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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı.
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO tatbikatı sı
rasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı.
Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Türkiye Biyologlar Odası ve Biyologlar Birli
ği hakkında kanun tekliflerini (2/432, 2/433) geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Adalet Ko
misyonunda bulunan tekliflerin geri verildiği bildirildi.
Bütçeler üzerinde gruplar adına yapılacak konuşmalarda sürelerin birden fazla konuşma
cı tarafından kullanılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212; 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak;
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
Cumhurbaşkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
•
Anayasa Mahkemesi Başkanığı,
1993 malî yılı bütçeleri ile, 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında :
ANAP Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Plan ve Bütçe Komisyonu
Sözcüsü Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, yaptığı konuşmada Gruplarının itham ve
tezyif edildiği iddiasıyla bir konuşma yaptı.
Başkanlığa gönderdiği önerge nedeniyle, sarf etmemesi gereken kaba ve yaralayıcı sözleri,
ANAP Grubu için değil, Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan için söylediğini ifade eden Aksa
ray Milletvekili Mahmut öztürk'e bir kınama cezası verildi.
Tutanakların incelenmesi neticesinde, Ağrı Milletvekili H. Fecri Alpaslan'ın da, kaba ve
yaralayıcı sözler sarf etmesinin mütekabiliyet doğurduğu kanaatine varılması nedeniyle, Aksa
ray Milletvekili Mahmut öztürk'e verilen kınama cezasının kaldırıldığı açıklandı.
Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında :
Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Tunceli Millet
vekili Kamer Genc'in konuşmasında Partilerine sataşıldığı,
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuşmasın
da şahsına sataşıldığı;
Devlet Bakanı Mehmet Kahraman da Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün konuş
masında şahsına sataşıldığı;
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında :
Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Kütahya Milletekili Mustafa Kalemli, Adıyaman Mil
letvekili Celal Kürkoğlu'nun konuşmasında, Partilerine sataşıldığı;
iddialarıyla birer konuşma yaptılar.
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12 Aralık 1992 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.02'de son verildi.
Yılmaz Hocaoğlu
Başkanvekili
Kadir Ramazan Coşkun
îstanbul
Kâtip Üye

'
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYE : Ali Günaydın (Konya)
e
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşimini açıyorum.
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanun Tasarılarının
görüşmelerine devam edeceğiz. Ancak, görüşmelere başlamadan önce Başkanlığın sunuşları
vardır.
II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

TEZKERELER

VE

ÖNERGELER

1. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, (6/481) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/114)
BAŞKAN — Sözlü soruların geri alınmasına dair önergeler vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(6/481) esas numaralı sözlü sorumu, İçtüzüğün ilgili maddesi uyarınca geri çekmek is
tiyorum.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Rüştü Kâzım Yücelen
İçel
2. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kmş'ın, (6/529) numaralı sözlü sorusunu geri
aldığına ilişkin önergesi (4/115)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 224 üncü sırasında yer alan (6/529) esas numaralı
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Recep Kırış
Kahramanmaraş
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir.
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye- Yeni Zelanda Parlamentolararası Dost
luk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/733)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır, okutup ayrı
ayrı oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
TBMM Başkanlık Divanının 6 Ekim 1992 tarih ve 33 sayılı Kararı ile, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Yen,i Zelanda ile bir Dostluk Grubu kurulması yararlı görülmüştür.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Yeni Zelanda Parla
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Endonezya ve Türkiye - Çin Parlamen
tolararası Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/734)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
TBMM Başkanlık Divanının 30 Haziran 1992 tarih ve 30 sayılı Kararı ile, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde Endonezya ve Çin ile Dostluk Grubu kurulması yararlı görülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye - Endonezya ve Türkiye
- Çin Parlamentolararası Dostluk Gruplarının kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Singapur ve Türkiye - Belçika Parla
mentolararası Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/735)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
TBMM Başkanlık Divaninin 14 Mayıs 1992 tarih ve 26 sayılı Kararı ile, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde Singapur ve Belçika ile Dostluk Grubu kurulması yararlı görülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye - Singapur ve Türki
ye - Belçika Parlamentolararası Dostluk Gruplarının kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Hüsamettin Cindoruk
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1, — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461, 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1)
A)
BAŞBAKANLIK
1. — Başbakanlık 1993 Malî Yılı Bütçesi
2. — Başbakanlık 1991 Malî Yılı Kesinhesabı
(1) 211, 212, 223,219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına eklidir.
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BAŞKAN — Programa göre, Başbakanlığın 1993 yılı bütçesiyle, 1991 yılı kesinhesabının
görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Başbakanlık bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını
sırasıyla okuyorum :
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sakarya Millevtekili Sayın Mehmet Gölhan; Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına, Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar; Refap Partisi Grubu
adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kır
şehir Milletvekili Sayın Sabri Yavuz; Anavatan Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın
Kaya Erdem ile,
Şahısları adına, lehte Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu, aleyhte Erzurum Mil
letvekili Sayın Lütfü Esengün ve üzerinde Van Milletvekili Sayın Remzi Kartal söz istemişlerdir.
tik söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Gölhan'ın; buyurun Sayın Gölhan.
(DYP sıralarından alkışlar)
Gruplar adına konuşma süresi yarım saattir.
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1993 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini
sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Başbakanlık bütçesinin milletimize, ülkemize ve Başbakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu
olmasını diliyorum.
Bilindiği gibi, bütçe kanunları, ülkenin ekonomik gelişmesini belirleyen; ülke kaynakları
nın bir yfl süreyle, plan ve program çerçevesinde nasıl kullanılacağını gösteren; kamu hizmetle
rini yapabilmek ve toplumun refah düzeyini artırabilmek için, toplum ihtiyaç ve arzularına ce
vap verebilecek doğrultuda, öncelik sırasına göre kaynakların dağılımını temin eden; yani, ül
kenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında kaynakların yıllık dağılımını gösteren, eko
nomik ve malî olduğu kadar, siyasî nitelik taşıyan belgelerdir/
Bütçeler, devletin bir yıl içindeki gelir ve giderlerinin tahmin edildiği, bunların toplanma
sı ve harcanmasına müsaade edilen hükümetlerin tercihleri doğrultusunda hazırlanmış yasalardır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 112 nci maddesi gereğince, Başbakan,
bakanlıklar arasında işbirliği sağlayacaktır; ayrıca, Başbakan, Hükümetin genel siyasetinden
sorumlu olacaktır. Buna ilaveten Başbakan, bakanların, Anayasa ve yasalara göre görevlerini
uygun olarak yerine getirip, getirmediklerini izleyecek, bunları düzenleyecektir. O nedenle ola
caktır ki, Başbakanlık bütçesi müzakare edilirken, Hükümetin genel politikasıyla ilgili, ülke
nin bütün sorunları bu kürsüden tartışılmaktadır. Bu, bir alışkanlık haline gelmiştir, mutat
hale gelmiştir. O itibarla, muhalefet partilerinin değerli sözcülerinin görüşlerini saygıyla karşı
layacağımızı belirtmek isterim. Gayet tabiidir ki, muhalefet hatipleri iktidarı eleştireceklerdir,
tenkit edeceklerdir; bunlar, onların tabiî hakkıdır. Biz, bu eleştirilerden alınmayacağız, bu eleş
tirilerden gocunmayacağız, tenkitler ve eğer ülke sorunları hakkında ileri sürülen, yol gösteren
önerileri bulunursa, bunlardan istifade etmeye çalışacağız.
Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez birer parçasıdır. Her rejimde iktidar
vardır bilindiği gibi; ancak, hür demokratik parlamenter sistemlerde muhalefet, rejiminin çok
önemli bir parçasıdır. İktidar partilerinin de her zaman alternatifi olma durumundadırlar, önemli
olan, iktidarı denetlemektir; bunu da muhalefet yapacaktır.
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O itibarla, objektif, gerçekçi tenkitleriniz, millet ve ülke yararına olacak önerileriniz, ger
çekten bizim için istifadeli olacaktır, faydalı olacaktır. Ancak, son günlerde radyo ve televiz
yonlarda ve basında bazı muhalefet sözcülerinin, "Bu Hükümet bir senede hiçbir şey yapma
mıştır, seçim beyannamesinde şu kadar vaat var; ama bunların bir tanesi bile gerçekleşmemiş
tir, ülke bir senesini kaybetmiştir" gibi, inandırıcılığı olmayan tenkitler, olursa, tabiî ki, bunla
rı değerlendirmemiz mümkün olamayacaktır.
.
Aziz milletimizin bizlere bahşettiği bu yüce, mübarek, kürsüden, "Muhalefet sözcülerinin
her söylediği söz yanlıştır" demiyoruz; bunda şüphesiz, doğrular vardır. İktidarın her yaptığı
da kötü değildir, hatalı değildir; muhalefetin her söylediği de yanlış değildir. Peki, o halde na
sıl yapacağız?.. Her şeyi objektif olarak ele alır, değerlendirirsek, muhalefetin, gerçekten, söz
lerinden istifade etme imkânımız ortaya çıkacaktır.
Sayın milletvekilleri, güven oylamasından bu yana bir seneyi geçirmiş olan Hükümetten,
Türkiye'nin bütün sorunlarını, bir çırpıda, bir senede halletmesini beklemek ve ummak, şüp
hesiz ki, doğru değildir. Türkiye'nin kronikleşen meseleleri vardır, bu meseleleri halletmek için,
gayet tabiî ki daha çok zamana ihtiyaç olacaktır. Esasen, ülke sorunları da hiçbir zaman bit
meyecektir. Devralınan sorunlar tamamlanacak, onun yerine başka sorunlar çıkacaktır. Hü
kümetler gelecek, hükümetler gidecek ve giden hükümet, gelen hükümete yeni sorunlar devre
decektir. Bunu tabiî karşılamak lazım, bunu normal görmek lazım. Koalisyon Hükümetine
de, Anavatan Hükümeti, gayet tabiî ki, birtakım sorunlar devretmiştir. Bu hükümet, bu so
runların belki büyük bir kısmını aşacak, buna mukabil, yeni sorunlar olacak, kendinden son
ra gelecek hükümetlere de bu sorunları devredecektir.
Şimdi, Hükümetin devraldığı sorunlara bakacak olursak, özet olarak; anarşi ve terör baş
ta geliyor. Demokratikleşme sorunları var, enflasyon surunu var, işsizlik sorunu var, sağlık ve
eğitim sorunları var, ekonomik sorunlar var... Tabiî ki, bu sorunları alt alta sıralayıp çoğalt
mak mümkün; ancak, ben sadece bazılarına değinmek istedim.
Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu en önemli sorun, terör sorunudur. Yurdumuzun,
gerçekten bir aziz bölgesinde, hâlâ kan dökülmesi devam etmektedir; hâlâ, çoluk çocuk, genç
ihtiyar demeden vatandaşlarımız katledilmektedir ve hepimizin vicdanı sızlamaktadır, yüreği
sızlamaktadır. "Bu terör, mutlaka sona erdirilmelidir" diyoruz. Türkiye'nin her köşesinde, hukkun üstünlüğüne dayanan bir devlet olmalıdır" diyoruz. "Türkiye'nin herköşesinde, kanun
ve nizam hâkimiyeti kurulmalıdır" diyoruz. "Türkiye'nin her köşesine hizmet gitmelidir" di
yoruz. "Türkiye'nin her yerinde adalet olmalıdır" diyoruz. "Türkiye'nin her yerinde devletin
müşfik eli olmalıdır" diyoruz. "Türkiye'nin her yerinde şefkat olmalıdır" diyoruz. 900,sene
bir arada yaşayan ve ben, bu vatanın evladıyım diye uğrunda kanını ve canını veren, bu vatan
bizimdir diye mücadele eden; hangi etnik kökenli olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun,
hangi dine, hangi mezhebe sahip olursa olsun, birbirini seven, birbirini kucaklayan insanlar
olarak, aramıza nifak tohumları sokanlara fırsat vermemeliyiz. Bizi birbirimize düşürmek is
teyen münafıklarla mücadele sadece Hükümetin görevi değildir; bu bir toplum görevidir, bu
bir devletin görevidir. Bu, hepimizin görevidir; bu TRT'nin görevidir, bu basının görevidir, bu,
milletvekillerinin görevidir... Her birimiz, ayrı ayrı, üzerimize düşen bu görevi yapmak duru
mundayız. Hükümet, gecesini gündüzüne katmış, elinden gelen gayreti gösteriyor, çabayı ser
giliyor; hem de kararlılık içinde ve ısrarla sürdürdüğü bu mücadelede, başarılı neticeler de alı
yor. Gerçekten, hukukun üstünlüğüne bağlı olarak sürdürülen bu mücadeleden, hepimizi umut
landıran neticeler alınıyor.
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Büyük şehirlerdeki terör odakları büyük ölçüde yok edilmiştir. Faili meçhul cinayetlerin
iki üç tanesi hariç, suçluların hemen hemen hepsi yakalanmış ve olaylar aydınlığa kavuşmuştur.
Terör örgütünün, Güneydoğu-Anadolu'daki çeşit illerimizde uzun zamandır yapmaya ça
lıştığı bazı kasaba ve kentleri kurtarılmış bölge görüntüsüne dönüştürme gayretleri sona erdi
rilmiştir. Halkımızı yıldırarak, korkutarak zorla sokaklara dökme gayretleri önlenmiştir. Buna
rağmen, terörün kökü kazınmış değildir, terör hâlâ devam etmektedir, daha bir süre de devam
edecektir; ama, günden güne etkinliği azalacaktır, gücü azalacaktır.
Sayın milletvekilleri, 1980 ihtilalinden sonra yeniden hortlamaya başlayan anarşi ve terör
neticesinde, 1984 yılından 1992 Kasım ayı ortasına kadar ülkemizde 9 500 olay meydana gel
miş; bu olaylarda 1 500 güvenlik görevlisi, maalesef şehit olmuş, 1 340 vatandaşımız hayatını
kaybetmiş, 2 500 terörist öldürülmüş ve 15 000 kadar da terörist yakalanmıştır. Ayrıca* milyo* na yakın sayıda mermi, binlerce uzun namlulu silah, tabanca, bomba, roketatarlar, hatta uçak
savar topları ele geçirilmiştir.
••<-:..' .... •Yazık değil mi, bu ölen vatandaşlarımıza; yazık değil mi, bu insanlara? Kundaktaki bebe
den, yetmiş yaşındaki vatandaşlara kadar, çoluk-çocuk, genç - ihtiyar demeden hunharca öl
dürülen bu insanların kanlarına her halde seyirci kalınamaz ve kalınmayacaktır da.
Hükümetin bu konudaki kararlı ve ısrarlı tutumunu destekliyoruz. Hükümetimizin, terö
rün, dış desteklerinin bertaraf edilmesi hususunda komşularımızla yapmışolduğu girişimlerde
aldığı kararları destekliyoruz ve bu kararları çok olumlu olarak mütalaa ediyoruz.
Kuzey Irak operasyonunu gönülden destekliyoruz. Kuzey Irak'taki otorite boşluğundan
yararlanarak/orada üstlenen terör örgütünün sökülüp atılmasında, canını ve kanını seve seve
vermekten çekinmeyen tüm güvenlik kuvvetlerine Doğru Yol Partisi adına teşekkürü de bir borç
biliyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Şehit olan güvenlik mensuplanna, Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize
de başsağlığı diliyorum.
^
Herkes şuhu iyi bilmelidir ki, bu yangını devletimiz, milletimiz mutlaka söndürecektir.
Hukukun içinde kalınarak, bu yangın mutlaka söndürülecektir. Türkiye'nin, milleti ve ülke
siyle bölünmez bütünlüğünü, hiçbir iç ve dış şer güç asla bozamayacaktır. (DYP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Misakı Millî hudutları içerisindeki birtek çakıl tanesini bile hiç kimseye vermeyeceğiz, ver
memeye kararlıyız değerli arkadaşlar. (DYP sıralarından alkışlar) Bunu, bir defa daha üzerine
basa basa belirtiyorum.
'
Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaşları, bölge, ırk, dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı
gözetilmeden, kanunlar önünde eşittir ve herkes birinci sınıf vatandaştır ve birinci sınıf vatan
daş olmaya da devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti, ırkçılık temeline dayanan bir devlet yapısı içinde değildir; ırkçılığa
daima karşı çıkmıştır ve karşı çıkılmaya da devam edilecektir. Esasen, hiçbir millet de, tek bir
etnik kökenden oluşmuş değildir.
Biz, etnik ayrılıkları zenginliğimiz olarak gören çağdaş millet anlayışına sahibiz. Türki
ye'de hiçbir kimse, şimdiye kadar kökenine göre değerlendirilmemiştir, bundan sonra da de
ğerlendirilmesi bahis konusu değildir. Kimsenin ayırımcılık yapmasına da asla izin verilemez
ve verilmeyecektir. O duvarda yazan, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" özdeyişinin
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de sebebi budur. Türkiye'de, herkes birinci sınıf vatandaştır ve birinci sınıf vatandaş kalacaktır.
Türkiye'nin toprak bütünlüğünü asla tartışma konusu yaptırmayız. Üniter devlet yapısın
da, asla, en ufak bir sarsıntı ya, en ufak bir bozulmaya bunu kimsenin bozmasına müsaade
etmeyiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Eylül 1980 askerî müdahalesiyle kesintiye uğrayan
demokratik yaşamımız, aradan on iki sene geçmesine rağmen, maalesef rayına oturtulama
mıştır. Türlüye, hür seçimler yapmış olsa bile, rejim, yani hür, çağdaş demokratik parlamenter
rejim, tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilememiştir. Çağdaş sistemde devlet, kişinin
ve toplumun refahı ve kişilerin maddî ve manevî varlıklarının özgürce geliştirilmesine yardımcı
olan devlettir. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin de anlamı budur.
Türkiye, 1975 yılında Helsinki Senetini imzalamıştır, Paris Şaftını da 1990 yılında imzala
mıştır. Ancak, Türkiye, son aylara kadar demokratikleşme ve insan hakları yönünden, Batının
eleştirilerinden bir türlü kurtulamamıştır; Türkiye'ye, demokrasi açısından, standart dışı bir
ülke olarak bakılmıştır.
Ülkemizi bu görüntüden çıkarmak ve bilhassa vatandaşlarımızın, layık olduğu temel hak
ve özgürlüklerine bir an önce kavuşturulmalarını sağlamak açısından, Hükümetimizin gayret
lerini takdirle anıyorum.
Doğru Yol Partisi olarak, senelerce savuduğumuz, insanlarımızın doğumlarıyla birlikte
iktisap ettikleri, dokunulamaz, devredilemez ve vaçgeçilemez olan temel hak ve özgürlüklere
kavuşması yönünde Hükümetin alacağı her kararın takipçisi ve destekçisi olacağız. Türkiye'
de, hukukun üstünlüğüne dayanan bir anayasa ve bir hukuk devleti olma yönünde Hükümetin
gayretlerinin yanında olacağız.
Çağdaş devlet, hukukun üstünlüğünü özüne sindirmiş olan devlettir. Hukuku ihlal eden,
anayasayı ihlal eden bir zihniyetle, hukuk devleti temel ilkeleri bağdaşmaz.
Türkiye'nin çağdaş bir ülke konumuna çıkarılabilmesi için, bu Yüce Parlamentoya, daha,
çok görevler düşmektedir. Demokratikleşme paketi içerisinde bulunan Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunuyla, iş ve çalışma hayatını düzenleyecek ILO antlaşmalarının bu Yüce Meclisten geçi
rilmiş olması, yurt dışında Türkiye'nin itibarını artırmışür; ancak, bunlar yeterli değildir; bunlara
paralel olarak, Anayasada ve yasalarda gerekli değişikliklerin de yapılması lazımdır.
Yine bunlara ilaveten, radyo ve televizyon alanındaki devlet tekelinin kaldırılması, Basın
Kanununun gözden geçirilmesi, Siyasî Partiler Kanununun gözden geçirilmesi, üniversite ve
yükseköğretim kurumlarıyla ilgili yasalardaki düzenlemelerin yeniden yapılması, Anayasanın
yeniden düzenlenmesi gereklidir.
Bu meyanda, Meclisimizin gündeminde bulunan insan Hakları Bakanlığı Kuruluş Kanu
nu Tasarısının da, bütçeden sonra ele alınacak ilk kanun tasarısı olarak görüşülmesini gönül
den arzu etmekteyim.
Çağımızda insan haklan, ülekelerin sınırlarını aşmış durumdadır ve evrensel boyutları ka
zanmıştır. tnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda birtakım uluslararası kuru
luşlar oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar, insan hakları için bazı standartlar hazırlamışlardır, ve
bu standartlar belirlenmiştir. Türkiye'de, çağdaş devlet olmanın ve insan hakularına saygılı ol
manın gereği, bu standartlara uymak zorundadır. Zira, insan haklarını korumak, çağdaş de
mokratik devletin en önemli görevlerinden biri olmuştur.
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Bu bakanlığın bir an evvel kurulmasının, ülkemiz açısından çok yararlı olacağına inanı
yorum. Çünkü, devletimiz, insan haklan konusunda devamlı itham altında kalmıştır; karakol
lardan, cezaevlerinden şikâyetler devam etmiştir. Yurt dışına giden parlamenter arkadaşları
mız, devamlı bu gibi şikâyetlere muhatap olmuşlardır. însan Hakları Bakanlığının kurulma
sıyla, devletimiz, ihlallerin sorumlusu değil, ihlal iddialarının takipçisi olacaktır; bu da ülke
mizi ve hepimizi rahatlatacaktır.
Değerli arkadaşlarım, demokratikleşme konusu içinde, bu Parlamentonun tekrar işlerlik
kazanması da önemli bir olaydır. Bugün Meclisimiz, ara rejimlerin sıkıntısı içerisinde değildir.
Türkiye'nin her önemli meselesi bu kürsülere gelip tartışılır ve karara bağlanır haldedir. Artık,
ülkemizin kanun hükmündeki kararnamelerle yönetilmesi devri de kapanmıştır; hele hele, boş
kağıtların imzalanarak sonra kararname haline getirilmesi dönemi de, tarihin karanlıklarına
gömülüp gitmiştir. (DYP sıralarından alkışlar) Şimdi her konu, her hafta toplanan Bakanlar
Kurulunda enine boyuna tartışılmakta ve karara bağlanmaktadır; eğer gerekiyorsa, kanun hük
mündeki kararnamelerde de süresi içerisinde bu Yüce Meclise intikal etmektedir.
Geçen hükümetler döneminden kalan, halen mevcut 212 tane kararname vardır ve top
lam, bekleyen kanun hükmündeki kararname sayısı 224'tür. Bunlardan sadece 23 tanesi, 13
kanun tasarısı halinde birleştirilmiş; 16 adedi gündemde ve 185 adedi ise komisyonlardadır.
Yine bu dönemde, 24 adet genel görüşme önergesi verilmiş ve 15 adedi kabul edilmiştir;
bu da önemli bir gelişmedir. Geçmiş senelerle mukayese yaptığımız zaman, bu rakamların önemi
ve değeri daha iyi anlaşılacaktır.
13 adet Meclis soruşturması önergesinden de 4 adedi kabul edilmiştir, 7 adedi reddedil
miştir. 558 adet yazılı sorudan 431'i cevaplandırılmıştır. 561 adet sözlü sorudan da 112'si ce
vaplandırılmış; 90 tanesi geri alınmış ve 359 tanesi de halen gündemdedir.
Maalesef, sözlü sorular çok yavaş gitmektedir. Hazırlanmakta olan yeni İçtüzükte, sözlü
soruların süratle cevaplandırılmasını sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını arzu ediyorum
ve yapılacağına inanıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamızın 2 nci maddesinde sosyal bir hukuk dev
letinden söz edilmektedir. Sosyal devlet, bir hizmet devletidir; fakir fukarayı koruyan ve kolla
yan devlettir; güçsüzlere müşfik yardım elini uzatan bir devlettir; dengeli bir gelir dağılımını
sağlamaya çalışan bir devlettir; vatandaşı gelecek endişesi ve gelecek korkusundan uzaklaştırabilen bir devlettir; vatandaşını hastane kapılarında bekletmeyen bir devlettir; hastalanan her
vatandaşına hastane kapılarını açabilen bir devlettir; ihtiyar, kimsesiz, bakımsız vatandaşlara
sahip çıkabilen bir devlettir; her vatandaşına, kabiliyetine göre, en yüksek eğitim imkânı vere
bilen bir devlettir; eşitliği sağlayabilen bir devlettir; gelir dağılımının dengesiz olmasından or
taya çıkan çarpıklıkları gidermeye çalışan bir devlettir.
Hükümetler, daha adil ve daha dengeli bir gelir dağılımı sağlayabilmek için, yoksul, fuka
ra, kimsesiz, maddî imkânları olmayan kişilerin gelir sıkıntısı çekmemesi için, maddî imkân
dan mahrum olanların ortada kalmamalarını sağlamak için bazı tedbirler almak durumunda
dırlar. Bu hususta en tesirli ve müşahhas sosyal politika aracı, şüphe yok ki, kamu harcamalarıdır.
Hükümetler, kamu harcamaları yoluyla, toplumdaki gelir dağılımı bozukluklarını düzelt
menin gayreti içerisindedirler; Eğitimde, sağlık hizmetlerinde, işsizlikte, yaşlılık halinde, fert
ler arasında eşitsizlik yaratan sebepleri ortadan kaldırmak suretiyle bu dengesizliği gidermeye
çalışır.
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Hangi gelir seviyesinde olursa olsun, hasta olana doktor ve ilaç mutlaka bulunmalıdır.
Kabiliyetli çocuklar için her seviyede okul temin edilmelidir.
Yeni istihdam sahaları açmalıdır.
însan olmanın asgarî ihtiyaçlarının ve refahın her vatandaşa götürülmesine ve sosyal dev
letin gerçekleştirilmesine gayret edilmelidir; sosyal devlet olmanın unsurları daima göz önün
de bulundurulmalıdır. Sağlık ve eğitim hizmetlerine, sosyal devlette özel bir önem verilir.
Koalisyon Hükümetimizin 1993 yılı bütçesinde sağlık ve eğitim hizmetlerine, imkânlar öl
çüsünde önem verildiğini görmekteyiz.
Sağlık hizmetleri için 1993 yılı bütçesinden ayrılan pay yüzde 4,9'dur.
Geçtiğimiz yılları, sadece bir fikir vermek için arz edeyim : 1985'te bu pay yüzde 2,8; 1990'da
4,7; 1991 yılında yüzde 4; 1992'de yüzde 4,7 ve 1993 yılında da yüzde 4,9; yani, bütçeden ayrı
lan pay bir miktar artmış durumdadır.
Eğitim hizmetlerine baktığımızda : Bu sene eğitim hizmetlerine bütçeden yüzde 20 pay
ayrılıyor. Yani, bütçenin beşte biri eğitim hizmetlerine ayrılıyor.
Geçtiğimiz yıllarda eğitim hizmetlerine, 1985'te yüzde 12,5; 1990'da yüzde 18,8; 1991'de
yüzde 17,3; 1992'de yüzde 18,9 pay ayrılmıştı.
Burada da, 1993 bütçesinde yine önemli bir artışın olduğunu görüyoruz.
Tabiî, bu değerler, sosyal devlet olmanın bir neticesidir; vatandaşa verilen önemin bir ne
ticesidir.
Hükümetimizin, sosyal hukuk devleti olmanın icaplarını yerine getirmiş olmasından Doğru
Yol Partisi Grubu olarak duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin, sosyal devlet olmanın bilinciyle yapmış olduğu ba
zı faaliyetleri de kısaca arz etmek istiyorum.
Biliyorsunuz, Kore ve Kıbrıs gazileri için şeref aylığı bağlanmıştır.
65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımızın ödenekleri üç kat artırılmıştır.
Bağ-Kur sigortalılarının prim borçları üzerinden hesaplanan gecikme zamları ve faizler
affedilmiştir.
Küçük çiftçi faiz borçları affedilmiştir.,
Erkeklerin 25 ve kadınların da 20 çalışma yılı sonunda .emekli olmaları sağlanmıştır.
Asgarî ücret artırılmıştır ve asgarî ücretten vergi kesilmemesi hususunda yasa çıkarılmıştır.
Bunlara ilaveten, 21 adet devlet ve 2 adet de özel üniversite açılmasına karar verilmiştir.
Memurların sicil Cifi sağlanmıştır.
Üniversite öğrencileri affedilmiş ve bunlara tekrar imtihan hakkı tanınmıştır.
Ayrıca, üniversitelerde ikili öğretim ve gece öğretiminin yapılması kararlaştırılmış ve onbinlerce öğrencimiz daha yeni okuma imkânına kavuşturulmuştur.
öğretmen atamalarında sınav kaldırılmıştır.
Köy okullarına 42 milyar liralık yakacak yardımı yapılmıştır.
Yeşil Kart uygulaması çok tartışıldı, yapılamaz dendi; ama, Yeşil Kart uygulaması için ka
nun çıkarılmış ve şu ana kadar da 1 milyon vatandaşımıza Yeşil Kart dağıtılmıştır.
Belediyelerin borçlan silinmiştir.
Afetzedeler için Erzincan Kanunu çıkarılmış ve.süratle, evsiz kalan vatandaşların konut
ları tamamlanarak, 3 400 konut, sahiplerine teslim edilmiştir.
•
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Göçmen vatandaşlara sahip çıkılmış, onlarla ilgili çalışmalar ve konutların yapımı süratle
devam etmektedir.
Buna ilaveten, köylü ve çiftçilerimize bu sene Hükümetçe verilen taban fiyatları, köylü
müzün ve çiftçimizin yüzünü güldürmüş ve bunların ödemeleri de makul süreleri içinde ger
çekleştirilmiştir.
Şüphesiz ki, önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu sosyoekonomik faaliyetler devam edip gi
decektir.
Şimdi, arkadaşlarımız bu kürsüye çıkıp bizi eleştirecektir. Gayet tabiî, doğrudur, eleştir
sinler. Gerçekten, bunların makul ve objektif olanlarından daima yararlanacağız; ama, Hükü
metin, önünde daha dört senesi var. Her şeyi bir seneye sığdırmak mümkün değil... Seçim be
yannamelerindeki taahhütlerimizi bir senede yapmak mümkün değil.
"Seçim beyannamelerinde ileri sürülen iddiaların hiçbirisi gerçekleştirilmemiştir" diye dü
şünen arkadaşlarım, işte bu saydıklarım, bizim seçim beyannamesinde mevcuttur ve seçim be
yannamesinde ne taahhüt ettikse, hiç kimse endişe etmesin ki, önümüzde dört sene zarfında
bunlar bir bir gerçekleştirilecektir. Biz bu konuda Hükümete güveniyoruz ve ülkenin tüm so
runlarını ele almış olduğuna, kucaklamış olduğuna inanıyoruz ve bu sorunların üstesinden ge
leceğine de güveniyoruz.
BAŞKAN —• Sayın Gölhan, lütfen toparlayınız.
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, işbaşına geldiğinden bu yana bir yılını doldurmuş bulunan Koalis
yon Hükümeti, çağdaş bir devlet anlayışıyla, Türkiye'yi çağdaş dünya ile bütünleştirmeye çalı
şıyor; bunun gayreti içerisindedir, bunun çabası içerisindedir. Herkesin mutlu olduğu huzur
ve güven içinde yaşadığı, hoşgörü, barış, güvenlik ve refah içinde olduğu, kalkınan ve zengin
leşen bir Türkiye yapmak istiyor Hükümet.
Bu, birdenbire oluveren, basit bir hadise değildir. Hele, Türkiye'nin Kasım 1991 tablosu
nu göz önüne alırsak, işin ciddiyeti daha iyi anlaşılmış olacaktır.
Nedir 1991 Kasım tablosu?.. Siyasî, ekonomik ve sosyal kurumlar tahrip olmuş, dengeler
bozulmuş; kanun hükmündeki kararnamelerle Türkiye yönetilir olmuş ve Parlamento bazı ko
nularda devre dışı kalmış; sayısı belirsiz fonlarla bütçe, fonksiyonunu kaybetmiş duruma düş
müş; devletin en üst kademesine kadar usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları içinde çalkalanan bir
Türkiye haline gelmiş; yüzde 71 enflasyon olmuş, yüzde sıfır kalkınma olmuş... tşte Hükümet,
böyle bir tablo içinde çalışmaya başlamış ve bir senelik icraatıyla da başarısını ortaya koymuş
tur. 1992 yılında kalkınma hızı yüzde 5,4 olacaktır; bütün göstergeler umut vericidir ve iyi yol
da ilerlendiğine işaret etmektedir.
Gayet açık ve net söylüyorum; enflasyon konusunda beklenen başarıyı bu Hükümet sağ
layamamıştır; ama, bizden önceki iktidarların belirttiği gibi, enflasyon sebebi olarak mevsim
leri, kışı göstermeyeceğiz, enflasyon sebebi olarak dışa açılmış olmayı da söylemeyeceğiz, enf
lasyon sebebi olarak Afşin-EIbistan Termik Santralini de söylemeyeceğiz, "Buna mukabil Ata
türk Barajıdır" demeyeceğiz; hatta, denildiği gibi, "Geleceğimizi vaktiyle yiyenler" diyerek
eski hükümetleri de itham etmeyeceğiz.
Enflasyonun nedenini biliyoruz değerli arkadaşlar. Hükümet, bunun üzerinde ciddî ola
rak duruyor ve bunu süratle başardığı takdirde, bu enflasyondan da kurtulunması mümkün
dür : Devletin sırtında yük olan kamu iktisadî teşebbüslerini süratle özelleştirmek lazımdır.
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Demek ki, 1992 yılında yapılan 1 milyar dolarlık satış yeterli olmamıştır, kamunun.ihtiyaç
duyduğu borç yükü azalmamıştır; bu sene azaltmanın gayreti içerisinde olacağız.
Enflasyonu indirememiş olmamıza rağmen, işçimizi, memurumuzu, köylümüzü, yani ça
lışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.
1993 yılında enflasyon ve KİT konusunda Hükümetten daha iyi neticeler almasını bek
liyoruz.
Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin uygulamakta olduğu başarılı dış politika gereği,
Türkiye'nin, uluslararası ilişkilerde önem ve ağırlığı artmıştır. Türkiye, Ortadoğu'nun büyük
ve güçlü bir devleti olma yolundadır; itibarı da günden güne artmaktadır.
'
Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümetince ele alınmış bulunan yenilik ve çağdaş devlet
olmanın gerekleri, demokratik rejim ve insan hakları konularındaki gelişmeler hayata geçiril
dikçe, Türkiye, dünyadaki layık olduğu onurlu ve şerefli yerine mutlaka oturacaktır. Millet olarak
hepimiz bundan gurur duyacağız, kıvanç duyacağız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle Yüce Heyetinize teşekkür ve saygılarımı
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Gölhan.
Sayın milletvekilleri, Divandaki noksanlık dolayısıyla, 20 dakika ara vermek mecburiye
tinde kaldığım için, Yüce Heyetinizden özür diliyorum.
Kapanma Saati : 10.45
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İKİNCİ OTURUM
.
Açılma Saati : 11.20
BAŞKAN : Başkanvekili Yıl din m Ava
KÂTİP ÜYE : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul)
—

'•

© :

!

