduğu gibi.
Sayın milletvekilleri, günümüzde artık tüm kurumların yalnız tüketici değil, üretici olma
sını da istemek zorundayız. Bu yönden, ciddî çalışmalar yapılmasının gerekliliğini savunmalı
yız. Gelişen teknolojinin yanı sıra, meteorolojik bilgilerden, çeşitli alanlarda çok daha ileri dü
zeyde yararlanmak zorundayız. 21 inci Yüzyılda artık yeni projelerle halkın karşısına çıkma
nın gereğini, örneğin birinci derecede deprem bölgesi ve kırık fay hattı üzerinde olan bölgele
rin tehlikesini ciddî bir şekilde ve üzerinde durarak halka anlatmanın zorunluluğunu, yerleşim
alanlarını, meteorolojik tehlike göstermeyen alanlara kaydırmak zorunda olduğumuzu, bunun
da bir insanlık görevi olduğunu belirtmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, bu kıymetli kuruluşumuzun bütçesinin, memleketimize ve Me
teoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygıları
mı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Neidim.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent öncel, buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADİNA AZİZ BÜLENT ÖNCEL (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesi hakkında, Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum ve Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum.
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insanoğlunun, yaradılışından beri, yaşamını sürdürebilmek için, giriştiği faaliyetlerle be
raber, "hava ve iklim" olarak bahsedebileceğimiz tabiatla olan temel ilişkilerin farkında oldu
ğunu görüyoruz. Yaşam faaliyetlerinin büyük bir bölümünde, faaliyetlerin planlanması ve uy
gulanmasında insan, hava bilgilerine ihtiyaç duymuş ve onu devamlı olarak daha iyi anlamaya
çalışmıştır. Bu çalışmaların sonucunda meteoroloji ilmi doğmuştur.
Türkiye'de, 19 uncu Yüzyılın sonlarına doğru başlayan ölçümlere dayalı meteorolojik ça
lışmalar, cumhuriyet hükümetinin kurulmasıyla birlikte ilmî bir kimlik kazanmıştır. 12 Eylül
1925'te, Ankara'da bugünkü Türk meteroloji teşkilatının çekirdeği oluşturulmuştur. Ayrı ayrı
bakanlıklar tarafından yürütülen meteorolojik çalışmalar, 10 Şubat 1937 tarihinde, 3127 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair Ka
nun ile bir araya toplanmış ve Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalara başlamıştır.
Bugün Başbakanlığa bağlı genel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı halinde organize edilmiştir. Merkez teşkilatıyla
birlikte 16 bölge müdürlüğü, 5 milletlerarası deniz ve hava meydanı, 82 sinoptik istasyon ve
hava meydanı, 163 büyük klima, 680 küçük klima ve 260 yağış istasyon memurluğu olarak
toplam 1 200'den fazla üniteden oluşan taşra teşkilatıyla birlikte meteorolojik hizmetler yürü
tülmektedir.
Genel olarak meteroloji, kamuoyu tarafından yalnızca hava olaylarını inceleyen ve hava
tahmini yapan bir kuruluş olarak bilinmektedir. Halbuki, son yıllardaki teknolojik ve bilimsel
gelişmeler, özellikle güçlü bilgisayarlar, hava radarları, meteorolojik uydular ve modern tele
komünikasyon sistemlerinin meteorolojiye uygulanması, meteorolojiyi yepyeni ve kapsamlı bir
hizmet seviyesine ulaştırmıştır.
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü de 3254 sayılı Kanunun kendisine verdiği gö
revlerine istinaden, savaşta ve barışta, başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, ulaştırma, ta
rım, enerji, turizm, bayındırlık, sağlık, çevre sorunları, şehircilik ve adalet gibi sektörlere hiz
met götürmekte ve böylece, gerek yurt savunmasına, gerekse yurt ekonomisine büyük katkılar
sağlamaktadır. Bu sektörlere verilen hizmetleri kısaca özetlersek; bunlar, Millî Savunma, ulaş
tırma, tarım, turizm, buna benzer kuruluşlardır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütün sektörlere hizmet vermek amacıyla, hazırladığı, ürettiği
her türlü meteorolojik bilgi ve hizmeti, kitle iletişim araçlarıyla, geniş halk kesimine, resmî
ve özel kuruluşlara, güvenilir olarak en seri şekilde ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, özel
likle TRT Kurumunun radyo ve televizyonları, haber ajanları, gazete ve dergiler, Meteoroloji
nin Sesi Radyosu, otomatik teleks telefon ve telefaks gibi modern sistemler kullanılmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bütün
bu sektörlere verdiği hizmetin önemi ve büyüklüğünün bilinci içerisindedir. Hizmetleri en ileri
seviyede verebilmek için Dünya Meteoroloji Teşkilatı, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Mer
kezi ve Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı gibi milletlerarası teşkilatlara üye olmuştur.
Bu teşkilatlara her yıl belirli miktarlarda üyelik aidatı ödenmesine rağmen, gerek bilgi alış ve
rişi, gerekse uzman, eğitim ve malzeme teminini içeren teknik yardım projeleri ile sağlanan
imkânlardan geniş ölçüde yararlanmaktadır. Gerek, bu milletlerarası kuruluşlardan sağlanan
teknik yardımlar ve gerekse millî imkânlarımızla Genel Müdürlüğümüzde hizmetlerin iyileşti
rilmesine yönelik, son yıllardaki teknik gelişmeleri aşağıdaki şekilde kısaca özetleyebiliriz.
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Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalaman Havaalanları gibi önemli milletlerarası
havaalanları ile askerî havaalanlarındaki meteorolojik aletler, cihazlar modernize edilmiştir.
Daha önceki yıllarda telli ve telsiz devrelerle, yurt içi ve yurt dışından meteorolojik bilgilerin
toplanmasında ve gönderilmesinde karşılaşılan zorluklar, Vaks 11-750 telekominikasyon bilgi
sayarları ve çevre donanımlarının işletmeye alınmasıyla giderilmiştir. Bu sistemler sayesinde
yurtiçi ve yurtdışı sistemimiz, daha sıhhatli, güvenilir bir niteliğe kavuşturulmuştur.
Hava tahminlerinin bilgisayarlarla yapılmasına ve istenilen her noktanın on güne kadar
ki tahminlerinin anında alınmasına başlanılmıştır. Ayrıca, muhtelif meteorolojik harita ve di
yagramlar, bilgisayarlar vasıtasıyla el değmeden hazırlanmaktadır.
Yat turizmine, denizcilere ve balıkçılara daha iyi hizmet vermek amacıyla Hopa'dan baş
layarak İskenderun'a kadar uzanan kıyı şeridinde VHF cihazlarıyla meteorolojik bilgi yayını
yapılmaktadır. Ayrıca, 8.4.1990 tarih ve 417 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile sağla
nan imkânlar sayesinde, personel, maddî ve manevî yönden daha iyi bir seviyeye getirilmiştir.
Burada yapılan bütün olumlu çalışmaların meyvesini aldığımızın göstergesi olarak, teşkilatı
mızın, yabancı ülkelerin teşkilatlarıyla mukayesesi hususunda kısaca birkaç şey de söylemek
istiyorum :
Ülkelerin meteoroloji teşkilatlarının teknik seviyesi, otomasyon sistemleri, meteorolojik
uydulardan yararlanma ve sayısal hava tahmin haritalarının kullanılma kapasiteleriyle ölçül
mektedir. Halen teşkilatımız, otomasyon sisteminin büyük bir kısmını gerçekleştirmiş, uydu
lardan alman bilgileri maksimum seviyede değerlendirmekte ve hazırlanan tüm hava tahmin
bilgilerinden yararlanmaktadır.
Bu teknik gelişmelere rağmen, atmosferin tam olarak kontrol edilememesi nedeniyle, Av
rupa ülkelerinde yüzde 80-85 arasında değişen hava tahminlerinin gerçekleşme yüzdesi, ülke
mizde yüzde 84-86'ya ulaşmıştır. Ancak, bütün bu gelişmelerin ışığında, "Türk Meteoroloji
Teşkilatı artık teknik gelişmesinin son safhasına gelmiş midir?" sorusuna, "evet" demek çok
güçtür. Dünyada bilim ve teknoloji durmadan geliştikçe, yeni teknik imkânlar gündeme gele
cek, bu da insanlığa daha fazla yarar sağlamak için çeşitli ihtiyaçları doğuracaktır. Ayrıca, son
yıllarda insanoğlunun artan faaliyetleri sonucunda oluşan sera gazları etkisi ve ozon deliği gi
bi, küresel iklim değişikliğine neden olan, dolayısıyla yaşamı büyük ölçüde etkileyen konular
da büyük önem kazanmaktadır.
Gelecek yıllarda olması muhtemel iklim değişikliğinin ve etkilerinin sağlıklı bir şekilde
tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için, geniş çapta araştırmalara, büyük
yatırımlara ihtiyaç vardır. Bu araştırmaların ve yatırımların gerçekleşmesi, büyük ölçüde, teş
kilatın millî ve milletlerarası platformda, maddî ve manevî yönden desteklenmesine bağlıdır.
Bu açıdan, 1991 malî yılı bütçesine kısaca göz atarak, bu yıl ve sonraki yıllarda gerekli desteğin
artan bir şekilde sağlanmasının gerektiğini vurgulamak isterim.
1991 malî yılı bütçesinde, cari harcamalar (Personel giderleri) 76 milyar Türk Lirası; diğer
cari harcamalar 12 milyar 803 milyon Türk Lirası; yatırım harcamaları 36 milyar 440 milyon
Türk Lirası ve transfer harcamaları da 8 mityar 95 milyon Türk Lirasıdır ve genel olarak 133
milyar 338 milyon Türk Lirasıdır.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1991 yılı bütçesinde, 1990 yılı bütçesine
göre yüzde 70'lik bir artış görülmüştür. Bölümlere göre artış oranları, cari harcamalarda yüz
de 86, yatırım harcamalarında yüzde "54 ve transfer harcamalarında da yüzde 10'dur.
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Cari harcamalarda görülen artış, personel ücretleri artışlarıyla, otomasyonun tam olarak sağ
lanması için gerekli data devrelerinin tesis ve kira ücretlerinin karşılanması içindir. Yatırımlar
daki artış da, yurt dışından alınacak olan alet, cihaz ve yedek malzemenin döviz karşılığında
temin edilmesi, yurt içindeki malzeme fiyatlarındaki artış ve inşaat sektöründe uzun süre de
vam eden bina yatırımlarının tamamlanması içindir. Transfer harcamalarındaki artış ise, yine
üyesi bulunduğumuz miletlerarası kuruluşlara ödenen katılma paylarının döviz olarak öden
mesi ve PTT, EGO, TEK ve ASKÎ Genel Müdürlüklerine ödenmesi gereken geçmiş yıllar borç
larının karşılanması içindir.
Sayın milletvekilleri, meteorolojik hizmetlerin kendisine has özellikleri vardır. Bu hizmet
ler, teknik ve bilimsel nitelik taşımaktadır. Meteorolojik hizmetlerin günün şartlarına ve gele
cekteki ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde planlanması ve yürütülmesi gereklidir. Bunun için,
bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, yeni araştırma ve incele
meler yapmak ve bunları uygulamak gerekir. Bu bakımdan, söz konusu hizmetlerin ve çalış
maların sağlıklı olarak yerine getirilebilmesi için, kalifiye personelin istihdamı, teknik perso
nelin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ve alet cihazlarının modernizasyonu büyük önem arz et
mektedir. Bu nedenle, Genel Müdürlükte daha fazla kalifiye eleman ve uzmanın istihdam edil
mesi, yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim imkânının sağlanması ve teknolojik gelişmelerin
uygulanması için de daha fazla yatırım ödeneğinin ayrılması hususunda, yürütülen çabaların
desteklenmesinin zorunlu olduğunu tekrar belirtmek isterim.
Bilindiği gibi, Genel Müdürlük genel bütçeli bir kuruluştur, insanlığın bütün faaliyetle
rinde hayatî önem arz eden meteorolojik hizmetler devlet bütçesinden ayrılan sınırlı ödenek
lerle sağlanmaktadır. Millî ekonomiye önemli katkılar sağlanmasına rağmen, üretilen her tür
lü bilgi ve hizmetler, gerek kamu, gerekse özel kuruluşlara ücretsiz olarak verilmektedir. Oysa
ki, diğer bazı yabancı ülkelerde çeşitli sektörler için üretilen meteorolojik tahmin ve hizmet
bilgileri ücretli olarak verilmektedir. Bu şekilde sağlanan gelirle, ileriye yönelik plan, program
ve yatırımların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmakta, teknolojik gelişmelere daha kolay
ayak uydurulabilmektedir.
BAŞKAN — Sayın öncel, süreniz dolmuştur lütfen toparlayınız.
AZİZ BÜLENT ÖNCEL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan.
Bu nedenle, 3254 sayılı Teşkilat Kanunumuzun uygulanmasında çıkan darboğazların gi
derilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek çağdaş ve modern meteorolojinin oluş
turulabilmesi için, Teşkilat Kanununda bazı değişikliklerin yapılarak, katma bütçeli ve döner
sermayeli bir kuruluş haline getirilmesinin yararlı olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bu
şekilde, modern teknolojinin ve ilmî gelişmelerin uygulanma imkânının sağlanmasıyla insanlı
ğın yardımına daha etkili ve güvenilir bir şekilde koşulacaktır. Böylece, neticede, meterolojinin
millî ekonomiye katkısı da önemli ölçüde artacaktır. Burada, yukarıda kısaca belirtilen kanun
değişikliği ile ilgili tasarının hazırlanarak, önümüzdeki günlerde Meclise sunulacağını büyük
bir memnuniyetle belirtmek isterim.
Genel Müdürlükte gördüğümüz olumlu gelişmeyi, seviyeli ve sağlıklı çalışmaları takdirle
karşılıyorum. Gayretli çalışmalarını mahallinde bizzat müşahade ettiğim Sayın Meteoroloji Genel
Müdürüne ve çalışkan personeline huzurlarınızda teşekkür etmeyi vazife addediyorum.
Bütçenin, Genel Müdürlük ve ülkemiz için hayırlı olmasını Cenabı Haktan diliyor, Yüce
Heyetinizi grubum ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öncel.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ömer Türkçakal buyurunuz efendim.
(SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 1991 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı ile
ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle
grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygı ile selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Dünya insanı 2000'li yıllara yaklaşırken, hemen her alanda, tarihinin hiçbir döneminde
rastlanmayan çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. 21 inci Yüzyıl insanının yeni kimliği şe
killeniyor. tnsan aklının, sınır tanımaz etkinliği çağdaş, evrensel hoşgörünün enginliğinde in
sanın mutlu geleceği için bilime de olanca gücüyle yansıyor. Bu süreçte, meteoroloji bilimi de,
tarihi, insanlık tarihi kadar eski deneyiminden, teknolojik yeniliklerden payına düşeni alarak,
kendini yüceleştiren insana yöneliyor; insandan aldığını yeniden insanın emrine sunmak için.
En yalın tanımıyla, hava tahminlerinden tanma, ulaşımdan haberleşmeye, savunmadan
çevre sorunlarına, tıptan adalete, endüstriden ticarete, bayındırlıktan şehircilik hizmetlerine kadar
hemen her alanda meteoroloji, çağdaş yaşamın bir parçası oluyor günümüzde. İnsanla bu denli
özdeşleşmiş bir bilim dalı olan meteoroloji, önemini ilk kez tkinci Dünya Savaşında kanıtlıyor.
Avrupada'daki Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri Komutanı Eisenhovver, "Normandiya
çıkarması ve tkinci Dünya Savaşı zaferimiz, önce Tanrı'nın, sonrada da meteorolojide görevli
personelimizin eseridir" diyor.
Yine, Kıbrıs Barış Harekâtında meteoroloji biliminin ne denli önemli bir görevi yerine ge
tirdiğini hepimiz biliyoruz.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bu kadar önemli bir işlevi yerine getirmeye çalışan Devlet
Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü 1990 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şülmesinin 20 dakikada tamamlandığına, 1991 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşmeleri sırasında da, Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet tşleri Başkanlığı, Tapu Kadastro Ge
nel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Çevre Müsteşarlığı bütçeleriyle birlikte
görüşüldüğüne, muhalefete mensup komisyon üyelerinin bu bütçelerin ayrı ayrı görüşülmesi
ne ilişkin itiraz ve önerilerinin dikkate alınmadığına; iktidar olmayı, çoğunluğun azınlığa ta
hakkümü olarak görme alışkanlığından bir türlü kurtulamayan yapay Anavatan iktidarının
Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu alışkanlığını sürdürdüğüne, tçtüzük ve alışılmış usullerin
de dışına çıkarak raporların okunmamasının oylandığına ve oylama sonucuna göre de rapor
ların okunmadığına tanık oluyoruz. Yine Altıncı Beş Yıllık Planda ve 1991 programında mete
orolojiyle ilgili herhangi bir açıklamaya rastlayamıyoruz.
Sayın Başkan, değerli üyeler; konunun önemini vurgulamak için Devlet Meteoroloji tşleri
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında 3254 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yazılı Devlet Meteoroloji
tşleri Genel Müdürlüğünün görevlerini bir kez daha burada ifade ederek sözlerime devam et
mek istiyorum.
"Bu görevler; meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum
görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak veya çalıştırmak; me
teorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminlerinde
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bulunmak; askerî ve sivil, kara, deniz ve hava ulaştırması ile ilgili, tanm ve diğer sektörler için
hava tahminleri yapmak; tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre,
Silahlı Kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağlamak
ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürüt
mek; teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı ve verici cihazlarıyla her türlü haberleşme
araçlarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdurmak ve işletmek" diye görevler
sayılıyor.
Sayın üyeler, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, yaşamımızın her alanını ilgilen
diren bu hizmetleri hangi teknik donanımla, hangi mekânlarda, ne kadar personelle ve bütçe
den ayrılan ne miktar payla gerçekleştirecek? Şimdi bu konuyu irdelemeye devam edelim.
Genel Müdürlüğün 1990 yılı bütçe raporuna baktığımızda, yetersiz idarî binalarda taşra
ve merkez olmak üzere toplam 3 829 kadrolu personelin çalıştığını, buna karşılık lojman sayı
sının 503 olduğunu, 1991 yılı bütçe raporuna baktığımızda da aynı ifadelerin tekrarlandığını,
yine 3 829 personelin yetersiz binalarda, yetersiz araç ve gereçlerle hizmet üretmeye çalıştıkları
nı, lojman sayısının da herhangi bir değişikliğe uğramadığını, bilgisayar, teçhizat, elektronik
cihaz gereksinimi duyulduğunu ifade etmektedirler.
Bütçeden ayrılan paya baktığımızda, genel müdürlük bütçesinin 133 milyar 338 milyon
lira olduğunu görüyoruz. Bu miktarın sadece 36 milyar 440 milyon lirasının yatırım harcama
ları için ayrıldığını görmekteyiz.
Burada çeşitli defalar dile getirildi; ama bir kastımın olmadığını, bir amacımın olmadığı
nı vurgulayarak sözlerime devam ediyorum.
Değerli üyeler, Cumhurbaşkanlığı bütçesine baktığımızda, konulan ödenek miktarı 31 milyar
365 milyon lira; 1989 yılı bütçesine göre yüzde 971 artmış, 1990 yılı bütçesine göre de artış yüz
de 330. Çok değişik alanlara hizmet sunan bir genel müdürlük bütçesi ile iki kişiye hizmet su
nan Cumhurbaşkanlığı bütçesi arasındaki fark sadece 5 milyar lira. Genel Müdürlük bütçesin
deki artışa baktığımızda, 1989 yılına göre yüzde 120, 1991 yılına göre de sadece yüzde 70.
tki bütçeyi, 237 sayılı Taşıt Yasasına göre 1991 yılında satın alınacak taşıtlar açısından kar
şılaştırdığımızda, iki kişiye daha iyi hizmet sunabilmek için değişik tiplerde 15 araç satın alın
ması öngörülmüşken, Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünde çalışan 3 829 personele hizmet
sunabilmek ve genel müdürlüğün diğer teknik hizmetlerinde kullanabilmek için alınacak taşıt
sayısı 14'tür. Diğer bir yaklaşımla, 2 kişi = Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü.
Sayın Başkan, değerli üyeler, meteorolojik olayların sınır tanımazlığı dikkate alındığında,
meteorolojinin evrensel boyutu da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ulusların, meteorolojik
bilgileri birbirine aktarmadan, bu alanda sürekli ve doğru bilgi alışverişi yapmadan sağlıklı
sonuçlara ulaşması elbette mümkün değildir. Bu amaca uygun olarak, dünyadaki meteorolo
jik çalışmaları birleştirmek, standartlaştırmak, gözlem şebekelerini tesis etmek için 1873 yılın
da kurulan Milletlerarası Meteoroloji Organizasyonun, 1951 yılında Dünya Meteoroloji örgü
tü adı altında, Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas organı olarak yeni düzenlemelerle dünya insanı
na kendi alanında daha iyi hizmet sunma amacına yöneldiğini, bu amaçla da üye ülkeler ara
sında meteorolojik rasatlar için lüzumlu olan istasyonları artırmak, işbirliği sonucu elde edi
len meteorolojik bilgilerin tez elden mübadelesini yaparak, meteorolojik rasatların standardizasyonunu sağlamak, araştırma ve eğitimi teşvik etmek, buna benzer alanlarda dayanışmayı
hedeflediğini görmekteyiz.
— 408 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O :3