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu
açıyorum.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER (Devam)
1. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223,219) (Devam)
A) BAŞBAKANLIK (Devam)
1. — Başbakanlık 1993 Malî Yılı Bütçesi
2. — Başbakanlık 1991 Malî Ytlı Kesin hesabı
BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Başbakanlık bütçesi üzerinde gruplar adına konuşmalar yapılırken, Divandaki noksanlık
dolayısıyla ara vermek mecburiyetinde kalmıştık. Zaman kaybı dolayısıyla Yüce Heyetinizden
tekrar özür diliyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar, buyu
run efendim.
CHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 10 Aralık 1992 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulan konsolide büt
çeden sonra, bugün yine Yüce Meclisin onayına sunulan Başbalcanlık bütçesiyle ilgili olarak
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlarken, öncelikle bir hususu izah etmek durumunda
yım. 20 Ekim 1991 günü yapılan seçimlerden sonra kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve
Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümetinin Hükümet Programına ve Koalisyon Protokolüne,
o zaman mensubu bulunduğum Sosyaldemokrat Halkçı Partinin milletvekili olarak güvenoyu
vermiştim. Güzel bir tesadüf, aynı günlerde, bütçe müzakerelerinin yapıldığı sırada da Başba
kanlık bütçesiyle ilgili olarak yine Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekili olarak huzurunuz
da konuşmuş idim.
Bilinen sebeplerden dolayı statümde meydan gelen değişiklikle Sosyaldemokrat Halkçı Par
tiden ayrılıp, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak Mecliste göreve devam ettim ve bugün yine
Başbakanlık bütçesiyle ilgili olarak görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzdayım.
Dokuz ay önce yaptığım konuşmaları, çelişkiye düşmemek için okudum, durumunu de
ğerlendirdim, bugün içinde bulunduğum pozisyonu da değerlendiriyorum. O zaman da görüş
lerimi bir sosyal demokrat milletvekili olarak belirtmiştim, bugün de görüşlerimi bir sosyal
demokrat milletvekili olarak belirtiyorum. Aradan geçen zaman zarfında bir çelişkinin olma
dığını da, tespitlerinize sunmak istiyorum.
. .
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Değerli milletvekilleri, 3056 sayılı Kanunla düzenlenen Başbakanlık teşkilatının kuruluş
amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini
takip etmek, devlet teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, anayasa ve kanun
larla başbakana verilen görevleri yerine getirmektir.
Başbakanlık Teşkilat Yasasında, bakanlıklar arasında koordinasyon ve genel siyasetin gö
zetilmesi göreviyle yükümlü bulunan Başbakan -özel kanunlarla kendisine bağlanan kırkbir
kuruluş da nazara alındığında, görülmektedir ki- bakanlıklar arası koordinatördür, icranın gözeticisidir; ama, bu kırkbir tane önemli kuruluşun bağlı olduğu bir başbakan, icranın ta kendi
sidir. Türkiye'de her şey başbakandır, her şey başbakandan sorulur.
Değerli milletvekilleri, Başbakanlığın bu yapısının; yani Türkiye'nin en önemli kırkbir ku
ruluşunun bağlrolmasının, teşkilat yasasıyla da çelişki teşkil ettiğini burada belirtmek isterim.
özel kanunlarla kendisine bağlanan kırkbir kuruluşla, Başbakanlığın, koordinasyon gö
revinden ziyade, icra görevini tam olarak üstlendiğini; bunun sakıncalı olduğunu, bu teklifin
özal döneminden kalma başkanlık sistemi özlemlerinin bir sonucu olduğunu burada belirti
yorum. Bunu, geçmiş dönemde Sayın Demirel müteaddit defalar belirtti; Sosyaldemokrat Halkçı
Parti olarak bizler mütaaddit defalar belirttik; fakat, muhalefette söylenenlerin iktidarda unu
tulduğunu, başbakanların, teşkilat yasasındaki kuruluş kapsamında değil, bu kapsamı geniş
leten kuruluşları da kendine bağlamak suretiyle etkinliklerinin artırılmasının bir istek olduğu
görüntüsü yine Başbakanlık Teşkilat Yasasında açıkça belirtilmektedir.
Değerli milletvekilleri, DYP - SHP Hükümeti, 20 Ekim 1991 sonrası, ülkenin iç güvenlik
konusunun, siyasî ve ekonomik konuların yoğun olduğu, sorunların çözümsüzlüğe girdiği bir
dönemde işbaşına gelmiştir. Siyasî şartlar zordur, ekonomik şartlar ve iç güvenlik sorunları
zor noktadadır; ama bu Hükümet, Doğru Yol Partisinin yüzde 27,2; SHP'nih yüzde 20,8 oy
tabanıyla ve toplam yüzde 48 oranında millet iradesi desteğine sahip bir Hükümet olarak işba
şına gelmiştir, Türkiye'ye yeni ümitler vermiştir. Bu Hükümet, görev başına geldikten sonra
sol muhalefeti de içine almak suretiyle Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olmuştur.
Hükümetin önünde bulunan sorunlar tablosunun zorluğu tartışılmaz ama, çözümü bulu
nan sorunlar tablosudur. Hükümet, protokol metninde de, sorunları zor; fakat çözülecek so
runlar olarak kabul etmiş ve protokol ve programında da çözüm önerilerinde bulunmuştur.
Değerli milletvekilleri, konuşmamın bundan sonraki kısmı, Hükümet Protokolü ve Progr
ramında vaat edilenlerle, gerçekleştirilen konuları tespit etme yönünde olacaktır; konuşmamı
bu baza oturtacağım.
,
Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin işe başlamasında en önemli ve hayatî konu, iç gü
venlik sorunuydu. Ülkemizin her yanında terör kol gezmekte, siyasî cinayetler birbiri ardına
işlenmekte, failler bulunamamakta ve iç güvenlik, ülkenin önemli sorunu, olarak Türkiye'nin
gündemini işgal etmekteydi.
Hükümetin kurulduğu bir seneden bu yana doğu ve güneydoğuda yine terör olaylarına
rastlanmış, devlet yollan kesilmiş, trenler, otobüsler durdurulmuş, insanlar katledilmiş, köyler
basılmış, bazı kaza merkezlerinde yoğun terör yaşanmıştır.
)
• Terörün teşhisinde ve istihbaratında büyük yanlışlıklar yaşanmış ve günümüze gelinmiş
tir. Bu arada, terörle mücadelede etkili şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri kullanılmış ve son aylar
da silahli kuvvetlerimizin başlattığı sınır ötesi harekâtla, terörle mücadelede Hükümet büyük
moral kazanmıştır. Moral üstünlüğü elde eden Hükümet, umut ediyoruz ki, önümüzdeki dö
nemde de, terörün, kökürıü kazıyacaktır. Bu konuda Hükümete başarılar diliyoruz.
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Yalnız, bu arada şunu açıkça belirtmeliyim ki, Sayın İçişleri Bakanımızın da belirttiği gi
bi, terörle mücadelede ve özellikle Şırnak olayları sırasında, istihbarat örgütlerimizin zafiyeti
açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu konu gündeme gelmişken, Başbakanlığa bağlı Millî İstihbarat Teşkilatının sivilleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması yönünde olumlu adımlar atılmasını diliyoruz.
Değerli arkadaşlarım, geçmişte sıkça yaşanmıştır; özellikle Sayın Başbakanımız Süleyman
Demirel'in tespiti de bu yöndedir : Millî İstihbarat Teşkilatı, başbakana ve hükümete, Afrika'
da, Asya'da, Tanganika'da hangi kabilenin, hangi kabileyle çatışma halinde olduğunu saati sa
atine bildirmekte; ama, Türkiye'de ihtilal olacağını bir türlü haber vermemekteydi... Geçmiş
dönemde başbakanlar ve milletvekilleri, sabahları kendilerini nezarete almaya gelen subayla
rın duyurusuyla ihtilalleri haber almışlardır...
* Bu nedenlerle, Başbakanlığa bağlı Millî İstihbarat Teşkilatının sivilleştirilmesi ve etkinleş
tirilmesi çalışmalarımda Hükümetin, Millî istihbarat Teşkilatının başına yaptığı sivil tayini, bu
teşkilâtımızın sivilleşmiş, daha profesyonel, daha etkin bir kurum haline geleceğinin habercisi
olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu arada, Hükümet Protokolünde belirtildiği şekilde, 1991 Türkiye'sinde devlet personel
rejiminin tamamen yozlaştırıldıgınm ve içinden çıkılmaz bir hale sokulduğunun bilincinde olan
Hükümet, karnu çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunlarını çözecek personel rejimini, üc
ret rejimini, sosyal güvenlik rejimini, sosyal yardım düzenini verimlilik esaSına dayandıracak
hiçbir olumlu adım atmamıştır.
v
Devletin, yetişkin, dürüst, aktif ve objektif kalmış kadrolarını destekleyici ve onları mad
deten ve manen özendirici hiçbir tedbir almadığını, altını çizerek belirtmek istiyorum.
Yine, Hükümet Protokolünün 10 uncu sayfasında "kamu görevlilerine sendikal hak ve
özgürlüklerini tanıyacak gerekli yasal düzenlemeler yapılacağı" şeklindeki vaadin ışığında memur
sendikalarının kurulmasına olanak sağlayacak ILO sözleşmelerinin yürürlüğe sokulmasını, sağ
lıklı bir gelişme olarak değerlendiriyoruz; ama, Anayasada engelleyici bir hüküm olmaması
na, Hükümetin bir bakanın, memur sendikalarının açılışına kutlama telgrafı ve çelenk gön
dermesine rağmen, ANAP döneminde yayımlanan 28 Şubat 1991 tarihli memur sendikalarını
önleyici genelgeye dayanarak, memurlar üstünde baskı kurulmasına sebep olan bu genelgenin
de ne sebeple kaldırılmadığını, yürürlükte bırakıldığını bir türlü anlayamıyorum; hâlâ da anla
makta güçlük çekiyorum.
Danıştay'ın ilgili dairesinin iptal kararından sonra da, itiraz yollarını aramaktansa, Hü
kümetin bu genelgeyi yürürlükten kaldırmasını diliyor ve temenni ediyorum.
Bu arada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sendika kuran ve bu sebeple idarî ve cezaî ko
vuşturmaya muhatap olan kamu çalışanlarının üzerindeki bu baskılara son verilmesini; idarî
ve cezaî kovuşturmaların iptalini; kamu çalışanlarına sendikal hakların tanınması yönündeki
anayasal ve yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını, Hükümetin vaatlerinin bir sonucu
olarak talep ediyoruz, bekliyoruz.
Değerli milletvekilleri, Hükümet Protokolünde yer alan en önemli vaatlerden biri de KİT
reformudur.
Hükümet, uygulanacak program ve sanayi atılım stratejisinin en önemli noktalarından
biri olarak gördüğü KİT reformuyla ilgili, 60 sayfalık Hükümet Programının 4 sayfasını bu
konuya ayırmıştır; "KİT Reformu" adı altında, yapmayı düşündüğü bir dizi tedbiri de sırala
mıştır.
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Gelin görün ki, KİT'lerin tarihî gelişimini, ekonomideki yeri ve önemini tespit eden prog
ramda ve protokolde, önümüzdeki dönemde Türkiye'de piyasa ekonomisinin yerleştirilmesin
de, rekabet koşullarının güçlendirilmesinde, kalkınmanın yurt sathına dengeli bir şekilde ya
yılmasında, yeni sanayi atılım sürecinin başlatılmasında önemli görevlerin düşeceği belirtilen
KİT'lerle ilgili alınması gereken tedbirleri sıralamış olan Hükümet, şu ana kadar bu tedbirler
den hiç birini alamamış; tam tersine tasarruflarda bulunmuştur.
KİT'lerin zarar etmesinin başlıca nedeni istihdam fazlalığı ve verimlilikteki düşüklükte
gören Hükümet, verimlilikteki düşüklüğü ortadan kaldırıcı hiçbir tedbir almamış, istihdam
fazlalığından şikâyet edilmiş; ama, aynı KİT'lere keyfî ve istihdamı artırıcı atamalar yapılmıştır!
KİT'lerin özel kanunları iptal edilerek, yeni bir kanunla -kamu hizmeti yapanlar hariçtüm KİT'ler, Türk Ticaret Kanunu kapsamına sokulacak ve anonim şirket şeklinde örgütlen
meleri sağlanacaktır" denmiş; bu tedbir protokole yazılmış; ama bugüne kadar, bu yönde hiç
bir adım atılmamıştır.
"-''.''
"KİT reformunun temel hedefi, KİT'lerin Türk halkına ve kalkınmasına hizmet etmesi
nin sağlanması olacaktır. Bu hedefe, öncelikle KİT'lerin verimliklerinin artırılmasıyla
ulaşılacaktır" denilmiş; fakat, KİT'lerin verimliliğini artırıcı hiçbir tedbir alınamamış; bırakın
tedbiri, bu yönde niyet dahi gösterilmemiştir.
"KİT'ler politik ve bürokratik müdahalelerin dışına çıkarılarak, kendi organları kanalla
rıyla iyi ve profesyonel bir yönetime kavuşturulacaktır" denmiş; KİT'lerin bu anlamda yeni
den yapılandırılmaları düşünülerek, KİT reformunun temel stratejisini çizecek TÖYÖK'ün ku
rulması çalışmalarına başlanmıştır. Aylar önce komisyondan geçirilerek Meclis gündemine gi
ren TÖYÖK Tasarısı, bir türlü çıkarılamamıştır. Bu tasarıyı kanunlaştırma niyeti bir türlü gös
terilememiş, bu konuda ısrarcı olunmamıştır. Tasarının önüne, devamlı şekilde başka tasanlar
geçirilmek suretiyle, tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. Tasarı şu anda Meclis gündeminin 21
inci sırasındadır. Bu niyet ve gidişle, TÖYÖK Tasarısının en az bir sene daha kanunlaştırılması
mümkün gözükmemektedir.
Değerli milletvekilleri, konu bu aşamada iken, sizlere geçenlerde gazetelerde çıkan bir ka
ra mizahı andıran bir haberden bahsetmek istiyorum. Birkaç gün önceki Hürriyet Gazetesinin
manşetinde, "Çiller'in iki belalısı" adı altında verilen bir haberde, Sayın Devlet Bakanı Çil
ler'in, Bakanlar Kurulu toplantısında, "KİT'lerin özelleştirilmesini sağlayacak TÖYÖK'ü sü
rekli engelliyorlar. Bu yüzden enflasyonu düşürmekte başarılı olamadık. Vebali Kahveci ve Yu
suf Özal'ındır" diye dert yandığını yazıyor; buna cevaben Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'
de "Yaptıkları doğru değil, sürekli söz alıp, Meclisi kilitliyorlar, buna çare bulunmalı" diyor.
Değerli arkadaşlarım, yukarıda bahsettiğim haber doğru ise, bu, tam bir mizah örneği...
TÖYÖK tasarısı Mecliste görüşülmeye başlanmamış, görüşülmesi mümkün değil... Engelleyen
biri varsa, o da ne Kahveci, ne de Yusuf özal... Hükümet, gündeme çeşitli tasarı ve teklifler
getirmek suretiyle, TÖYÖK tasarısının devamlı geriye iterek, kendisi engelliyor!
Sevgili arkadaşlarım, ben geçen dönemde de, bu Meclisteydim. Bu Meclis daha muhalefet
görmedi. Geçen dönem, bizim ANAP Hükümetlerine karşı, Doğru Yol Partisiyle birlikte yap
tığımız muhalefeti görseydiniz, bu dönem Yusuf Bozkurt özal veyahut Kahveci'nin yaptıkları
muhalefete, muhalefet demezdiniz.
Maalesef, kabul etmek gerekir ki, Hükümetin en büyük zaaflarından biri de Meclisi çalış
tırmaması, çalıştıramaması, iddialı olduğu tasarı veya teklifleri kanunlaştıramamasıdır.
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Bu konuda Hükümet yeterince iddialı olamamış, bu konudaki iddiasını maalesef Meclise
tanıyamamıştır. Tabiî, Meclis İçtüzüğünün engellemelerle ilgili hükümleri vardır; çok doğal olarak
bunlar da muhalefet tarafından kullanılır; ama, Sayın Başbakan, sayın bakanlar birgün gelip
de şuraya otursalar, sayın iktidar partileri karar yetersayısını salğlayacak 114 milletvekilini bu
rada bulundursa, inanıyorum ki, şu Meclisten çıkmayacak kanun yoktur; ama, hatırlayınız,
Meclisin çalışma süresini uzatma kararlarını Danışma Kurulu kararıyla tespit ettirdiniz; ama,
şimdiye kadar, çalışmak için alınan uzatma kararları nedeniyle, bu Meclisin sonuna kadar ça
lıştığını da görmedim! Maalesef, karar yetersayısı bulamaması nedeniyle de bu Meclis, devam
lı dağılmak mecburiyetinde kaldı.
*
Değerli milletvekilleri, KİT reformu, bunun doğaljSonucu olarak gündeme gelecek olan
-özellikle Hükümetin Doğru Yol Partisi kanadının çok c|aha fazla telaffuz ettiği- özelleştirme
den de bahsetmek istiyorum sizlere.
1980'li yıllarda dünya ve Türkiye'nin gündemine giren, devletin ekonomideki ağırlığının
azaltılması, refahın tabana yayılması, demokrasinin güvenceye alınmasının bir vasıtası ve ser
best piyasa ekonomisinin en önemli ve iddialı ekonomik tedbirlerinden biri kabul edilen özel
leştirme de, DYP-SHP ortak Hükümetinin özel önem verdiği konulardan biridir. Enflasyonun
bir numaralı sebebi, bütçe açıklarının en önemli unsuru olan KİT açıklarının ortadan kaldırıl
masının vasıtası kabul edilen özelleştirme politikalarında da, Hükümet, gerek koalisyon or
taklan arasında ve gerekse Hükümetin büyük kanadı DYP'nin kendi bakanları arasında tar
tışma konusu olmuş, maalesef, Koalisyon Hükümeti bu konuda hiç de tutarlı davranmamıştır.
Değerli arkadaşlarım, birkaç gün önce yapılan Türk-tş kongresinde Sayın Başbakan, 1992'de
KİT açıldannın 50 trilyon olduğunu, 1993'te ise 80 trilyon olacağını söyledi. Yani, bütçeden
çok önemli bir pay buraya gitmekte; senede 30 trilyon -kadar KİT açığı bütçeye yük olmakta
dır. Böyle bir olay Hükümet tarafından -maalesef- önepıine binaen, öneminin gerektirdiği ka
dar göz önüne alınmamakta; bakanlar, bu konuda kendi aralarında karşılıklı salvo atışı şeklin
de birtakım deyişlerde bulunmaktadırlar.
Değerli arkadaşlarım, bir sayın devlet bakanımız,' İngiltere eski Başbakanı Bayan Teatcher Türkiye'ye geldikten hemen sonra, "Türkiye'de^ PTT'nin dış hatlarının satış hakkı
özelleştirilecek" diye beyanat verdi; aynı Hükümetin, aynı partisinin diğer bakanı, Ulaştırma
Bakanı, "Tansu Çiller bu işten anlamaz. Kimin malını ,kime satıyor?!" diye gazetede beyanat
lar verdi ve PTT'nin özelleştirilemeyeceğini söyledi.
Ulaştırma Bakanımız Sayın Yaşar Topçu îstanbul|da, Deniz İşletmelerinin, Deniz Nakli
yatın özelleştirilmesinden bahsetti, "Bunları özelleştireceğiz" dedi; Kamu Ortaklığı, Deniz İş
letmelerinin, Deniz Nakliyatın özelleştirme kapsamında olmadığını söyledi.
Bu konuda bir bakanın söylediğinin tersini, diğe/ bakan söylüyor, kimse Hükümetin bu
konuda ne düşündüğünü anlayamıyor.
Değerli arkadaşlarım, özelleştirmede en önemli uıjısur, kamuoyunun aydınlatılması ve özel
leştirme iradesidir. Maalesef, Hükümet her iki konuda da zafiyet içinde olmuştur, bunun için
de özelleştirmede başarılı olunamamış ve bunun sonucu da, Hükümet, özelleştirme konusun
da başarılı olacağı iradesini ve umudunu gösterememiştir.
Bu konuda asıl yanlış nerededir, biliyor müsünüz sevgili milletvekilleri? Gerek ANAP ik
tidarlarının ve.gerekse DYP-SHP İktidarının yanlışı şurada : Kamuoyunu özelleştirmeye alış— 193 —
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tırmak, kabul ettirmek için; KİT'ler mümkün olduğunca kötülenmiş, KİT'ler ekonominin kam
buru ilan edilmiş, kötüleme propagandaları yapılmış ve ardından da bu kamburlara müşteri
aranmıştır!
Değerli arkadaşlarım, sizin açıkça "kambur" dediğiniz, sizin açıkça kötülediğiniz, sizin
açıkça "zarar ediyor" dediğiniz KİT'leri, özel sektörün alması mümkün mü?! özel sektör özür dileyerek, söylüyorum- bu kadar enayi mi? Şimdiye kadar 1983'ten bu yana, gerek ANAP
döneminde, gerek Doğru Yol döneminde "kambur" denen, zarar eden, ekonomiye gerçekten
yük olduğunu iddia ettiğimiz bir tek KİT'in satıldığını ben duymadım. "Kambur" deniyor,
kaymaklılar satılıyor... (CHP sıralarından alkışlar)
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Doğru.
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — "Taşkömürü zarar ediyor" deniyor, satılıyor. Bir se
nede 18 milyar lira kâr eden USAŞ, 25 milyar liraya, 28 milyar liraya satılıyor. "İskenderun
Demir-Çelik Fabrikaları kambur" deniyor, bir senede 30 milyar lira kâr eden Pınarhisar Çi
mento Fabrikası, 52 milyar liraya satılıyor. (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin özelleştirme bakımından, ne doğru bir politikası vardır
ne de bir stratejisi vardır. Bu konuda da Hükümetin -maalesef- başarılı olduğunu söylememiz
mümkün değil. Zaten, Hükümetin kendisi de, bu konuda ve ekonomik konularda başarılı ol
duğunu pek fazla söyleyemiyor.
Bakın, 1993 bütçesiyle ilgili görüşmelerin olduğu gün, Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal
İnönü'nün ekonomik danışmanı Doçent Doktor Hurşit Güneş, 10 Aralık 1992 tarihli Milliyet
Gazetesinde...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Müşaviri burada dile getirme canım!
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Dile getirmiyorum. Bu konularda ne diyor bak Sayın
Genç : Gelir adaletini bozan en önemli gelişmenin enflasyon olduğunu ve enflasyonu önleme
nin etkili yöntemlerinin birinin de KİT reformu olduğunu belirten Güneş, "Hükümetin 1992
yılında ciddi bir özelleştirme yaptığını; ancak burada bir KİT rehabilitasyonu yaklaşımı
olmadığını" söyleyerek devam ediyor, "Olayda, Hükümetin 1992'de yaptığı özelleştirme ola
yında 'eline geçirdiğini sat, satabileceğini sat, en uygun fiyatla, en ucuz fiyatla sat' ilkesi vardır
ve maalesef bu ilke gayet olumsuzdur" diyor Sayın Başbakan Yardımcımızın ekonomik Danış
manı. Devam ediyor : "özelleştirme de bir bütçe açığı kapatma tekniği olarak, yöntemi olarak
kullanılmaktadır" Yani, Sayın Danışman; "özelleştirme, özelleştirme amacına uygun değil;
bütçedeki açıkları kapatma, bütçedeki açıkları giderme yöntemi için kullanılmaktadır. Bu da
çok yanlıştır ve bu sebeple de Hükümet yeterli başarıyı gösteremedi" diyor ve ilave ediyor, "İnönü
de bu durumdan şikâyetçidir" diyor.
Değerli arkadaşlarım, ben de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak, bu uyarıyı cid
dî ve önemli kabul ediyorum; hükümet tarafından da önemsenmesini diliyorum. v
Değerli milletvekilleri, DYP-SHP Koalisyonu açısından önemli gördüğümüz ve Başbaka
nın, kuruluş kanunundan kaynaklanan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamakla yükümlü
bulunan görevini açıkça ihmal ettiğini kabul ettiğimiz bir konuyu huzurunuzda dile getirmek
istiyorum.
Bilindiği gibi, Başbakanın önemli görevlerinden biri, bakanlıklar arasındaki koordinas
yonu sağlamaktır.
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, 2 dakikanız kaldı, lütfen zamanında bitirmeye gayret edin.
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İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Bu hükümet kurulduğunda yeni birtakım bakanlıklar
oluşturulmuştu. Bu bakanlıklar genelde SHP kontenjanında bırakıldı.
Değerli arkadaşlarım, kurulan dört yeni bakanlıktan İnsan Haklan Bakanlığının kuruluş
kanunu gündemde, ama o da üç aydır bir türlü çıkmıyor; ama, benim asıl burada önemseyerek
belirtmek istediğim...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Denizcilik Bakanlığı...
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — ... Denizcilik Bakanlığı.
Bakın ne kadar güzel algılıyor.
Değerli arkadaşlarım, denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı acaba niye kuruldu? Deniz
cilikten sorumlu Devlet Bakanlığının görev kapsamına giren Gemi Sanayii, Deniz İşletmeleri,
Deniz Nakliyat, Su Ürünleri gibi sektörlerin bu Bakanlığa bağlanması gerekirdi; ama, bir tür
lü bağlanmadı, bağlanamadı, bağlanma niyeti gösterilmedi; tam tersine, o sektörlerin bağlı
olduğu Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun Plan ve Bütçe Komisyonunda çok enteresan
bir deyişi var,: "Bu işler Denizcilik Bakanlığını ilgilendirmez. O, gitsin Deniz Ticaret Odasıyla
ilgilensin. Deniz Nakliyat, Deniz İşletmeleri, Gemi Sanayii benim görevim içine girer ve ben
bunları gerektiği şekilde satacağım. Denizcilik Bakanlığı, kendi görev alanına giren konularla
uğraşsın."
•
Değerli arkadaşlarım, denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığının kuruluş sebebini ben bi
liyorum. Bu Devlet Bakanlığı, inanıldığı için kurulmadı. 1990 senesinde Deniz Ticaret Odası
nın İstanbul'da yaptığı kongreye ben, Sayın Başbakan Yardımcısımız, Genel Başkanımız Erdal
İnönü ile birlikte katıldım. Orada Deniz Ticaret Odası Sayın Başkanı -şimdi rahmetli olduZiya Kalkavan, Sayın Süleyman Demirel'e "İktidara geldiğinizde Denizcilik bakanlığı kuraca
ğınız sözünü verin" dedi; Sayın Başbakan söz verdi; aynı sözü Sayın Erdal İnönü de ertesi gün
verdi ve her iki lider günün birinde iktidar oldular, Sayın Kalkavan'a verilen o sözü tutmak
için denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığını kurdular; ama, rahmetlinin kemikleri sızlıyordur, içi boş, kof bir bakanlık halinde ve değerli arkadaşımız, değerli kardeşimiz İbrahim Tez
de boynu bükük bir şekilde Meclis koridorlarında dolaşıyor!
Değerli arkadaşlarım, Başbakanın asıl görevi işte buradadır. Kadın Haklarından Sorumlu
Devlet Bakanlığı aynıdır, belediyelerle ilgili Devlet Bakanlığının yapısı da aynıdır. Bu bakım
dan, Sayın Başbakanı, gerçek görevine, asıl görevine, yasadaki görevine davet ediyoruz. (CHP
sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık bütçesi görüşmelerinde çok şeyler söylenir... 41 tane
bağlı kuruluşu vardır; ama, asıl üzerinde durulacak konu, TRT'dir. TRT'den bahsetmeden ya
pılacak bir Başbakanlık bütçesi konuşması da, tatsız tutsuz bir şey olur!
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Cavit Çağlar'ın TRT'si!
İRFAR GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, demokrasinin gelişip güçlenme
sinde, çağdaş bir toplum yapısına ulaşılmasında, radyo ve televizyonun, Türkiye gibi bir ülke
de hayatî bir önemi vardır. 2954 sayılı TRT Yasasının 5 inci maddesi, haberlerin toplanmasın
da, seçilme ve yayınlanmasında tarafsızlık ilkesine bağlı kalınmasını öngörmektedir.
Bu yasaya göre TRT, ülkenin birlik ve düzenliğine aykırı yayınlar yapmamalı, tarafsız ol
malı, objektif olmalı.
Değerli arkadaşlarım, şimdi insafla söyleyelim : ANAP döneminde TRT'nin objektif ve
tarafsız olmadığını biliyoruz, hepimiz yaşadık; TRT o dönemde tam bir iktidar yayın organı
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idi, özal'm yayın organı gibi davrandı; bunu hep birlikte kınadık; SHP olarak kınadık, DYP
olarak kınadık. Başbakan bütün konuşmalarında TRT'yi göstererek, sizi millete şikâyet ediyo
rum diyordu; ama, değerli arkadaşlarım şimdiki durum, o dönemden farklı mı? TRT o zaman
özal'm, İktidar TRT'si idi; şimdi "Demirel'in, Cavit Çağlar'ın TRT'si" diye anılıyor! Bu ara
da, neden, "inönü'nün TRT'si" diye anılmadığını da merak ediyorum; çünkü, iktidarda o
da var!.. (CHP sıralarından alkışlar)
Şimdi yayınlarla ilgili makamları sıralamak...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Demek ki, iktidarın TRT'si değilmiş...
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Efendim, bir kanadın TRT'si oluyor.
Değerli arkadaşlarım, ben şimdi burada TRT'nin yayınlarıyla ilgili rakamları sıralamak
istemiyorum. Sayın Başkan bana süremin dolduğunu söylediler; ben, bu bakımdan, bu konu
da bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız, başbakanlara, bakanlara, iktidar partilerine ve mu
halefet partilerine ayrılan dakikaları karşılaştırılanız, gerçek ortaya çıkar. Zaten Başbakanı
mız da iki gün önce yaptığı konuşmasında, açıkça, "televizyona insanlar değil, olaylar gelir;
olaylar bizi ekrana getiriyorsa, yapılacak bir şey yok" gibi enteresan bir cevap vermiştir.
Bilmiyorum, DYP'Ii arkadaşlarım, SHP'li arkadaşlarım, televizyondan memnunlar mı?
Memnun olmaları gerekir mi? Belki de memnunlar; ama, sevgili arkadaşlarım, şu çelişkiye dik
katinizi çekmek istiyorum : KlT Komisyonunda, 1990 yılı hesapları denetlenen TRT'nin he
sapları ibra,edilmiyor. Komisyonun Doğru Yol Partili Başkanı Mehmet Gazioğlu, DYP ve
SHP'nin oylarıyla ibra edilmeyen TRT'nin Genel Müdürünün görevden alınmasını Komisyon
Başkanı olarak öneriyor ve gerekçesi de şu : "TRT yönetimi yayınlarında objektif ve tarafsız
davranmamıştır. TRT yasasının ilgili maddeleri çiğnenmiştir" bir. Bu da önemli; ama, pek fazla
önemli değil.
İki: "TRT'de yapılan birtakım işlemlerde; film alınması, program yapılması ihalelerinde
yolsuzluk vardır; tahkik edilmelidir" diyor.
Sevgili arkadaşlarım, bunun üzerine ne yapılıyor, biliyor musunuz? Sayın Gazioğlu imza
sıyla Başbakanlığa yazılan bu yazıya bir türlü cevap verilmiyor; tam tersine, "sen bu işi fazla
karıştırma, bu adam bizim işimize yarıyor" deniyor!
KAMER GENÇ (Tunceli) — O yazı resmen Gazioğlu'na yazılmış mı?
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Evet, resmen yazıldı.
Değerli Doğru Yol Partililer, sizin oylarınızla ibra edilmeyen, sizin Komisyon Başkanını
zın, görevden alınmasını istediği Genel Müdür, hâlâ görevde, hâlâ görev başında!..
Sevgili SHP'liler, değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım aynı inancı taşıdığımız insanlar;
sizlerin bir başka göreviniz var; yukarıdaki gerekçeler sizin için de varit; ama, sizin için bir
başka görev var : Geçen dönem SHP milletvekilleri TRT'ye bir ziyarette bulundular, randevulu bir ziyaret... TRT'den sıkıntılarımızı dile getirmek için, başında şimdiki Genel Sekreterimiz
Cevdet Selvi'nin de bulunduğu bir heyet, Genel Müdürü ziyaret etti; o ziyareti hatırlayınız...
O ziyareti, "TRT baskını" diye kamuoyuna objektif oyunlarıyla nasıl yantısıtıldı, hatırlayı
nız... Partimiz ne duruma düştü, arkadaşlarımız ne duruma düştü,.. Mahkemelere gittiler; fa
kat, kendileri hakkında şu anda takipsizlik kararı veriliyor...
Değerli arkadaşlarım, o bir baskın mıydı?
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Evet.
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Evet Baskındı!..
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Eğer baskınsa, sevgili SHP'liler^ çok ciddî bir partiyi, Türkiye'nin en güzel, en önemli,
en büyük sosyal demokrat partisini TRT'ye baskın yapma durumunda bırakan bir Genel Mü
dür, hâlâ görevde!.. O bir baskın değildi -ki ben ona inanıyorum, ben içinde değildim, ama
değerli arkadaşlarım vardı, o bir baskın değildi- objektif ve kamera oyunlarıyla baskın haline
dönüştürüldü, baskın olarak takdim edildi.
Sevgili arkadaşlarım, yine o TRT Genel Müdürü görevde...
Sizlere soruyorum : Ne uğruna?'tki dakika fazla görünesiniz, Genel Başkanınız iki daki
ka fazla görünsün diye!
Sevgili Sosyaldemokrat Halkçı Partililer, değerli arkadaşlarım, bu konuyu takdirlerinize,
değerlendirmelerinize sunuyorum...
Sevgili arkadaşlarım, TRT'nin çök^enteresan bir uygulaması vardı ve Sayın Başbakan, bu
uygulamayı, Hükümet Programını okuduğu zaman açıklamıştı: Her ay sonu liderlerle açıko
turum yapılacaktı... Altı aydan beri, liderler/n açıkoturumuna bir türlü rastlayamıyoruz!
Ne oldu? Genel başkanlar aynı; Türkiye'de açıkoturum konusu olacak çok şey var... Aca
ba, Cumhuriyet Halk Partisi açıldı da, onun Genel Başkanı da bu açıkoturumlara katılacak
kuşkusu mu taşınıyor!
MEHMET SEVtGEN (İstanbul) — Başbakanın deniz tutması varmış!
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ödleri kopuyor!
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — O bakımdan, Başbakanın, TRT'nin demokratikleşme
paketinde önemsediği liderlerin açıkoturuma katılmasının bir an önce sağlanmasını diliyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi gibi tarihî bir parti 9 Eylülde açıldı, 9 Eylül öncesi, kurultayı
etkilemek için, o partiyle ilgili programlar yapıldı; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel
Başkanı Sayın Deniz Baykal, o tarihten bu yana bir kere olsun günlük basın toplantılarının
dışında, 30 saniyenin dışında TRT'ye çıkarılamadı.
Korkunun ecele faydası yoktur sevgili arkadaşlarım, sevgili DYP'liler, sevgili SHP'liler.
(CHP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, Hükümetin genel bütçesi, Başbakanlık bütçesi yetersizdir, sorun
ları çözecek kapsamda değildir, eski bütçelerin tekrarından ibarettir ve en önemlisi, yorgun
bir bütçedir. Bu bütçeyle, ben, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak, Türkiye'nin so
runlarının halledileceğine inanıyorum^
Bu duygularla Yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Sayın Başkan, gösterdiğiniz müsamahadan dolayı da size teşekkür ediyorum. (CHP, SHP
ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar.
Refah Partisi Grubu adına Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Başbakanlık Teşkilatının 1993 malî yıü bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini arz etmek
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi şahsım ve partim adına saygıyla se
lamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü görüşmelerde ilk grup konuşmasını yapan
Sayın Gölhan, söze başlarken, "Başbakanlık bütçesi üzerinde her şey, hükümeti ilgilendiren
her şey konuşulur" diye bir ifadede bulundular.
^
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Doğrudur, senelerden beri teamül budur. Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarda her şey
konuşulmasına rağmen, Başbakanlık bütçesi görüşülürken de âdeta onun küçük bir görüntü
sü sergilenir.
'
.
'
•
'
•
Bendeniz Refah Partisi Grubu adına bugün yapacağım konuşmada mümkün olduğu ka
dar Başbakanlık ve Başbakan hakkında konuşmak istiyorum, sözlerimi bu noktalara hasret
mek istiyorum. Yine, sayın sözcü, konuşmasına başlarken, "muhalefet mutlaka eleştirilerde
bulunacaktır ve elbette alkışlamayacaktır veya müspetler dile getirilmeyecektir" diye ifade ettiler.
İktidar veya iktidar partileri yaptıklarını anlatır, muhalefetin görevi de eksikleri göster
mektir; ama gerçekten alkışlanacak birtakım kararlarınız ve icraatınız olursa, hiç çekinmeden
alkışlarız. Mesela Türkiye'de Çekiç Güç'ün varlığına son verecek bir aksiyonunuzu şiddetle
alkışlarız. (RP sıralarından alkışlar) Olağanüstü halin kaldırılmasına dair bir aksiyonunuzuşiddetle alkışlarız, Bosna-Hersek'te akan kanı durduracak bir aksiyonunuzu şiddetle alkışla
rız. Bu hususta bizden alkış yönünden cimri olduğumuz konusunda bir kanaate yönelmeme
niz tavsiye olunur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık, devlet yapısı içinde;-yasama, yürütme
ve yargıdan oluşan kuvvetler ayrılığına dayanan devlet yapısı içinde, yürütmenin temelini ve
temel unsurunu oluşturmaktadır. Benden evvel konuşan sözcü arkadaşlarım, Başbakanlığa ve
başbakana tahmil edilen görevleri burada teker teker saydılar. Bu görevler, Anayasanın 112 nci
maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu görevler, Başbakanlığın kuruluşuna hukukî mesnet teş
kil eden 3056 Sayılı "Kanundan kaynaklanmaktadır.
Bunlar ana hatlarıyla, bakanlıklararasr işbirliğini temin, hükümetin genel siyasetini yü
rütmek, devlet teşkilatının düzenli işlemesini temin, yasama organıyla münasebetleri yürüt
mek, kanun hükmünde kararname tanzimi, anayasa ve diğer kanunlarla verilen işler.
Bu arada, başbakanın görevi, hükümeti kurmak, genel siyaseti yürütmek, genel ahlakı
korumak, kamu düzenini korumak, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı önlemler almak, eko
nomik, sosyal, kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, bakanlıklaçarası koordi
nasyonu sağlamak.
işte, görev sahası itibariyle Anayasa ve kanunlarda bu fonksiyonları icra etmek üzere te
şekkül eden bu kuruluşun, bir de idarî teşkilatı var. Bu idarî teşkilata bağlı olarak da müste
şarlıklar, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri yer almaktadır.
Danışma ve denetim birimlerine bağlı olarak başbakan müşavirleri ve bir de Başbakanlık
müşavirleri var. tşte, bugün görüştüğümüz 10 trilyon 385 milyar 568 milyonluk bütçe, Başba
kanlığın sadece Başbakanlık idarî teşkilatıyla, Başbakanlığa bağlı 14 kuruluşun bütçesini yan
sıtmaktadır. Bu bütçe üzerinde eleştirilerimiz -konuşmamın başında da ifade ettiğin gibi- Baş
bakanlığın hizmetleri nazarı dikkate alınarak ortaya konulacaktır dedim ve bu çizgiyi takip
edeceğim.
y
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Hükümetin her iki kanadının, sık sık dile getirdi
ği bir husus var; o da, "devleti küçültmek" denilen bir söz.
"Devleti küçültmek" diyen Hükümetin yapısına bakıyoruz; bu yapıda ne görüyoruz : 31
bakan var; bunların 10'u devlet bakanı; tabloda belli... "Bu devlet bakanlarına acaba hangi
görevler verilmiş?" diye bakıyoruz; görev taksimatına baktığımız zaman, 5 personelli bakan
lar görüyoruz! Bir bakan ki, personeli 5 kişiden ibaret!..
.
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Biliyorsunuz, siyasî partiler, özellikle muhalefetteyken "gölge bakanlık" diye birtakım ba