Sayın Başkan, değerli üyeler; dünyamız hızla artan bir nüfusla karşı karşıyadır. Buna karşın
gezegenimizin kaynakları sınırlıdır. Sınırlı olan bu kaynakları en iyi biçimde kullanmak, Tür
kiye gibi tarıma elverişli toprakları oldukça geniş ülkelerde, birim alandan en yüksek verimi
almak, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için gereken çözümlere katkıda bulunmak,
yine meteorolojinin görev alanı içerisindedir.
Ülkemizde meteorolojik faktörlerle bitkilerin gelişmeleri, ziraî üretimin ekonomik bir şe
kilde yapılabilmesi için meteorolojik şartların incelenmesi, tarım alanlarının ekime hazırlan
ması, hasat işlerinde makinelerin kullanılma şartlanmn tespiti, mahsulün zarar görmemesi ve
depolanması için gereken şartların araştırılması, hayvanların hayat fonksiyonları arasındaki
ilişkilerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır.
Ülkemiz büyük bir su potansiyeline sahipken, özellikle son yıllarda, büyük şehirlerimizde
yaşayan insanlarımızın su gereksinimlerinin karşılanamaması, su kaynaklarımızın geliştirile
memiş olmasından, su projelerinin planlanması için yağış, akım, buharlaşma gibi meteorolo
jik bilgilerin yeterince derlenmemesinden, ya da değerlendirilmemesinden kaynaklanmakta
dır. Diğer yandan, çevre sorunlarının ve özellikle de hava ve su kirlenmesinin dünyamız insanı
nın geleceğini ciddî biçimde tehdit ettiği günümüzde, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede ya
şamlarını sürdürebilmeleri, bugünden sağlanacak doğru meteorolojik bilgilere ihtiyaç göster
mektedir.
Meteorolojik bilgi ve belgelere başvurulmadan yapılacak her türlü yatırım ve girişimin ge
tireceği hayatî risklerin aşılması mümkün olmayacaktır. Burada şunu sormak istiyorum : He
pimizin kıvanç duyduğu GAP Projesinin tamamlanmasından sonra, bölgede meydana gelecek
muhtemel iklim değişiklikleri, ekolojik dengede meydana gelecek farklılaşmalarla ilgili çalış
malar yapılmakta mıdır? Hiç sanmıyorum. Bir örnek vermek gerekirse, çok önemli bir su kay
nağı, ve su havzası olan Sapanca Gölü ve civarı, ne yazık ki, meteorolojik bilgilere değer veril
memesi sonucu elden çıkmak üzeredir. Göle kıyısı olan Adapazarı, Sapanca, Sardoğan, Marşukiye ve Eşme Belediyelerimizin bu konudaki gayretlerine siyasal iktidar tarafından gereken
ilgi gösterilmemekte, destek verilmemektedir. Gölün Kuzeyinden geçen E-S Karayolunun getir
diği olumsuz yük yetmiyormuş gibi, bu defa da gölün güneyinden otoyol geçirilmiş, Sapanca
Gölünün elden çıkması için, adeta, ne mümkünse o yapılmıştır!
Batıda ve diğer gelişmiş ülkelerde otoyollar, su havzalarına olumsuz yönde etkilemeyecek
şekilde programlanmakta ve yapılmakta iken, ülkemizde bunun tam tersinin yapılması cidden
bağışlanamaz bir kusurdur.
Değerli üyeler, meteorolojinin hızla gelişen bir bilim dalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Te
orik meteorolojide nümerik hava tahminleri, hava modifikasyonları, radyasyon fiziği gibi ko
nularla, uygulamada; suni meteorolojisi, iklim etütleri, çevre sorunları meteorolojik alet ve
cihazlar gibi son derece geniş kapsamlı konularda etkin olmasını gerekli kılmaktadır.
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün teknik yapıya ve özelliğe sahip olması ge
rektiği nazara alındığında, çağdaş bilim ve teknoloji alanında ileri ülkelerin ulaştıkları çağdaş
seviyeye süratle ulaşması gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Meteorolojik hizmetle
rin günümüzün karmaşık gereksinimlerine cevap verebilmesi, öncelikle, hızla değişen ve geli
şen teknolojik yeniliklerden yararlanılması ile olanaklıdır.
BAŞKAN — Sayın Türkçakal, lütfen toparlayınız, süreniz dolmuştur.
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ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım.
Mevcut donanım ve sınırlı personel kadroları ve bütçe ödenekleriyle kendisinden bekle
nen hizmetleri yeterli ve sağlıklı biçimde sunması bugünkü şartlarda kendisinden beklenemez.
Günümüzü ve geleceğimizi bu kadar yakından ilgilendiren bu konuya, siyasal iktidar tarafın
dan gereken duyarlılığın gösterildiğini söyleyemtyoruz.
Bu düşüncelerle, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1991 yılı bütçe tasarısının,
ülkemize hayırlı olmasını, insanlarımıza iyilik ve güzellik getirmesini diliyor, Yüce Meclisi say
gılarımla tekrar selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal.
Buyurun Hükümet.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (tstanbul) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; çok sayın grup sözcülerinin ve milletvekili arkadaşlarımızın Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü üzerindeki tenkit ve temennilerini yeni bütçe üzerinde dikka
te alacağımızı arz ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Tenkitler arasında belirtilen personel sayımızın yetersizliğine ilişkin açıklamalar doğrudur.
Bunu, önümüzdeki yıl içerisinde sayılarını artırarak daha etkin hale getireceğimizi ifade et
mekle yetineceğim.
Lojman yapımını hızlandırıyoruz ve döner sermaye kanununu Meclise sevk ettiğimiz
için, inşallah bu personelimizin maddî imkânlarını da daha iyi bir hale getirmeyi hedefliyoruz.
GAP projesi tahakkuk ettiği takdirde, bu bölgenin meteorolojik çalışmalarını şu anda yapıl
maktadır; bundan sonra da, master planı çerçevesinde ciddî bir araştırma yapılacağını, yapıl
makta olduğunu da ifade etmek istiyorum.
Ekonomimizin her kesimini çok yakından ilgilendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğümü
zün, son yıllarda büyük bir gelişme gösterdiği hepinizin malumudur. Bu gelişmenin esasında,
meteoroloji teşkilatımızın bilgisayarla idare edilmesi yatmaktadır. Artık bugün Türkiye'de, nokta
tayinleri bile yapılabilmekte ve nokta tayinlerinde son derece başarılı olmaktayız. Bu, Avrupa
standartlarına ulaştığımızın bir ifadesidir.
Yine, günlük tahminlerimizde, yüzde 90'a varan bir başarı temin edilmektedir. Bildiğiniz
gibi, bu, ilk üç gün içerisinde başarı, Avrupa standartları çerçevesindedir.
Biz, 1991 malî yılı bütçemizin memleketimize ve Genel Müdürlüğümüze hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ederken, Meclisimizdeki bu güzel havanın, ülkemizde de aynen aksetmesini
temenni ediyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Şahısları adına, aleyhte Sayın Tayfur Ün; buyurun.
TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 malî yılı bütçesi bağla
mında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi aleyhinde söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, meteorolojinin ilgilendiği konular, atmosfer ve onun temas ettiği or
tamlardır. Atmosfer ya da hava dediğimiz bu gaz kütlesi, azot, oksijen ve diğer gazlardan olu
şur. Atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan oksijen deposu olduğu gibi, diğer bir mad
denin; suyun da oluşturduğu bir ortamdır. Şöyle ki: Yeryüzünden, örneğin denizlerden, akar
sulardan, göllerden, bitkilerden buharlaşan su, atmosfere çıkar, su buharı atmosferde yağışa
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dönüşür ve tekrar dünyaya döner. "Hidrolojik çevrim" denilen bu olay, dünyadaki suyun tü
kenmesini önler. Görülüyor ki, atmosfer olmasa, yeryüzündeki su kaynakları, güneşin etkisiy
le kısa sürede buharlaşır, dünya susuz kalır, yaşanmaz, çöle dönüşür.
Dünyanın koruyucu kalkanı, su imalathanesi, oksijen deposu olan atmosfere baktığımız
zaman, bazen içimize ferahlık veren bir mavilik, bazen üst Üste yığılmış ak veya kara bulutlar,
güneş doğar veya batarken renk gümüşleri görürüz. Atmosfer hangi rengi alırsa alsın, daima
sessiz ve sakindir. Ne denizlerdeki gibi bir dalgalanma, ne bir ses duyabiliriz. Fakat, bu sükû
net aldatıcıdır. Atmosferin içinde sayısız olaylar meydana gelir. Büyük hızla esen rüzgarlar,
çeşitli elektrik, olayları, buzlanma, atmosferdeki olayların örnekleridir.
Tüm bu olaylara, meteorolojik olaylar denir. Bu olayları inceleyen, bu olayların tabi ol
duğu doğal yasaları bulan, sırasında bu yasaları uygulayan, olayların oluşumu ve gidişi hak
kında öngörüler yapan bilim ve teknik adamlarına biz "meteoroloji mühendisi"- diyoruz.
Meterolojik olaylar, insan ve diğer canlıların yaşamının her safhasında rol oynar. Ulaştır
madan turizme, tarımdan tıbba kadar akla gelebilen her türlü insan etkinliğinde, meteorolojik
olaylar yer alır. örneğin, bugün kalp ameliyatı yapılan büyük hastanelerde meteoroloji istas
yonları vardır. Operatör, meteoroloji uzmanına danışarak, ameliyatı yapıp yapmamaya karar
verir. Havaalanlarında, meteorolojik bilgi olmadan hiçbir uçak havalanmaz. Savaşlarda yapay
yağışla düşman birliklerinin hareketi zorlaştırılabilir.
Meteorolojik bilgi, tarım ve ekonomide de önemli rol oynar. Meteorolojinin bu rolünü,
Aristo'nun bir pasajı pek güzel ortaya koyar. Aristo diyor ki: "Ünlü bilgin ve filozof Thales'e
hemşehrileri, 'Bilgin bir adamsın; fakat fakirsin. Demek ki, bilgi bir işe yaramıyor' derler. Thales,
hava tahmini yaparak, zeytin mahsulünün bol olacağını saptar. Kışın bütün zeytin sıkıcılarını
ucuz fiyatla kiralar. Yaz gelince bol zeytin elde eden hemşerileri Thales'e büyük paralar ödeye
rek zeytin sıkıcılarını geri alırlar!
İkinci Dünya Savaşında, müttefiklerin Avrupaya yaptığı çıkarmanın başarılı olmasını sağ
layan, meteorolojik şartları iyi değerlendiren ve doğru hava tahmini yapan meteoroloji mü
hendisleridir. Bu askeri harekâtın başkomutanı Eisenhovver, bu hususu, ısrarla ve daima belirt
miştir.
Bugün, pek çok ülkede yapay yağış, kuraklığın acil önlemidir. Amerikan tarımı, yapay
yağışla milyonlarca dolar ek gelir elde etmektedir. Çeşitli ülkelerde, orman yangınları yapay
yağışla söndürülmektedir. Yapay yağış, savaşta önemli bir silah olarak kullanılmaktadır, ölümlere
neden olan, doğayı yok eden hava kirliliği, meteorolojik etütler yapılmadan önlenemez. Mete
orolojik bilgiye önem vermemek, hava kirliliğinin belki de ilk nedenidir. Günümüzde, gelişmiş
ülkelerde, meteoroloji bilgisi göz önüne alınmadan hiçbir faaliyete başlanmamak tadır. Meteo
rolojik olaylar tüm yaşamı etkilemektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde meteoroloji eğitimi,
uygulaması dikkat ve özenle yapılmaktadır.
Ülkemizde, meteoroloji mühendisliği eğitimi, sadece istanbul Teknik Üniversitesi Uçak
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde yapılmaktadır. Bu bölüm,
büyük bir laboratuvar, araç ve gereç sıkıntısı içindedir. Yetiştirip mezun ettiği öğrenciler, iş bulma
sorunuyla karşı karşıyadır. Meteoroloji mühendislerinin yüzde 90'ı başka işlerde çalışmakta
dır. Bu mühendisleri istihdam etmesi gereken kuruluş, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür
lüğüdür. Bu Genel Müdürlük ise, kadro yokluğu nedeniyle, meteoroloji mühendislerini istih
dam edemez durumda veyahut mevcut kadrolara, konunun esas sahipleri dışındaki kişileri ata
makladır.
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Ülkemizde, meteoroloji hizmetlerini Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü karşıla
maktadır. Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda, tüm kurumlara ve
kuruluşlara meteorolojik destek verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu Genel Müdürlük, diğer devlet
kuruluşlarıyla kıyaslandığında, çok zayıf kalmaktadır. Araç, gereç bakımından iyi donatılmamıştır. Diğer ülkelerin çok gerisinde kalmıştır, örneğin; bu genel müdürlüğün bir yağış radarı
bile yoktur. Hâlâ sabit radyasonda yöntemiyle atmosferin düşey ölçümü yapılmaktadır; bu yön
tem, artık çağın gerisinde kalmıştır. \ağış istasyonlarında ölçülen değerlere güvenmek müm
kün değildir; zira, 5 dakikalık bir eğitimle o köydeki korucu terzi, kasap vesaire kişiler bu öl
çümleri yapmaktadır. Küçük klima istasyonları ve hatta büyük klima istasyonlarında yapılan
ölçümler, yetişmiş teknik personel eksikliğinden dolayı, güvenirliğini yitirmiştir.
Ankara'daki Meteoroloji Meslek Okulunun eğitim programı yetersizdir. Devlet Meteoro
loji tşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı acınacak koşullar içindedir;, yeterli personel ve
araç gereçten yoksundur. Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün bu durumu, ülkemi
zi, çok önemli olan sağlıklı meteoroloji hizmetlerinden mahrum bırakmaktadır. En kısa za
manda, Devlet Meteoroloji İşlerinin ıslah ve yeniden organize edilmesi, ülke çıkarları bakı
mından şarttır.
Meteoroloji mühendisliğinin malzemesi, ölçme sonuçlarıdır; ölçme yapılmadan meteoro
loji hizmeti yapılamaz. Ülkemizde, meteorolojik olaylarla ilgili ölçmeler, eskimiş yöntemlerle,
eksik araçlarla yapılmaktadır. Bundan dolayı, meteorolojik ölçmeler sağlıksızdır.
Ülkemizin, savunma, ekonomi başta olmak üzere, her bakımdan zor durumda kalmama
sını istiyorsak, ülkemizi çağa uygun bir meteoroloji ölçme ağı ile donatmalıyız, tyi yetişmiş
meteoroloji mühendisleriyle, meteorolojik olayları ölçmeli, tefsir etmeli ve sonuçlar çıkarmalı
yız; ölçme sonuçlarını depolamalıyız. Bunlar yapılmazsa, ülkemiz, tamiri zor zararlara uğra
yacaktır.
Türkiye'de ilk kez uygulanan "Yapay Yağış Projesi" ile ilgili olarak, İstanbul Belediyesi
geçici bir süre için, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünden yağış radarı ve mobil radyosonde sistemi istemiş ve bu araçların devlette bulunmadığı anlaşılmıştır. Çağ atlattığını id
dia eden bir zihniyetin, "Ya^ay Yağış Projesi"ne dahi bakış açısı olumsuzdur.
Temsilcisi olduğumuz halkımız adına, ilgili Genel Müdürlükle alakalı olumsuzlukları bil
ginize sunuyor, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum :
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A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101