kanlıklar kurarlar... 5 personelden olan bu bakanlıklar, âdeta gölge bakanlara benziyor!
Devlet bakanları arasındaki görev dağılımına baktığımız zaman ortaya enteresan bir tablo
çıkıyor : Bu devlet bakanları içerisinde gerçekten bîr garip (!) bakan var... Şu telefon rehberin
de -ki bu telefon rehberi neye göre basılıyor, bütün milletvekili arkadaşlarımız biliyorlar- Cavit
Çağlar diye bir Devlet Bakanı var... Bağlı kuruluşlara bakıyorsunuz, bunun bağlı kuruluşu olarak
burada bir şey göremiyorsunuz! Hükümetin çalışma programına baktığınız zaman, orada ken
disine verilen görev, TRT'den sorumluluk, bir de koordinasyon... Ortada başka bir şey görün
müyor! Ancak, bu Bakanın bilinmeyen hazineleri var... Burada belli edilmemekle beraber, bu
Bakana hangi devlet kurumları veya kuruluşları bağlı, bir bakalım :
1. TRT Sayın Çağlar'a bağlı.
2. Bankalar. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Emlak Bankası Genel Müdürlüğü, De
nizcilik Bankası" Genel Müdürlüğül-şimdi Emlâk Bankasına bağlandı o da o çerçeveye girdiŞümerbank Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Halk Bankası Genel Mü
dürlüğü, Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü. Bütün bu bankalar, Bakana bağlı.
Buna ilaveten, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, PETKtM Genel Müdürlüğü, Kamu Ortak
lığı İdaresi Başkanlığı, bu garip(!) bakana bağlı, Cavit Çağlar'a bağlı.
_ •. .
Burada gösterildiği zaman çok garip gösteriliyor; ama işin hakikatine bakıldığı zaman,
bu gizli hazineler birden bire ortaya çıkıveriyor!
Arkadaşlar, bankaların yöneticiliğinde bulunmuş insanların, bu bankaların yönetimine ve
rilmesi doğaldır, normaldir; ama yıllarca bankalardan kredi almış bir insanın, bu bankaların
yönetimine verilmesi, elbette çok söz götürür, çok ses getirir. Bunu takdir etmeniz lazım. (RP
sıralarından alkışlar)
Hükümet Programına ve Koalisyon Protokolüne göre* birtakım yeni bakanlıklar kurula
caktı; Sayın Gürpınar da biraz önce söyledi; koalisyon protokolüne göre, "Denizcilik Bakanlığı"
kurulacak, "Şehircilik Bakanlığı" kurulacak, tnsan Hakları Bakanlığı" kurulacak, "Kadın
ve Çocuk Hakları Bakanlığı" kurulacak...
Hükümet Programına göre Tprogramın 53 üncü sayfasında- "Kadın Aile ve Çocuk
Bakanlığı" kurulacak, "tnsan Hakları Bakanlığı" kurulacak;..
Bunlardan, Meclise gele gele, bir tnsan Hakları Bakanlığı Teşkilat Kanun Tasarısı geldi,
gündeme girdi; fakat bu bakanlık tasarısının gündemdeki yeri, bahar havası gibi! Bir başa ge
liyor, bir alta gidiyor, bir üste çıkıyor, bir alta gidiyor!... Karma karışık... inşallah tnsan hakla
rı Bakanlığı Teşkilat Kanunu burada görüşülürken, ben size bu kanunun serericammı, burada
hangi tarihte nereden nerelere gitmiş, arz etmeye çalışacağım.
Şimdi, yeni bakanlıklar diye bir şey yok. Acaba, bu yeni bakanlıkların kurulması da birsenede olabilecek bir iş değil mi? Burada da mı enkaz devraldınız?
Onun için, yapılması çok kolay olan birtakım işleri yapmamak, elbette eksikliktir, ti ku
ruyorsunuz, ilçe kuruyorsunuz; ama Hükümet Programında yer verdiğiniz bakanlıkları kur
muyorsunuz!
Bu, koalisyon ortağınıza karşı bir vefasızlıktır, suç kimdeyse...
Bakanlar arası işbirliğini sağlamak, başbakanın görevi; Sayın Gürpınar biraz önce onun
da manzarasını ortaya koydu, her gün gazete sütunlarında Çağlar-Çiller kavgası, Topçu-Tez
kavgası...
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Artık, bu kavgaların sona ermesini istirham ediyoruz. Sayın Başbakanın bir görevi de bu
dur; bu orkestra şefliğini artık tam manasıyla gerçekleştirmesi icap eder. (RP sıralarından alkışlar)
Yine, Hükümetin yapısıyla, Başbakanlıkla ilgili birtakım vaatleriniz var. İktidar Partisi
nin sözcüleri, burada veya dışarıda herhangi bir konuda söz aldıklarında kendilerine vaatleri
hatırlatıldığında, hemen, "Efendim, biz tek başımıza iktidar değiliz ki. Seçim beyannamemi
zin ihtiva ettiği vaatleri yerine getirmemiz mümkün değil ki" diye bir savunmaya geçiyorlar.
Biz, Hükümeti, partiler olarak seçim beyannamelerindeki vaatlerinden sorgulamıyoruz;
biz, Hükümeti, sadece ve sadece, Koalisyon Protokolünden ve Hükümet Programından sorguluyoruz. Çünkü buradaki vaatler, sizin müşterek taalıhüdünüzdür. Bu taahhüdü yerine getir
mek sizin vazifeniz, bunların yerine getirilmesini beklemek de, Meclisin ve milletin hakkıdır.
O nedenle, "şimdi şu taahhütlerinize bir bakalım.
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — 3 sene daha var, sabret!
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İşte ben, sadece konuyla ilgili olanları arz edeceğim.
"Hükümetimiz, kanun hükmündeki kararnameleri 90 gün içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinden geçirip, yasalaştırmaya kararlıdır."
Şimdi, Sayın Gölhan, sabahki konuşmasında, bu kanun hükmündeki kararnamelerin Mec
lise sevk edildiğini falan söyledi; ama bu Hükümet Programının 8 inci sayfasında bir şey daha
ifade ediyorsunuz : "Bu yapılamadığı takdirde kanun hükmündeki kararnameler yok
sayılacaktır"
Yok sayıyor musunuz?
KAMER GENÇ (Tunceli) — O, bizim zamanımızda çıkan kararnameler için; bundan ön
cekiler için değil.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) —- Lütfen... Yok sayıyor musunuz? Sayamıyorsunuz, değil
mi? İşte bakın, bu taahhüt yerine gelmemiş.
"Halkımıza, gerçekleri yansıtan ve doğru haber alma olanağı sağlayan tarafsız bir devlet
radyo ve televizyonu mutlaka sağlanacaktır." diyorsunuz.
Sağladığınız mı? Bunu biraz sonra arz edeceğim.
"Finans ve bankacılık reformunun başarı ile yürütülebilmesi için, kamu ve finans kesimi
reformlarının -dikkat buyurun- eşanlamlı yürütülmesi gereklidir" diyorsunuz.
Eşanlamlı yürütebilmek için, bunların hepsini Cavit Çağlar'a bağlamışsınız; şimdi o, bu
işleri eşanlamlı yürütüyor! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
"Kamu görevlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak gerekli yasal düzenlemeler
yapılacak, bunun anayasa yönü için gerekli girişimler başlatılacaktır" diyorsunuz; Hükümet
taahhüdü böyle.
Buradan ILO antlaşmaları geçti; kamu personeline sendika kurma hakkı verecek olan söz
leşmeler geçti; ama ne var ki, Anayasa Komisyonunda memurların siyaset yapma hakkını ön
ce anlaşmışken, sonra ortadan kaldırıveriyorsunuz!
Yine Hükümet programında, "Kadın, Aile ve Çocuk Sorunu Bakanlığı" kurulacak, -bunu
biraz önce söylemiştim- 'İnsan Hakları Bakanlığı' kurulacak, bütçe dışı fonlar içine alınarak
malî disinlip içine sokulacaktır" deniyor.
Bunların kaç tanesini aldınız, kaç tanesini dışarıda bıraktınız? biraz sonra gelip buradan
açıklamasını yapacaksınız.
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Değerli milletvekilleri, kanunlarda Başbakanın Cumhurbaşkanlığıyla münasebetleri ko
nusunda bir hüküm yok; neden yok? Çünkü, Cumhurbaşkanı ile başbakan zaten yürütme gö
revi bünyesinde. Şimdi, Başbakanlığın veya Hükümetin Cumhurbaşkanıyla anlaşmazlıkları olu
yor; ama bu anlaşmazlıklar karşısında, "Bu Cumhurbaşkanını indireceğiz" diye bir beyanat
veriliyor; ertesi gün "vazgeçtik''deniyoî; aradan bir zaman geçiyor, yine "Cumhurbaşkanını
indireceğiz" deniyor, ertesi gün "vazgeçtik" deniyor; tam bir seneden beri bunu devamlı ko
nuşup duruyorsunuz; ama hiçbir şey de yapmıyorsunuz.
AHMET SAYIN (Burdur) — Yapamıyoruz.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) -— "Yapamıyoruz" dendi mi, bu, aczi ifade eder. Bu aczi
nizi önceden düşünecektiniz de, vaat etmeyecektiniz, büyük konuşmayacaktınız! (RP sırala, tından alkışlar)
;
AHMET SAYIN (Burdur) — Yeterli sayımız yok Sayın Hoca.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) —- Biz size yardımcı oluruz, buyurun; biz varız, hazırız.
AHMET SAYIN (Burdur) — Hadi gel o zaman...
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Şart yok, değil mi?
ŞEVKET KAZAN (Devamla) -— Yarın başlayalım, hiç merak etmeyin, biz hazırız.
AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin neyinize güvenebileceğiz İd!
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bakın bu kürsüden açıklıyorum, biz hazırız; varsanız.erkekseniz, yarın gelin.
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Kazan, böyle mi kabul ediyorsun?
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Zamanım mahdut.
Şimdi de Parlamento İle Hükümetin ilişkilerine bakalım : Parlamento ile Hükümet ara
sındaki ilişkileri yürütmekten Sayın Başbakan sorumlu. Şunu üzülerek ifade edeyim ki, bugün
Parlamento, bir manada, Hükümetin vesayeti altındadır; bunu kimse inkâr edemez, tspatı mı?
Balanız şimdi, partilerarası bir anayasa çalışması yapılacaktı, önce iki koalisyon ortağı bir araya
geldiniz 52 madde üzerinde bir metin hazırladınız; ama bunu koalisyonun iki parti başkanının
önüne götürdünüz -Sayın Demirel ile Sayın tnönü- onlar da bunun içinden 12 madde seçtiler
ve siz önce o 12 maddeyle gelmek istediniz, sözüm ona konsensüse öyle açtınız. Sonra o çalış
ma da tavsadı ve geri alındı; arkasından bir çalışma daha başlattınız, bu çalışmalarda 80 mad
deye kadar vardınız; sonra ortaya, gele gele yine 5 maddeden ibaret bir taslak hazırlandı ve
geldi. Bu mudur şimdi Hükümet ile Parlamento arasındaki dengeyi sağlamak? Elbette değil.
Ben Parlamentonun bir manada İktidarın vesayeti altında olduğunu ifade ediyorum.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞUJ (Zonguldak) — Acii olduğu için.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — burada bir müsteşar kanunu çıkarıldı; bizim Sayın Müs
teşara saygımız var, o ayrı; ama burada 1 kişi için özel kanun çıkardınız. İşte bu 1 kişi için
özel kanun çıkarılması, Parlamentonun, Hükünıetin vesayeti altında olduğunun en açık delili
dir. Bununla beraber, vergi affı ve çiftçi borçlarının faizlerinin affı konusundaki tavırlarınız
da aynı durumu göstermektedir, kanun hükmündeki kararhameler aynı durumu göstermekte
dir, Danışma Kurulunun çalışma tarzı aynı durumu -üzülerek ifade ediyorum- göstermektedir.
Tabiatıyla grup başkanvekili arkadaşlarım herhalde beni anlayacaklardır; ama biz Danışma Ku
rulunda, mütemadiyen, Hükümetten gelen talepleri karşılamak için gündemi yazboz tahtasına
dönderiyoruz.
AHMET SAYIN (Burdur) — Görüşülen gensorular ne?
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ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Gensoruları Meclisin denetim gününde görüşüyoruz, ka
nun gününde değil.
AHMET SAYIN (Burdur) — Her gün gensoru görüşüyoruz.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır, sadece denetim gününde gensoru görüşüyoruz;
lütfen günleri şaşırmayın.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Çarşamba, Perşembe de görüşüyoruz.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — İnsan Hakları Bakanlığının kurulmasıyla ilgili kanun var,
çocuk mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili kanunlar var. Şimdi, 23 Nisan tarihi yaklaştığı za
man, bir bakıyorsunuz hemen Çocuk Mahkemeleri Kanunu gündemin başına doğru geliyor,
10 Aralık tarihi yaklaştığı zaman da insan haklarına dair kanunlar ön plana getirilmeye çalışı-'
lıyor. Suz memleketi günü birlik idare ediyorsunuz.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — 10 Kasımda?..
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi idarî genelgenize gelelim...
Hükümet olarak, israfı önlemek için Başbakanlığın yayımladığı bir genelge vardı. Bu ge
nelgeyle israf ne ölçüde önlendi, bilemiyorum!
Yolsuzluk ve rüşvetin kökü kazınacaktı; ama ne dereceye kadar kazındı, bilemiyorum! Bunu
da burada izah edeceksiniz...
Çok enteresan bir husus daha var: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kampanya
ile, 12 milyar lira para toplandı... Kimin için? Bosna-Hersekliler için, oradaki kardeşlere yar
dım olarak gönderilmek için. Bu paranın çeki ağustos ayının sonunda Sayın Başbakana teslim
edildi. Sayın Başbakan da bu çeki Kızılay Genel Başkanına tevdi etmiş olmasına rağmen, bu
çekin muhassalası bir türlü Bosna-Hersek'e ulaşmıyor.
"Ne oldu, ne bitti?" diye Sayın Başbakana yazılı soru tevcih edildiğinde, verilen cevap
şu : "Paranın 250 milyon liralık kısmıyla un ve şeker gönderildi, 3 milyarı ile Sümerkanktan
potin ve giysi alınarak gönderilecek, geri kalan 8 milyar lira da, Vakıflar Bankasındaki bir he
saba yüzde 60 faizle vadeli olarak yatırıldı."
Orada insanlar inim inim inliyor, Devlet Bakanı Akın Gönen çıkıyor, "Bosna-Hersek'teki
insanlara bir lira yardım da bulunmak en büyük insanî vazifedir" diyor; ama Kızılay, ne yazık
ki, bu parayı daha hâlâ vadeli hesapta tutuyor!
Hükümetin bunu mutlaka takip etmesi ve bu yardımın yerine ulaştırılmasını sağlaması
gerekir; bunu bilhassa rica ediyoruz.
Sayın Başbakanın görevlerinden bir tanesi de, Türkiye'nin yüksek hak ve menfaatlarını
korumaktır. Şimdi, bununla ilgili olarak ben burada sadece birtakım sorular sorup geçeceğim:
Türkiye'nin yüksek hak ve menfaatlarını korumak, İsrail Cumhurbaşkanını Dolmabahçe'de ağırlamak mıdır?!
,
Türkiye'nin yüksek menfaatlarını korumak, Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı sokak
larda gezerken, dolaşırken, Bulgar Başbakanını alay-i valâ ile karşılamak mıdır?!
Türkiye'nin yüksek hak ve menfaatlarını korumak, Çekiç-Güç'ün mevcudiyetini devam
ettirmek midir?!
Türkiye'nin yüksek hak ve menfaatlarını korumak Sayın Başbakanın İngiltere'deki şu va
atleri midir; bakınız ne demişler : "Ben, bu Avrupa'yı Manş Denizinden alıp Asya'ya taşıya
cak bir ülkeyim. Yalnız viskinizi değil, aynı zamanda değerlerinizi de taşırım."
Nereye taşıyacaklar?.. Orta Asya'ya... .
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E, bizim değerlerimizi taşıyın, niye Avrupa'nın değerlerini taşımaya bu kadar heveslisi
niz?!.. Bu, Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlarını korumak mıdır?!.
Ermenistan'a buğday yardımı yapmak, Ermenistan'a elektrik vermek, Türkiye'nin yük
sek menfaatlarını korumak mıdır?!
Saratoga olayına "kaza" demek, Türkiye'nin yüksek menfaatlarını korumak mıdır?!
"Kıbrıs'ın ne içindeyiz, ne dışındayız" sözü, bu ülkenin yüksek menfaatlarını korumak
mıdır?!
Amerika Birleşik Devletlerine, Orta Asya'da taşeronluk yapmak, Türkiye'nin yüksek men
faatlarını korumak mıdır?!
"Ermenistan'a müdahale etmeyeceğiz" demek, bu yüksek menfaatları korumak mıdır?!
Kısacası, Amerika Birleşik Devletlerindeki Başkanlık seçimlerinde, Bush'un tarafını tut
mak ve bunu açıkça ortaya koymak, Türkiye'nin yüksek menfaatlarını korumak mıdır?!
Dolayısıyla, bütün bu gerçekler gösteriyor ki, Sayın Başbakan, kanunun kendisine tahmil
ettiği görevi maalesef yerine getirmemektedir.
Bu ne israftır!.. Dış geziler... Sayın Başbakanın, benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar
önemli ve büyük olan 7 tane dış gezisi var. Sayın özal gibi önce Davos'tan başladı, sonra Bush
ile devam etti, sonra Orta Asya cumhuriyetleri, sonra tran, sonra Brezilya'ya Rio'ya gittiler,
daha sonra İngiltere'ye gittiler -davetli mi davetsiz mi onu da bilmiyorum- ve nihayet Japon
ya'ya gittiler ve avdet buyurdular... Bunlar Sayın Başbakanın gezileri.
Bir de bakanların gezileri var... Biz burada, bazı kanunların oylanması sırasında, bakan
ların oturdukları şu sıralara bakıyoruz, sayın başkanlar oylama yaparken bir de bakıyoruz ki,
bütün bakanlar iki ellerini birden kaldırmışlar!.
AHMET SAYIN (Burdur) — Vekâlet ediyorlar...
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Tamam da, bu neyi gösteriyor?.. Bu, Hükümetin yarısı
nın burada olduğunu, yarısının da gezide olduğunu gösteriyor.
O nedenle, biz, Başbakanlığa bir yazılı soru önergesi göndererek "bugüne kadar hangi
bakanlar nereye gitmiştir, İcaç kişiyle gitmiştir, İcaç milletvekiliyle gitmiştir, ne kadar masraf
yapılmıştır?" sorduk.
İnşallah bütün bunların cevabını alacağız; o nedenle, bugün üzerinde fazla konuşmuyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanın temel görevlerinden ana görevlerinden
bir tanesi de, genel ahlakı korumaktır.
Lütfen, ülkenin şu genel ahlak tablosuna bir bakınız! Bunu fazla genişletecek değilim;
birkaç müşahhas noktaya temas edeceğim, hepsi o kadar.
önce, devletin TRT'si... Bugün, ceza kânunlarına göre, kumar yasaktır; ama ne yazık ki,
devletin TRT'sinde kumar reklamı yapılmaktadır.
Bugün müstehcen neşriyat, müstehcen yayın, Türk Ceza Kanununa göre yasaktır; ama
bugün, devletin TRT'sinde en müstehcen filmler gösterilmekte ve milletin ahlakı bozulmakta
dır. Bugün bir Avrasya programı var; bu Avrasya programını, bilhassa Orta Asya'ya doğru aç
tınız; ama Orta Asya'dan feryat geliyor! Bu feryatta "bizim örflerimizi, âdetlerimizi, bizim
ahlak yapımızı mahvediyorsunuz; kesin bu yayınları" denilerek kaç defa, bakanlara ve Başba
kana müracaat yapılmıştır; Sayın Başbakan da TRT Genel Müdürünün kulağını çekmiş, ikaz
etmiş; ama dinleyen varsa!..
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Evet, Sayın Başbakan yakın zamanda Japonya'dan döndüler. Japonya'daki basın gücü,
dünyanın hiçbir ülkesinde yok; bütün arkadaşlarımız, gidip gelenler bunu anlatıyor; iki kişiye
bir gazete düşüyor; gazetelerin toplam tirajı 75 milyon. Giden arkadaşlara "Acaba, bu gazete
ler içinde müstehcen neşriyat yapan Bir gazeteye tesadüf ettiniz mi?" diye sorduğum zaman,
"Hayır, tek bir gazeteye tesadüf etmedik, gazete olarak etmedik" dediler.
Bunun yanında, yine, "televizyonları nasıl, gayri ahlakî filmler var mı?" diye sorduğum
zaman, "Hayır, gayet mazbut bir televizyon ekranı izledik" dediler.
tşte, milletler, varlıklarını, örflerine, âdetlerine, ananelerine, özdeğerlerine bağladıkları za
man koruyabiliyorlar ve şahsiyet ve itibar kazanabiliyorlar; yoksa, milletleri, örflerinden, âdet
lerinden kopardınız mı, o milletlerin taklitçi bir görünümden başka bir çizgide yürümesi mümkün
değildir.
Genel ahlakı koruma açısından bir istirhamım daha var Sayın Başbakandan : Şu Ermeni
Manukyan'a artık madalya vermekten lütfen vazgeçin! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Vazgeçin... Bunun gayrimenkul gelirleri diyebahsetmiş olduğu gelirlerin arkasında ne
var ne yok, lütfen idrak edin ve vazgeçin; şehitleri ağlatmayın, incitmeyin... O şehitlerin mes
netlerine gidildiği zaman, abideleri okunduğu zaman, "vatan ve namus uğuruna şehit düşen
lerin ruhuna" diye yazdığı görülür. Lütfen... O insanlar namus için şehit düştü; ama Ermeni
Manukyan'a madalya takarak, siz, bu millete, bu, tarihi kökten gelen, asil, necip millete en
büyük hançeri arkadan indiriyorsunuz. Vazgeçin, buna madalya vermeyin ve bu kadını defter
den silin artık! (RP sıralarından alkışlar)
AHMET SAYIN (Burdur) — Bizim zamanımızda verilmedi.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hani TRT tarafsız olacaktı, şeffaf olacaktı? Onu Sayın
Gürpınar anlattı; yalnız, Sayın Gürpınar anlatırken ' 'acaba açıkoturumlardan CHP kurulun
ca mı vazgeçtiniz?" dedi.
Altı aydan beri açıkoturumlar yapılmıyor; siz kurulalı iki ay oldu daha, bilemediniz üç
ay oldu...
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 4 ay efendim; eylül, ekim, kasım, aralık; ondan önce
tatildi.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) —Kongrenizi yaptıksan sonrayı sayın; üç ay oldu. Kongre
niz de âlâyi vâlâ ile verildi yani; bize de öyle bir kongre verilmesi nasip olmadı.
"
Haklısınız, inşallah bundan böyle başka türlü baskınlar yapacağız TRT'ye; hukukî bas
kınlar...
BAŞKAN — Sayın Kazan,' süreniz doldu; Lütfen toparlayınız...
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Sayın Başbakanım, hemen... (ANAP sıralarından "Al
lah konuşturuyor" sesleri, gülüşmeler)
Sayın Başkanım, hemen toparlıyorum efendim.
Evet, Başbakanlığın itibarının korunması konusunda bazı önerilerim olacak Hükümete :
Lütfen, bakanlar, şu TRT'de reklam filmlerine çıkmasın. Bakanların, TRT'de reklam filmleri
ne çıkması, yarın öbürgün o bakanlar hakkında birtakım soruları ortaya getirir; o.bir.
İkincisi : Lütfen, Başbakanlık personeline biraz çekidüzen verin. Geçenlerde Günaydın
Gazetesinde Sayın Başbakanın, sanki bir sex shop'a bir çelenk göndermiş gibi bir resmi çıktı.
Lütfen, bu çelengi kim göndermişse, onun arkasını takip edin. Bir Sayın Başbakanın böy
le bir mağazaya çelenk göndereceğine veya "gönderin" diye talimat vereceğine asla ihtimal
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vermiyoruz; ama o Başbakanlıkta bunu kim yapmışsa veya Başbakanın dışarıdan ismini kim
istismar etmişse, lütfen o kişiyi bulun ve cezalandırın.
Millete dönün, herkesi düşünün, işverenlerin hemen gönlünü alıveriyorsunuz; ama işçi
nin gönlünü almayı pek fazla düşünmüyorsunuz. Köylüye gelince; biraz önce Sayın Gölhan
konuştu, taban fiyat olarak ürünlerine şu fiyatı, bu fiyatı verdiniz; ama girdilerden bir türlü
bahsetmiyorsunuz; mazot fiyatı nedir anlatmıyorsunuz. "Mazota ne kadar zam yaptınız, güb
reye ne kadar zam yaptınız, bu ikisi arasındaki denge durumu nedir?" Bunu hiç gündeme ge
tirmediniz. Sadece verdiğinizi konuşuyorsunuz; ama aldığınızdan bahsetmiyorsunuz.
Sayın Başbakanın talihsiz birtakım beyanları var : "Terörle yaşamaya alışmalıyız", "Enf
lasyonla yaşamaya alışmalıyız", "Kıbrıs Türkiye'nin kamburudur", "Biz ağabey değiliz" gibi
birtakım sözler var.
Bunlar söylenmese daha iyi olur.
İlgili kurumlar... İlgili kurumlardan fazla bahsetmeyeceğim; çünkü, bu ilgili kurumlar hak
kında bazı arkadaşlar konuştular; KİT'ler zaten KtT Komisyonunda konuşuluyor; bu konuda
bir gensoru önergesi verildi; konu, enine boyuna görüşüldü. O nedenle fazla konuşmak istemi
yorum; sadece Devlet personel rejimi hakkında birkaç söz söyleyeceğimi
Bu devletin personel rejimine dair bir tasarı hazırlayacaksınız, buraya getireceksiniz; ama
üzülerek ifade ediyorum, devletin personel rejimini siz kendiniz bozuyorsunuz. Niye bozuyor
sunuz? İki tane örnek vereceğim : Bir bakanlığa müsteşar tayin edileceği zaman, Adalet Ba
kanlığı Müsteşarı iki imzalı, diğer bakanlıkların müsteşarları üç imzalı!.. İşte size farklılık, işte
size yapının bozulması bu bir. Onu öyle yaparsanız, bu defa yürütmenin görüntüsünü bozarsı
nız. Siz, bozmak için değil, düzeltmek için geliyorsunuz.
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Py-Pass'Iar hazır.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Py-Pass meseleyi gene halletmez.
Diğer bir husus; biraz önce misalini verdim; başbakan müsteşarı için özel kanun çıkarı
yorsunuz ve dengeyi bozuyorsunuz. Yani personel rejimi derken, nereden bozuluyor! önce ken
dimize bakalım.
Bir de bu personel rejimi hazırlanırken, Ankara'da personel rejimini hazırlamanız müm
kün değildir. Biz buna benzer bir çalışmayı 1974 yılında yaptık; ama kapıdan çıkan bacadan
giriyor, bacadan çıkan kapıdan giriyor; o geliyor, bu geliyor, şu bakanlıktan, bu bakanlıktan...
İşin içinden çıkmanız mümkün değildir. Onun için, devletin teşkilatını her yönüyle tanıyan,
ücret dengesi konusunda, az çok ölçüsü, değer ölçüsü olan arkadaşları, uzmanları bir araya
getirin, bir adaya gönderin, o adada hazırlasınlar, ondan sonra buraya getirsinler, bir kelimesi
ne dokunmadan çıkaralım. Bu, ancak böyle olur. O zaman da biz Bakanlar Kurulunda bunu
böyle önermiştik; ama 12 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname fazla bir fayda sağlamadı.
Bakanlıklarda araştırma kurulları... Değerli arkadaşlar, bugün ülkemizin geri kalmasında
başlıca rol oynayan sebeplerden bir tanesi, bizde araştırma çalışmalarının yapılmamış olması
dır. Türkiye'de araştırma yapılmıyor; Birtakım bilimsel kuruluşlar bunları yapsın diyoruz, üni
versiteler bunları yapsın diyoruz. Halbuki bizim bünyemizde birçok araştırma kurulu var, ba
kanlıkların bünyesinde araştırma kurulları var; ama bu araştırma kurullarına kızağa çekilecek
insanlar gönderiliyor. Halbuki o araştırma kurulları bakanlığın beynidir,, beyni olması lazım
dır, düşünen beyni. Bunları işler hale getirmek lazım. Eğer bu yapılmıyorsa, lütfen milletvekil
lerine gönderin bu kadroları, milletvekilleri ondan uzman olarak yararlansınlar.
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Değerli arkadaşlarım, vaktim dolduğu için sözü daha fazla uzatmak istemiyorum; yalnız
bir hususu daha arz edeceğim : Fonların içinde bir Sosyal Yardımlaşma Fonu var; yani fakir
fukara fonu. Lütfen şu mevsimde şu fakir fukara fonunu çalıştırın. Yani, bu fonu çalıştırmayı
seçim zamanına bırakmayın. (ANAP sıralarından "Para yok" sesleri)
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Parayı seçimde bitirdiler!
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şu günlerde, karın kışın başlamak üzere olduğu şu gün
lerde, şu fakir fukarayı düşünün, şu fakir fukara fonunu çalıştırın, fakir fukaranın duasını alın;
çünkü işiniz ancak duaya kalmıştır! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Sayın Başkan, değerli üyeler; Başbakanlık bütçesinin, Başbakanlık mensuplarına, mem
leketimize, milletimize hayırlı olmasını niyaz eder; Yüce Heyeti, Grubum adına, saygıyla, sev
giyle selamlarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Sabri Yavuz; buyu
run Sayın Yavuz.
SHP GRUBU ADINA SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresine sunulan 1993 malî yılı konsolide bütçe kanun
tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, bugün Başbakanlık ve bağlı kuruluş
ların bütçeleri hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.
Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi bir yerde bütçedeki rakamların, bütçe tekniği açısın
dan tahlili yanında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasî yapısının da değer
lendirilmesi ve bu yapıdaki iktidara yön verecek çözüm önerilerinin araştırılması ve tartışılma
sı ortamını yaratacaktır.
Sayın milletvekilleri, 3056 sayılı Yasa ile düzenlenen Başbakanlık teşkilatının kuruluş amacı,
bakanlıklar arasında işbirliği sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini izlemek,
devlet teşkilatının düzenli bir şekilde işletmesini temin etmektir. Daha açık bir ifadeyle, hükü
metçe vaat edilen hususların yerine getirilmesinin baş sorumlusudur; toplumun tüm sorunları
nın ve taleplerinin çözümüyle özleşen siyaset erkinin odağıdır.
Sayın milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti sorunlar yumağı haline gelmiş bir Türkiye dev
ralmıştır. 20 Ekim seçimlerinde halktan geniş tabanlı destek alan Hükümetimizin önünde, çö
zümlemek zorunda olduğu üç temel sorun bulunmakta idi. Birisi, kronik nitelik kazanan enf
lasyonu makul bir düzeye indirerek, ekonomide bozulan, dengelerin yeniden kurulmasıdır.
1980'Ii yıllardan 1991 yılına gelinceye kadar, borçlanmaya dönük bir yapı savunulmuştur.
Söz konusu yıllarda yatırım yapılmadan, ticaret ağırlıklı bir ekonomi uygulandı ve enflasyonist bir durum ortaya çıktı. Tüketime dayalı ekonomiye ağırlık verilerek, kamu açıklarının art
masına da neden olundu.
20 Ekim seçimlerinden sonra kurulan Hükümet, 1992 yılında, temel sorun ekonomiyi bi
raz istikrar sürecine sokmak, bozulan ekonomik yapının denetim altına alınmasını hedefle
mek, kamu açıklarını belli bir seviyeye indirmek ve yükselen faiz ve kurları belli seviyeye çeke
rek, tüketimi azaltmayı amaçlamıştır.
Koalisyon Hükümetinin, 1992 yılı içinde öngörülen bu hedeflere tam anlamıyla vardığı
söylenemez. Ancak, 1991 yılı sonu itibariyle, Hükümetin, ekonominin içinde bulunduğu ür
kütücü tablo karşısında, 1992 yılı içerisinde vardığı sonuçlar başarılıdır.
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Koalisyon Hükümetini en çok uğraştıran konulardan ikincisi ise, terörün ve politikada şid
detin yok edilmesi; Kürt sorununun, ülkenin bütünlüğü ve yöre insanının esenliği boyutunda
çözümlenmesi için verdiği uğraştır.
Silahlı kuvvetlerimizin, sınır ötesinde ve şimdi de Cudi Dağı ve çevresinde özveriyle görev
yaptıkları malumlarıdır. Terör konusunda uzun zamandır özlediğimiz mesafelerin kat edilme
sini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu hareketin tek başına Kürt sorununun ulusal bütün
lük içinde yöre insanlarımızın temel haklarına, kimliklerine, demokratik, sosyal ve ekonomik
taleplerine çözüm getirmediği bir gerçektir.
Güvenliğin olağan koşullar içinde de sağlanmasının yolları bulunmalıdır. Hükümetimizin
bu konudaki çalışmalarını yakından izliyor ve yöre halkının güvenliği, huzuru, mutluluğu ve
»ekonomik kalkınması yönünde atacağı her adımı içten destekliyoruz.
koalisyon Protokolü ve Hükümet Programında birinci öncelik, demokratikleşmeye veril
miştir. Demokratikleşme, hepimizin ortak isteğidir; Eğer biz dünya ile uyum içinde olmak isti
yorsak, gerçek demokrasiyi uygulama alanına sokmak durumundayız. Burada temel hareket
noktamız, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Millet iradesinin üstünlüğü, hiçbir
kayıt ve şarta tabi değildir. Demokratik yönetim, hür, eşit ve âdil seçimlerle tecelli eden ulus
iradesine dayanır.
Demokrasinin temelinde, insana saygı vardır, hukukun üstünlüğü ilkesi vardır. Gerçek de
mokrasi, insan haldarının en sağlam güvencesidir. Bu nedenledir ki, Hükümetimiz döneminde
demokratikleşme ve sivilleşme alanında önemli adımlar atıldı. Kamuoyunda CMUK olarak
adlandırılan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gerekli değişiklikler gerçekleştirilerek, hiç
kimsenin, keyfi tutuklanmaya, gözaltına alınmaya, insanlık onuruyla bağdaşmayan aşağılayı
cı bir muameleye veya ceza ve işkenceye maruz kalmaması sağlandı. Sorguda avukat bulundu
rulması ilk kez uygulamaya konuldu. Böylece;, ülkemizde insan haklarının Batı standartları öl
çüsünde eksiksiz olarak uygulanmasına hız verilmiştir.
tkinci olarak beklenen, kamu görevlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyacak ge
rekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.
Değerli milletvekilleri, "Anayasada, kamu personelinin sendika kurabileceğine ilişkin bir
hüküm yoktur" mantığıyla hareket eden zamanın ANAP Hükümetinin İçişleri Bakanı, bir ge
nelge yayımlayarak, sendika kurmak için başvuran kamu görevlilerine izin verilmeyeceğini bil
dirmiştir. Danıştayda açılan dava sonucunda, söz konusu genelge iptal edilmiştir.
Kamu çalışanlarının sendikalaşmasına yönelik engelleri kaldıracak 87 ve 151 sayılı ILO
Sözleşmeleri, Yüce Meclisimizce kabul edilmiştir. Böylece, koalisyon protokolünde yer alan ta
ahhüdün yaşama geçirilmesinde önemli bir adım atılmıştır. Şimdi, Hükümetimizden bekledi
ğimiz, kamu sendikalarının kurulmasına ilişkin esasları belirleyen yasal düzenlemeleri Türkiye
Büyük Millet Meclisi önüne getirmesidir.
Koalisyon Hükümetinin, yeni bir personel rejimi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu tasa
rıyla, kamu çalışanlarının, katılımcı, huzurlu ve güvenli bir ortamda verimli hizmet vermeleri
ni sağlayacak, liyakat, ehliyet ve kıdemi eş boyutlu değerlendirecek, çağdaş, dinamik bir per
sonel reformunun hemen yaşama geçirilmesi gerekmektedir.
^
Bu tasarıyla, kamu çalışanlarına, özellikle toplusözleşmeli, grev hakkı da olan sendikal
hakkın verilmesi gerekir. Bundan hiç kimsenin korkmaması lazımdır; çünkü, artık toplumlar,
ülke sorunlarını birlikte yüklendikleri ve birlikte omuzladıkları sürece başarılı oluyorlar.
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Avrupa'da olduğu gibi, ülkemizde de artık bundan sonra sendikalarımız, ülkemizin var olan
sorunlarına çözüm üreten, proje üreten kurumlar olmalıdır; ülkenin sorunları, böyle birlikte
omuzlanarak çözülebilir.
Değerli milletvekilleri, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına hazırlık çalışmaları sırasında
oluşturulan Bilim-Araştırma Teknoloji Ana Planında da açıkça belirtildiği gibi, ülkemizin bi• lim ve teknoloji altyapısı henüz kurulamamıştır. 1963 yılında, müspet bilimler alanında araş
tırma yapmak üzere kurulmuş bulunan TÜBİTAK, 1987 yılına kadar bu işlevini sürdürmüş,
bu tarihten sonra ise, siyasal iktidarın güdümüne alınarak, bir bilimsel kuruluştan çok, ticarî
bir işletmeye yaraşır şekilde örgütlenmiştir. Hükümetimizce, TÜBİTAK'ı yeniden özerk bir yö
netim biçimine kavuşturmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, Yüce Meclisimizce kabul edil
miş; ancak, malum nedenlerle bir daha görüşülmek üzere, Sayın Cumhurbaşkanınca iade edil
miştir; umuyorum ki, en kısa sürede bu yasa yeniden çıkarılacaktır. Ancak, ülkemizin, bugün
uygulanan bilim ve teknoloji politikasıyla bir yere gitmesi mümkün değildir. Bütçelerde bu ko
nuya çok az miktarda ödenek ayrılmaktadır. Oysa, gelişmekte olan ülkelerde, araştırma ve ge
liştirme faaliyetleri için bütçe ödeneklerinin en az yüzde 30'u ayrılmaktadır. Şayet ülkemiz,
2000'Ii yıllarda, gelişmekte olan ülkelerle yarışmak istiyorsa, bilim ve teknoloji politikalarının
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, üniversiteler dahil, dağınık olan bilim ku
rulları bir koordinasyona götürülerek, ayrı ayrı araştırma yapma yerine, aynı konuda tek araş
tırma yapmaları sağlanmalı, böylece ülkenin kıt olan kaynakları rasyonel kullanılmalıdır.
Aile Araştırma Kurumu, geçen Hükümet döneminde belli bir ideolojik grubun hâkimiye
tine terk edilmiş, aile mefhumunun korunmasına ilişkin çalışmalar yozlaştırılmıştır. Hüküme
timiz, Türk ailesinin ananevi yapısına sadık kalınarak, çağdaş bir yapıya kavuşturulması ama
cıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Dileğimiz, Yüce Meclisimizin gündeminde bulunan Aile
ve Kadın sorunları Bakanlığının bir an önce kurularak yaşama geçirilmesidir.
Millî İstihbarat Teşkilatında sivilleşme sevindiricidir. Temennimiz, MİT'in, politika üstü
ve sivilleştirme idealleri doğrultusunda yararlı işlevler görmesidir.
Başbakanlık merkez teşkilatıyla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Bugün, Başbakan
lıkta geçici olarak çalışanların sayısı, kadrolu çalışan personel sayısının hayli üzerindedir. Bu
yığılmanın nedeni, diğer bakanlıklardan farklı olarak, Başbakanlıkta çalışanlara, "fazla çalış
ma ücreti" adı altında net bir paranın ödenmesidir.
Bu haksızlığın, personel kanunuyla ilgili değişiklik çalışmalarında dikkate alınarak, bir
an önce kaldırılması gerekmektedir. Böylece, hem Başbakanlığa olan talep azalacak hem de
diğer kamu kurum memurlarıyla olan ücret dengesizliği son bulacaktır.
Değerli milletvekilleri, kamuoyunda by-pass olarak bilinen, atamalarda cumhurbaşkanı
nın onayını kaldırmayı öngören yasa tasarısı, Anayasa Komisyonundan geçerek, Meclisimizin
gündemine alınmıştır.
Kamu görevlilerinin atanmasındaki usule ilişkin 2451 sayılı Yasaya göre bazı üst görevlere
(valilik, büyükelçilik gibi) Bakanlar Kurulu kararıyla, diğer bazı görevlere de (müsteşar, genel
müdür, başkan gibi) üçlü kararla, yani, ilgili bakanın teklifi, başbakan ve cumhurbaşkanının
onaylarıyla atama yapılmaktadır.
Bir yıldan beri görevde bulunan Hükümetimizin karşılaştığı en büyük sıkıntı, teklif ettiği
atama kararnamelerinin Cumhurbaşkanınca onaylanmamış olmasıdır. 10 aydan beri bekleyen
atama kararları bulunmaktadır.
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Değerli milletvekilleri; bir bakan, en yakın çalışma arkadaşlarını seçemiyorsa, ayak bağı