111

900

Açıklama

Bölüm
Program

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Dü
zenlenmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

25 403 000 000

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

133 338 000 000

99 840 000 000

8 095 000 000

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 1989 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul
edilmiştir.
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yûı Kesinhesabı
BAŞKAN — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 1989 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum :
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A — CETVELİ

Genel ödenek
toplam

Prog.

Açıklama

101

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Meteorolojik Rasat ve Analiz Hizmetlerinin Düzenlenmesi
ve Geliştirilmesi Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

111

900

TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

6 278 280 000

Top
harca
5 877

31 212 590 000 26 466

4 051400 000

4 066

41 542 270 000
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BAŞKAN — Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün 1991 malî yılı bütçesi ile 1989
malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olsun.
Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır.
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 13 Ara
lık 1990 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 21.15

______

9

_______

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, SSK ve Vakıf olayı hakkındaki bazı iddia
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Aykut'un yazdı cevabı (7/1710)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorulanmın Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut tarafından
yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla rica ederim.
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
Uzun süreden beri devam eden bir vakıf olayı son günlerde daha da gelişerek yeni boyut
lara ulaşmıştır.
1. SSK'nın asli görevlerini yapmıyarak vakıf gibi dolaylı yollara girmesinin gerekçesi nedir?
2. Vakıf mı SSK'dan çıkar sağlıyor yoksa, tüm maddî olanaklara sahip SSK'mı Vakıftan
yarar sağlıyor?
3. Adana ve izmir'de tomografi cihazı kurulması için SSK'dan kaynak aktarılması talebi,
İstanbul'da SSK tarafından 3 milyar TL.'ye yapılan binanın vakfa devri, SSK'nın bilgisayar
yazın ihalesini alan Kalafat Firması adına TMO'da çalışan bir kişinin SSK'da daire başkanlı
ğına getirilme isteği doğru mudur?
4. Basında da yer aldığına göre SSK'dan vakıfa kaynak aktarmayı amaçlayan kararın yö
netim kurulundan geri çevrilmesi doğru mudur?
5. SSK genel müdürü ve IBM daire başkanının görevden alınmasının nedeni bu mudur?
6. Sayın Genel Müdürün işçi ateşesi olarak Kopenhag'a gönderileceği doğru mudur?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluştan
Genel Müdürlüğü
SAYI : 300-1041-11-01-6-10248-041152

0:3

11.12.1990

KONU : Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 4.12.1990 tarih ve 7/1710-6343/28347 sayılı yazıları.
Eskişehir Milletvekili Sn. M. Cevdet Selvi'nin Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vakıf olayı
hakkındaki bazı iddialara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Sosyal Sigortalar Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfı :
a) Kurumun yıllardır sıkıntısını çektiği bürokratik engelleri belirli ölçüde de olsa aşmak,
b) Kurum sağlık tesislerinin korunması, geliştirilmesi ye daha iyi şartlarda hizmet verme
sine yardımcı olmak,
c) Sağlık hizmetlerinde azami ölçüde tasarruf sağlanmasına katkıda bulunmak ve böylece
elde edilen gelirlerin yine SSK sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlamak,
d) Sigortalılara ve aile fertlerine modern tıbbın imkânlarını çağdaş bir düzeyde sunmak
için; Amerika ve gelişmiş batılı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de SSK sağlık hizmetlerine
Vakıf desteği sağlamak, bu konuda Türkiye'de iyi bir örnek oluşturmak,
e) SSK sağlı tesislerinde görev yapan başta doktorlar olmak üzere diğer sağlık ve yardıma
sağlık personelinin mesleki ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak,
f) Sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli ve teknik personel yetiştirilmesi için, muhtaç
durumda bulunan sigortalılarımızın bu amaçla öğrenim gören çocuklarına burs vermek.
g) Ekonomik gücü sınırlı olan sigortalılarımıza tedavi hizmeti, ilaç bedeli gibi sosyal yar
dımlar sağlamak,
amacı ile kurulmuştur. Kuruluş amaçları ve işlevleri Vakıf Tüzüğüne uygun olarak, Vakıf
senedinde gösterilmiştir. (Vakfın Mütevelli Heyetinde 8 Doktor, S Sendikacı, 4 Parlamenter ve
diğer mesleklere mensup toplam 31 kişi bulunmakta olup; gerek yönetimde gerekse mütevelli
heyetinde bulunan üyeler tamamen fahri olarak görev yapmaktadırlar.)
2. Yukarıda belirtilen amaçlara ve yasalara uygun olarak kurulan Vakıf S.S. Kurumuna
ve mensubu sigortalılara hizmet götürmektedir. Nitekim yurtdışı sağlık kuruluşlarından sağla
nan 4,5 milyar liralık yeni ve orjinal tıbbi cihaz Vakıf tarafından tamamen bağış olarak getiril
miş olup, ihtiyacı kurum tarafından belirtilen sağlık kuruluşlarına dağıtılacaktır. Ayrıca, muhtaç
durumda bulunan sigortalılarımızın tedavi giderleri Vakıf tarafından karşılandığı gibi, sigor
talılarımızın Tıp Fakültesinde okuyan çocuklarına da, müracaat durumlarına ve ekonomik şart
larına göre yönetim kurulu kararı ile burs verilmiştir.
3. Vakfa, SSK'dan kaynak aktarılması ne talep edilmiş ne de söz konusu olmuştur. Böyle
bir şey hukuken de mümkün değildir. Başlangıçta Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Vakfa, ku
rucu üyeliği düşünülmüşse de, Vakıflar Kanununa göre bu üyelik mümkün olmadığından, ku
ruluş aşamasında keyfiyet kendilerine bildirilmiştir.
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Bilgisayar konusunda, yetişmiş uzman elemana acil ihtiyaç duyulması sebebiyle, sadece
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden değil, diğer kuruluşlardaki bilgisayar elemanları ile de Genel Mü
dürlükçe temaslarda bulunulmuş olup henüz bir atama yapılamamamıştır. Kurumun acil ihti
yaçlarına binaen nitelikli bilgisayar uzmanları Genel Müdürlükçe atanarak noksanlıklar gide
rilecektir.
4. SSK'nın Vakfa kaynak aktarması mümkün değildir. Ayrıca Vakfın da böyle bir talebi
olmamıştır.
5. SSK Genel Müdürü ve IBM Daire Başkanı görevden alınmamış olup, IBM Daire Baş
kam hizmet ve yaş sınırları içerisinde, 5434 Sayılı Kanuna göre, kendi isteği üzerine emeklilik
talebinde bulunmuş, bu talebi Genel Müdürlükçe uygun görülmüştür. Genel Müdürlükçe ya
pılan işlemde yasalara aykırı bir durum tespit edilmemiştir.
6. SSK Genel Müdürü 25.6.1990 tarihinde, yani 6 ay önce yurt dışında münhal bulunan
bir kadroya atanma talebinde bulunmuştur. Yurt dışı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine
göre diğer şartların yamsıra, merkezde 3 yılını doldurma şartı da aranıldığından, adı geçenin
talep ve isteği yönetmelik şartlarına haiz duruma gelince 28 100 vatandaşımızın bulunduğu Ko
penhag'a atanması ihtiyaca binaen uygun görülmüştür.
Bilgilerinize arz olunur.
Dr. tmren Aykut
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çetikbaf'tn 18 inci dönemde kurulan Meclis Arasttrmast k
yonlarma ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Medisi Başkam İ. Kaya Erdem'inyazüt cevabı (7
21.11.1990
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başkanlığınız tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına iz
ninizi saygılarımla rica ederim.
Fethi Çelikbaş
Burdur
1. Sorumun cevaplandırılması tarihine kadar, 18 inci devrede teşkil olunan kaç adet Mec
lis Araştırma Komisyonu vardır ve hangileridir?
2. Herbirinin kuruluş tarihi nedir? Kaç kere ve hangi tarihlerde ne kadar süre ile uzatıl
mıştır?
3. Sorumun cevaplandırılması tarihine kadar raporunu Meclis Başkanlığına verenler var
mıdır? Hangileridir?
4. Her Araştırma Komisyonunun yaptığı harcamalar ne tutmuştur? (Harcırah, araba, te
lefon gibi)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Sayı : KAN. KAR. MD. 7/1717-6260/28006

0:3

12.12.1990

Sayın Fethi Çelikbaş
Burdur Milletvekili
tlgi : 21.11.1990 tarihli yazılı soru önergeniz.
18 inci dönemde kurulan Meclis araştırması komisyonlarına ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
t. Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
1. 18 inci Dönemin başından bugüne kadar 9 adet Meclis araştırması komisyonu kurul
muştur. (Ek : 1)
2. Kurulmuş bulunan Meclis araştırması komisyonlarının esas numaraları ve konuları ile
kuruluş ve süre uzatımı tarihleri liste halinde ilişikte sunulmuştur. (Ek : 1)
3. Söz konusu Meclis araştırması komisyonlarından raporunu veren olmamıştır. Bunlar
dan yalnız Çevre Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup, raporunu hazırla
maktadır.
4. Meclis araştırması komisyonlarının yaptığı harcamalar ekli listelerde gösterilmiştir.
(Ek : 2, Ek : 3, Ek : 4)
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Esas
No

18 İNCİ DÖNEMDE KURULMUŞ OLAN MECLÎS ARAŞTIRM
K o n u s u

10/15 ÇEVRE
Ülkemizin sahip olduğu çere değerlerini korumak ve mevcut çev
re sorunlarını gidermek için gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir
çevre politikası oluşturmak amacıyla.

10/36 PAMUK
Pamuk üriticilerinin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapılan
tekstil ihracatının kısıtlanması ve dokuma sektöründeki yatırım
lar ile izlenen politikalar konusunda.

10/37 BELEDİYELERİN İMAR ÇALIŞMALARI
Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının İmar
Kanununa aykın olduğu iddiasını ve vatandaşların bu uygula
malardın kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla.
10/38 TERLİK İHRACATI
Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 üncü sırasın
daki mamuller için yapılacak ödemelerin yüksek tutulmasının
nedenlerini ve sözkonusu tebliğden kimlerin yararlandığım tespit
etmek amacıyla.

Kuruluş tarihi

24.5.1988 — B.69

18.4.1989 — E78

25.4.1989 — B.82

25.4.1989 — R82

Esas
No

^
o
|

K o n u

Kuruluş tarihi

10/42 KONUT
Konut sorunu konusunda.

30.5.1989 — B.94

10/56 HORZUM OLAYI
Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla.

22.11.1989 — B.36

10/64 TIP FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
Tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin neden
lerini tespit etmek amacıyla.
10/72 BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSLERİNDEKİ YOLSUZ
LUKLAR
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel
meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz
eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla.
10/79 ANKARA'NIN HAVA KİRLİLİĞİ
Ankara İlindeki hava kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla.
(x)

Çalışma süresinin ilk başlangıç tarihi; Komisyona üye seçintmin yapıLhğt

30.1.1990 — B.70

3.4.1990 — B.97

11.9.1990 — B.5

T.B.M.M.
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18 İNCİ DÖNEMDE KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONLARINA VE KOMİS
YONDA GÖREV YAPAN MİLLETVEKİLLERİNE, 6245 SAYILI KANUNA GÖRE
YAPILAN HARCIRAH ÖDEMELERİNİ GÖSTERİR CETVEL
10/15 ÇEVRE ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Konya Milletvekili Ali Talip özdemir

Komisyon Üyeleri
Adı ve Soyadı
Güneş Gürseler
Güneş Gürseler
Güneş Gürseler
Ömer Türkçakal
Ömer Türkçakal
Ömer Türkçakal
Ertekin Durutürk
Ertekin Durutürk
Adil Erdem Beyazıt
Adil Erdem Beyazıt
Güneş Gürseler
M. Fuat Yazıcı
Güneş Gürseler

Seçim Bölgesi

Yılı

Tekirdağ Mv.
Tekirdağ Mv.
Tekirdağ Mv,
Kocaeli Mv.
Kocaeli Mv.
Kocaeli Mv.
İsparta Mv.
İsparta Mv.
K. Maraş Mv.
K. Maraş Mv.
Tekirdağ Mv.
Denizli Mv.
Tekirdağ Mv.

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1990
1990

ödenen Harcırah
Miktarı
126 000
88 000
160 000
126 000
88 000
167 500
126 000
88 000
126 000
173 000
173 000
84 000
84 000
1 609 500

10/56 — HORZUM ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : Adana Milletvekili Ledin Barlas
Komisyon Üyeleri
Adı ve Soyadı
Faik Tarımcıoğlu
Temel Gündoğdu
D. Fikri Sağlar
D. Fikri Sağlar
Mehmet Moğultay
Mehmet Moğultay
Faik Tarımcıoğlu
Mehmet Gazioğlu

Seçim Bölgesi
Bitlis Mv.
İstanbul Mv.
İçel Mv.
İçel Mv.
İstanbul Mv.
İstanbul Mv.
Bitlis Mv.
Bursa Mv.

Yılı
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

ödenen Harcırah
Miktarı
262 000
262 000
262 000
318 000
262 000
318 000
318 000
318 000
2 320 000
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10/37 — BELEDİYELERİN İMAR ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Komisyon Başkanı : K. Maraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu
Komisyon Üyeleri
Adı ve Soyadı
S. Şükrü Zeybek
Erol Köse
Bülent Atasayan
Ahmet Uncu
Veli Aksoy
Abdülbaki Albayrak
M. Hikmet Çelebi
Ayhan Uysal
ÜIKÜ Söylemezoğlu

Seçim Bölgesi
Muğla Mv.
Kocaeli Mv.
Kocaeli Mv.
K. Maraş Mv.
İzmir Mv.
İstanbul Mv.
G. Antep Mv.
Çanakkale Mv.
K. Maraş Mv.

Yılı
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

ödenen Harcırah
Miktarı
732 000
722 000
2 000 000
2 000 000
478 000
478 000
478 000
2 000 000
722 000
9 610 000

Not : Diğer araştırma komisyonlarına herhangi bir harcırah ödemesi yapılmamıştır.
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18 İNCİ DÖNEMDE KURULMUŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI KO
TELEFON MASRAFLARI
Komisyon
No
10/15

10/35

10/37

10/38

K o n u s u
ÇEVRE :
Ülkemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve
mevcut çevre sorunlarını gidermek için gerekli tedbirleri
tespit etmek ve bir çevrepolitikası oluşturmak amacıyla.
PAMUK :
Pamuk üreticilerinin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve dokuma sektörün
deki yatırımlar ile izlenen politikalar konusunda.
BELEDİYELERİN İMAR ÇALIŞMALARI :
Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının
İmar Kanununa aykırı olduğu iddiasını ve vatandaşların bu
uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla.
TERLİK İHRACATI :
Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 üncü sıra
sındaki mamuller için yapılacak ödemelerin yüksek tutulma
sının nedenlerini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlan
dığını tespit etmek amacıyla.