olan bürokratını değiştiremiyorsa, bunun adına demokrasi denemez.
Hiç kimse başarılı bir bürokratını değiştirmeyi düşünmez, düşünmemelidir; ancak, değiş
tirilmesi zorunlu kimsenin de görevden alınması engellenmemelidir.
Sırf Cumhurbaşkanının onaylamaması nedeniyle çoğu görevler vekâleten yürütülmekte,
hizmet gereği gibi yapılamamaktadır.
Biz, bazı görevlere yapılacak atamalarda, devletin başı olarak cumhurbaşkanının onayı
nın aranması taraftarıyız; ancak, bir genel müdür yardımcısının, bir daire başkanının atanma
sında da cumhurbaşkanının onayı aranmamalıdır.
Anayasada, cumhurbaşkanının hangi görevlere atama yapacağı yazılıdır. Bu görevlerin dı
şında kalanların atanmasındaki takdir, siyasî iktidarın ve ilgili bakanın inisiyatifinde olmalı
dır. Bu vesileyle, Hükümetimizce hazırlanan atama usulüne ilişkin yasa tasarısının bir an önce
çıkmasını temenni ediyoruz.
1965 yılında yürürlüğe giren, özel bir kanunla kurulmuş ve bu kanunda, kamu kurumu
niteliğinde bir kuruluş olarak tanımlanmış Millî Prodüktivite Merkezi, dünyadaki benzerleriy
le, hemen aynı alanlarda faaliyet göstermesine rağmen, bu faaliyetler hiçbir zaman etkili ve
başarılı olamamıştır. Miltî Prodüktivite Merkezinin, fiziksel altyapı, personel, teknolojik im
kânlar ve bütçe açısından son derece yetersiz koşullarda faaliyet göstermek durumunda kal
ması bu başarısızlığın belki de birinci nedeni olmuştur.
Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik, politik, sosyal ve kültürel gelişmeler, Türİriye'nin önüne yeni ufuklar açmış ve paha biçilmez imkânlar doğmuş bulunmaktadır. Böyle
bir dönemde, ülkemizde özenle hazırlanıp planlanmış bir ulusal verimlilik hareketinin başlatıl
ması ve bu hareketin odak noktasında koordinatör ve katalizör işlevini üstlenmiş çok güçlü
bir verimlilik merkezinin görevlendirilmesi şarttır.
Verimlilik ve ekonomik kalkınma alanında, İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasından
bugüne kadarkı dönemde gerçekleşen gelişmelerden alınacak başlıca derslerden biri budur. Ortal
vadeli diye nitelenebilecek bir gelişme süreci boyunca yeterince desteklenecek ve güçlenecek
bir verimlilik merkezi, yeni yüzyıla girmeden kendi başına ayakta durabilen bir Türk verimlilik
hareketi, en az, dünyanın başka bölgelerindeki kadar çarpıcı başarılara yönlendirebilen bir ko
numa ulaşacaktır.
özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokratik rejim, Türk Milletinin vazgeçil
mez, feda edilmez, ödün verilmez yaşam tarzıdır. Bu bağlamda, millet iradesinin mutlak üs
tünlüğü ve egemenliği kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ilkesi, ülkemiz için her şeyin
hareket noktasıdır. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Ülkemizin bö
lünmez bütünlüğü tartışılamaz. Türkiye'nin üniter devlet niteliği, toplumsal yapımızdan kay
naklanan tarihsel ve geleneksel bir beraberlik ve birlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve be
raberlik ortak bir siyasî kültürün sonucudur. Bu birlik ve beraberlik fikrinin zedelenmesinin
kimseye faydası ve hayrı yoktur.
.
. Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını.dikkate alan, sivil toplumun
gelişmesini amaçlayan katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğu kesindir. Zi
ra, Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmiş ve bu nedenle on yıl gibi kısa bir süre içinde yaş
lanmış ve ülke ihtiyaçlarının tamamen gerisinde kalmış bir anayasayla yönetilmeye devam edi
lemez, edilmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez ilke
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sayan, tam demokratik ve çoğulcu sistemi öngören çağdaş bir anayasa olmalıdır. Böyle bir ana
yasanın, tüm siyasî partiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşların ve halkımızın uzlaş
ması sonucu oluşması, en büyük temennimizdir. Şuna inanıyoruz ki, katılımcı demokrasilerde
genel mutabakat, anayasaların kalıcılığının en önemli unsurudur.
Bu düşüncelerle, Başbakanlık bütçesinin Başbakanlık teşkilatına ve ulusumuza hayırlı ol
masını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Yavuz.
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süremizin dolmasına çok kısa bir zaman kal
mıştır. Bu nedenle, saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.
Kapanma Saati : 12.52
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvin (Kocaeli), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin Üçüncü oturumunu
açıyorum.
Müzakerelere devam edeceğiz.
II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. — Bazı Bakanlıkların bütçe görüşmelerinin görüşülme günlerindeki değişikliğe ilişkin
Başkanlık duyurusu
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalardan, yalnız
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kaya Erdem'in yapacağı konuşma kalmıştı; Sayın Kaya
Erdem'e söz vermeden önce, sayın milletvekillerine bir bildiriyi sunmak istiyorum :
16 Aralık 1992 Çarşamba günü görüşülecek olan Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ile 17
Aralık 1992 Perşembe günü görüşülecek olan İçişleri Bakanlığı bütçesi ve 18 Aralık 1992 Cu
ma günü görüşülecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi ile 20 Aralık 1992 Pazar günü
görüşülecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin programda yer değiştirmeleri
hususunda ilgili bakanlar mutabık kaldıklarını birer tezkere ile Başkanlığımıza bildirmişlerdir.
Buna göre;
16 Aralık 1992 Çarşamba günü görüşülecek olan Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, 17 Aralık
1992 Perşembe günü,
17 Aralık 1992 Perşembe günü görüşülecek olan İçişleri Bakanlığı bütçesi, 16 Aralık 1992
Çarşamba günü,
18 Aralık 1992 Cuma günü görüşülecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi, 20 Ara
lık 1992 Pazar günü,
20 Aralık 1992 Pazar günü görüşülecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi,
18 Aralık 1992 Cuma günü görüşülecektir.
. Genel Kurulun bilgilerine sunulur.
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440; 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (Devam)
A) BAŞBAKANLIK (Devam)
1. — Başbakanlık 1993 Malî Yılı Bütçesi
2. — Başbakanlık 1991 Malî Yılı Kesinhesabı
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BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerinde, gruplar adına son konuşma, Anavatan Partisi
Grubu adına tzmir Milletvekili Sayın Kaya Erdem'indir, buyurun Sayın Erdem. (ANAP sıra
larından alkışlar)
ANAP GRUBU ADJNA İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Başbakanlık bütçesi üzerinde, tanınan 30 dakikalık müddeti, en iyi şekilde kullana
bilmek bakımından, bütçesinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde değinilmeyen; fakat, çok
önemli gördüğüm, partiler arası uzlaşma ve diyalog ile bunun en geniş anlamıyla tatbikatı olan
toplumsal uzlaşmaya öncelikle değinmek istiyorum.
Çoğulcu parlamenter demokrasinin güçlenmesi ve istikrar kazanmasının, ancak, onunla
uyumlu bir demokratik, siyasî kültürün gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla mümkün olduğu bilin
mektedir. Demokratik siyasî kültür ise, herkesin insan haklarına saygı göstermesini, bir siyaset.
aracı olarak şiddetten kesinlikle kaçınılmasını, tek ve mutlak doğruların peşinde koşulmamasını, hoşgörüyü ve uzlaşmacılığı içerir. Bu değerlerin, geniş toplum kesimlerine benimsetilmesi
için, yoğun ve sistematik bir demokrasi eğitiminin zorunlu olduğuna ve bu konuda, resmî ku
ruluşlarla, bütün ilgili kuruluşların, etkin bir işbirliğinde bulunması gerektiğine inanıyorum.
Hükümetin, Koalisyon Protokolündeki görüşleri de aynı doğrultudadır. Protokolde "Ül
kemizde, çok seslilikle birlikte, uzlaşma, barış, yapıcı müzakere ve tartışmalar ortamının oluş
turulması ve hoşgörünün, toplumumuza ve siyasî yönetimlere ilke olarak hâkim olmasının ya
rarı açıktır. Ancak, bu hoşgörünün, barışın, sosyal ve ekonomik huzurun hâkim olduğu bir
toplumsal dayanışma ile yarının Türkiye'sini meydana getirmek mümkün olacaktır. Koalisyon
Hükümeti, hoşgörü ve sosyal barışı, toplumun bütün katmanlarına yayacak ortamı yaratmaya
kararlıdır" denmiştir.
Sayın milletvekilleri, unutmayalım ki, Batı demokrasileri, bu siyasî kültürü, yüzelli yıllık
bir siyasî mücadele sonunda, toplumlarına ve siyasî partilerine bir anlayış olarak yerleştirmiş
lerdir.
Demokrasimizin bu konuda büyük mesafeler aldığını; fakat yeterli olmadığını da gör
mekteyiz.
Siyasî parti gruplarımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasaların kanunlaşması es
nasında uzlaşmaya mecbur oldukları konular vardır, örneğin, Anayasa değişikliği bunlardan
biridir. İktidara dahil siyasî parti gruplarının, yalnız başlarına Anayasa değişikliğini gerçekleş
tirmeleri mümkün değildir; ama, Batı demokrasilerinde, bir iktidar partisi, yalnız başına ana
yasayı değiştirmeye muktedir olsa dahi, diğer siyasî partilerle anlaştığının birçok örneklerini
görmekteyiz.
,
Bunlar dışında, iktidar grubunun oylarıyla kanunlaşması mümkün olan yasalar vardır;
fakat, partiler arası tartışmalara son vermek, kanunların kalıcılığını sağlamak bakımından, par
tiler arası genel bir mutabakat sağlanmasının yararlı olacağı yasalar da mevcuttur, örneğin,
Türkiye Büyük.Millet Meclisi İçtüzüğü, TRT Yasası, Seçim ve Partiler Kanunu gibi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasî parti gruplarınca sağlanacak bu uzlaşma konuları
dışında, ülkenin genel menfaatları gerektirdiğinde, toplumsal uzlaşma da gündeme gelmekte
dir. Gelişmiş demokratik ülkelerde toplumsal uzlaşmanın sağlandığı birçok örneklerin varlığı
nı görmekteyiz. Bugün, Türkiye'nin gündeminde bu konular tartışılmayı başlanmıştır.
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Sayın milletvekilleri, hukukun üstünlüğünü ilke sayan, tam demokratik ve çoğulcu siste
mi öngören, çağdaş bir anayasanın gerçekleştirilmesi konusunda siyasî partilerimiz, sendika
lar, meslek kuruluşları, basınımız ve tüm kamuoyu aynı görüştedir, Anayasa değişikliği konu
sunda Hükümetin Koalisyon protokolünde şunlar yer almıştır :
"Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan, sivil toplu
mun gelişmesini amaçlayan, katılımcı ve tam demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğu kesin
dir. Türkiye'nin ihtiyacı olan anayasa, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez ilke sayan, tüm de
mokratik ve çoğulcu sistemi öngören çağdaş bir anayasa olacaktır."
Hükümet, bu değişikliği nasıl gerçekleştireceğini şöyle açıklamaktadır :
"Böyle bir anayasanın, siyasî partiler başta olmak üzere, ülkedeki ilgili kuruluşların ve
halkımızın uzlaşması sonucu oluşmasını öngörmekteyiz. Zira şuna kesinlikle inanıyoruz ki,
katılımcı demokrasilerde genel mutabakat, anayasanın kalıcılığına hizmet edecektir."
Bu ifadeler, hepimizin benimsediği görüşlerin ortaya konulduğunun bir ifadesidir. Ancak,
bir yıllık dönemde aldığımız mesafe ve bu konuda Hükümete dahil siyasî parti gruplarının,
Koalisyon Protokolündeki görüşlerine ters düşen tutumları, bizleri, Anayasa değişikliğinin ge
leceği yönünden endişeye sevk etmiştir.
Hükümetin kurulduğundan itibaren geçen bir yıllık müddet zarfında anayasa değişikli
ğiyle ilgili ne yapılmıştır, gelinen nokta nedir; bu konuya da değinmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, Anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin katılımıyla bir komisyon, mayıs ayında oluşturul
muştu. Komisyona, Doğru Yol Partisi ve SHP'nin anlaştığı 9 maddelik anayasa değişiklik tek
alifi gelmiş, muhalefet partileri temsilcileri de tekliflerini, ayrıca, birlikte görüşmek üzere ko
misyona sunmuşlardı.
Meclisin tatile girmesine kadar geçen iki aylık sürede, belirli maddeler üzerinde genel bîr
mutabakat sağlanmış; 1 eylülde yeni yasama döneminde Partiler arası Anayasa Değişikliği Ko
misyonunun çalışmalarına devam etmesi kararlaştırılmıştır. Eylül başından kasım sonuna ka
dar geçen 3 aylık dönemde, Komisyon toplantıya çağrılmamıştır. Bu konuda görev, iktidar grup
larına düşmektedir.
Sayın Başbakan, bir yıllık icraatıyla ilgili yapılan basın toplantısında, anayasa değişikliği
konusunda, önümüzdeki dönem içerisinde -özellikle altını çizmek istiyorum- "mutabakata dayalı
değişiklikler yapılacağını ümit etmekteyiz" demiş olmasına rağmen, on gün sonra, aralık ayı
başında, Doğru Yol Partisi ve SHP'nin müştereken imzaladıkları 5 maddelik anayasa değişik
lik taslağı, yangından mal kaçırırcasına, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.
Hükümetin bu davranışını, beyanlarına ve Koalisyon Protokolünde yer verdiği görüşleri
ne taban tabana zıt bir yöntem, aynı zamanda, bundan böyle de, anayasa değişikliğini tehlike
ye sokacak bir anlayış olarak görmekteyiz. Hepimiz biliyoruz ki, anayasa değişikliği, iktidar
grubunun yalnız başına çıkarabileceği bir yasa değildir.
Diğer taraftan, anayasa değişikliği konusunda getirilen bu 5 maddelik değişiklik halkımı
zın asgarî beklentisine cevap vermekten çok uzaktır. Eğer üç ay içerisinde, partilerarası komis
yon toplanabilseydi 20-30 maddelik bir anayasa değişikliği üzerinde uzlaşma sağlanabilirdi.
Sayın milletvekilleri, uzlaşmaya mecbur olduğumuz anayasa değişikliğinde,, anlaşma ve
tartışmadan uzaklaşırsak, iktidar oyuyla yasalaşması mümkün olan bir İçtüzükte, Seçim ve Par— 213.-T-.
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tiler Kanununda, bir TRT Yasasında nasıl yapıcı müzakere yapacağız ve partilerarası anlaşma
yı nasıl sağlayacağız?
Tekrarlıyorum : Hükümet, bu anlayışıyla, kamuoyunun asgarî beklentilerine cevap vere
cek bir anayasa değişikliğini gerçekleştiremez. Bundan, başta İktidar olmak üzere, siyasî parti
ler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yara alır.
Bu nedenle, Hükümet, anayasa değişikliğiyle ilgili, partilerarası komisyonu acele toplan
tıya çağırsın, anayasa değişikliği önerileri üzerinde partilerarası mutabakata dayalı değişiklik
leri gerçekleştirsin. Kamuoyunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklentisi budur.
Değerli milletvekilleri, tartışma, müzakere ve sonunda uzlaşmak mecburiyetindeyiz, baş
ka alternatifimiz yoktur. Partilerarası komisyon anlaşamazsa, liderler oturup görüşecek ve so-.
nunda anlaşacaklardır. Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, anayasa değişikliğinde ve
memleketin önemli konularında asgarî müştereklerde anlaşarak, yasaları süratle çıkarmamızı
beklemektedir. Bu konularda, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve gerekse siyasî parti
gruplarımızın, üzerlerindeki sorumluluğun bilinci içinde hareket edeceklerine olan inancımı
muhafaza ediyorum.
Sayın milletvekilleri, çoğulcu parlamenter demokrasinin ülkemizde yerleşmesi ve gelişme
si, her şeyden önce, vatandaşın, parlamenter sisteme güveninin zayıflamamasına ve Meclisin,
yürütme organını denetleme görevini tam olarak yapmasına bağlı olduğu hepimizce bilinen
bir gerçektir.
Milletvekilleri olarak, bizlere düşen önemli görevin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
netim ve yasama görevini yapmasına gölge düşürecek davranışların derhal önlenmesi olduğu
kanaatindeyim.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yürütme organını denetleme görevini tam olarak yap
masına mani olabilecek bir uygulama Hükümetçe başlatılmış bulunmaktadır. Kanaatimce, Ana
yasa yönünden de sakıncalı olan ve şimdi açıklayacağım uygulamanın, değerlendirilerek, Türkiye
Büyük Millet Meclisince ve Başbakanlıkça uygulamadan kaldırılacağını ümit etmekteyim.
Sayın milletvekilleri, milletvekillerinin yurt dışı çalışmalara gönderilmeleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanuna göre, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, siyasî parti grupları ve nihaî olarak da, Türkiye Büyük.
Millet Meclisi Genel Kurulunun kararıyla gerçekleşmektedir. Dış görevlerle ilgili her türlü masraf,
milletvekillerinin harcırahları, yasama organınca karşılanmaktadır. Hükümetin bu görevlen
dirmelerde hiçbir yetkisi bulunmamakta; her türlü karar, Yasama Organınca verilmektedir. Ana
yasanın öngördüğü kuvvetler ayrılığı prensibinin gereği de budur.
Yukarıda açıklanan durum dışında, yürütme organınca, milletvekillerinin yurt dışında veya
yurt içinde görevlendirilmeleri mümkün müdür? Milletvekillerinin hükümetçe görevlendiril
mesi konusunda yasaklayıcı hükümler, Anayasamızın 82 nci maddesinde yer almış ve milletve
killerinin, yürütme organını tam olarak denetleyebilmeleri için, ekonomik bakımdan bağımlı
olmalarını önleyici, hayli ayrıntılı ve kapsamlı, görev yasaklamaları getirilmiştir.
Anayasamız, milletvekillerini, yürütme organına tabi kılacak ya da ona bağlayacak gö
revlendirmelerden uzak tutmayı amaçlamıştır. Çünkü, yürütmeyi denetleyecek olanlar, millet
vekilleridir ve denetleyenin, denetlenenin emrine girmesi düşünülemez. Anayasa, bunu önleye
cek, oldukça /detaylı,- yasaklamaları bu nedenle getirmiş bulunmaktadır.
N
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Anayasanın 82 nci maddesi, üyelikle bağdaşmayan işleri ve görevleri saymış; ancak, Ana
yasanın 82 nci maddesinin ikinci fıkrası "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme orga
nının teklif, inha, atama veya'onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirile
mezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici
bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır" demek suretiyle, bir istisna getirmiştir.
Anayasanın 82 nci maddesinin gerekçesine göre, "üyelerin hükümet karşısında tam bir
bağımsızlığa sahip olabilmeleri için, devletle ilgisi olabilecek herhangi bir iş kabul etmeleri ca
iz değildir. Ancak, üyelerden birinin ihtisasına ve hususî durumuna binaen, kendisine geçici
bir görev verilmesi caiz olmalıdır. Bilhassa milletlerarası münasebetlerde buna zaruret olduğu,
tatbikattan anlaşılmaktadır. Anayasamızın 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ge»reğince, Bakanlar Kurulu kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüyle, milletvekilleri
ninı görevlendirilmdsi, 1961 Anayasasının kabulünden itibaren, 19 uncu Yasama Dönemine ka
dar nasıl uygulanmıştır? 20.10.1991 genel seçimlerine kadar geçen dönemde, prensip olarak,
cumhurbaşkanı ve başbakanın yurt dışı seyahatlerine milletvekillerinin iştiraki uygulaması ya
pılmıştır. Ayrıca, uluslararası'münasebetlerin gereği, bir milletvekili veya iki milletvekili, ba
kanla beraber, hükümetçe görevlendirilme uygulamaları tatbik edilmiştir. Benim Meclis Baş
kanlığım zamanında, bu tarzda, hükümetten gelen Bakanlar Kurulu kararı, Genel Kurul ona
yına sunulmayarak', geri çevrilmiştir. Çünkü -tekrar edeceğim- Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, gidecek kişinin masrafım öde
mek suretiyle, Meclis, göndermeye yetkilidir.
Hal böyle iken, 19 uncu Yasama Döneminde -17 ve 18 inci Yasama Dönemlerinde
yapılmayan- bakanların yurt dışı gezilerine, milletvekillerinden müteşekkil bir heyetin, Bakan
lar Kurulu kararıyla görevlendirilerek iştiraki tatbikatına başlandığını görüyoruz. Bu tatbikata
ait örnekler yedi, sekiz tanedir. Çek bariz olduğu için bir tanesini örnek olarak vermek istiyo
rum : 21-25 Kasım 1992 tarihleri arasında, devlet bakanıyla giden 8 kişilik milletvekili heyeti
nin, 3620 sayılı Kanuna göre, partilerin bugünkü üye adetlerine göre, Doğru Yol Partisinden
4, ANAP'tan 2, SHP ve Refah Partisinden 1 milletvekilinden oluşması gerekirken, 8 kişi de
aynı partiden teşekkül ettirilmiş ve gönderilmiştir.
Ülkemizin millî menfaatleri gerektiğinde, milletvekillerinden müteşekkil bir heyetin, ba
kanların yurt dışı temaslarına iştirakleri zorunlu görülüyorsa, Anayasanın 82 nci maddesini
zorlayarak ve milletvekillerini hükümete bağımlı kılacak bir uygulama yerine, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 8 inci mad
desi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi hür iradesine dayanarak ve siyasî parti
gruplarına düşen üye adedine göre, parti gruplarınca seçilen milletvekillerinden oluşan heyet
le, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların yurt dışı gezilerine iştirak edilmesinin mümkün
ye daha uygun olacağı da şüphesizdir.
Bu takdirde, heyetin teşkili ve seçilecek üyeler, yürütme organınca değil, Türkiye Büyük
Millet Meclisince belirlenir. Seyahat harcamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir ve
milletvekilleri hükümete değil, Meclis Başkanlığına bağlı olur.
Demokrasimizin ülkemizde yerleşmesinin ilk adımının, Meclisin, hükümeti denetleyebil.mesi olduğunu savunan İktidarın, milletvekillerini hükümete bağlı kılacak ve denetim görevi
ni yeterince yapamayacak hale getirecek bu uygulamaya son vermesini bekliyoruz.
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Değerli milletvekilleri, vaktimin kalan kısmında bir konuya daha değinmek istiyorum :
Türkiye'nin ödemeler dengesi sorunu veya ödemeler dengesi durumu, geçmişte olduğu gibi bugün
de önemini muhafaza etmektedir. Türkiye, ne zaman ekonomik bir krize girse, bunun altında
ödemeler dengesi krizi, yani döviz darboğazı yatmaktadır. 1980 yılına kadar geçmiş Türk eko
nomisi incelendiğinde, bu hadiseyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu bakımdan, 1980
yılından sonra alınan ekonomik tedbirlerle, ödemeler dengesini ve döviz sıkıntısını önleyecek,
gerçekten önemli kararlar alınmıştır. Bugün, bu kararlar sayesindedir ki, Türkiye, döviz dar
boğazıyla karşı karşıya kalmamıştır. Bundan sonra da tahmin ediyorum, inşallah, hükümetler
bu konuda gerekli hassasiyeti göstermek suretiyle, ülkeyi bu riskle karşı karşıya bırakmayacak
lardır.
Merkez Bankasının, en son eylül sonu itibariyle, döviz durumuyla alakalı konuyu incele
dim. incelemem sonunda, 15 milyar dolarlık bir döviz rezervimizin olduğunu gördüm. 1991'de,
ANAP'ın, iktidarı bu Hükümete devrettiği dönemde 12 milyar küsur olan döviz rezervi, ka
sım sonu itibariyle 14 888 milyar, geçici rakamlarla 15 129 milyar olmuştur. Gerçekten, 2 mil
yar 235 milyon dolarlık belirli bir artış vardır. Bu, memnuniyet verici bir konudur ve bunun
devam etmesini arzu ediyoruz.
Ancak, bu döviz, artışı nereden geliyor? Bunların üzerinde durmakta yarar vardır. Bizim,
ödemeler dengesinde sağlıklı bir gelişmeyi ve döviz rezervlerimizi de bu sağlıklı gelişmeye uy
gun olarak sağlamamızda yarar var.
Eylül ayı neticelerine baktığım zaman, Türkiye'nin, toplam olarak, 1.1.1992 tarihinden
30 Eylül 1992 tarihine kadar 4 milyar 300 milyon dolar borçlandığını gördüm. Bu borçlanma
nın 1 milyar 750 milyon doları'portföy, dış ülkelere tahvil satışı kalan 2 milyar 550 milyonun,
300 milyonu uzun vadeli, 2 milyar 200 milyon doları da kısa vadeli olmak üzere borçlanmadır.
Toplam olarak 4 milyar 300 milyon dolarlık bir borçlanmadır.
Bunu ben kötü olarak görmüyorum. Kendi dövizimizin olmasını, döviz rezervinin artırıl
mış olmasını, sağlıklı olmasını muhakkak ki, arzu ederiz. Türkiye'nin bir itibarı var ki, ödeye
bilme gücü var ki, bize bu borcu veriyorlar. Hadiseyi bu açıdan değerlendirmek lazım. Yalnız,
bundan çıkaracağımız bazı dersler olması gerekir. O da, kanaatimce şudur : Türkiye, ödemeler
dengesinde sağlıklı bir dengeyi sağlamak mecburiyetindedir. Bu sağlıklı denge de, ithal ettiği
mallan, ödediği faiz ve diğer masrafları karşılayan ölçüde bir ihracat, turizm geliri ve diğer
gelirleri almasıyla mümkündür. Yani, borç olarak değil, sağlam olarak gelen döviz girişiyle,
döviz giderinin birbirine denk olması lazım. Türkiye ekonomisinin, dışa borçlanma konusun
da, belirli projeler dışında, mümkün olduğu kadar ihtiyacı olmasın.
Biz ülkeyi, bu sağlıklı duruma getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de gerekli olan
şey, gelecek olan bütün hükümetlerin en hassas olmaları lazım gelen nokta, döviz gelirlerini
devamlı artıracak tedbirleri hiçbir zaman gözden uzak tutmamalarıdır. Bence, bizim şu anda
bu dengeyi sağlama bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız lazım gelen nokta, ihracat
ve turizm gelirleri üzerinde devamlı artışı sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır.
Şunu söylemek istemiyorum; "Efendim ihracatta artış yok." Var, ihracatta artış var; ama,
bu ihracat, Türkiye'nin şu söylediğim, kalıcı, döviz dengesini sağlayacak oranda bir artış mı?
Bunu değerlendirmemiz lazım. Şunu bilelim ki, Türkiye'nin kalkınması, çağı yakalaması, iler
lemesi; ekonomik ve sosyal problemlerle karşı karşıya kalmaması, krizlerle karşılaşmaması, bu
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döviz dengesinin sağlanmasıyla alakalıdır. Bu bakımdan, Hükümet olarak, ihracatın çok cid
dî bir şekilde ele alınmasında yarar olduğu kanaatindeyim.
Şimdi size rakamları vermek istiyorum. İhracatta artışları;8 millî gelir içerisindeki oranla
rıyla değerlendiriyoruz. Ancak, burada bir rahatsızlığımı söylemem lazım : Devletin içerisinde
-bizim zamanımızda da öyleydi, şimdi de görüyorum aynı- aynı rakamları, değişik kuruluşlar,
değişik şekillerde ortaya atıyorlar. Örneğin, ihracatın, gayri safi millî hâsıla içindeki oranı üze
rinde üç tane değişik rakam var...
Ben bu işin üzerinde uzun seneler çalışmış bir teknisyen olarak dahi işin içinden çıkama
yacak durumlarla karşı karşıya kaldım. Evet, bunların hepsi birbirinden doğru; ama, varsa
yımları farklı, örneğin, bakın, gayri safi millî hâsıla içerisindeki bir değerlendirmede 1980 yı
lında ihracatımız yüzde 5'miş. Çok az. Bu rakam, 1983'te 11,2'ye, 1984'te 14,2'ye, 1985'te 14,9'a,
1986'da 12,7'ye, 1988'de 16,7'ye yükselmiş, 1989'da düşmeye başlamış 14,5 olmuş, 1990'da 12'ye
inmiş, 1991'de ll'c inmiş, 1992'de yine 11,2'ye çıkmış. Yani, aynı rakam bir ara da yükselmiş.
Devlet İstatistik Enstitüsü bir bu rakamı veriyor, değişik bir tarzda ikinci bir varsayım yapıyor,
burada 9,2'den başlıyor 12'ye kadar çıkıyor, tekrar 9,2'ye iniyor.
Bir üçüncü rakam da Devlet Planlama Teşkilatı veriyor. Devlet Planlama Teşkilatı gerçek
ten güzel yayınlar yapıyor, kendilerini kutlamak isterim. Burada verilen ihracatın gayri safi millî
hâsıla içerisindeki oranı, yukarıdaki rakamlardan daha farklı. Tabiî, farklı olması, temel var
sayımlarının değişik alınmasından ileri geliyor; ama, bizim gibi politikacıları da şaşırtıyor ve
biz de bundan, hata yaparak, değişik rakamlar ileri sürüyoruz, örneğin, perşembe günü, Sa
yın Başbakan, enflasyonun yüzde 28'den alınarak, ANAP döneminde yüzde 7Pe kadar çıka
rıldığına dair bir beyanda bulundu. Bu beyanı, daha evvel birçok bakanlar ve Sayın Başbakan
da müteaddit defalar tekrar etti.
Yüzde 28 rakamı nedir, yüzde 71 rakamı nedir?.. Gerçekten bunlar doğru rakamlar; fakat
biri elma, biri armut, farklı şeyler; mukayesede de farklı.
Türkiye'nin 1983'deki enflasyon oranı biz, tQptan eşya fiyatları veya tüketici fiyatlarına"
göre enflasyon rakamını ölçeriz toptan eşya fiyatlarında yüzde 40'tır; 28 değildir. 28 nedir?..
28, yıllık ortalama rakamıdır. Yani, bizim bu yüzde 71 olarak veya bugün yüzde 60-65 diye
enflasyona ölçü aldığımız rakam değildir. Bu, Planlamanın, kullandığı yıllık ortalama, iki se
nenin ortâlamasıdır; 24 aylık ortalamadır. O ortalama rakamı 28'dir. Yanlış değildir; ama, di
ğeri, mukayese edilenler, elma ile armutun mukayese edilmesidir. Yanlış şeyler...
İşte, bu bakımdan, bence, Devlet İstatistik Enstitüsü, Planlama ve Hazine, ekonomik gös
tergelere ait rakamlarda bir beraberlik veya farklılığın nedenlerini ortaya koyarlarsa, biz politi
kacılar daha az yanılırız diye düşünürüm.
Türkiye'nin önemli olan ihracat konusuna şu yönde değinmek istiyorum : ANAP'ın son
dönemlerinde, hatta 1987 seçimlerinden sonraki iktidar döneminde, kamu yatırımları içerisin
de, sanayi yatırımları, özellikle imalat yatırımlarının oranları çok azaldı; hatta diyebilirim ki,
yok noktasına indi. ANAP, politika icabı -kanaatimce doğru politikalardı- altyapı yatırımları
na, ulaştırma, haberleşme ve enerji yatırımlarına ağırlık verdi. Özel kesimin imalat yatırımla
rına ağırlık vermesi arzu edildi. Elimdeki rakamlardan şunu görüyoruz : Özel kesim yatırımla
rı gayri safi millî hâsıla içinde artıyor 8'den 12'ye,kadar çıkmış. Mukabilinde, özel kesimin
içinde bulunan imalat yatırımları aynı oranda artmamış, hatta azalmıştır. Özel kesim imalat yatı— 217 —
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rımlarmın içinde, sanayi yatırımlarının içinde, konut yatırımlarına büyük bir kayış var. Türki
ye, öyle görüyorum ve ilgili yatırım uzmanlarının değerlendireceğine inanıyorum ki, ihracat
yatırım hamlesinin artışını sağlayabilmemiz bakımından, Hükümetin 1993 yılında bir sanayi
hamlesine girmesinde ve bunun gerekli önlemlerini almasında, gelecekte devamlı ihracat artışı
sağlamamız bakımından mutlak bir zorunluluk gördüğümü bu vesileyle belirtmek istiyorum.
Kendim de, Meclis Başkanlığı yapmam itibariyle, zamana riayet etmeyi istiyor ve burada
sözlerime son verirken, ANAP Grubu olarak, bu bütçenin, Başbakanlık mensuplarına ve ül
kemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN —- Çok teşekkür ederim Sayın Erdem.
Başbakanlık bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir.
Şahısları adına, lehte, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu, buyurun efendim. (MÇP
sıralarından alkışlar)
Şahıslar adına yapılacak konuşmalar onar dakika ile sınırlıdır.
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık bütçesi
üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Mevcut siyasî yapı içerisinde, kuruluş yasası itibariyle de Başbakanlık, icranın başı olarak
hükümette en üst seviyede sorumluluk taşımaktadır. 1980 öncesinde de, bugün de, Başbakan
lık, bir sağlık meselesinin çözümünde ne kadar sorumlu ise, bir ekonomik meselenin çözü
münde ne kadar sorumlu ise, dış kaynaklı bölücü terör olaylarından da o derecede sorumlu
tutulmuştur.
Aslında bu yanlıştır. Hem yanlıştır hem de dış kaynaklı bölücü terör olaylarının, bugünkü
yapı içerisinde kısa sürede çözümlenmesi mümkün değildir. Onun için, Başbakanlığa bağlı ay
rı bir teşkilatın kurulması zorunludur. Bu zorunluluk iki sebepten ortaya çıkmaktadır.
Birincisi: Dış kaynaklı terör ve anarşik olayların özellikleri ve sahip oldukları boyutlarıdır.
İkincisi: Bölücü terör olaylarının önlenmesinde ortaya koyduğumuz kuruluşların, kuru
luş amacı, yapısı, işleyişi ve Başbakanlıkla olan ilişkilerinin dereceleridir.
Sayın milletvekilleri, dış kaynaklı bölücü terör olaylarının belli başlı beş özelliği vardır.
Bunlar :
1. Siyasî olmalarıdır
2. Silahlı olmalarıdır
3. ideolojik olmalarıdır
4. Psikolojik ve ekonomik boyutlarının bulunmasıdır
5. Eksik ya da yanlış bir icraatta, bu özelliklerinin tümünü dikkate almayan bir icraatta,
bu dış kaynaklı bölücü terör olaylarının büyüme istidadı göstermesidir. Yani, bugün ülkemiz
de cereyan eden bölücü terör olayları ve benzeri silahlı eylemlerin hepsinde, kısa sürede başarı
ya ulaşabilmek için, bu özelliklerin tümünü dikkate alan bir mücadelenin verilmesi lazımdır.
Başta da ideolojik zeminde mücadelede başarılı olmak gerekmektedir. Bugün, Türkiye'de
gelinen nokta, çok acı bir noktadır.
Son dönemin en büyük sosyologlarından, düşünürlerinden ve büyük Türkçülerinden biri
olan, Atatürk'ün de, "Fikir babamdır" dediği Ziya Gökalp, Diyarbakırlıdır; ancak, maalesef
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bugün bir kısım aydınlarımız, siyasîlerimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanla
rımızı, Türklerden; bizlerden ayrı gösterebilmektedirler. Onun için, ideolojiye dayanan silahlı
hareketlerin, eylemlerin, kesinlikle, sadece silahla çözümlenmesi, önlenmesi mümkün değildir.
Bu çok yönlü ve karmaşık olaylar karşısında bizim Hükümet olarak ortaya koyduğumuz,
koyabildiğimiz, genelde üç kuruluşumuz vardır. Bu kuruluşların birincisi Millî İstihbarat Teş
kilatıdır. Ancak, Millî İstihbarat Teşkilatının asli görevi istihbarata yöneliktir, ikinci kuruluşu, muz emniyet güçleridir. İçişleri Bakanlığına bağlı olan elemanlarımız, genelde dış kaynaklı bölücü
terör olaylarına karşı eğitimde ve yetişmede yeterli kadrolara sahip değillerdir. Üçüncü kuruluş
da Türk Silahlı Kuvvetleridir. Türk Silahlı Kuvvetleri de, dış ülkelere, düzenli ordulara karşı
savaşa yönelik bir eğitim görmektedir.
'
Bu sebepledir ki, bu çok yönlü ve çok özellikli, çok boyutlu dış kaynaklı bölücü terör olay
larına karşı, genelde tek boyutta olan ve ayrı ayrı kuruluşlarla mücadele etmek ve başarılı ol
mak bize göre zor görülmektedir. Ayrıca, bu kuruluşların hükümetle olan ilişkileri de diğer
kuruluşlara benzememektedir. Mesela, 1980 öncesinde Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da ası
lan bombalı pankartlara seyirci kalan zamanın Ankara Sıkıyönetim Komutanı, darbe olduk
tan sonra, bırakınız bombalı pankartlara seyirci kalmak, insanlarımıza zülüm ve işkence yapa
cak kadar vazifesini ileri götürebilmiştir!
Şimdi, 1980 öncesinde, şu anda da Başbakanımız olan Sayın Başbakan, o dönemde, bu
sıkıyönetim komutanına ve o dönemde "İhtilalin olgunlaşmasını bekliyorduk" diyen eski Ge
nelkurmay Başkanına ne derece tesirli idiyse, bugün de aynı derecede tesirlidir.
"Bugün böyle bir durum var mıdır?" diye sorabiliriz; ancak, bugün böyle bir durumun
olmaması, yarın olmayacaktır manasında ele alınmamalıdır. İşte, biz, bunun içindir ki, ayrı
bir teşkilatın kurulup, Başbakanlığa bağlanmasını arzulamaktayız.
Sayın milletvekilleri, yakın günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri çok başarılı bir sınır ötesi ha
rekât gerçekleştirmiştir. Bundan hepimiz memnun olmuşuzdur, gururlanmışızdır; ancak, Türk
Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde aynı başarıyı gösterememiştir, göstermesi de mümkün değildir.
Bir de, bir ülkenin yıllarca, sıkıyönetimle, olağanüstü hal uygulamalarıyla da yönetilmesi çok
yanlış olmaktadır. Anayasamızda bu müesseseler mevcuttur; ancak, Anayasamız, sürekli bu
müesseseleri kullanacaksınız diye bir müeyyide koymamaktadır.
Bir ülkede, sıkıyönetim, olağanüstü hal bir ay, üç ay, beş ay, bir yıl olabilir; ancak, bu
beş yıl, on yıl, onbeş yıl olmamalıdır. Onun içindir ki, bu teşkilatın kurulup, Başbakanlığa bağ
lı olarak çalışması ve tedbirlerini zamanında alması gerekmektedir.
Bu teşkilat yeterli sayıda olmalıdır. Bünyesinde ilim adamlarını, psikologları, sosyologla
rı, iktisatçıları ve her dalda uzmanlaşmış elemanları bulundurmalıdır ve Meclisimizin deneti
mine açık olmalıdır. Tıpkı bir karakolu nasıl denetliyorsak, bu kuruluşumuzu da bu şekilde
denetleyebilmeliyiz. Onun içindir ki, biz, böyle bir teşkilatın kurulmasını ve bu teşkilatın adı
nın da "Türkiye Güvenlik Araştırmaları Kurumu" olmasını istiyoruz.
Bir önemli nokta da şudur : Türkiye'de bölücü terör olayları, sonunda mağlup olacaktır;
ancak, dış güçler, Türkiye'nin eklem noktalarını tespit etmiştir. Yarın muhtemeldir ki, bu bö
lücü terör olayları son bulurken ya da bulduktan sonra, Türkiye'de yeni bir tehlike başgösterecektir. Muhtemeldir ki, bu tehlike, Ortadoğu kökenli, belki de İran kaynaklı olacaktır.
— 219 —