Telefon
No
117 90 68
125 65 24

Bu komisyon adına ayrı bir ç
tesis edilmemiş olup, Tarım, O
yonunun telefonu müştereke
dan telefon masrafları ayrıc

US 13 38
Bu komisyon adına ayn bir ç
sis edilmemiş olup, Sanayi, T
yonunun telefonu müştereke
telefon masrafları ayrıc

Komisyon
No

Telefon
No

K o n u s u

:

10/42
10/56

10/64

KONUT :
Konut sorunu konusunda.

119 13 20

HORZUM OLAYI :
Horzum olayı ve Türkiye Emlâk Bankası eski Genel Mü
dürü ile ilgili iddialann gerçeklik derecesini tespit etmek
amacıyla.

119 13 27

T ı P FAKÜLTELERINDEN MEZUN OLAN

ÖĞRENCILER :
Tıp Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi
ve beceriye sahip .olmadıkları iddiasına ve bu yetersizlik
lerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla.
10/72

10/79

BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİNDEKİ
YOLSUZLUKLAR :
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar Belediyelerde ve
İl Genel Meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz,
usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek
amacıyla.
ANKARA'NIN HAVA KİRLİLİĞİ :
Ankara İlindeki hava kirliliğinin nedenleri ve bu konuda
alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla.
TOPLAM

119 13 37

119 13 39
119 16 52

119 16 58
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Meclis Araştırması komisyonlarından araç tahsis edilmiş olanlara 1990 Ekim ayı sonu
na kadar yapılan harcamalar.
(10/15) ÇEVRE ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Akaryakıt
Yedek Parça
Toplam

: 8 612 829 TL.
: 4 710 518 TL.
: 13 323 347 TL.

(10/37) BELEDİYELERİN tMAR ÇALIŞMALARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Akaryakıt
Yedek Parça
Toplam

: 4 760 788 TL.
: S 345 438 TL.
: 10 106 226 TL.

(10/72) BELEDİYE VE İL GENEL MECLlSLERlNDEKt YOLSUZLUKLARI ARAŞ
TIRMA KOMİSYONU
Akaryakıt
Yedek Parça
Toplam

: 4 018 503 TL.
: 1 344 292 TL.
: 5 362 795 TL.

Not : Diğer Meclis araştırması komisyonlarına araç tahsisi yapılmamıştır.
V. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER

1. — Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile Özel Finans Kuruhtşlartnm Vakıf Eserlerinin On
Restorasyon Giderlerine iştiraki başlıklı yasa teklifinin Anayasa hükümlerine, Urgi Hukuku ve
lerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle, adı geçen yasa teklifinin ilgili ihtisas komisyonlarında bi
görüşülmesinin sağlanmasına ilişkin, Türkiye Bankalar Bittiği Yönetim Kurulu Başkanı Rüşt
çoğlu'nun temenni yazısı
Sayın Kaya Erdem
T. E M. M. Başkanı
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım,
Malatya Milletvekili Sayın Galip Demirel'in "Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile özel Fi
nans Kurumlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine iştiraki" hak
kındaki kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 25.10.1990 tarihinde görüşülerek kabul
edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere, Meclis
Başkanlığı'na arz olunmuştur.
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Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından kabul edilen kanun teklifine göre, (Md. 1) "Türki
ye'de kurulu bulunan bankalar; sigorta şirketleri ve özel finans kuruluşları, her hesap yılı so
nunda vergi öncesi dağıtılabilir kârının yüzde ikisini münhasıran vakıf eserlerinin onarım ve
restorasyonunda kullanılmak üzere her hesap yılı sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce açılacak Restorasyon Fon Hesabına gönderir. Fon hesabına gön
derilecek bu miktarlar, kuruluşlarca vergi matrahından düşülebilir.
Süresi içinde fon hesabına yatırılmayan meblağlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklı
larının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
Bütçe ve Plan Komisyonu'nun raporunda "Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, ül
kemizin bir medeniyetler beşiği olduğu, eski medeniyetleri büyük bir titizlikle muhafaza eder
ken kendi medeniyetimizin kanıtı olan eserlerin korunması gerektiği, ancak günümüze kadar
bu konuya yeterince eğilinmediği belirtilmiştir" denilmiş, buna karşılık Komisyon görüşmele
rinde yeni bir vergi konulması anlamına gelen bu kanun teklifinin Anayasa, vergi hukuku ve
bütçe ilkelerine uygun olup olmadığı üzerinde hiç durulmamıştır.
Kanun teklifini inceleyen Ankara Üniversitesi Anayasa Hukuku, Vergi Hukuku ve Maliye
Anabilim Dalları'nda görev yapan üç profesör, Bütçe ve Plan Komisyonu'nda kabul edilen ka
nun tekliflerinin Anayasaya, Vergi hukuku ve Bütçe ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varmış
lardır (Ek. 1).
Gerçekten de;
- Kamu maliyesinde bölünemez, pazarlanamaz faydalar yaratan, topluca tüketime yöne
lik hizmetlerin vergilerle finanse edilmesi esastır. Kanun teklifinde öngörülen, bankalara, si
gorta şirketlerine ve özel finans kurumlarına ödetilmek istenen para, kamu maliyesinin öngör
düğü anlamda bir "vergi" niteliğindedir. Çünkü vakıf eserlerinin onarımı, korunması, yalnız
malt kurumlar için değil, tüm toplum için bölünemez, bireysel yararlanma miktarları ölçüle
mez fayda yaratan bir kamu hizmetidir.
- Kanun teklifiyle konulmak istenen vergi Anayasa hükümlerine aykırıdır. Vergilendirme
de genellik ve eşitlik olarak tanımlanan vergi adaletini sağlayan ilkeler, demokratik anayasala
rın vazgeçilmez kurallarındandır. Nitekim Anayasamızın "Herkes kamu giderlerini karşılamak
üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" diyen 73. maddesi, vergide hem genelli
ği, hem de eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenlemeyi içermektedir.
Vakıf eserlerinin korunmasının bir kamu hizmeti olduğu kuşkusuzdur. Ancak bu kamu
hizmetinin toplumun yalnızca belli kesimine finanse ettirilmek istenmesi vergide genellik ve
eşitlik ilkelerine aykırı düşmekte, dolayısla bir hukuk devletinde gözetilmesi gereken vergi ada
leti ve haklılığı inancını sarsmaktadır.
Kanun teklifinin "haklı bir nedene" dayanmayan bu düzenlemesi Anayasanın 2. madde
sindeki "hukuk devleti" hükmüne ve hukuk devletinin genel öğeleri arasında yer alan ve Ana
yasanın 10. maddesinde ifade edilen "kanun önünde eşitlik" hükmüne de aykırı olup ayrıca
Anayasanın 48. maddesinin güvencesi allında olan sözleşme ve girişim özgürlüğünün özünü
etkileyici niteliktedir.
- Kanun teklifi bütçe tekniği açısından da Anayasanın 161. maddesine ve bütçe ilkelerine
aykırılık oluşturmaktadır.
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Anayasanın 161. maddesinde, devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışında kalan kamu
tüzelkişilerinin harcamalarının yıllık bütçelerle yapılacağı belirtilmiştir. Anayasanın düzenle
diği genel idare içinde katma bütçeli bir kurum olarak görevi, vakıf eserlerinin korunması ve
idaresi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine onarım için gerekli ödeneği koymak, bu amaçla
yapılacak harcamaları, vergileri artırma yoluyla tüm topluma finanse ettirmek gerekirken; hem
Anayasa hükmünün hem de Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile getirilmiş bütçe prensiplerinin
dışına çıkan bir uygulama ile, sadece belli bir yükümlü kesimine finanse ettirmek bütçe ve Ana
yasa hukuku ilkeleri ile açık bir çelişki oluşturmaktadır.
A - Nitekim Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan raporda
da Anayasada "vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtılmasının esas alındığı" nedeniyle ko
nunun bir daha incelenmesinin uygun olacağı komisyona bildirilmiştir.
B - Bu hukukî gerekçelere ilaveten Uluslararası Bankacılık çevrelerinde de bu konudan
kaynaklanan ciddi bir tedirginlik şimdiden gözlenmekte olup, teklifin kanunlaşması halinde,
Türk Bankacılık Sisteminin ve dolayısıyla ülkemizin Uluslararası Finans çevreleri nezdindeki
itibarının ciddi bir şekilde zarar görmesi muhtemeldir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Dr. Rüştü Saraçoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
"Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eserlerinin Onarım
ve Restorasyon Giderlerine iştiraki" Başlıklı Yasa Teklifi Hakkında Görüş
I. — Genel Niteleme :
"Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eserlerinin Onarım
ve Restorasyon Giderlerine İştiraki" başlıklı yasa teklifinin bütçe, vergi ve anayasa hukukuna
uygunluk açısından değerlendirilebilmesi için, herşeyden önce, bunun getirmekte olduğu yü
kümlülük türünün saptanması gerekmektedir. Kamu Maliyesinde bölünemez, pazarla nam az
faydalar yaratan, topluca tüketime yönelik hizmetlerin vergilerle, buna karşılık, bireylerin tek
tek tüketimine sunulan, bölünebilir, pazarlanabilir faydalar yaratan hizmetlerin de harçlar, ka
tılma payları ve parafiskal ödentilerle finanse edilmesi esastır, örneğin, Harçlar Kanunundaki
yargı, pasaport harcı, Belediye Gelirleri Kanunundaki yol, su, kanalizasyon şebekesi yapımına
katılma payları gibi. Bu anlamda vergiler hangi kamu hizmeti için alındığı bilinmeyen
"karşılıksız" ödelerdir, oysa harçlar, katılma payları ve parafiskal ödentiler devletten sağlanan
belirli kamusal hizmetlerin bedelini oluştururlar, öğretinin yaptığı bu kesin ayırıma göre, ban
kalara ve diğer malî kurumlara ödetilmek istenen para kamu maliyesinin öngördüğü anlamda
bir "iştirak payı" değil, bir "vergi" niteliğindedir. Çünkü vakıf eserlerinin onarımı, korun
ması yanlız malî kurumlar için değil, tüm toplum için bölünemez, bireysel yararlanma miktar
ları ölçülemez fayda yaratan bir kamu hizmetidir. Bu açıdan bakıldığında iç ve dış güvenlik
hizmetlerini harçlar veya iştirak paylan ile sadece bir toplum kesimine finanse ettirmek ne ka
dar imkânsız ise, vakıf eserlerinin korunmasını ve onarılmasını bankalara finanse ettirmek de
o kadar imkânsız olur. Başka bir deyişle, yasa teklifi ile getirilmek istenen malî yükümlülük
bir vergi olduğuna göre, bu yükümlülüğün anayasa ve yasaların koyduğu hüküm ve esaslara
uyularak getirilmesi demokratik hukuk devletinin zorunlu bir ilkesidir. Adı geçen yasa teklifi
konusu itibariyle bütçe tekniğini, vergi hukukunu ve anayasa hukukunu ilgilendirmektedir. An
cak konu sistematik bakımdan ayrı başlıklar altında incelemeyi gerektirdiği için teknik özel
likler taşıyan bütçe tekniğine ilişkin görüşlerimizi ayrı bir başlık altında açıklamayı daha uy
gun bulduk.
— 427 —