T.B.M.M.

' B : 40

12 . 12 . 1992

0:3

Biz, hep, olaylar çıktıktan sonra bunlarla boğuşmamalıyız. Olaylar tehlikeli boyutlara var
madan önce tedbirlerini almak durumundayız. Onun içindir ki, biz, bu teşkilatın Başbakanlı
ğa bağlanmasını ve dolayısıyla, bir sağlık sorunundan ne derece sorumlu ise, aynı derecede
de dış kaynaklı bölücü terör olaylarından sorumlu bir Başbakanlığı arzulamaktayız. Bu şekil
de, Türkiye'nin güçlenmesi ve kalkınması hızlanacaktır. Bizim huzursuzluğumuz, güvensizli
ğimiz de ortadan kalkacaktır.
Başbakanlık bütçesinin, Başbakanlık mensuplarına, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu
olmasını diliyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu,
Başbakanlık bütçesi aleyhinde, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, buyurun.
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi hürmetle
selamlıyorum. Görüşülmekte olan Başbakanlık bütçesi aleyhinde, kişisel görüşlerimi açıkla
mak üzere huzurunuzdayım.
Muhterem arkadaşlar, Hükümet ve özellikle Hükümeti meydana getiren iki siyasî parti,
çeşitli vaatlerle seçime girdiler, seçimden sonra Hükümet oldular. Biz, artık, seçim meydanla
rında yapılan vaatlerin yerine getirilmesini talep etmiyoruz. Biz, Hükümet Programında yazı
lan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Sayın Başbakan ve bakanlarca ifade edilen va
atlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz.
/ ..
Hükümet Programının 8 inci sayfasında şöyle bir ibare var : "Hükümetimiz, 12 Eylül hu
kuku kalıntıları olarak nitelendirilebilecek yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve kısıtlamaları
süratle yürürlükten kaldırarak, her alanda tam demokratik bir siyasî ortamı yaratmak gerekli
liğine kesinlikle inanmaktadır."
Biz de inanıyoruz bu gerçeğe; ama gelin görün ki, aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen,
Anayasada henüz hiçbir tadilat yapılmış değil. "12 Eylül kalıntısı" dediğimiz birçok kanun
hâlâ yürürlükte. Anayasayı, kanunları bir tarafa bırakalım, o dönemde çıkan yönetmelikler
dahi yürürlükte. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair bir
yönetmelik var. Bu yönetmelik 1982 yılında yürürlüğe girmiş ve hâlâ uygulanıyor. Bu yönet
meliğin hükümleri uygulanıyor derken, birçok hükmü zaten zaman aşımına uğramış gibi, san
ki de uygulanmaz hale gelmiş, Ancak, uygulanan iki maddesi var ki, hâlâ sıkıntısını çekiyo
ruz, hâlâ ıstırabını çekiyoruz. Kamu personeline uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinin kadın
larla ilgili -bu yönetmeliğe, memurlar, işçiler, hasta bakıcılar, asgarî ücretle çalışan işçiler gibi
bütün kamu personeli uymak zorunda!- hükümleri bakın ne diyor!
"Kadınlar :
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar veya çizmeler, sade ve normal topuklu,
boyalı; görev mahallinde baş daima açık. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz..." gibi
başka ifadeler var.
Muhterem kardeşlerim, bu yönetmeliğin şu anda yürürlükte olan bir tek hükmü var : Ça
lışan kadınların, çalışan bacılarımızın başının açık olmasını gerektiren, başını örten hastaba
kıcıyı başını açmaya mecbur eden hükmü.
Erkekler için daha enteresan hükümler var, onu tek tek okumayacağım. Ancak, enteresan
olan ve ıstırabını çekiyoruz dediğimiz hükmü okuyorum; "Her gün sakal traşı olunur ve sakal
bırakılamaz."
/
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Geçen gün, Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür Bakanlığı bütçesini görüştük. Sayın Müs
teşar geldi sakalıyla, orada oturdu... Şu anda yine kamu personeli içinde sakallı olan; ancak
inancından dolayı değil de, belki moda olarak sakal bırakan insanlara hiç kimse bir şey demi
yor; ama, gelin görün ki, şu Mecliste emekliliğine bir yıl kalan bir yaşlı müstahdem, bir sene
sonra ayrılacağım diye sakal bıraksa, başına ne haller gelir!.. Bu yönetmeliğe göre o müstah
demin işine son verilir.
Muhterem kardeşlerim, bu şekilciliği bırakmak zorundayız. Milletvekillerine kravat mec
buriyeti niye olsun?.. (ANAP sıralarından "Aaa..." sesleri)
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — İşte bu olmadı...
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Müsaade buyurun. Bakınız, yıllarca, 141, 142, 163 ün
cü maddeler kalkarsa Türkiye'de kıyamet kopar zannettik; ama, gelin görün, o maddeler kalktı...
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — ANAP sayesinde...
LÜTFÜ ESENGÜL (Devamla) — ANAP sayesinde; teşekkür ederiz...
Evet, 141, 142, 163 üncü maddeler yürürlükten kaldırıldı, değişen hiçbir şey olmadı. Biz,
milletvekilleri olarak, şu Meclise nasıl gelineceğini artık bilen, o olgunluğa erişmiş insanlarız.
Bize zorla kravat taktırmanın, getirip bunu İçtüzüğe koymanın, kamu personeline "sakal
bırakamazsın" diye hükümler getirmenin, 2000 inci yılların arifesinde olduğumuz şu günlerde
bir manası olmaması lazım gelir, şahsî kanaatim budur.
•
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Size kravat çok yakışıyor.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Muhakkak; yakışıklıyım, ondan herhalde...
Muhterem kardeşlerim, TRT'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Biz, TRT'den, haksızlık
yapmamasını istiyoruz, başka bir talebimiz yok. Geçen gün bir protesto yürüyüşü, bir imza
kampanyası başlattık. Bizim, TRT'den istediğimiz, sadece, kanunda yazılı olan, kendi kanu
nunda yazılı olan hükümlere riayet etmesi ve hakkımızı teslim etmesidir. Bakınız, TRT Kanu
nunda ne diyor; yayının ana ilkelerinden bahseden 5 inci maddesinin (e) bendini okuyorum :
"Genel ahlâkın gereklerini, millî gelenekleri ve manevî değerleri gözetmek."
Bugünkü TRT yayınlarıyla bu ilkenin ne alakası var? (h) bendinde şöyle deniyor : "Top
lumun beden, ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek" ama, gelin görün ki, her
televizyon yayınında, her Amerikan filminde, içkinin, sigaranın reklamı yapılmakta; korku fil
mi, anarşi filmi, gerilim filmi, soygun filmi gösterilmekte... Nerede kanun, nerede uygulama...
Yine aynı maddenin (k) bendinde "Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında
tarafsızlık" deniyor; maalesef buna da uyulmuyor ve.son bendinde şu hüküm var : "Kamuo
yunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli ya
yın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, grubunh çıkar çevre
sinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmamak."
Sayın arkadaşlar, kanun hükmü bir tarafa, yapılan yayın bir tarafa... Hepimizin gözü Önün
de cereyan ediyor. Sayın Devlet Bakanımızın, geçen sene Başbakanlık bütçesi görüşülürken,
Yüce meclisin huzurundaki şu cümlesini tekrar zatı âlilerine hatırlatmakta fayda görüyorum;
Sayın Devlet Bakanımız burada şu cümleyi aynen sarf etmişler, .Meclis zabıtlarından okuyo
rum : "Muhalefetin sesi, radyo ve televizyondan daha çok duyurulacaktır."
Sayın Bakanım, aradan bir yıl geçmesine rağmen, muhalefetin sesinin daha fazla duyu
rulması bir tarafa, televizyondaki açık oturumlar kaldırıldı. Geçen gün, bütçenin tümü üzerindeki
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görüşmelerde buraya bir kamera geldi, o kamera, iktidar partilerinin ve Hükümet sıralarının
önünden bir türlü ayrılıp da şu sıraların önüne gelmedi... Orada sanki bir çizgi var, ceza saha
sı; o ceza sahasına o kamera ne hikmetse bir türlü giremiyor!..
Aziz kardeşlerim, bizim talebimiz, ricamız, TRT'nin, kendi kanununa riayet etmesi, hak
sızlık yapmamasıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada, seçim bölgem olan Erzurum'la ilgili birkaç
meseleye temas edip, sözlerime son vereceğim : Erzurum'da şu anda Doğu Anadolu Kalkınma
Projesi diye kamuoyunu meşgul eden bir proje var; ancak bu, şu anda sadece temenni safhasında.
Erzurum Kalkınma Vakfı adı altında bir vakıf kuruldu; çok kıymetli kardeşlerimiz bu va
kıfta görev yapıyorlar.
Sayın Bakanımızın teşrifiyle, Doğu Anadolu Kalkınma Projesinin takdim toplantısı ge
çen ay yapıldı. Biz, Sayın Bakanımızın da burada olmasından bilistifade, bu Doğu Anadolu
Kalkınma Projesinin bir an evvel kanunlaşmasını, yürürlüğe konmasını, Doğu Anadolunun
kalkınmasının başkaca yolu olmadığını, doğudan batıya göçü durdurmanın da belki yegâneçaresinin bu özel kalkınma planı olduğuna inanıyor, bu hususta Hükümetimizin gereken gay
reti göstermesini rica ve talep ediyoruz.
Yine, Meclis Başkanlığına sunulan; ancak, ne hikmetse, aylardan beri İçişleri Komisyo
nundan bir türlü çıkmayan 7 ilin büyükşehir olmasına dair kanun tasarısı var; bu 7 ilden biri
de Erzurum. Ne hikmettir bilemiyoruz; ama, bir türlü Komisyondan çıkıp Genel Kurula gel
miyor, Ancak, tahminde bulunmak da gayet zor değil, bu tasarı niye kanunlaşmıyor? Bu tasa
rı bu sene kanunlaşırsa, bu 7 il büyükşehir olursa, haziran ayında seçimler yapılacak, bu se
çimde sayın iktidar partileri -özellikle sayın Doğru Yol Partisi-1 Kasımda uğradıkları hüsrana
yeniden uğramamak için bu tasarıyı herhalde 1993 yılının başında kanunlaştırmaya niyetli ki,
seçimleri sonradan yapılsın!
Korkunun ecele faydası yok kardeşler; gelin, şu tasarıyı kanunlaştırın. Bakınız, Erzurum'da
herkes, bir yıldan beri, büyükşehir olduk.zannediyor. Bu tasarı kabul edilmiş, kanunlaşmış,
yürürlüğe girmiş gibi, kamuoyunda, Erzurum, büyükşehir muamelesi görüyor, öyle kabulleni
liyor, Aslında, bu tasarı, hemşerim, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse'nin Başkanı oldu
ğu Komisyonda bekliyor, ne hikmetse!..
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — O işi Sayın Köse halledecek.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Halledecek ama, bu ay halletsin de, seçimini haziran
da yapalım, eğer yüreğiniz tutuyorsa...
Muhterem kardeşlerim, yine Erzurum'la ilgili bir meseleye temas edeceğim : Aşkalemizde
bir çimento fabrikamız var. Bu çimento fabrikası, özelleştirme adı altında satılığa çıkarılmış
durumda. Keşke Sayın Köse burada olsaydı, geçen sene Aşkale'de meydan mitinginde işittiğim
/ ' - • • '

sözünü kendisine tekrar ederdim. Anavatan Partisi bu fabrikayı satacaktı o günlerde; Sayın
Köse kürsüde, "Biz bu fabrikayı satanın kemiklerini kırarız" dedi.
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Aynı yörenin milletvekili olarak şahsiyat yapman ayıp
oluyor.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Hayır, Köse'ye saygım de vardır, eskiden gelen muhab
betimiz, dostluğumuz da vardır.
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AHMET NEtDÎM (Sakarya) — Yaptığın yanlış.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, demek istediğim şudur : Mey
danlarda, "sattırmayız" deyip de. (DYP sıralarından "İşte geldi" sesleri)
Evet, buyurun Sayın Köse.
Meydanlarda, "fabrikaları sattırmayız" hatta "satılan fabrikaları geri alacağız" deyip de...
Sayın Köse'nin ifadeleri bunlar, kendisi de burada.
BAŞKAN — Sayın Esengün, süreniz doldu, lütfen... Karşılıklı konuşarak süreyi doldurdunuz.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Erzurum'daki bu fabrikanın satın alınması için, çok ortaklı, halka açık, bütün Erzurum'
un önde gelenlerirün iştirakiyle kurulan ERKİMSAN isimli bir şirket var; geçenlerde bu fabri
ka ihaleye çıkarıldı, en büyük meblağı da ERKlMŞAN vermiş idi, bizzat ERKİMSAN yetkili
lerinden öğrendiğimize göre. Ancak, gelin görün ki, o ihale iptal edildi, yeniden ihaleye çıka
rılacak.
.'
Temennimiz, bu fabrikanın, kendi sahiplerine, bu yörenin insanına satılması. ERKİMSAN,
bu iş için kurulmuş; yani, fabrikayı başkasına kaptırmamak için. Bilmem, Star'in sahiplerine,
bilmem hangi Fransız şirketine satılmasını önlemek için kurulmuş ve o memleketin öz serma
yesini temsil eden bir şirkettir. Hükümetten talebimiz, bu fabrikayı satacaksanız, kendi sahip
lerine, o yörenin insanlarına satın.
Sayın arkadaşlar, Başbakanlık bütçesi görüşülürken Ayasofya'dan bahsetmemek mümkün
değildir. Sizin Ayasofya'yı açacağınız yok; onun için "açın" demeyeceğim. Ayasofya'yı ibade
te açmak, inşallah müstakbel Refah Partisi iktidarına nasip olacaktır...
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — İnşallah açılmaz.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — O Ayasofya'yı inşallah tümüyle biz ibadete açacağız...
(RP sıralarından alkışlar)
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — İbadet edecek kâfi miktarda yer var; müsaade
edin de, orası kalsın.
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) — Hepinize saygılar sunuyor, Başbakanlık bütçesinin ha
yırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başbakanlık bütçesi üzerinde Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efendim.
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın
üyeleri; sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum.
Sözlerime, öncelikle, burada görüşlerini ifade eden değerli grup sözcülerinin ve şahısları
adına konuşan çok değerli milletvekillerinin ileri sürdükleri görüş .ve temennileri, çalışmaları
mızda nazarı dikkate alacağımızı ifade ederek başlamak istiyorum.
Buna ilave olarak, öncelikle, çok kısaca hükümet etme anlayışımızı belirtmekte yarar gö
rüyorum.
Hükümetimiz, tüm ulusumuzu sevgi ve saygıyla kucaklayan; insan haklarına saygıyı esas
alan; hukukun üstünlüğüne dayanan bir hukuk devletini tüm ilkeleriyle uygulayan; din ve vicdan
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özgürlüğüne sonsuz saygı duyan; laik cumhuriyet ilkelerinden asla taviz vermeyen; topyekûn
kalkınmayı gerçekleştirerek refah devletine ulaşmayı amaçlayan; sosyal adaletin sosyal devlet
eliyle gerçekleşeceğine tam inanç içerisinde, sosyal devletin emrinde ekonomik gelişmeyi öngö
ren; bölgesel kalkınmışlık farklılıklarına ortadan kaldırarak ülke düzeyine yaygın refah götür
meyi hedefleyen; zümrelerarası gelir dağılımı bozukluğunu ortadan kaldırmanın en büyük in
sanlık görevi olduğu inancını taşıyan; Anayasanın öngördüğü Atatürk milliyetçiliğine tam bağlılık
içerisinde olan; yeni dünya düzeninin Türkiye'ye düşen büyük devlet olma vasfını derhal seze
rek, dış politikasını buna göre düzenleyen ve kendisini dünyaya kabul ettiren politikaları kabul
ederek uygulamaya sokan; hürriyetçi, çoğulcu demokratik düzenin tam olarak çalışabilmesi
için, demokrasinin, hürriyetçilik ve çoğulculuk vasfına katılımcılığı da ekleyerek, toplumsal
uzlaşma yoluyla meseleleri çözmeyi hedef alan bir çalışma prensibini benimsemiştir.
Bu prensibe uygun olarak, geçtiğimiz bir yıl içerisinde, örneklerini beraberce yaşadığımız
pek çok hadiseyi burada zikretmeyi zait buluyorum; ancak, Yüce. Meclise şükran borcumuz
olan ve Türk Milletinin tümünü duygulandıran üç konuya kısaca temas etmek istiyorum.
Bunlardan bir tanesi, terör hadisesinde Yüce Meclisimizin gösterdiği birlik ve beraberlik
tir. İkincisi, çok aziz bir yurt köşemizde meydana gelen hadiseleri bastırabilmek için, olağa
nüstü halin uzatılması konusunda, Yüce Meclisimizin gösterdiği kararlılık ve birliktir. Üçün
cüsü de, bütün dünya milletleriyle birlikte, Somali'de boş yere dökülen kanın önlenmesi konu
sunda Yüce Meclisimizin birlikte almış olduğu, yurt dışına asker gönderme kararıdır. Bunlar,
toplumsal uzlaşma yolunun Yüce Meclisimizdeki en yeni örnekleridir. Bu bakımdan, Yüce Mec
lisimize şükranlarımı sunuyorum.
Tabiîdir ki, eksik ve noksan taraflarımız vardır. Bu eksik ve noksan taraflarımızı, Yüce
Meclisimizin ikazları doğrultusunda gidermek, bizim görevimizdir.
Yüce Meclisin sayın üyeleri, bu düşünceler içerisinde, Hükümetimizin bir yıllık icraatıyla
ilgili olarak sizlere bilgi arz etmek istiyorum.
Anayasamızın 112 nci maddesi, "Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakan
lıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakan
lar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur" der ve devam eder.
Anayasamızın bu hükmünün gerçekleşmesi, hükümetin, Anayasamızın 110 uncu maddesi
gereğince Yüce Meclise sunduğu hükümet programının Yüce Meclis tarafından kabulü ve hü
kümete güvenoyu vermesiyle başlar.
O halde, Hükümet olarak sizlere hesap verirken, bir yıl önce Yüce Meclis tarafından ka
bul edilen Hükümet Programına göre -ki, bu program, beş yıllık bir süreyi kapsamaktadırbeş yıllık sürenin geçen bir yılı içerisinde neler yaptığımızı satırbaşlarıyla arz etmeme müsaa
delerinizi rica edeceğim.
öncelikle şu hususu belirtmek isterim ki, milletçe hepimizi üzen terör hadisesi üzerinde,
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin, yurt içerisinde ve sınır ötesinde her tür
lü görevi, üstün bir görev şuuru ve fedakârlıkla ifa etmiş olmalarından dolayı kendilerine şük
ranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar yapmış oldukları vazifeyi, aynı şuur içerisinde devam et
tirmektedirler ve devam ettireceklerdir. Bu yolda şehit düşenleri rahmetle anıyorum, gazileri
mize hayatları boyunca mutlu ye sağlıklı bir ömür diliyorum.
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Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen Hükümet Programımızda, insan hakları ve te
mel özgürlüklere dayanan, hukuk yoluyla çağdaş demokrasiyi amaç sayan yeni bir anayasa
oluşturulması maddesi yer almış idi. Bununla ilgili olarak, Anayasamızın 67, 68, 69, 76 ve 133
üncü maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grubu bulunan tüm siyasî partilerin katılımıyla oluşan Anayasa Komisyonuna yollanmıştır.
Bu değişikliklerle, seçme ve halk oylamasına katılma yaş sınırı 20'den 18'e, partilere üye
olabilme yaş sınırı 21'den 18'e ve milletvekili seçilme yaş sınırının ise 30'dan 25'e düşürülmesi;
kamu görevlilerinin, üniversite öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin siyasî partilere üye olabil
melerine ilişkin sınırlamaların kaldırılması; siyasî partilerin yurt dışında faaliyet gösterebilme
lerine imkân sağlanması; radyo ve televizyon istasyonları kurulmasının ve işletilmesinin, ka
nunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbest bırakılması amaçlanmaktadır.
Yine, Hükümet Programımızda, Cumhurbaşkanlığı kurumunun parlamenter sistemin ge
rekleriyle uyumlu bir konuma kavuşturulması yer almıştı. Bununla ilgili iki kanun tasarısı Yü
ce Meclisimize sevk edilmiş bulunmaktadır.
. Yine, Hükümet Programında, 12 Eylül ürünü olan Siyasî Partiler Kanunu ile seçim ka
nunlarının ele alınarak; bunların yerine, özgürlükçü ve demokratik Ölçülere uygun kanunlar
yapılması yer almıştı. Yargı kararı olmadan kapatılan siyasî partiler ve kuruluşları yeniden açılmış,
malları ve diğer menkul ve gayrimenkulleri kendilerine iade edilmiştir.
Hükümet Programında, ceza ve usul yasalarında demokratikleşme yönünde değişiklikler
yapılması yer almıştı. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklik yürürlüğe gir
miştir.
Yine, Hükümet Programında, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin gerçek anlamda
sağlanması yer almıştı. Yargı bağımsızlığı çerçevesinde, hâkimlere kürsü ve karar güvencesi sağ
lanmasına imkân tanıyan mevzuat değişikliği, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilme
sine karşın, Cumhurbaşkanınca onaylanmayarak, tekrar müzakere edilmek üzere, Yüce Mecli
se iade edilmiştir.
Yine, Hükümet Programında, Türkiye'deki insan hakları uygulamasının, ülkemizin ulus
lararası taahhütleriyle, siyasal rejimi ve Batı ile bütünleşme yolundaki iradesiyle uyumlu hale
getirilmesi yer almıştı.
Ülkemizde insan haklarının kurumsallaşması, insan hakları ihlallerinin önlenmesi, iç hu
kukun uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi, insan hakları konusundaki çalışmaların
koordinasyonu gibi görevleri müstakil bir bakanlık halinde düzenleyecek olan "İnsan Hakları
Bakanlığı Kanun Tasarısı" Yüce Meclisin gündeminde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, "Ka
dın Hakları Kanun Tasarısı"da Yüce Meclisimize sevk edilmiştir.
ILO standartlarının Türkiye'ye getirilmesi, Yüce Meclis tarafından, geçtiğimiz hafta için
de kabul edilmiştir.
Bunun yanı sıra, hükümet programımızda yer almış olan; fakat okuyamayacağım; fakat
yerine getirdiğimiz faaliyetleri arz ediyorum :
Haber alma özgürlüğünde çağdaş ilkelere uygun bir "basın kanun tasarısı" hazırlanmış
tır. . •
Devlet kütüphanelerinde sürdürülen kitap yasağı kaldırılmıştır.
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Demokratikleşme için Hükümetin verdiği süre bir yasama dönemidir; buna rağmen, hız
la, bu sürecin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Demokratikleşme, öncelikle, Türkiye'yi dünya
standardı düzeyine çıkaracak biçimde sürdürülmektedir.
Bölge kalkınma planları hazırlanarak özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi, program
da yer almıştır. Bu konuda gerekli teşvikler çıkarılmış, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerimizin öncelikle kalkınmaları için özel teşvik tedbirleri getirilmiştir.
Kamu borçlarının azaltılması, fonların bir çatı altında toplanması, hususları gerçekleşti
rilmiştir.
KİT reformlarında, özelleştirmeye hızlandırıcı bir ivme verilmiştir.
Bankacılık ve fi nans reformu kanun tasarısıyla ilgili olarak, "Sermaye Piyasası Yasa
Tasarısı" Meclise sevk edilmiştir.
Borsanın canlandırılması ve sermayenin tabana yayılması konusunda gerekli çalışmalar
sürdürülmektedir.
Her türlü yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele edilmesi konusunda, bugüne kadar, 100 so
ruşturma dosyasından 71 tanesi için cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş,
_ bunlardan 43'ü hakkında, mahkemelerde, kamu davası açılmıştır.
Çiftçi ve köylünün kalkındırılması amacıyla, destek politikasının yanı sıra, bir kırsal sa
nayi oluşturularak, verimin maksimize edilmesi suretiyle ürünün değerlendirilmesi, Hükümet
Programında yer almıştır. Bununla ilgili olarak, Dünya Bankası ve IFAP tarafından karşıla
nan, yeni teknolojilerin kullanılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik tarımsal yayın hiz
metlerine 41 ilde başlanılmıştır.
Orman köylülerini ekonomik suç işler durumda bırakan yasaların gözden geçirilmesi, or
man köylerinde istihdamın artırılması, orman köylüsünün gelirinin artırılması konusundaki
çalışmalar başlatılmıştır.
Sendikal hakların ILO standartlarına uydurulması konusunda çalışmalar yapılmış -biraz
önce ifade ettiğim gibi- ILO sözleşmeleri Yüce Meclisçe onaylanmıştır.
Yaş haddine bakılmaksızın kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılında emekli olabilmeleri
hakkındaki yasa Yüce Meclis tarafından çıkarılmıştır.
Asgarî ücretin aşamalı olarak vergi dışı bırakılması yetkisi, Yüce Meclis tarafından Ba
kanlar Kuruluna verilmiştir.
Bağ-Kur'un malî yapısının düzenlenmesiyle ilgili kanun çıkarılmıştır.
İşsizlik sigortası sisteminin tesisi konusunda yasa taslağı hazırlanmıştır.
Yeşil kart uygulamasına geçilmiştir. Hastane kapıları bütün halka açılmıştır.
Halk Bankası kredi limitlerinin yükseltilmesi sağlanmıştır.
Kentleşme ve konut konusunda yeni bir sistem getirilerek, Hazine arazilerinin, hiç evi ol
mayanlara, en süratli bir şekilde, konut tarzında verilmesi uygulamasına geçilmiş ve geçtiğimiz
bir yıl içerisinde 300 bin konut halkımıza teslim edilebilmiştir.
Eğitim ve sağlık sektörlerine, 1993 bütçesiyle, bugüne kadarki -gerek gayri safi millî hâsı
ladan gerekse bütçeden- en büyük pay ayrılmıştır.
Kültür hizmetlerinin, hem yurt içinde ve hem de yeniden özgürlüklerine kavuşan Orta As
ya ülkelerinde yaygın bir hale getirilmesi için, kültürel değişim programları uygulanmıştır.
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Dış politikada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetiminde, Nevv York'taki Kıbrıs
müzakereleri yakından takip edilmektedir. Başbakan ve bakanlar düzeyinde yurt dışı seyahat
ler düzenlenerek, görüşlerimiz bu ülkelere aktarılmakta ve karşılıklı görüş alışverişinde bulu
nulmaktadır.
Hükümet programında yer alan askerlik süresinin kısaltılması ve bedelli askerlik yasaları
çıkarılmış ve uygulama alanına sokulmuştur ve mevcut personel rejimini düzeltici yasa tasarısı
hazırlanmıştır.
Yüce Meclisin sayın üyeleri, KİT reformuna paralel olarak, özelleştirme konusunda iki
rakam zikretmek istiyorum :
özelleştirme uygulamalarına başlandığı 1986 yılından 1991 yılına kadar toplam 1 milyar
273 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiştir. 1992 yılı içerisinde, bugüne kadar özelleştirilen
uygulamalardan elde edilen toplam gelir miktarı ise 487 milyon dolar olup, Türk Lirası karşı
lıkları eşittir. Birincisinin Türk Lirası karşılığı 3 trilyon 597 milyar liradır, ikincisinin de Türk
Lirası karşılığı 3 trilyon 581 milyar liradır.
Yüce Meclisin çok sayın üyeleri, bu Hükümet Programıyla ilgili izahatı, böyle bir izaha
tın verilmesine olan inancım nedeniyle verdim. Biz, Hükümet Programına dayalı olarak sizle
rin güvenoyuna layık olduk; binaenaleyh, bunları sizlere duyurmak mecburiyetindeydim ve bu
mecburiyeti yerine getirmiş bulunuyorum. Gayet tabiî ki, bundan sonraki dört yılda da, Hü
kümet Programımızın geri kalan hususları hakkında sizlere aydınlatıcı bilgiler vereceğim.
Bu bilgilere ilave olarak, zamanın kısalığını da göz önünde tutarak, size şu hususu arz
etmek istiyorum : Burada konuşan değerli sözcü arkadaşlarımızın bazı sualleri oldu; bunlara
da çok kısa cevaplar arz edeceğim.
"Denizcilik Bakanlığı" Kanun Tasarısı imzaya açılmıştır. "însân Hakları Bakanlığı"nın
kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı da Meclis gündemindedir.
TRT Kanununa göre, TRT Genel Müdürünün görevden alınabilmesi, TRT Yüksek Kuru
lunun tavsiyesiyle mümkündür. Bu bakımdan, TRT Yüksek Kuruluna, KİT Komisyonunun ka
rarına dayalı olarak gerekli yazı gönderilmiştir; karar beklenmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, kurulma amacına uygun bir tarzda kul
lanılmaktadır. Bu kış arifesinde yardım bekleyen herkese yardım ulaştırılmasına çalışmaktayız.
Fonun kurulduğu 1986 yılından günümüze kadar fondan harcanan paralar, 1986'da 30,
1987'de 69, 1988'de 231, 1989'da 235, 1990'da 548, 1991'de 695, 1992'de 1 trilyon 559 milyar
liradır.
Pınarhisar Çimento Fabrikası ve USAŞ'ın özelleştirilmesi, Hükümetimiz döneminde ol
mamıştır.
Bir üyemizin limanlarımızın özelleştirilmesiyle ilgili bir sorusu oldu. Özelleştirme kapsa
mı içinde henüz böyle bir konu yoktur.
Başbakanlık makamının, Başbakanlığa Bağlı Devlet Bakanlıkları Arasındaki Görev Bö
lümü Genelgesinde, Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'a bağlı hiçbir kuruluş yoktur.
Yurt dışına yapılan yardımlarda daima Kızılay aracı olmuştur. Buna dayalı olarak da, ge
rek Bosna-Hersek'e gerek Arnavutluk'a, gerek Sırbistan'a, Hırvatistan'a, Tacikistan'a, Filis
tin'e -burada rakamlarını okumayacağım ölçekte- toplam 7 551 bin ton gıda maddesi gönderil
miş bulunmaktadır.
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, Başbakanlık bütçesi, gayet tabiî ki, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin tümünü kapsayan bir bütçedir. Dolayısıyla, bu bütçe üzerinde her türlü düşüncenin
söylenmesi, gayet normaldir ve bunu gayet dikkatli dinlemek ve söylenenlerin doğru olanlarını
yerine getirmek, bizim aslî görevimizdir.
Burada bir noktaya açıklık getirmek istiyorum : Geçen yıl da konuşuldu, bu yıl da konu
şuldu; Ayasofya, 1980 yılında ibadete açılmıştır ye bugün de bir bölümünde ibadet yapılmaktadır.
Giyimle ilgili olarak ifade edilen konulara gelince : Bu, kanundan kaynaklanan bir husus
tur. Anayasamızda ve kanunlarımızda gerekli değişiklikler yapıldığı takdirde, bu hizmette ge
rekli düzeltme yapılabilir; ancak, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü Anayasasına ve bugünkü
yasalarına göre, bunun dışında herhangi bir işlemin yapılması söz konusu değildir. Biz, bir hu
kuk devleti olduğumuza göre ve mecliste göreve başlarken mevcut Anayasaya bağlı kalacağı
mıza ve bu Anayasa hükümlerini gerçekleştireceğimize dair yemin ettiğimize göre, bu Anaya
sayı zorlayacak herhangi bir hükmü, ancak, anayasa değişiklik tekliflerini getirip, o anayasa
değişiklik tekliflerini gerçekleştirdikten sonra isteme ve uygulama hakkını haiz olabiliriz.
Ekonomimiz konusunda da birkaç söz söylemek istiyorum : Bugün, Türkiye ekonomisi,
kendi gücüyle'kendini götürebilen bir ekonomi halindedir; yüzde 5,4'lük bir kalkınma hızını
haizdir; 21 milyar dolara varan bir döviz fazlası vardır; ihracat hedefi tutulmuştur, ithalat he
defi tutulmuştur.
Bölgesel kalkınmışlık farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerimize, bir yıl öncesine göre yüzde 211 artışla bir yatırım götürme imkânı sağlana
bilmiştir.
Büyük şehirlerimizin, anakentlerimizin belediyelerine ve küçük belediyelerimize, onların
sıkıntılarını ortadan kaldıracak kaynak transferleri yapılabilmiştir.
istihdam yaratabilme bakımından, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Pla
nı tasarısı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanmış olup, Bakanlar Kurulu gündemin
dedir. Bu çalışma bir kanun tasarısı şeklinde Yüce Meclise sevk edilecektir. Yüce Meclise sevk
edildiği takdirde, beş yıl içerisinde, yalnızca bu bölgemizde 360 bin kişiye istihdam yaratacak
bir imkân ortaya çıkarılmış olacaktır.
Bunun yanı sıra, sağlık ve eğitim hizmetlerinde 1992 yılı gayet başarılı geçmiş bir yıldır,
21 yeni üniversite, 3 teknoloji enstitüsü açılmıştır. Bunlara ilaveten, gece üniversitesi veya ikili
eğitim dediğimiz üniversite uygulamasına geçilmiştir. Buna ilaveten, dışarıdan liseyi bitirebil
me imkânı getirilerek, okuma yaşı geçmiş veya şu veya bu sebeple tahsilini tamamlayamamış
kişilere okuma imkânı getirilmiş bulunmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde bölge hastaneleri sistemine gidilerek, artık, bazı hastalıklara duçar
olmuş vatandaşlarımızın Ankara ve İstanbul'da toplanmaları yerine, Erzurum'da, Van'da, Di
yarbakır'da, Gaziantep'de, Trabzon'da, Samsun'da toplanmaları, böylelikle, yurt sathına yay
gın genel bir sağlık sisteminin geliştirilmesi çalışmalarımız da sürdürülmektedir.
Bu düşünceler içerisinde sözlerime son verirken, bir hususu daha belirtmek istiyorum. Hü
kümetiniz, tüm ulusu -sözümün başında da ifade ettiğim gibi- hiçbir parti farkı gözetmeksizin
sevgi ve saygıyla kucaklayan ve onun emrinde olduğuna inanan, bu inancını da her türlü hare
ketiyle belirtmeye hazır olan.bir hükümettir. Bunun aksini gördüğünüz takdirde, siz sayın milletvekillerimizden, bizi en acı şekilde uyarmanızı bilhassa istirham ediyor; Yüce Meclisi en de
rin saygıyla tekrar selamlıyorum. (Alkışlar)
—
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüzde, Sayın Bakanın konuşmasından sonra bir milletve
kiline daha söz verme durumu mevcuttur. Buna göre, daha önce söz alan Sayın Remzi Kartal,
konuşma hakkını Sayın Mahmut Kılınç beye devretmiştir; buyurun Sayın Kılınç. (HEP sırala
rından alkışlar)
Sayın Kılınç, bundan sonra iki bütçe daha görüşülecektir; lütfen, konuşma sürenize riayet
etmenizi rica edeceğim.
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, süreme riayet edeceğim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık bütçesi
üzerinde görüşlerimi açıklamak için söz almış bulunuyorum. Sayın Başkanlığa ve siz değerli
arkadaşlarıma öncelikle saygılarımı sunuyorum.
Mutlaka, her ülkenin, geçmişten devraldığı, bugün yaşadığı ve daha sonra da yaşayabile
ceği ciddî sorunları vardır. Koalisyon Hükümeti de geçmişten çok önemli sorunlar devraldı.
Aslolan, geçmişten devraldığı sorunları, günün koşullarında, ülkenin gerçeklerine uygun bir
biçimde ve sağlıklı çözüm önerileri getirerek Çözmek ve mevcut olan sorunları asgarîye indir
mektir.
Koalisyon Hükümeti, üç temel sorunu çözmek konusunda iddialı bir protokol hazırladı:
Birincisi, ülkenin demokratikleştirilmesi; ikincisi, ekonomiye bir çekidüzen verilmesi; üçüncü
sü, ülkenin demokratikleşmesine bağlı, şiddet hareketlerinin kökünü kazımak, şiddet hareket
lerine çözüm getirebilmek.
Demokratikleşme konusunda üç ciddî adım atılabildi. Bunlardan bir tanesi, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklik, bize göre, eksik bir biçimde, ülkede yaşayan bir
kısım insanlarımızı, Kürt insanlarımızı dışlayacak bir biçimde yasalaşmış oldu. Düşünün -dünde
bir arkadaşımız burada ifade etti- Şırnak'ta gözaltına alınan bir insanımız 30 gün gözaltında
kalıyor, İstanbul'da veya İzmir'de gözaltına alınan bir insanımız da 2 gün gözaltında kalıyor!..
Şimdi, "aynı suça aynı ceza" prensibi vardır; fakat "ayrı suça ayrı sorgulama" prensibi
diye bir şey, hiçbir yasada söz konusu değildir ve bu, hukukun genel kurallarına da aykırıdır.
Ancak, ayrı suça ayrı ceza verilir; bu doğrudur; ama, bütün suçlarla ilgili yapılabilecek ilk so
ruşturmalar aynı şekilde olur. Yani, şunu varsayalım : İki insanımız polisçe gözaltına alındı
-çok somut bir örnek- ve polis, yapacağı soruşturma için birini 30 gün, birini de 2 gün gözaltı
na aldığı zaman, peşinen, bunları farklı suçlu kabul etmiyor mu? Oysaki, insanların suçlu olup
olmadığı gerçeği, yargılama süreci bittikten, sonra, insanlar yargılanıp, suçu ve bununla ilgili
deliller sübuta erdikten sonra çıkar ortaya. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan de
ğişikliğin bu şekilde yasalaşmasıyla, mahkemelere, daha doğrusu, karakola ve zabıtaya intikal _
eden, oraya kadar götürülen insanlarımız, peşinen, aynı düzeyde değil, farklı düzeyde suçlu
kabul edilmiş olacaklardır.
Onun için, Sayın Adalet Bakanının kamuoyuna da açıkladığı, "aynı suça aynı ceza veya
ayrı suça ayrı ceza" şeklindeki ayırımı doğru değil. "Aynı suça aynı sorgulama; ama, farklı
suça farklı sorgulama" diye bir şey getirmek yanlıştır; bu, sorgulamanın bitmesiyle, cezanın
verilmesiyle ilgili bir süreçtir; o şekilde söylenebilir. Bunun için eksik doğmuştur; bunu kabul
etmek zorundayız. Bu Meclisten çıkmıştır. Tasvip etmeyebiliriz, kızabiliriz, farklı düşünebiliriz;
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ama, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişikliğin bu şekilde yasalaşması, bu ülkenin
gerçeklerine aykırıdır; bu ülkede, özellikle olağanüstü, hal bölgesinde yaşayan insanlarımızın
ciddî bir biçimde endişe duymasına neden olmuştur. Bunu, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki
-belki, kısmet olursa- yıllarda birlikte yaşar, belki de görürüz; umut etmemekle, istememekle .
birlikte.
İkinci bir mesele :.Kapatılmış olan siyasî partiler açıldı. 12 Eylül'ün getirdiği yasalarla
kapatılmış olan siyasî partiler açılırken, bir kısım siyasî partiler de düşüncelerinden dolayı ka
patıldı. Peki, bu ülkede hâlâ düşünce suç kabul ediliyor ve bundan dolayı siyasî partiler kapatılabiliyorsa, biz burada, demokrasinin evrensel değerlerinden veya kurumlaşmış olan değerle
rinden nasıl bahsedeceğiz, bunu nasıl dile getireceğiz?.. Bu, bana göre, Türkiye'nin ayıbıdır.
Sosyalist Parti kapatıldı, benim Partim hakkında da, kapatılmasıyla ilgili, Anayasa Mahkeme
sinde dava açıldı. Bunlar, düşünce suçudur...
Tasvip edilmeyebilir, katılmayabilirsiniz...
M. SADIK AVÜNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Düşünce suçundan dolayı değil...
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Katılmayabilirsiniz; ama, düşünce suçudur, düşünce
suçundan dolayı da hiç kimse yargılanamaz.
M. SADIK AVÜNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Fark var fark...
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen...
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Sayın milletvekili, demokrasi ve demokratlık nedir, bi
liyor musunuz? İnsanın karşıtıyla ilgili, kişilerin karşıtlarının düşüncelerini savunabilmesiyle
ilgili gerekli koşulları yaratma mücadelesidir. Eğer ben...
KADİR BOZKURT (Sinop) — O mücadele size başkalarını öldürme hakkını vermez!
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Eğer ben, karşıtımın, düşüncelerini yaygınlaştırması,
geliştirmesi, zenginleştirmesiyle ilgili gerekli koşulları yaratmak gibi bir mücadelenin içinde
değilsem, her şeyi kendime göre uyarlıyor ve her şeyi kendime göre düşünüyorsam, benim demokratikliğim tartışılır. Demokratlık bu değildir. Demokratlık, benim karşıtıma, düşünceleri
ni açıklama imkânının verilmesidir. Esasen, bu ülkede, bu tür tedbirlerden dolayı zaten bugü
nü yaşamak zorunda kaldık. İnsanlarımız, kendi düşüncelerini çok açık ve net bir biçimde ifa
de etme imkânını bulabilseler, bu fikirlerinden dolayı cezaî soruşturma ve kovuşturmaların dı
şında kalabilseler, sanıyorum çok daha rahat bir ülkede, güzel bir ülkede, insanca, birlikte ya
şamanın koşullarını çok daha iyi yaratacağız.
M. SADIK AVÜNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Ne güzel konuşuyorsun...
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Biz, her zaman güzel konuşuruz.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım...
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Biz-her zaman güzel konuşuruz; dilenirse, konuşma!a-v
rımızı başka platformlarda da dile getirme imkânımız var.
Şimdi, Koalisyon Hükümetinin getirdiği bir de ILO sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler Yüce
Meclisin onayından da geçti; ama, ülke, kendi iç hukukunu bu sözleşmelere uydurmadığı süre
ce, bunun bir kıymeti harbiyesi yok.
Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışma hayatının aksayacak yanlarından dolayı bizi sadece
kınayabilir ve bu örgütün başka bir müeyyidesi de yoktur. Onun için, Yüce Meclisin, öncelikle,
çalışma yaşamıyla ilgili iç hukukunu ILO sözleşmelerine uyarlaması gerekiyor.
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Bir de, ekonomiyle ilgili bir olay var: Bakınız, burada da farklı düşünüyoruz. Bu kürsüye
çıkıp, özellikle enflasyonla ilgili düşüncelerini dile getirenler, bana göre, ülkenin gerçek sorun
larına eğilmek zahmetinde bulunamıyorlar.
Bir kere, enflasyonun yapısal sorunu var. Bu ülkede, devlet, o kadar katı merkeziyetçi ve
nicel olarak da o kadar büyük ki, bunun altından kalkmak mümkün değil. Hepinizin kendi
ilinde yaşadığı çok somut bir örnek vereyim: Mesela, benim ilimde 5 milyon liralık bir sulama
kanalı inşaatını ihale etmek için vatandaş önce Köy Hizmetleri ti Müdürlüğüne müracaat eder.
Buraya bağlı olan Toprak Su Teşkilatı, bölgede bir etüt yapar. Etüdün sonucu Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gelir. Bakanlık, oturur, karar verir, programa alır, bu ilgili ile -varsayalım
Adıyaman'a- geri döner ondan sonra iş ihale aşamasına gelir ve ihale edilir!
Şimdi, bu kadar katı bir merkeziyetçi mekanizmayla, ekonomiye çekidüzen vermek müm
kün değil. Bu, bir yapısal sorundur.
Koalisyon Protokolünde de, devletin yeniden demokratikleştirilmesi veya yapılandırılma
sıyla ilgili bir ilke vardı. Devlet, bu anlamıyla ele alınmadığı, nicel olarak küçültülüp, nitel ola
rak büyütülmediği sürece, enflasyon denilen olayın önünü almak mümkün değildir. Nihayet,
iktidara gelmiş olan ve bu ülkede iktidarda olan bütün siyasî partiler, maliye; ama, sadece ma
liye ve para politikalarıyla enflasyonu küçültmek gibi bir uğraşın içine girdiler; fakat, bugüne
kadar da bunu başaramadılar ve bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü, bu yapısal soru
nun üstesinden gelmek gibi bir düşünceleri yok.
Yapısal sorunla ilgili ikinci bir yan var, o da KİT'ler. Onun da devredilmesi, devletin bu
uğraştan elini eteğini çekmesi gerekli. Bu da yapısal bir sorun, bunun da üstesinden gelmek lazım.
tşte, bakınız,.devletin yeniden organize edilmesinin, yeniden yapılandırılmasının enflas
yonla bağlantısı belki yok gibi görülecektir; ama, hayır, direkt bağlantısı vardır, tşte, bu da
farklı bir görüş; bunu da dinlemek zorundayız, birbirimizi anlamak zorundayız.
Kısaca...
Sayın Başkan, sanıyorum sürem...
BAŞKAN — Doldu, lütfen...
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Belki başka bir yerde daha uzun konuşma imkânını bulabiliriz... Onun için, ben şimdilik
saygımı sunuyor ve hepinizi selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılınç.
Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
r

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sorumuz var Sayın Başkan...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, soru...
BAŞKAN — Başka soru soracak var mı efendim? Yok.
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır.
Buyurun Sayın Hatinoğlu.

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Devlet Bakanından sorum şu :
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında çalışan 7 görevlinin 31.12.1992 tarihi itibariyle sözleşmele
rine son verilmektedir; ancak, daha önceki çalışma yıllarına baktığımızda, bu kişilerin geçmiş
yıllardaki hizmetleri itibariyle çok başarılı olduklarını görmekteyiz. Sicillerinde, başarısızlıklarını
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belirleyen en ufak bir yazı da bulunmayan, özellikle uzman niteliğinde olan ve aynî unvanlarla
1.1.1993 'ten itibaren sözleşmeleri yenilenmeyecek ve hizmet dışı bırakılacak olan bu kişilerin
yerine, 1992'de, yani bu yıl aynı unvanlarla yeniden personel alındığını görmekteyiz.
Eğer bunlar kadro fazlası personel durumunda iseler, yine aynı unvanlarda başka yeni per
sonel niye alınmıştır? Acaba bu konuda Toplu Konut İdaresi Başkanlığının hissi bir durumu
mu vardır? Başbakanlığın bu konuda bir bilgisi var mıdır?
* '
•
'
Özellikle bu arkadaşların isimlerini burada okumakta bir mahzur görmüyorum : Bahattin Uzun, Nihat Kaya, Halil Karakuş, Ali Gözübenli, Kemal Alp, İhsan Alperen ve Ahmet Akar
ca. Bu arkadaşların işlerine 1.1.1993 tarihinden itibaren son verilmektedir.
Sayın Devlet Bakanımdan, bu konudaki düşüncelerini ve bunların tekrar görevi erine "ia
deleri konusundaki fikirlerini ve açıklamalarını bekliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu.
Sayın Coşkun Gökalp; buyurun.
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, şu sorularımın cevabını Sayın Bakan
dan beklemekteyim :
Efendim, Anayasanın 133 üncü maddesi, "Radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet
eliyle kurulur ve idareleri tarafsız>bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir. Kanun; Türk Dev
letinin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzuru
nu, genel ahlakı ve Anayasanın 2 nci maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini
koruyacak tarzda yayın yapmasını düzenler ve Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim or
ganlarının oluşturulmasında ve her türlü radyo ve televizyon yayınlarında tarafsızlık ilkesini
gözetir" demektedir. Bu, Anayasamızın emredici 133 üncü maddesidir.
BAŞKAN — Şimdi sual...
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bugün TRT'nin, bağımsız olduğunu, tarafsız yayın yap
tığını söyleyebilecek bir tek kişi var mıdır? Muhalefetteyken TRT'den en fazla şikâyetçi olan,
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşları idi. Şimdi ne oldu?
Dünya mı değişti? Yoksa, Başbakan olunca Sayın Demirel'in görüşleri mi değişti? Yoksa, Koa
lisyon Hükümetinin tutumuyla, uygulamalarıyla, Türkiye'de, muhalefetteyken başka iktidar
dayken başka görüşler politikada egemen olmaya mı başladı? Bu politikaları uygulamaktan
rahatsız olmuyor musunuz? Tarafsız radyo ve televizyon yayınları ne zaman başlayacaktır?
Bu sorularımın cevabını Sayın Bakandan bekliyorum.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gökalp.
Sayın Bakan, şimdi de cevap verebilirsiniz, yazılı da cevap verebilirsiniz; hatırlatmak be
nim görevim; zatı âlinizin takdirine bağlı.
Buyurun.
„
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, eğer uygun görürse
niz, her iki değerli milletvekili arkadaşıma yazılı olarak cevap arz edeyim efendim.
BAŞKAN — Hayhay efendim; takdir zatı âlinizindir.
Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum; Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
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1. — Başbakanlık 1993 Malî Yılı Bütçesi
A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101
111

112
113

114

116
117
900

Açıklama

Lira

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bakanlıklararası İşbirliğinin Sağlaması ve Hükümetin Genel
Siyasetinin İzlenmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Kadro Politika
sının Tayini
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Enformasyon Kamuoyu Oluşturma ve Halkla ilişkiler Hiz
metleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Aile Araştırma Koordinasyon ve Eğitim Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kadının Statüsü ve Sorunları Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
TOPLAM

1 553 213 000 000

173 809 000 000
51 966 000 000

20 047 000 000

299 991 000 000
51 872 000 000
7 368 000 000
8 227 302 000 000

10 385 568 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanlık 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.
2. — Başbakanlık 1991 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Başbakanlık 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
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Başbakanlık 1991 Malî Yılı Kesinhesabı
A — CETVELİ

Prog.

A ç ı k la m a

101

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
LAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bakanlıklararası İşbirliğini Sağlamak ve Hükümetin Ge
nel Siyasetini İzlemek
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Enformasyon, Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişkiler
Hizmetleri •
BAŞKAN — Kabul edenler.../Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Sıkıyönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
.
Aile Araştırma Koordinasyon ve Eğitim Hizmetleri

111

112

113

114

115

116

Genel ödenek
toplamı

Toplam
harcama

448 867 694 400

430 087 577 800

41193 680 000

44 235 857 700

8 749 085 000

5 335 429 100

7 901 872 000

8 950 750 200

87 242 315 100

73 403 505 700

1 075 090 800

24 715 385 000

' 992 241 300

15 031284 400

Ert
devr
ö

Prog.

117
I
ö
|

900

990

Genel ödenek
toplamı

Açıklama
BAŞKAN — Kabul edenler... Rmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kadın Statüsü ve Sorunları Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Rmeyenler... Kabul edilmistir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
'
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Başbakanlık 1991 mâlî yılı kesinhesabının bölümleri ka
bul edilmiştir.