T.B.M.M.

B : 46

12 . 12 . 1990

O:3

II. — Yasa Teklifinin Bütçe Tekniği Açısından irdelenmesi :
Bütçe uygulamamızda bütçelerin yapımına ilişkin prensipler 1050 sayılı Muhasebe-i Umu
miye Kanunu ile Anayasada yer almaktadır. Muhasebe-i Umumiye Kanunu hazine tekliği ilke
sini benimsemiştir. Bütün gelirler hazine veznelerine girer ve harcamalar bu veznelerden öde
nir. Bakanlıkların özel gelirleri ve vezneleri yoktur (m. 16). Yasanın 28. maddesine göre her
malî yılda devletçe toplanacak gelirler ile yapılacak giderlerin bütçe kanunları ile belli edilmesi
gerekir; 39. maddesine göre ise bütçe kanunu her yıl vergi ve resimlerin tahsiline yetki verir.
Gelir ve hâsılat bütçeye tümüyle gayri safi olarak irad yazılır. Bunların toplama ve idare gider
leri bütçede ilgili olduğu ödenekten harcanır (m. 41) Devlet hizmetlerinin gerektirdiği harca
malarda her yılın bütçesine konan ödenekle karşılanır. Görülmesi bir kanunla emredilen hiz
metler karşılığının mutlaka ilgili yıl bütçesine konulması gerekir (m. 45). Bakanlar bütçe ile
verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harcamalarda bulunamayacakları gibi, bu ödenekleri
özel gelirlerle de çoğaltamazlar (m. 50).
Bu hükümlerin belirlediği ilkeleri toparlayacak olursak, bütçelerimiz gayri safı usule ve
belirli gelirlerin belirli hizmetlere tahsis edilmemesi kuralına göre düzenlenecek, bu kuralın zo
runlu sonucu olarak görülmesi gerekli hizmetler için bütçede ödenek ayrılacak, yasa koyucu
nun gelir toplama ve gider yapma hususunda her yılın başında verdiği ön izne dayanarak top
lanan gelirler kamu hizmetlerine harcanacaktır. Bu hususlar daha kısa ve özlü olarak Anaya
sada da yer almış olup, 161. maddede devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışında kalan ka
mu tüzelkişilerinin harcamalarının yıllık bütçelerle yapılacağı belirtilmiştir. Değinilen hüküm
ler karşısında, Anayasanın düzenlediği Genel tdare içinde katma bütçeli bir kurum olarak gö
revi vakıf eserlerinin korunması ve idaresinden başka birşey olmayan Vakıflar Genel Müdürlü
ğü bütçesine onarım için gerekli ödeneği koymak, bu amaçla yapılacak harcamaları, vergileri
artırmak yoluyla tüm topluma finanse ettirmek gerekirken, Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile
getirilmiş bütçe prensiplerinin ve Anayasa hükmünün dışına çıkan bir uygulama ile sadece bel
li bir yükümlü kesimine finanse ettirmek bütçe ve Anayasa hukuku ilkeleriyle açık bir çelişki
oluşturur.
III. — Yasa Teklifinin Vergi Hukuku ve Anayasa Hukuku Yönünden İrdelenmesi :
Vergilendirmede genellikle eşitlik olarak tanımlanan vergi adaletini sağlayıcı ilkeler demok
ratik anayasaların vazgeçilmez kurallarındandır. Nitekim Anayasamızın "Herkes kamu gider
lerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" 73. maddesi, Vergide
hem genelliği hem de eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenlemeyi içermektedir. Şüphesiz, Vakıf
eserlerinin korunması hizmeti de bir kamu hizmetidir Ne var ki, bu eserlerin korunması hiz
metinin toplumun yalnızca belli kesimine finanse ettirilmek istenmesi hem vergide genellik hem
de eşitlik ilkesine aykırı düşmekte, dolayısıyla bir hukuk devletinde gözetilmesi gereken vergi
adaleti ve haklılığı inancını sarsmaktadır. Kaldı ki yasa teklifinin "haklı bir nedene" dayan
mayan bu düzenlemesi, Anayasanın 2. maddesindeki "hukuk devleti" hükmüne ve hukuk dev
letinin temel öğeleri arasında yeralan ve Anayasanın 10. maddesinde ifade edilen "kanun önünde
eşitlik" hükmüne aykırıdır.
Genel Bir kamu hizmetinin finansmanını toplumun belli bir kesimine yükleyen yasa tekli
fi "haklı bir neden" den kaynaklanmayan düzenleme şekli ile bu kere Anayasanın 48. madde
sinin güvencesi altında bulunan sözleşme ve girişim özgürlüğünün özünü de sonuç olarak etki— 428 —
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Iemektedir. Çünkü yasa teklifi ile getirilmek istenen bu malî yük, belli bir toplum kesimi açı
sından onların teşebbüs kurma ve faaliyetlerini sürdürme imkânlarını kısıtlayıcı, caydırıcı bir
etki doğurmaya elverişli gözükmektedir. Böyle bir düzenleme çeşitli yükümlü grupları arasın
da bir rekabet eşitsizliğine yol açacağı için "devletin özel teşebbüslerin millî ekonominin ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağla
yacak tedbirler almasını" öngören Anayasanın aynı maddesinin 2. fıkrası hükmüne de aykırı
düşecektir.
IV. — Sonuç :
Yukarıda belirtilen gerekçelerle yasa teklifinin çeşitli yönlerden Anayasa hükümlerine ver
gi hukuku ve bütçe ilkelerine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.
26.11.1990

Prof. Dr. Mualla öncel
(Maliye Anabilim dalı)

Prof. Dr. Tunccr Karamustafaoğlu Prof. Dr. Ahmet Kumrulu
(Anayasa Hukuku Anabilim dalı) (Vergi Hukuku Anabilim dalı)
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1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752)
(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 3/1398) (S. Sayısı: (495)
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399)
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

(x) Açık oylamaya tabi ifkri gösterir.