Toplam
harcama

Erte
devr
öd

1093 256 200

269 891 900

259 725 765 700

236 145 877 600

1 161 755 200

774 900 000

38

881725 899 400

815.227 315 700

38
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Başbakanlığın, 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı
olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar)
B) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi
2.'— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımıza göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar.
Gençlik ye Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz alan sayın üyelerimizi okuyorum:
Grupları adına :
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen,
Refah Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş,
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın İsmail Kalkandelen,
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu,
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya;
Şahısları adına :
Lehinde, Konya Milletvekili Sayın Servet Turgut,
Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Sayın Mukadder Başeğmez.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
îlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Sayın Mehmet Sevigen'in.
Buyurun efendim.
Bu bütçede gruplar adına konuşma süresi 20 dakika, şahıslar adına 10 dakikadır; sürelere
riayet edilmesini rica ediyorum.
• ,
CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesiyle ilgili sözlerime başlarken,
şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar sunarım.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesi 800 milyar lira civarındadır; ayrı
lan bu parayla, spora yatırım yapacak, gençliğe hizmet verecek, gençlik için tesisler kuracak,
gençliği eğitecek ve buradan artan parayla da yatırımlar, olimpiyatlar yapacaksınız!.. Bu ülke
de 1 milyonu aşkın lisanslı sporcu var, sayıları 5 milyonu aşkın, sporla uğraşan bir kitle var,
spor yapma çağına gelmiş en az 20 milyon genç var, spora gönül, emek, duygu vermiş milyon
larca insan var; ama, maalesef, bu ülkede halen sporun potansiyelini, sporun gerçeğini bilme
yen, en azından bilmezlikten gelen bir Hükümet politikası var... İşte en son örnek : Yatırımlar,
transferler, yolluk ve ödenekler, spor faaliyetleri ve bunun gibi bütün harcamalara layık görü
len rakam sadece 270 milyar civarındadır. Bu parayla, 33 federasyonun faaliyetini mi devam
ettireceksiniz, yarım kalan tesisleri mi tamamlayacaksınız, yeni tesisler mi kuracaksınız; 20 milyon
genç insanın hiç olmazsa onda birine dönük hizmet mi götüreceksiniz; yoksa, şu meşhur olim
piyat rüyasıyla ilgili yatırımlara mı çaba sarf edeceksiniz?!
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bırakın geniş kitlelere spor yaptırmayı, çalışan fede
rasyonların faaliyetlerini engellemeyin. İşte, sporumuz böylesine karmakarışık, böylesine sa
hipsiz...
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Sporun içinden geldiğini iddia eden Sayın Bakan ve Sayın Hükümetin spora bakış açısı
ve spora ayırdığı para budur!
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında iktidar ve muhalefet milletvekillerinin jtek uz
laştıkları konu, spordur. Olimpiyat Yasası, Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleriyle il
gili Yasa geçen yıl Mecliste tüm partilerin ittifakıyla geçmişti. Şimdi Sayın Bakana sormak isti
yorum : Bu denli ortak çaba içerisinde girdiğimiz bir konuda -bu ülkede milyonlarca, trilyon
larca lira har vurulup harman savruluyor, bazı bölümlerde peşkeş çekiliyor- 800 milyar gibi
bir para ayrıldığı zaman yer yerinden oynuyor.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özür dileyerek söylemek istiyorum : Türkiye'nin genç
liği, maalesef bu Hükümetin spor politikasında aynı dili konuşmuyor. Türkiye'de çalışan genç
liğimiz vardır ve ilgili Genel Müdürlüğün adı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" olduğu
için, bu Genel Müdürlüğün, çalışan gençlik için neler yaptığını merak ediyorum. Belirtmek
isterim ki, genç insanlarımız, iş bulma çabası içerisine girip, çeşitli saatlerde ve çeşitli günlerde,
değişik yerlerde sigortasız olarak çalışmaktadırlar; ama, Çalışma Bakanlığının ilgilileri, onla
rın ne şartlar altında çalıştıklarını gidip kontrol etmiyor; hatta sigortalı mıdırlar, değil midirler
konusunda bir araştırma bölümü kurup, karın tokluğuna çalışan o insanlarımızla, gençleri
mizle ilgilenmiyor. Çalışma Bakanlığı, bırakın iş ve çalışma saatlerini, bu insanlara, genç in
sanlara, tatil yapma imkânı tanıyacak bir olgu içerisine bile girmiyor.
Bunun yanında özel sorunlara değinmek istemiyorum. Tabiî, Sayın Bakan, "bu bizim so
runumuz değildir" diyebilir; ama gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığı, diğer bakan
lıklarla diyalog kurarak, gerek ortaöğrenim gerekse üniversite çağındaki gençlerimizin özel so
runlarıyla ilgilenecek bir bölüm oluşturamaz mıydı?
Sayın milletvekilleri, bunun yanında, Türkiyemizde, oldukça büyük sayıda işsiz bir genç
lik var. Bu işsiz gençliğimiz, iş bulma çabasıyla, 10-20 kişinin alınacağı yere binlerce sayıda
ve kuyruklar halinde başvurup, imtihana girmeye gayret ediyorlar. Biliyorsunuz, çoğu millet
vekillerinin kapısı önüne gelip, bu insanlar, torpil yapmak için çabalar sarf ediyorlar. Acaba,
bu Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü ve ilgili Bakanlık, bu insanların adaletli bir seçimle işe
girebilmelerini kolaylaştırmayı sağlayacak bir sistem getiremez mi?
. Sayın milletvekilleri, birde özürlü gençliğimizin durumu var. Türkiye'nin yaklaşık 5 mil
yonu özürlü ve sakattır; bunun ise 1,5 milyon civarı da gençtir. Bunlarla ilgili, acaba, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü ve ilgili Bakanlık ne yapmıştır? Sayın Bakanım biraz sonra zannedi
yorum söz alacak, anlatacak bize.
Sakatlarla ilgili olimpiyatlar ve yarışmalar vardır. Ayrıca, sakatların, devlette ve belediye
lerde yüzde 2,5'luk bir kontenjanı vardır.
Acaba, gençlikle ilgili Devlet Bakanlığımızın sorumluları, gidip de, bu yerlerde çalışabile
cek olan genç ve özürlü insanlarımızın, kadrolara, belediyelerde ve özel şirketlerde, özürlülerin
alınıp alınmadığını araştırdı mı, soruşturdu mu; hiç merak edip bunu düşündünüz mü?
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği genç
lik, bugün burada, kendisiyle ilgili söylenecek sözleri bekliyor. Yıllardır bütün siyasî partilerin
üzerinde durduğu, seçme yaşının 18'e, seçilme yaşının da 25'e inmesiyle ilgili yasa tasarısı ko
nusunda gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Hükümete baskı yapılıp ya
pılmadığının, bu konuda çalışma yapılıp yapılmadığının hesabını soruyorlar dışıradı bizlere; ben
.» . '
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de Sayın Bakana soruyorum : Acaba, gençlerin bu konudaki istekleri doğrultusunda ne kadar
gayret sarf etti?
Hepiniz çok iyi bilirsiniz, okuyan gençliğimizin okul sorunları vardır. Genç kızlarımız yurt
lara girebilme konusunda torpil aramak için kapı kapı dolaşmaktadırlar. Okullar açılmış; ama
insanlar hâlâ yurtlara girebilmek için çaba sarf ediyorlar...
Eğer gençlikten sorumluysanız, bu genç insanların önüne düşeceksiniz, onları gereken yerlere
yerleştireceksiniz.
Bu genç insanların kredi sorunları vardır. Bu kredi sorunlarına kim sahip çıkacaktır?..
Gençlikten sorumlu Devlet Bakanlığı sahip çıkmayacak da bu genç insanlara, arkadaşlarım,
sizler, ben veya bir başkası mı torpil yapacak?! Gidip kapı kapı el açarak torpil.mi bulacak
lar?! Bu Bakanlık niye kurulmuş? Bu genç insanların sorunlarına çare bulmak için kurulmuş.
Konuşmama bir espri katmak istiyorum : Gençlik ve spordan sorumlu Sayın Devlet Baka
nım, Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'la birlikte maça gittiği zaman golde seyredemiyoruz;
çünkü, televizyon hep kendilerini gösteriyor ve maçda seyredemiyoruz; o bakımdan, rica ede
ceğim, gençlik ve spordan sorumlu Sayın Devlet Bakanım ile Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağ
lar maça beraber gitmesinler!.. (Alkışlar)
Genç insanlarımızın sağlık sorunlarıyla zaten ilgilenmiyoruz. Üniversitelerimiz, spor ya
pan gençlerimize kapalıdır ve bu husus da ayrı bir sorun olarak önümüze geliyor.
Sayın Başka.n, değerli milletvekilleri; bana göre Türkiye'nin gençlikle ilgili en önemli ko
nusu, özürlü, işsiz ve fakir bu gençlerimizin kendi aralarındaki diyalog ortamının kurulamamasıdır. Onların birbirleriyle fikir alışverişi yapmaları için müsait bir ortam sağlamak zorun
da olduğumuza inanıyorum. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve eğer
bir çalışma yapılmadıysa, bu gençler arasında diyalog kurma çabasını sağlayacak bir ünitenin
Bakanlıkta kurulmasını istiyorum. Böylece, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri -konu çok ve
vakit az olduğundan- gençlerle ilgili bölümü bırakarak, spora geçmek istiyorum; çünkü, spor
yapanlar da hep gençler olduğundan, gençlik ve spor, beraber kavranıyor.
Futbol Federasyonuna bir seçim yaptık; ama bana göre biraz adaletsiz oldu. Çünkü, bu
seçimde, -tamam, Futbol Federasyonu profesyonel olabilir- Birinci Ligdeki 16 takımımız 72
delegeyle, tkinci Ligdeki 48 takımımız 36 delegeyle, Üçüncü Ligdeki 166 takımımız 27 delegey
le ve yerel liglerdeki toplam 4 465 takımımız 10 delegeyle temsil edildiler.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu uzun süre yazışma yapıp, bu konuyu Ba
kana aktarmasına rağmen, Sayın Bakanımızın Bakanlığından şu ana kadar bir cevap alınama
mıştır, Sürekli değişik bakanlıklardan ve genel müdürlüklerden lütfedilip kendilerine cevap ve
rilmiştir. Yazışmalar da buradadır sevgili arkadaşlarım.
Sporumuzun en önemli sorunlarından birisi de, sporcu sağlığıyla ilgilidir. Sosyal güvenlik ı
kurumuna bağlı olmayan sporcularımızın sakatlık ve hastalıklarına harcanacak parayla ilgili
olarak, Genel Müdürlüğümüz ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında, sosyal güven
likleri olmayan amatör sporcuların tedavisi konusunda güzel bir uygulama vardır; ancak, bu
güne kadar, bu konuyu üstlenen Gençlik Spor Vakfı, parasal sıkıntı nedeniyle bunu yeterince
yerine getirememiştir. Gençlik Spor Vakfımız bu gençleri -Sayın Bakanımın da haberi vardırtedavi edecek parayı bulamıyor; ama, Gençlik Spor Vakfımız -Sayın Bakanımın emrine rağmen2,5 milyar liraya mal olan bir günlük toplantı yapabiliyor!.. Bir günde 2,5 milyar lira parayı — 238 —
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harcayıp, Gölbaşı'ndaki tesislerde bir genel kurul toplantısı yapıyorlar; Sayın Bakanın
"yapmayın" talimatına rağmen. Gazeteler bunu 24.6.1992 tarihinde yazmıştır, kupür burada
dır. Sayın Bakan rica etmesine rağmen, bu arkadaşlarım, tedaviye para bulamazlar; ama, bir
günde 2,5 milyar lira parayı, harcamaya para bulurlar!
Sevgili arkadaşlarım, bir başka konuya geçmek istiyorum. Başbakanımız geçen gün bura
da, "biz Urfa'da seçim kazandık" demiştir; ama Urfa'da, 30 bin kişilik ve 59 milyar liraya
mal olan bir stadın da temeli seçimden önce atılmıştır. Oysa, orada, bir senede sadece 22 bin
seyirci stada gitmiştir; ama biz oraya 30 bin kişilik stat yapıyoruz!
Yapmayalım demiyoruz; elbette yapacağız, Türkiye'nin her tarafı bizimdir; ama örjce, ih
tiyaç duyulan yerlere, spor potansiyelinin büyük olduğu yerlere -elbette, Urfa'ya da stat yapacağız»yapmakta ve dağıtımın adaletli olarak yürütülmesinde fayda vardır.
' Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de amatör sporumuz oldukça perişan vazi
yettedir. Amatör sporcularımız, kendilerine saha bulma imkânını elde edemiyorlar. Türkiye'de
amatör kulüplerimiz federe ojduğu müddetçe, sahalarımız da kapatılıyor.
Doğuda ve güneydoğuda bazı yörelerimizde sporcularımız can güvenliği bakımından sı
kıntı içindeler ve spor yapamaz durumdadırlar.
istanbul ve diğer büyük şehirlerimizde amatör spor kulüpleri gün geçtikçe artıyor; ama
bu yörelerdeki sahalarımız da gün geçtikçe azalıyor.
Büyük illerimizdeki spor sahalarını, çimlendirmek amacıyla, kapatıyoruz; ama yeni spor
tesisleri de yapmıyoruz.
Amatör sporcularımıza sahip çıkmazsak, oradan yetişecek gençlerimizle, yarın, rüyasını
gördüğümüz olimpiyatlarda yarışına imkânını bulamayız. Tesisiniz olur; ama sporcu bulamaz
sınız, eğer o spor sahalarını yapmazsanız.
TRT ve basından da biraz bahsetmek istiyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. TRT
ve basın, bildiğiniz gibi, amatör sporcularımıza pek önem vermemekte, TRT sadece profesyo
nel kulüplerin büyük maçlarını göstermektedir.
Bizim vergilerimizle yaşayan bir kurumun -TRT'yi yıllardır arkadaşlarımız anlatıyorlaramatör spora da biraz ağırlık vermesini, Sayın Bakanın amatör sporculara sahip çıkmasını is
tiyorum, arzu ediyorum.
Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonuna yaklaşırken size fonlarla ilgili olarak birkaç ör
nek vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi; bakanlıkların değişik fonları vardır; bu fonlardan, ba
kanlar, çeşitli yörelerdeki, ihtiyaçları olan, spor kulüplerine yardım ederler. Spordan sorumlu
Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz, sağ olsun, spordan gelen bir arkadaşımız, spo
run sorunlarını bizim kadar, hatta bizden o çok iyi bilir; ama, şunu anlatmaya çalışıyorum :
Eğer spordaki adaletsizliğe siz sebep olursanız, sporda dengeyi kurmak mümkün olmayacaktır.
Spordan sorumlu Sayın Devlet Bakanımız, İsparta'ya 1 milyar lira, fondan, yardım etmiş;
bunun arkasından, Çatalca Belediye Başkanı Gülay Atığ'a -Doğru Yol Partili- 500, milyon lira
yardım etmiş; onun arkasından, Trabzon'a 10 milyar lira yardım etmiş. Belgesi buradadır... Bu
belgeyi kendilerine biraz sonra vereceğim. Sayın Yılmaz Bakan olduktan sonra, Trabzon'a para
yağıyor... Tabiî ki, Trabzon'a da para verecekler, bunu kınamıyorum.
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Yalnız, burada şunu anlamak istiyorum : Her tarafa para verilecek; ama, Trabzon'da amatör
spor kulüpleri kapatılırken, Trabzonspor'a para vermek, bana göre günahtır. Trabzon'da 5 ta
ne amatör spor kulübü kapatılmıştır; 104 tane kulüpten 5 tanesi bu dönemde kapatılmıştır.
Benim burada anlatmaya çalıştığım şudur : Doğuda ve güneydoğuda spor yapmak için
saha bulunamazken, İstanbul'un çeşitli semtlerinde spor yapılacak yerlere apartmanlar diki
lirken, oralarda spor yapmak için saha bulunamazken, belediyelere boyun büken genç sporcu
larımız dururken, böyle, ihtiyacı olmayan spor kulüplerine para vermek, bana göre haramdır.
Şunu da sormak istiyorum : Trabzon'un Bakanı mısınız, İsparta'nın Bakanı mısınız, yok
sa Türkiye'nin Bakanı mısınız, Sayın Bakanım? (CHP sıralarından alkışlar)
Bu genç insanlara söyleyeceğiniz sözleri ben burada zannediyorum ki soramadım; ama,
onlar, size bunu, meydanlarda sahalarda soracaklardır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP döneminde tsmet özarslan zamanında; SporToto Teşkilatının verdiği formalar ve eşofmanlar vardı; biliyorsunuz, bunlar amatör sporcula
ra dağıtılırdı. Seçim döneminde, bu eşofmanları alıp, TIR'a yükletip, götürmüş^ seçim bölge
sinde dağıttırmış! Oralara dağıttırsa bile, tsmet özarslan, tekrar Oradan seçilip buraya gelemedi!..
Siz kendi seçim bölgelerinize dilediğiniz kadar yatırım yapın; bu iş, parayla pulla olmu
yor; bu iş, tamamen, sevgi işi, gönül işi, dürüstlük işi, hizmet işidir. Onun için, bulunduğunuz
mevkiler kalıcı değildir, bu mevkiler geçicidir ve mevki sahibi insanlar, adaleti eşit şekilde da
ğıtmak zorundadır. Hangi bakanlıkta olursanız olun, gençleri ayırmadan, spor kulüplerini ayır
madan, sporcuları ayırmadan, eşit olarak hizmet etmek zorundasınız; edemezseniz, o insan
lar, bir gün bunun hesabını sizden sorarlar.
Sevgiler, saygılar sunuyorum Yüce Kurula; sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Sevigen.
Refah Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş.
Buyurun Sayın Erbaş. (RP sıralarından alkışlar)
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Par
tisinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlıyorum.
Görüşülen bütçe, istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençliğin bütçesidir. Anaya
samızın 5 inci maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri sayılırken, sonunda, "insanın maddî
ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar" denilmektedir, tşte, devlet, kendi
sine tahmil edilen, maddî varlığın gelişmesi vazifesinden olarak, sporun gelişmesini de yüklen
miş bulunmaktadır ve bu hususta, 3538 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı olarak Gençlik ve
Spor Müdürlüğü kurulmuştur.
Bu Genel Müdürlüğün bütçesine baktığımız zaman, görüyoruz ki, 75 milyar lirası perso
nel giderlerine ve 80 milyar lirası diğer cari harcamalara olmak üzere toplam 155 milyar Türk
Lirası cari harcamalara, 95 milyar lirası yatırım harcamalarına ve 482 milyar 967 milyon lirası
transfer harcamalarına olmak üzere, toplam 732 milyar 967 milyon Türk Lirası ayrılmış bu
lunmaktadır. Bu da göstermektedir ki, devlet, gençliğimizin maddî varlığının gelişmesi için ay
rılan bu bütçeyi^enel bütçeye oranladığımız zaman, yani, 397,7 trilyonu 737 milyar 967 milyo
na böldüğümüz zaman, genel bütçenin ortalama altıyüzde l'ini bu iş için harcamaktadır.
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Türkiye'nin yüzölçümü ve spor tesislerinin durumu düşünülecek olursa, bu bütçenin çok
küçük olduğunu ve bu konuda Hükümetin spora pek sıcak bakmadığını görmekteyiz.
Yine, 1992 bütçesine göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1993 bütçesindeki artış,
yüzde 59 civarında olmuştur.
Ülkemizdeki enflasyonun yüzde 70'lerde olduğu düşünülürse, bütçede reel bir artışın ol
madığı, bilakis, gerilemenin söz konusu olduğu açıkça görülmektedir.
Devletin yatırım için ayırdığı 95 milyar Türk Lirasına ilaveten diğer fonlardan (bilhassa
kumar fonlarından, Spor-Toto'dan Spor-Loto'dan) gelecek paralar da 93 milyar kabul ediliyor
ve tüm yatırım 188 milyar olarak ön görülüyor.
Türkiye'de 10 binin üzerinde tesis olduğu düşünülecek olursa, her bir tesise 1 milyon 800
bin liralık bir pay düşmüş oluyor. Bu miktarla, bu tesislerin boya ve badanası dahi yapılamaz.
Onun için, biz diyoruz ki, Hükümet, spora sıcak bakmamaktadır.
Yine, 2000 yılında olimpiyatların İstanbul'da yapılması düşüncesi büyük bir olaydır ve
Türkiye'nin Ortak Pazara girmesinden de önemlidir; Türkiye'yi dünyaya tanıtacak, kültürünü
dünyaya yayacak bir şanstır. Bu şansı iyi kullanmak lazımdır. Türkiye'nin propagandasını iyi
yapmalıyız. Türkiye'nin büyük ülke olduğunu kanıtlamalıyız. Şimdiden bu olimpiyatlara ha
zırlanmalıyız. Bu bütçeyle hazırlanmamız da mümkün değildir.
Yine, Hükümetimiz, "spor" denince, sadece futbolu anlar haldedir. Futbol Federasyonu
dışındaki 33 federasyonun başkanlık seçimleri bugüne kadar yapılamamıştır.
"Demokratikleşme ve seçimle işbaşına gelme" laflarında mangalda kül bırakmayan Koa
lisyon Hükümetinden, bir an önce bu federasyonlara el atarak, başkanlık seçimlerini yaptır
ması ümit edilir.
Karadeniz oyunları düzenlenmesi için, Hükümetin, seyahatten başka bir şey yaptığını gör
memekteyiz. Bu hususta birçok bakan, Türk ve Müslüman cumhuriyetlere seyahatler yaptılar;
ancak, icraat olarak hiçbir şey göremedik.
Gençlik ve spor bakanlığının kurulması elzemdir. "Spordan sorumlu Devlet Bakam" sö
zü, gençliğimizi incitmektedir. Bu hususa bir genel müdürlük seviyesinde bakılması doğru de
ğildir. Bunu, gençlik adına arzu ediyoruz.
Sportif temaslarla yurt dışına giden takımlardan ve oyunculardan Konut Fonu alınmama
sı için yapılan müteaddit başvurular akim kalmıştır. Bu, yurt dışı temasları kısıtlamakta; ta
kımlar ve kulüpler, yurt dışı sportif temaslardan ve müsabakalardan geri kalmaktadırlar.
Ben, tekvando antrenörü olarak, iki maç için İran'a gittim ve ikisinde de cebimizden para
ödedik; üçüncü maç için gidemedik. İran'a gittiğimizde 6-7 takımla maç yapmıştık ve Türki
ye'deki tekvando sporunu o zaman İran'da büyük ölçüde tanıtmıştık. Ancak, parasızlık ve Konut
Fonu yüzünden bir daha gidemedik. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz.
Amatör spor kulüplerine ne gibi yardımlar düşünülmektedir?
Bugün sporun ruhu, amatörlükten geçmektedir. Güreş eğitim merkezleriyle, diğer ferdî
sporlar için eğitim merkezlerinin kurulup geliştirilmesinin ve malzeme ve personel yönünden
güçlendirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz.
Doğu ve güneydoğudaki spor kulüplerinin futbol ligindeki durumları pek iç açıcı değil
dir; ikinci ligte tutunmaya çalışmaktadırlar; puan durumlarına baktığımızda, her yıl, son üç
sıra sınırında kaldıkları görülmektedir. Bu durum da, bölgede spora olan ilgiyi azaltmaktadır.
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Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi milyonlarca taraftarı olan kulüplerle bu kulüple
rin rekabet etmesi düşünülemez.
Adil bir rekabet ortamı için, devlet, başta Vanspor olmak üzere, Diyarbakırspor, Elazığspor, Urfaspor, Maraşspor gibi takımlara sporcu ve teknik adam yardımı yapmalı ve bunlar
dan her biri için mastır plan uygulanarak, birinci lige çıkmaları sağlanmalıdır. Bu mümkün
değilse, bir yasa çıkarılmalı ve bu kulüpler, birinci ligte oynatılmalıdır.
Keza, bu bölgelerdeki gençlik ve spor il müdürlüklerinin güçlendirilmesi ve başta ata spo
rumuz güreş olmak üzere, tüm ferdî sporlar için kaliteli antrenörler gönderilmesi gereklidir.
Gençliğimiz sahipsizdir. Yükseköğrenim gençliğinin sorunları vardır :
Okullardaki harçların yüksekliği, gençlerimizi yıldırmakta; harçlıklarından ve gıda mad
delerinden kestikleri paraları buraya yatırmaktadırlar.
Yurt sorunları vardır. Kız öğrencilerimiz, barınacak yer bulamamaktadırlar. Sadece An- '
kara'da, 4 bin kız, yurt bulamamış ve açıkta kalmıştır. Bunların sorunlarına eğilinmesi gerek
mektedir.
Keza, kız öğrencilerden inançları gereği başörtüsü takanlar, yurtlarından atılmaktadırlar.
Bu soruna da âcil çözüm getirilmesi gereklidir. Çünkü, gençler, iki cendere arasına sıkıştırıl
mışlardır, ya inancına rağmen başını açacak veya öğrenim hakkından vazgeçecek. Bu, toplum
daki iç barışı zedelemektedir.
Sanayideki gençlerimiz, istikballerinden emin değillerdir. Kendi işyerlerini açabilmek için,
devlet babanın sanayiye önem vermesini beklemektedirler.
Sanayi sitelerinin durumu yürekler acısıdır. Bu sitelerde, ne bir spor tesisi ne de bir mescit
bulunmaktadır. Bu kesimin gençliği, sanayi sitelerine spor kompleksleri kurulmasını arzu et.mektedirler.
köydeki gençlik, kan ağlamaktadır. Topraklarının kendilerini geçindirmeye yetmediğini,
fazla verim alamadıklarını, ürettiklerini de pazarlayamadıklarını beyan etmektedirler. Köyler
de gençlere yönelik hizmetlerin hiç olmadığını da ifade etmektedirler. Bu kesimin gençlerini
gözden çıkarmamalıyız, ileride bunların hepsi büyük şehirlere göç edecek ve şehirlerdeki prob- '
lemler artacaktır. Şimdiden tedbirlerin alınmasını talep etmekteyiz.
Şehirdeki gençler için, ne bir spor ne de bir oyun alanı bulmak mümkün. Beton yığınları
arasına sıkışan'gençliğin ruhu sıkılmakta, ya televizyon ekranlarının veya kumarhane ve atari
salonlarının esiri olmaktadırlar.
Bunları bu esaretten kurtarmak, bizim vazifemiz olmalıdır. Bu görev, devletin görevidir.
Anayasamızın 58 inci madddesinin son fıkrası, "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuş
turucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak
için gerekli tedbirleri alır" demektedir. Şehirdeki gençlerin bu tip yerlere gittiği malumdur.
Bir genel müdürlüğü bu kadar büyük işlerle görevlendirmek, bu görevlerin hakkından ge
lememesi sonucunu doğurur. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yerine, bir bakanlık oluştu
rulması görüşündeyiz.
Yine, Anayasamızın 59 uncu maddesi de, "Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının be
den ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Başarılı
sporcuyu korur" demektedir ve bu işin önemini vurgulamaktadır.
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Gençlerin manevî yönden kalkınması için bu Hükümet ne yapmaktadır? Bugün, beğen
mediğimiz Batı ülkelerinde, gençler, kiliselerde önce eğitilmekte, sonra okullarında da kiliseler
yapılmaktadır ve kiliseye gitmeyen gençler ayıplanmaktadır. Biz de ise bunun tam tersi bir uy
gulama vardır : Dinine bağlı gençlere hazır bir damga var; bu damganın adı, "gerici, yobaz"
damgasıdır. Gençlerimiz, bu damgayı yememek için camiye bile gitmemekte, namaz kılanlar
ise, gizli gizli kılmaya çalışmaktadırlar.
Harp okullarındaki ve askerî liselerdeki gençlerimizin korkulu rüyası, "gerici, dinci" dam
gası yemek olmuştur. Bu damgayı yiyen öğrenci, derhal disiplin soruşturmasına alınmakta ve
okuldan atılmaktadır. Bu, 20 nci Asrın bir yüzkarasıdır. 21 inci Asra girerken, bu gibi durum
ların olmamasını diliyor; harp okullarında din derslerinin seçmeli ders olarak okutulmasını
da teklif ediyoruz.
Şimdi biz diyoruz ki: Devlet, nasıl bir gençlik yetiştirmelidir?.. Bu hususta, rahmetli olan
bir şairimiz şöyle demektedir; Onun özlemlerini, size, kısa da olsa söylemeye çalışayım :
"Dininin, dilinin, beyninin; ilminin, ırzının, evinin; kininin, kalbinin davacısı bir gençlik
istiyorum.
Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına,
idrakine sahip bir gençlik istiyorum.
Birbuçuk asırdır türlü buhranlar içinde yanıp kavrulan ve bunca keşfine rağmen başını
yarasalar gibi taştan taşa çalarak kurtuluşunu arayan Batı adamının bulamadığı, Türk'ün de
yine birbuçuk asırdır işte bu hasta Batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sır
rını, her sistem ve mezhebe, ortada ne kadar illet varsa devasının ve ne kadar cennet hayalî
varsa hakikatinin Hak'ta olduğunu gösterecek ve bu tavırda, yurduna, tslâm âlemine ve bütün
insanlığa model teşkil edecek bir gençlik.
• "Kim var?" diye seslenince, sağına ve soluna bakmadan, fert fert ben varım cevabını ve
rici; her ferdi, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' fikrini besleyici bir dava ahlakına kay
nak bir gençlik.
Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifiri karanlıkta, ak sütün içindeki ak kılı fark
edecek kadar gözü keskin ve gerçek kahramanlık madeni ile, sahtesini ayırtetmekte kuyumcu
ustası bir gençlik.
Bugün fuhuş albümü gazetesi, mümin zindanı mabedi, temeli yıkık ailesi, hâsılı kendisini
yetiştirecek bütün cemiyet müesseselerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden atabilecek, kendi öz
talim ve terbiyesine memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek destanlık bir meydan savaşı
içinde ve bu savaşı mutlaka kazanmakla vazifeli bir gençlik.
Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa, gelmiş ve geçmiş bütün eski mümin nesil
lerden hiçbirini beğenmeyecek, onlara 'siz, güneşi ceplerinizde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız; gerçek Müslüman olsaydınız, bu hallerden hiçbiri başımıza gelmezdi' diyecek ve gerçek
Müslümanlığın nasılını ve ne idüğünü her haliyle gösterecek bir gençlik."
Bu duygu ve düşüncelerle; hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarken, 1993
yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin memleketimize ve gençliğimize hayırlı olma
sını diliyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbaş.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın İsmail Kalkandelen.
Buyurun Sayın Kalkandelen. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
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DYP GRUBU ADINA İSMAİL KALKANDELEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adı
na konuşma yapmak üzere huzurlarınızdayım. Konuşmama başlamadan evvel, Grubum ve şah
sım adına, Yüce Meclisin üyesi siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.
Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddeleri devletin, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği
gençlerin her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alması
nı emretmektedir. Ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün genç olması nedeniyle de bu konu
daha.büyük önem kazanmaktadır.
İlkokullarımızdan üniversiteye, ayrıca okul dışı gençlerimizin ve tümüyle vatandaşlarımı
zın, fizik, moral güç ve yeteneklerini geliştiren beden eğitimi ile spor faaliyeti yapmalarını sağ
lamak; gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek; eğitici ve
sporcu elemanlar yetiştirmek; gerekli saha, tesis ve malzemeleri sağlamak ve bu tesislerin iyi
işletilmesini temin etmek; sporcuların ve tüm spor yapanların sağlığıyla ilgili tesisleri sağla
mak ve bu konuyla ilgili tedbirleri almak; sporun her branşında beynelmilel sahalarda ülkemi
zin temsil edilmesini sağlayarak, başarılı olanları teşvik etmek ve ödüllendirmek; Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğünün başlıca görevlerindendir.
"
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; spor, günümüzde dünya barışına büyük katkı sağla
ması yanında, kardeşlik, arkadaşlık duygularını geliştirmekte, ülkeleri birbirlerine yaklaştır
maktadır. Gelişmiş ülkeler, sporu, en müspet propaganda aracı olarak kullanmakta, bunun
için de spora çok büyük maddî kaynaklar ayırmaktadırlar.
Ayrıca, bugün bütün dünyanın hassasiyetle üzerinde durduğu konu, insana yapılan yatı
rımdır. En verimli yatırım, insana yapılandır. Burada, sporun koruyucu sağlık hizmeti yaptığı
da gözden uzak tutulmalıdır. İşte bundan dolayı, bütün ülkeler, spora büyük önem vermekte
ve daha büyük organizasyonlara yönelmektedirler. Bunun en büyük örneği olarak bugüne ka
dar yapılmakta olan ve değişik kıtalarda organize edilen futbol, güreş, kayak, boks, atletizm,
judo, karate, basketbol gibi şampiyonaları, Akdeniz oyunlarını ve dünyanın tüm ülkelerinin
katıldığı olimpiyatları organize etmek için birbirleriyle âdeta yarışan ülkeleri görüyoruz. Gu
rurla söylemek istiyorum; zaman zaman da biz, bu tür organizasyonların bazılarını ülkemizde
başarıyla yapıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Hükümetimiz, 2000 Yılı Olimpiyat .Oyunlarına talip
olarak, İstanbul Kentimizin adaylığını kesinleştirmiştir. 2000 Yılı Olimpiyat Oyunlarına İstan
bul'un adaylığı başvurumuz 1992 Nisan ayında yapılmış ve adaylığımız, Uluslararası Olimpi
yat Komitesince memnuniyetle karşılanmıştır.
3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu, 29 Nisan 1992 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek, 5 Mayıs 1992 tarih ve
21219 sayılı Resmî Gaztede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Böylece, Türkiye, olim
piyat oyunlarıyla ilgili kanun çıkaran ilk ve tek ülke olmuştur. Kanun gereği kurul ve komiteler
oluşturularak çalışmalara da başlanılmıştır. Ülkemiz adına fevkalade önemli bu karar ve ka
nun nedeniyle, Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerine, Sayın Başbakanımıza, Yardımcısına,
Bakanlar Kurulumuza, ayrıca spordan sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz'a
ve tüm çalışma arkadaşlarına Grubum ve şahsım adına şükranlarımızı sunarım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000 Yılı Olimpiyat Oyunlarının İstanbul'da yapıl
masına talip olduğumuza göre, bugün görüşülmekte olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü büt"
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çesine ayrılan meblağın bu yıl için az olduğunu da samimiyetle belirtmek istiyorum; ama, önü
müzdeki yıllarda bu bütçenin, bu husus dikkate alınmak suretiyle katlanarak çoğalacağını da
umut ediyorum.
*
Burada bir konuyu ayrıca belirtmek istiyorum. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve
rilmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine 301 milyon Türk
Lirası ödenek ayrılması fevkalade sevindiricidir. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımıza, Plan
ve Bütçe Komisyonu Sayın Başkanına, iktidar ve muhalefet partilerine mensup çok değerli Ko
misyon üyelerine içtenlikle teşekkür ederim.
2000 Yılı Olimpiyat Oyunlarının İstanbul'da yapılmasını sağlamamız, ülkemiz için çok
büyük bir başarı olacaktır. Bu nedenle, uluslararası organizasyonlardaki faaliyetlerimizi 1993
yılından itibaren çoğaltmalı ve daha çok içeride olmak kaydıyla sportif organizeyi en iyi şekil
de yaparak, o ağırlamayı, daha iyi boyutlarda ve noksansız olarak başarmalıyız.
YÜCEL ŞEÇKÎNER (Ankara) — Hangi parayla?..
İSMAİL KALKANDELEN (Devamla) — Parayı bulmak mümkün; önemli olan, ağırla
mak, sayın milletvekilim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Futbol Federasyonuyla ilgili 3813 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesi de fevkalade faydalı olmuştur. Amatör ve profesyonel futbol, aynı çatıda bir
leştirilmiştir. Yıllardır üzerinde durulan özerk federasyon kurumu oluşmuş, federasyonun ve
kulüplerin gelirlerinde artış da sağlanmıştır. Kanunun 27 nci maddesiyle de,'kulüplerin, futbol
şubelerini şirket haline dönüştürebilecekleri hususu sağlanarak, sosyal ye ekonomik yönden
güçlendirilmiş olup, altyapılarını daha verimli hale getirilebilmeleri öngörülmüştür. Bu husus
ta Sayın Bakanıma, Grubum ve şahsım adına teşekkür etmeden geçmek istemiyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılına baktığımızda, gençlik ve spor hizmetlerin
de uzun yıllardan beri göremediğimiz verimli ve ülkece hepimizi sevince gark eden fevkalade
başarılı neticeler görmekteyiz. Buna örnek olarak, 1992 Barcelona Olimpiyatlarında, 28 yıldır
ilk defa, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz ve gösteri sporu dalında da 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere,
toplam 9 madalya almış olmamızı gösterebilirim.
Ayrıca, sporcularımız, sırasıyla da, dünya okullar kros şampiyonasında» takım halinde
2 dünya üçüncülüğü, ferdî sıralamada 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü;
Voleybol şampiyonasında 1 dünya ikinciliği;
•''-..
Birinci Avrupa Okul Spor Oyunları jimnastik branşında 2 Avrupa birinciliği, 1 Avrupa
ikinciliği;
Güreş dalında, serbest ve greko-romende, yıldızlar ve gençler dünya şampiyonalarında,
9 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya ve
Avrupa ümitler şampiyonasında, 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere, toplam 24 madalya;
Yüzmede, gençler ve büyükler dalı Balkan şampiyonasında, 10 altın, 6 gümüş, 6 bronz
olmak üzere, toplam 22 madalya; Balkan atletizm şampiyonasında, 1 altın, 4 gümüş, 6 bronz
madalya; Binicilik Balkan şampiyonasında ferdî ve ekip müsabakalarında Balkan şampiyonu
olan sporcularımız, 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya; İsrail'de yapılan judo gençler Avru
pa şampiyonasında 3 bronz madalya; Yunanistan'da yapılan Balkan atıcılık şampiyonasında
birinci olan atıcılarımız, 5 altın, 13 gümüş, 12 bronz madalya olmak üzere, toplam 30 madal
ya; karate dünya şampiyonasında, 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya; İngiltere'de yapılan halter
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gençler Avrupa şampiyonasında, 9 altın, 2 bronz madalya; Balkan gençler jimnastik şampiyo
nasında, 2 altın, 2 bronz madalya; Atılıcık, havalı silahlar Balkan şampiyonasında, 3 altın,
6 gümüş, 9 bronz madalya kazanarak, çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ayrıca, basketbolde,
12 yıldan sonra grup elemelerinde şampiyon olan basketbol millî takımımız, Avrupa şampiyo
nasında finallere katılma hakkını elde etmiştir. Ülkemizin genç sporcularının azmi, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğümüzün gayretleri, Devlet Bakanımızın destekleriyle 1993'te de daha
büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gençlerimize arzu ettikleri şekilde spor yaptıracak te
sislerimizin yeterli olduğu da söylenemez. Sporcumuzu dünyada layık olduğu yerde, gençleri
mizi her açıdan hak ettikleri noktada görmek ve Türk sporunun çağdaş bir seviyeye gelebilme
si için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır. Spor tesislerinden yapımı devam edenleri tamam
lanıp hizmete açılmalıdır ve ümit ediyorum açılacaktır.
Başlattığımız "çağı yakalama" operasyonu çerçevesinde, altyapısıyla birlikte Türk sporu
nu ve sporcusunu 2000'li yıllarda yapılacak olan olimpiyatlara hazırlamak için Genel Müdür
lük olarak çalışmaların başlatılması en büyük temennimizdir. Bu amaçla, tüm ülke halkımızın
ve elbetteki Yüce Meclisin de en büyük arzusu olan, 2000 yılında yapılacak olimpiyatların 1993'te
ülkemizde yapılması durumunda; başta İstanbul olmak üzere, İstanbul'a yakın iller olan Ko
caeli, Tekirdağ, Sakarya'da spor tesisleri ve konaklama tesisleri yapımına başlanmalıdır. Bu
amaçla da, İstanbul'da yıllardır özlemini duyduğumuz ve yirmi yıldır yapılamayan 100 bin ki
şilik olimpik stadyumun temeli 1993 yılında atılacaktır.
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)— İnşallah!..
İSMAİL KALKANDELEN (Devamla) — Bunu Sayın Bakanımız mutlaka açıklayacak*
" tır. Ben -heyecanına bağışlayın- bunu yıllardır arzuladığımız için söylemek istedim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Konseyi Spor Değişim Komitesinin 1993 yılı
içerisinde planlanmış bulunan toplantı ve seminerlerine katılınarak, çalışmalar ve gelişmeler
yakından izlenmelidir.
Ayrıca, Orta Asya Türk devletleri (Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ka
zakistan ve Türkmenistan) ile spor değişim programlan imzalanmasında ve çalışmaların daha
öncelikli sürdürülmesinde büyük yarar görüyorum; çünkü, oradaki soydaşlarımızın da çok büyük
spor potansiyelleri mevcuttur.
Ayrıca, 12-27 Haziran 1993'te Fransa'da yapılacak Akdeniz oyunlarına da en iyi şekilde
hazırlanıldığı ve biraz evvel gururla saydığım iyi derecelerden bir bölümünü de Akdeniz oyun
larında kazanmak üzere hazırlıkların başladığını sevinçle görüyorum ve fevkalade bir hazırlık
sonucunda da, ülkemizin şerefine yakışacak şekilde en büyük başarıları elde edeceğimize ina
nıyorum. l
.•
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sporcu sağlığı konusuna da değinmek istiyorum. Bu
konu, büyük önem taşıyan bir konudur ve buna daha-fazla önem verilmelidir. Daha sağlıklı
sporcu yetiştirilmesi için de, halen Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da bulunan sporcu sağlık
merkezlerinin 4 olan sayısını, üniversitelerle işbirliği yapılarak, birinci etapta 10'a, ikinci etap
ta 15'e çıkarmak-suretiyle, sporcunun sağlık güvencesini ve bu güvence altında spor yapmasını
sağlamakta büyük fayda görüyorum.
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Ayrıca, millî takım sporcularımızın, kafilelerdeki antrenör ve diğer görevlilerin, spor ya
parken veya diğer durumlarda oluşacak kazalarda sakatlanmalarıyla ilgili olarak sigorta etti
rilmeleri sistemi vardır. Bu sistemin, diğer spor branşları da olan profesyonel futbol kulüpleri
tarafından sporcuların sigorta ettirilmesi suretiyle daha ciddî bir şekilde ele alınmasında yarar
görüyorum.
Ayrıca, doping kontrol merkezinin de bir an evvel çalışır hale getirilmesi gereklidir. Bu
konuyla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesiyle birlikte yapılan çalışmalar, Sayın Rektörümü
zün de desteğiyle neticelendirilmelidir. Bu çalışmanın olumlu boyutta sürmekte olduğunu da
biliyorum ve burada Sayın Rektörüme de teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatı olarak,
•» temel eğitimin bir parçası, ve tamamlayıcı bir unsuru olan spor eğitimine de büyük önem veril
meli ve 1992 yılı içerisinde yetiştirilecek Türk sporuna kazandırılan antrenörlere, 1993'te çok
sayıda yenileri ilave edilmelidir.
Spor müsabakalarının yönetilmesini sağlayan hakemlerimizin sayısı da -kaliteli olarak- ar
tırılmalıdır; 1992 yılında 40 binin üzerine olan bu sayının, 1993 yılında 50 bine çıkarılmasında
büyük yarar vardır.
Sporda ileri gitmiş ülkelerin başarıları, spor elemanlarını bilimsel esaslar dahilinde yetiştirmeleriyle ortaya çıkıyor. Uluslararası seviyede Üstün başarılar elde eden sporcuların ise, ye
teneklerine uygun spor dalı seçiminden sonra, küçük yaştan itibaren spor eğitimine başladık
larını görüyoruz. Bu amaçla faaliyet gösteren il spor okulları ve temel eğitim spor okul
larına 1992 yılında 90 bin civarında çocuk ye gencimiz katılmıştır; 1993-'te de bu sayı 100 bini
aşmalıdır.
Ayrıca, spor kulüpleri ile Türkiye profesyonel liglerindeki kulüplerin -üçüncü lig de dahilsporcu altyapısı için okullar ile spor altyapısı için spor tesisleri yapmaları teşvik edilmeli; SporToto ve Spor-Lotodan bu projelere destek verilmelidir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğü bütçesine, Hükümetimizin malî imkânları elverdiğince yapılan dağıtımın yeterli olmaması
na rağmen, Genel Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Sayın Devlet Bakanımızın, olumlu, terbirli,
prensipli yaklaşımlarıyla ve Genel Müdürümüzün ve yardımcılarının, merkez ve il teşkilatları
mızın tümünün gayretleriyle, spora, gençliğe, spor yapan halkımıza en iyi hizmeti, 1992 yılın
da olduğu gibi 1993 yılında da vereceklerine inanıyorum.
• Bütçelerine Grubumuz adına müspet oy vereceğimizi belirtiyor; Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü bütçemizin, Genel Müdürlük camiasına ve hizmet ettiği gençliğe ve spor ya
panlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor; saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkandelen.
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Namoğlu.
Buyurun Sayın Namoğlu.
ANAP GRUBU ADINA YUSUF NAMOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 1993 yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Grubumun görüşleri-

— 247 —

T.B.M.M.

1:40

12 . 12 .1992

"

0:3

ni sunmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarak
sözlerime başlamak istiyorum.
Spor, ülkeleri ve insanları birbirlerine yaklaştıran, barış ve kardeşlik bağlarını güçlendi
ren, çağımızın en önemli sosyal olaylarından biridir.
Son yıllarda peş peşe çıkarılan profesyonel futbola dönük özel kanunlar ile Türk sporunu
örgütleyen yeni yapılaşma kanunu, bir türlü, sporumuzun içinde dolaştığı düşünme karmaşa
sını düzeltemedi, düzeltemez de. Çelişkilerin altında yatan gerçek şudur : Biz, hâlâ spora, "gö
nüllü birlikler" düşüncesiyle ve devlet düzeyinde amatör bir anlayışla yaklaşıyoruz; yani, onu,
bir ticarî yapılaşma içinde değil, geleneksel vericiliğimizin örneği gibi yorumluyoruz. Profes
yonel futhulcudan hemen hemen vergi alamıyoruz. Kulüplerin hepsi borç içinde yüzüyor.
Bunun, genç kuşak ahlakında, zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle yaratacağı tah
ribatı hesaplayamıyoruz; o, günü kurtaran sınırlı zenginlerin özverileriyle bir yere varmaya uğ
raşıyoruz.
Değerli milletvekilleri, biz, spora iki kaynak bulmuşuz : Biri, devlet baba ne verirse; diğe
ri, yetersiz, programsız, bütçesiz, özel sektör veya bağışçı desteği. Bu yüzden, sporumuza giren
para, ana amaç olması gereken okula, tesise ve altyapıya yönelmemiştir.
I

Tesis sorumluluğunu, kanunlar, özellikle 3530 sayılı Kanun, yıllarca, bütün işyerlerine yaygın
bir şekilde ve uygulanma ihtimali olmayan bir idealizmle zorlanmış, dolayısıyla tatbik edile
memiş ve yürürlükten kaldırılmış; ama, sporun gazete ve vitrindeki adamlara dönük yönü, tü
ketim toplumunun Özverisi içinde gelişmiştir. O kadar ki, bugün spor sayfaları, kulüp başkan
ları ile sporcuların ahlak dışı bir ortamda yarışmaları ortamına dönüşmüştür. Ancak, bugüne
kadar gelen bu savurganlık, sonsuza dek devam edemez. Nitekim, bu yılki bütçeyle ilk yıkıntı
işaretlerini vermeye başlamıştır. Bu yılki spor bütçesi, değil tesis yatırımı yapmak, günlük spor
faaliyetlerini bile sürdürmekten aciz bir görüntü getirmiştir.
Bugün, bütün sosyalist ülkeler, sporu, ülkeye para getiren bir araç olarak şekillendirmek
istemektedirler. Hem yetiştirdiği genç ödüllensin, hem de ülkeye döviz girsin düşüncesindedir
ler. En iyi oyuncuları, dışarıda, başka ülkelerde yarışmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fertlerin ve toplumların refahı, bir bakıma, beden
ve ruh sağlığının tam ve sürekli olmasına bağlıdır, insanların günlük hayatlarını devam ettire
bilmeleri, fizikî ve ruhî yönden gelişmeleri için zarurî ihtiyaçları yanında, bedenen de devamlı
hareket halinde bulunmalarını gerektirmektedir.
Çağımızda görülen baş döndürücü gelişme ve değişmelerle, teknolojik ilerlemeler, insanı
birçok yönden etkilemektedir. Bu gelişme ve değişmeler karşısında, bütün toplumlar, nitelikli
insan gücü yetiştirmek zorundadır. Nitelikli insan gücü, mutlaka bedenen ve ruhen sağlıklı ol
mayı gerekli kılmaktadır.
İnsanların, özellikle gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilip geliştirilmesinde en uygun
ve en önemli araç olan hareket faktörünün hemen her çeşidini ve bütün prensiplerini kapsayan
beden eğitimi ve spor eğitiminin büyük bir önem taşıdığını hepimiz takdir etmekteyiz. Artık,
modern eğitim anlayışı, eğitim ve öğrenim faaliyetlerinde, okul içi ve okul dışı gençlerin zihnî
gelişmesini olduğu kadar, bedenî ve ruhî gelişmesini de sağlayacak metotları araştırmaktadır.
Bu yaklaşım içinde, etkili ve cazip eğitim, bir öğretim aracı olan sporcu eğitim sistemi için de
gerekli önemin ve önceliğin verilmesini zarurî kılmaktadır.
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Gerçekten de, Anayasamızın 59 uncu maddesinde, devlet, her yaştaki Türk vatandaşının
beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almayı kabul etmiş, sporun kitlelere yayılmasının
teşvik edileceğini ifade etmiş ve başarılı sporcunun da devlet tarafından korunacağını dile ge
tirmiştir.
Spor eğitiminin odak noktalan, antrenör, hakem, sporcu, idareci ve seyirci kitlesinin eği
timidir.
Değerli milletvekilleri, özellikle ilk ve ortaöğretim kurumlarında, spor, tesis, araç ve ge
reçler yeterli değildir. Bunların yeterli duruma getirilmesi suretiyle öğrencilere sporun sevdiril
mesi ve ilköğretim çocuklarının spor eğitimindeki yetenelderinin belirlenmesi, ilkokul çağla
rında olmaktadır. Bu ise, önemle üzerinde durulması gereken bir husustur. Eğer biz, bu yete
nekleri dikkatle seçecek olursak ve bunlara birtakım temel branşlar kazandırabilecek olursak,
gelecekteki sporcu kaynağımız, ilkokul çağındaki öğrencilerimiz olacaktır.
îlk ve ortaöğretim kurumlarımızdaki spor eğitimi müfredatı, çağın ve toplumun ihtiyaç
larına göre yeniden gözden geçirilmelidir.
Spor sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılabileceği dikkate alınarak, bu dönemde çocuk
ların sporu sevmeleri, benimsemeleri ve sportif aktivite alışkanlıkları kazanmaları sağlanmalı
dır. Böylece, ileri yaşlarda da spor sevgisi ve alışkanlığına sahip dinamik bir neslin yetiştirilme
si de mümkün olacaktır.
Değerli milletvekilleri, spordaki gelişmelerin verilebilmesi açısından belirli aralıklarla ant
renörlere gelişmiş seminerleri düzenlenmelidir. Antrenörlerin geliştirilmeleri sırasında verilen
eğitimlerin belirli bir standartta olabilmesi için de antrenör eğitimi verecek eğiticilerin tespiti
ve gerekirse bunların da yurt dışında bilgi tazeleme eğitiminden geçirilmeleri şarttır.
Tüm spor dallarında standart bir hakem eğitiminin sağlanabilmesi için, bu eğitimi vere
cek elemanların seçimi ve eğitilmesi gerekmektedir. Mevcut hakemlerimiz için yılda en az iki
defa gelişim seminerleri düzenlenmelidir. Aday hakemlerimiz için seçim yapılırken, mümkün
olduğu ölçüde yüksekokulların beden eğitimi ve spor bölümlerinden ve öncelikle lisan bilen
kimselerden seçim yapılmasında fayda vardır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hakemlikle ilgili konuyu açmışken, Sayın Bakanın
burada olmamasına rağmen bir hususa açıklık getirmek istiyorum. 3813 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, amatör futbol, Türkiye Futbol Fe
derasyonuna bağlanmıştır. Bu bağlanmadan dolayı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz,
illere bir yazı göndererek, bundan böyle hakem ücretlerinin ödenemeyeceğini bildirmiş durum
dadır. Diğer taraftan, Futbol Federasyonu da "param yok" diyor. Bugün, Türkiye'de 1 Ekim
1992 tarihinden itibaren, amatör müsabakaları ve deplasmanlı amatör müsabakaları yöneten
hakemler, maalesef para alamamaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse, Antalya'dan Alan
ya'ya giden bir hakem, gidiş-dönüş olarak toplam 280 kilometre kat etmektedir ve bu gîdişdönüş ücretlerini bile cebinden vermektedir. Yaklaşık ikibuçuk aydır ücret alamayan hakemle
rin, bu durumlarıyla ilgili olarak sanıyorum Sayın Bakanlık gereken girişimlerde bulunacaktır.
Aksi takdirde, doğacak problemlerin sorumlusu, Türkiye Futbol Federasyonu veya Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü değil, devlet olacaktır.
Sporcuların genç yaşta eğitilmelerini sağlayabilmek amacıyla sağlıklı bir yetenek seçimi
programı hazırlanarak bütün ülke genelinde uygulanmalıdır.
Spor seyircisinin eğitiminde, TV ve yazılı basına büyük yük düşmektedir. Kitle iletişim
araçlarını kullanmak suretiyle, spor seyircisinin eğitilmesi sağlanmalıdır.
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Diğer bir önemli husus da, spor, eğitim, araştırma ve dokümantasyon merkezinin oluştu
rulmasıdır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Özürlüler Spor Şubesi" adı altın
da bir şube kurulmalıdır.
Türk sporunun uygulama politikalarında, spor kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve denetimi
nin ayrı bir kanunla düzenlenmesi; spor kulüplerinde ve spor federasyonlarında seçim ilkesi
nin kabul edilmesi; müşterek bahis, Spor-Toto, Spor-Loto hizmetlerinin yeni bir statüye kavuş-.
turulması; spordan elde edilen gelirin sadece spora sarf edilmesi; spor federasyonlarının malî
idarî ve teknik yönlerden özerk olması ve seçimlerinde uluslararası spor teşkilatlarının uygula
ma esaslarının göz önünde bulundurulması ilkeleri tercih edilmelidir.
Değerli milletvekilleri, buradan bir başka konuya geçmek istiyorum : Rus millî takımının
on yıldır değişmeyen ve güreş antrenörlüğünü yapan iki antrenörü ülkesine göndermeye çalı
şan Güreş Federasyonuna karşı, sporla ilgili Devlet Bakanlığının gerekli önlemi alması gerekti
ği kanaatindeyiz. Çünkü, dünyada kendini kanıtlamış olan bu güreş antrenörlerinin, Türk gü
reşine katkıda bulunacağı inancındayız. Bu konuda da Bakanlığımızın gerekli girişimleri yap
masını diliyoruz.
Yurdumuzdaki spor tesislerine özürlü insanların kolayca girip çıkabilmesini sağlayacak sis
temlerin yerleştirilmesini gerçekleştirmeliyiz.
Genel Müdürlük ve yerel yönetimler, spor sahaları ve tesisleri inşa etmek suretiyle, ülke
miz okul dışı gençliğinin spor ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
1580 sayılı Belediye Yerel Yönetimler Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanunda, belediyelerin hizmetleri arasında spor tesisi ve sahalarının yapı
mı da sayılmasına karşın, belediye başkanları, şayet sporu benimsiyorsa, bu hizmetleri yap
maktadır. Bu zihniyetten dolayı da, bugüne kadar çocuklarımıza, spor yapacağı, oynayacağı
alanların yapımını hep devletten beklediğimiz için, maalesef, veremedik. Yerel yönetimlerimiz
de bu konuda bir bütçe ayırmadıklarından dolayı, çocuklarımız, betonun içinde ve stresli in
sanlar olarak yetişmektedirler. Bu nedenle, biz, çocuklarımızın oynayabileceği, koşabileceği spor
alanlarını açmak zorundayız. Bu nedenle de, yakında huzurlarınıza getireceğim 1580 sayılı Be
lediyeler Kanununda değişiklik teklifimde, belediyelerin bütçelerinde, spor sahaları ve parklar
yapmak için bir faslın zorunlu olarak ayrılmasını öngörmekteyim. Bunun gerçekleşmesi halin
de, Türk gencinin, Türk çocuğunun, nefes alabileceği alanlara kavuşacağı inancındayım.
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin sosyal sorunlarının halledilme
sinde en etkin araçlardan birisi olan sporun genişletilmesi ve yaygınlaşması için, o ülkelerdeki
Türk misyonu, Türk toplumu, Türk spor teşkilatı ile o ülkenin spor teşkilatı arasında çok iyi
bir diyalog kurulması sağlanmalıdır. Türk işçilerinin çoğunlukla bulunduğu yabancı ülkeler
de, elçiliğe bağlı ve elçilik içinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce bir bölüm açılması
sağlanmalı ve işçilerin yoğun olduğu pilot bölgelerle irtibat kurulmalıdır.
Değerli milletvekilleri, spor tesisleri, okul, ev ve iş üçgeni içinde; okuldan veya işinden
çıkan gencin, evdeki insanların faydalanacağı bu tesisler, bu üçgen içinde yapılmalıdır.
Türkiye genelinde 4 500 kulüp varken, 10 milyon insanın yaşadığı istanbul'da yaklaşık
2 bin kulüp bulunmaktadır. İstanbul, spor tesisi açısından yoksun olan illerimizdendir. Sabah
09.00'dan akşam hava kararana kadar müsabaka yapılmaktadır; bunun nedeni, tesis eksikliği
dir. İstanbul kıyısında, 10 tane futbol sahası yapılabilecek büyüklükte, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü bünyesine geçmiş bir arazi mevcuttur. Edindiğim bilgilere göre, 10 tane futbol
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sahası yapılabilecek bu alanın projeleri hazırlanmış, hatta 2 milyar da yatırım yapılmış bulun
maktadır. Dolayısıyla, Bakanlığımızdan ricam, buraya 2-3 milyar lira daha sarf edilerek, İs
tanbul'un spor yapmakta olan gençliğine 10 adet spor alanı kazandıralım ve gençliğin hizmeti
ne sunalım. Şu ana kadar Vefa ve Eyüp Stadları sabah 09.00'dan gece yarılarına kadar, çamur
içinde spor yapan gençlerle dolu. Dolayısıyla, bu Vefa ve Eyüp Stadları m n yükünü hafifletip,
bu yükü burada açılacak olan stadlara kaydırabiliriz, dolayısıyla da profesyonel futbol müsa
bakalarının yapıldığı Vefa ve Eyüp Stadlarını da çimlendirerek, daha temiz spor yapma imkâ
nını, Türk sporuna tanımış olacağız. Bu konuda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün gerek
li girişimi yapmasını temenni ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aylar önce kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı
ğım, bugün ise spor basınının da önemle üzerinde durduğu bir konuya değinmek istiyorum.
Hepinizin de bildiği gibi, 1948 yılında yapılan ve kırkdört yıldır Türk sporunun hizmetinde
bulunan Lütfü Kırdar Salonunu, bugün, maalesef, İstanbul Belediye Başkanı, "Ben burayı
kongre salonu yapacağım" diye Türk sporunun hizmetinden almaktadır. Oysa, bu Lütfü Kır
dar Salonu, bu kırkdört yılda nice şampiyon basketbolcular ve voleybolcular yetiştirmiştir. Do
layısıyla, İstanbul, zaten spor tesisi kıt olan bir kent ve şu ana kadar da -üçbuçuk-dört yıldırSayın Sözen, İstanbul'a bir tek tesis yapmamıştır. Bir tek tesis yapmayan Sayın Sözen, Türk
sporuna hizmet etmekte olan bu tesisi geri almaktadır.
Bir başka örnek vermek istiyorum : Hatırlarsak, geçmişte, Maçka'da, Türkiye Spor Ya
zarları Derneğinin tesisleri vardı. O zamanın belediye başkanı, "Ben burayı alacağım" dedi'
ve almadan önce de, Levent'te onbir ayda tamamladığı tesisi, Türkiye Spor Yazarları Derneği
ne teslim etti ve Maçka'daki bu yeri Türkiye Spor Yazarları Derneğinden aldı.
Ben şahsen, Sayın İstanbul Belediye Başkanından şunu beklerdim : Bu Lütfü Kırdar Spor
Salonunu alırken, ona benzer bir tesisi İstanbul'da spor yapmakta olan gençliğe verir, akabin
de de bu tesisi kongre salonu olarak kullanmak üzere alabilirdi; ama, son günlerde duyduğum
kadarıyla, kongre salonunun ötesinde, burayı, BRT'nin stüdyosu yapma niyetinde. Bu bakım
dan, Sayın Sözen Türk spor kamuoyunun üzerinde durduğu, hatta İstanbul'daki spor kamuo
yunun üzerinde durduğu bu spor salonunu şayet alır, yerine de bir tesis koymazsa, ö zaman,
. 1994 Martı geldiği anda, tahmin ediyorum, İstanbul'un spor kamuoyu da gereken cevabı Sa
yın Sözen'e verecektir.
BAŞKAN — Sayın Namoğlu, sürenizin dolmasına çok kısa bir zaman kaldı, bitirin lütfen.
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) — Peki Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, 1984 yılında bütçeden spora verilen ödenek 3 milyar lira civarın
daydı, başka bir imkân da yoktu. İlk olarak o yıl Akaryakıt Tüketim Vergisinden belli bir hisse
Türk Sporunu Teşvik Fonu olarak verildi. Türkiye'deki bir çok spor tesisinin başlangıcı, 1984
yılı içerisinde spora fon ayrılmasıyla olmuştur. Şunüifade edebiliriz ki, spor hizmetleri ve yatı
rımlara verilecek para, sadece bütçeden değil, fonlar ve Spor-Toto ve Spor-Loto Teşkilatların
dan gelen milyarlardır. 1984 senesinde 980 olan spor tesisi, sayısının 1991 yılında 9 800'lere
varmasının temeli paraya dayanmaktadır. Bugün ise, Türk Sporunu Teşvik Fonu, genel bütçe
içine "alınmıştır. Edindiğimiz bilgiye göre, 45 fon bütçe dışındadır.
1984 yılı, Türkiye'de, televizyonun renkli olduğu yıldır. Bu tarihlerde Türk spor kamuoyu,
renkli televizyon vasıtasıyla Avrupa'daki yeşil sahaları görmeye başlamıştır. O zaman, "Hah
gibi sahalar" diyorduk, "Bizimkiler de böyle olabilir mi?" diyorduk. Sahalarımız toprak
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ve çamur içindeydi, futbolcular çamurdan tanınmaz haldeydi; ama, fonlar sayesinde, üçüncü
lig takımlarının sahası dahi çim oldu.
Spor için fon alacaksınız, sonra bunu başka fasıllarda harcayacaksınız! Olmaz öyle şey!.
Bu tesislâri yapabilmenin yolu kaynaktır; Napolyon'un dediği gibi, "Para, para, para."
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün sporumuzu yöneten, sporun içinden gelen ve
bir şeyler yapmaya çalışan, bunun için uğraşan bir Sayın Bakanımız var; ama, maalesef, Sayın
Bakanımızın bu bütçeyle fazla bir şey yapma imkânı da yoktur. "Sporun içinden gelen ve bir
şeyler yapmaya çalışan Sayın Bakanın bu bütçeyle işi zor" diyoruz.
1992 yılı içerisinde federasyorilarımızca iştirak edilen uluslararası faaliyetlerde Türk spor
cuları 194 altın, 178 gümüş, 210 bronz olmak üzere toplam 582 madalya kazanmışlardır.'
Bu başarıya nasıl gelinmiştir?.. 1984 yılından itibaren Türk sporuna fonlardan gelen pa
ralarla yapılan tesis, araç, gereç ve eğitim gibi faktörlerin etkisiyle, 1992 yılma kadar ülkemiz
de, altyapısı kuvvetli, temel eğitimini evrensel düzeyde almış bir küçük sporcu ordusu yetişmiş
tir. İşte, sonuçları da ortadadır.
Lakin, 1993 yılı bütçesine gözattığımız zaman, mukayeseli olarak, yatırımlarda yüzde 5'lik
bir artışla -yani 1992 yatırım bütçesi 90 milyar- 1993 yatırım bütçesinin 90.3 milyar olarak su
nulmakta olduğunu görürüz.
Takdir edersiniz ki, yıllık enflasyonun yüzde 70 civarında beklendiği ülkemizde, aslında
bu bütçe tedrici olarak yüzde 65 gerilemiş demektir. Bu da, orta vadede sporcu eğitim ve yatı
rımını olumsuz yönde etkileyecek en önemli bir faktördür.
Buna karşın, hesapsız yatırımlar, bu bütçeyi daha da olumsuz kılacaktır. Geçen mayıs ayında
seçim yatırımı olarak Urfa'ya 30 bin kişilik bir stad temeli atılmıştır; keşif bedeli ise 57 milyar
liradır. Urfa'da halen yeni onarılmış 5 bin kişilik stad bulunmaktadır. Tabiî ki, bu, Hükümet
politikasıdır ve tahmin ediyorum, Sayın Bakanın dışında alınan bir karardır. Üçüncü ligde oy
nayan ve yılda toplam 21 370 seyirci toplayan bir yere 30 bin kişilik bir stat, 10 milyon insanın
bulunduğu İstanbul'da 32 bin kişilik, 5 milyon nüfuslu Ankara'da 25 bin kişilik stad!.. Değer
lendirilmesini takdirlerinize bırakıyorum...
Ayrıca, tesis yapmak kadar, onu muhafaza etmek de önemlidir. Tesislerin, işletme, ona
rım ve bakımıyla ilgili olarak 1992 senesine göre, yüzde 6'lık bir artış öngörülmüştür.
Tabiatıyla, böyle küçük bir artışın, mevcut tesisleri bakım ve onarımsız bırakarak, spor
yapmayı bir külfet haline getireceği vakaısı gayet açıktır. 1993 senesinde, damı akan salonları,
suları akmayan tesisleri, rutubetlenmiş spor tesisleri görmeye kendimizi hazırlamalıyız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; netice itibariyle, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
bütçesi 4993 yılı toplam bütçesi içinde yaklaşık 1/500'lük bir yer kapsamaktadır. Bu da, mev
cut Hükümetin, gençlik ve spora bakış açısını net bir şekilde göstermektedir. Daha sonra, bu
nun sıkıntılarını, sağlıksız, problemli gençlerin ortaya çıkmasıyla, ülke olarak çekeceğimizi bu
kürsüden beyan etmek isterim.
Ayrıca, şunu da ifade etmek istiyorum; Sayın Bakana samimi olarak söylüyorum : Türk
sporundan geldiği için, Türk sporuna bir şeyler vermek istiyor; ama, kendisine biraz evvel ifa
de ettiğim gibi, birçok şey parayla olur. Para verilmediği sürece, Sayın Bakanın da zorlanacağı
kanaatindeyim.
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1993 yılı bütçesinin Türk sporuna hayırlı ve uğurlu olmasını diler; bu duygu ve düşünce
lerle Genel Kurulun değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına
Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA VAHDET SÎNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde SHP Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; bu nedenle huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım.
Toplumun en dinamik öğelerinden biri olan gençliğimizin, fizikî, moral ve güç olarak ge
liştirilmesi, boş zamanlarının değerlendirilmesi, zararlı alışkanlıklardan alıkonulması, beden
eğitimi ve spor faaliyetlerini yürüterek, insan sağlığını ve insan karakterinin gelişimi ve verim
liliğin olumlu yönde etkilenmesi gayesiyle kurulan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü gibi önemli
bir Genel Müdürlüğün bütçesini görüşüyoruz.
' .
Ülke nüfusumuzun yüzde 30'nun 14-29 yaş arasındaki genç kuşağın oluşturduğu göz önüne
alındığında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün anlam ve önemi daha da çok anlaşılmış
olacaktır.
.
Türkiye, genç nüfusu fazla olan, genç bir ülkedir. Gençlerimiz, topluma katkı yapabile
cek, dinamizm getirebilecek potansiyeller taşımaktadırlar. Bu nedenledir ki, gençlerimizin içinde
bulundukları sorunları çözmek, aşmak, ilk hedef olarak önümüzde durmaktadır.
Toplumun, yukarıda değindiğim gibi, en dinamik öğelerinden biri olan gençlerimizin çe
şitli sorunlarının var olduğu bir gerçektir. En başta, üniversite gençliğinin sorunları vardır. Üni
versite gençliği, yürürlükteki yasalar nedeniyle, aktif olarak ülkenin meseleleriyle uğraşamamakta ve siyasî bir partinin çalışmaları içerisinde yer alamamamaktadır. 12 Eylül böyle bir
yasak getirdi. 12 Eylül zihniyeti, üniversite gençliğini âdeta potansiyel suçlu gördü. Böylece,
YÖK sistemiyle gençlik susturuldu; susan, korkan, boyun eğen bir gençlik yaratıldı. Konuşan,
sorgulayan, aydın ve cesur üniversite gençliği yerine, konuşmaktan, sorgulamaktan korkan bir
gençlik yaratıldı. Oysa, şunu çok iyi biliyoruz ki, ülkemizde özgürlük ve demokrasi mücadele
si başladığından beri, yükseköğrenim gençliği bu mücadelenin öncülüğünü yapmıştır. Cumhu
riyet öncesi, istibdat ve meşrutiyet dönemlerine kısaca bakarsak, bunun birçok örneğini bula
biliriz.
Üniversite gençliğinin, yeniden, çok yönlü düşünen, düşündüklerini korkmadan aktara
bilen, başkalarının düşüncelerini olduğu gibi benimsemeyen ve kendi düşündüklerinin de mut
lak doğrular olmadığını bilen bireylerden oluşmasını istiyorsak ve bunun yanında, gençliğin,
ülke sorunlarına, hafta sonlarında oynanan futbol karşılaşmasının sonucuna duyduğu kadar
ilgi duymasını istiyorsak, üniversitelerde özgür bir ortam oluşturmak ve tüm yasakları kaldır
mak zorundayız. Yarının toplumuna yön verecek, devleti yönetecek olan üniversite gençliğini,
suskun, duyarsız halden mutlaka çıkarmalıyız ve katılımcı, demokrasinin gereklerini yerine ge
tiren, sorumlu ve demokrasi mücadelesi öncüsü bir gençlik yaratmak zorundayız. Demokra
tik, çağdaş bir toplum yaratmanın yolu budur; bu yol ttkanmamalıdır. Unutmamak gerekir
ki, yapmanın yolu, olmaktan geçer; kendisi olmadan, olgunlaşmadan, insan, ancak canını ve
rerek topluma katkıda bulunabilir. Oysa günümüzde, canını değil, beynini adayarak topluma
katkıda bulunacak gençlere her zamankinden çok ihtiyaç vardır. Ülkenin bağımsızlığının
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korunması, halkın çağ»dışı düşüncelerden arınarak, uygarlık yolunda hızla ilerlemesi, cumhu
riyet devrimlerine yaraşır, kendi iradesine sahip bir toplum yaratılması, gençlerimize vereceği
miz önemden geçer.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gençliğimizin sorunlarını irdelediğimizde, bazı yaygın
sorunlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Bunların başında, üniversiteye girememe, işsizlik ve meslek
edinme güçlükleri geliyor. Bu sorunlar, birbirleriyle ilgili ve iç içedir. Şu bir gerçektir ki, işsiz
lik ve meslek edinme güçlükleri, üniversiteye olan talebi ve ayrıca artırmaktadır. Gençlerimizi
en kaygılandıran bir husus, üniversiteye girememedir. Öğrencileri üniversite kapısına kadar ge
tirerek, pek çoğunu oradan geri çeviren bugünkü eğitim sisteminin getirdiği fatura çok ağırdır.
Bu sistem, sosyal patlamalara, işsizlik gibi neticelere yol açmakta ve pek çok genci, bunalıma,
ruhsal bozukluklara sürüklemektedir. Ayrıca, daralan üniversite kapılarından çocuklarını ge
çirebilmek için, oluşmuş bulunan bu amansız yarışmada, pek çok aile, şimdi ilkokul sıraların
dan başlayarak, dershanelere, özel derslere büyük paralar dökmektedir. Sosyoekonomik ba
kımdan daha iyi durumda olan ailelerden gelen öğrencilerin avantajları artmaktadır; bu da,
fırsat eşitsizliğinin artmasına yardımcı olmaktadır. Bunalım ve kargaşaların da buradan çıktığı
bir gerçektir.
Bu nedenle, meslekî ve teknik liselerin genişletilmesine ağırlık verilmelidir. Liseyi bitiren
ler de dahil olmak kaydıyla, okulu terk etmiş olan gençlere, okul dışında geniş bir yaygın eği
tim sistemiyle meslek kazandırılmalıdır.
Bunun yanında, üniversitelerin öğretici kapasitesini artırmak için, özellikle açık öğretim
ve kısa süreli öğretim veren meslek yüksekokulu gibi imkânları genişletmek lazımdır. En önemlisi
de, demokratik, insancıl ve yaratıcı bir eğitim sistemine geçmektir; bu, temel şarttır, koşuldur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; spor, insanlık tarihinin başlangıcına değin uzanan bir
geçmişe sahip olup, toplumsal yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu olgu, günümüzde
özellikle sanayinin hızlı gelişimi, yoğun kentleşme, işbölümü, serbest zaman artışı gibi temel
toplumsal değişmelere bağlı olarak yeni bir anlam ve içerik kazanmaktadır. Bireyin eğitimi,
dolayısıyla toplumun kültürel yapısını etkileyen spor, çok değişik ilgi alanlarının uğraşısını içer
mektedir. Çağdaş dünyamızda spor, gerek yarışma ve performansa dönük olarak, gerekse sağ
lıklı bir yaşam elde etmek, toplumsal bağları güçlendirmek için yapılmaktadır. Böylece spor,
çok boyutlu bir eylem biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Spor, günümüzde, tüm dünya ülkelerinde altı amaç doğrultusunda yapılmaktadır. Bun
lar, sağlık kazanmak, boş zamanları değerlendirmek ve eğlenmek, estetik ve gösteri, perfor
mans ve kendine güven, macera ve toplumsal bütünlüğü sağlamaktır.
Spora bu amaçlar doğrultusundabaktığımızda, bir yandan yarışmacılığı kamçılarken, di
ğer yandan da, hızla yok olan doğayı yeniden keşfetmek ve insancıl bir kısım değerlere yönel
mek gibi değerleri de içinde taşımaktadır. Bunlar, artık sporun, dünyada, sadece yarışma ama
cıyla yapılmaktan çıktığını, kitle sporu ve herkes için spor kavramlarıyla birlikte alınmaya baş
ladığını göstermektedir. Bu nedenle de, sporun yeniden örgütlenmesi, yetkili kurum ve kuru
luşların gözden geçirilmesi, günümüzde spor yapılanmalarının en önemli görevleri şeklinde gö
rülmektedir.
.
Bu bağlamda, sporun bu denli geniş yapılı olması ve amaçlarının genişlemiş olması, yeni
ve spora özgü bir bakanlığın kurulmasını zorunlu gibi göstermektedir.
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Ülkemizde son bir yılda yapılan icraatlara baktığımızda, aile, insan haklan ve doğayı sa
vunan bir kısım devlet kuruluşlarının yaratılmakta olduğunu göreceğiz. Eylemleriyle, insan ve
doğayı geniş bir biçimde kapsayan sporun bir bakanlık olarak örgütlenmemiş olmasını acı bir
gerçek, olarak göreceğiz.
Koalisyon protokolümüzde de bulunun ve Hükümetin öncelikli olarak koyduğu, "Genç
lik ve Spor Bakanlığı" vakit geçirilmeden kurulmalıdır. Bu, aynı zamanda, sporumuzun tak
dirle izlenen, son yıllar içindeki çıkışının devamı anlamına da gelecektir.
Spor bakanlığının olmaması, sporun şu andaki dağınıklığının ortadan kaldırılması, örne
ğin; Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün birbirleriyle olan karmaşık ilişkile
ri; bu karışık ilişkiler okul-spor faaliyetleri, izcilik ve gençlik faaliyetlerini daha fazla gündeme
, getirmektedir.
Spor ve gençliğin yeniden örgütlenmesi, ikilemlerin ortadan kaldırılması ve istenen hiz
metlerin gerçekleştirilmesini de hızlandıracaktır..
Spor bakanlığının kurulmasıyla, gençlik ve gençlikle ilgili yeni yapıların kurulması da önem
kazanacaktır. Ayrıca, spor bakanlığının içinde gençlik federasyonlarım da içeren bir ana yapı
nın denetleyicisi olarak bulunması önem kazanmaktadır.
Bu, ülkemizde, gençliğin yıllardır dağınık bir biçimde süren örgütsüz yapısının, düşünen
bir yapıya kavuşmasını da sağlayacaktır.
SHP olarak, gençliğin örgütlenmesine büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin, gençliğimi
zin kendi kendilerini yönetmeleri, seçme ve seçilme haklarını küçük yaşta almaları, temsil ye
teneklerinin kazandırılması, ancak bu türlü federatif gençlik kuruluşlarıyla mümkün olabile
cektir. Gençlerin federasyon şeklinde toparlanması, ülkemizin Avrupa Topluluğuna girişinde
de etkili olabilecektir. Çünkü, bugün, tüm Avrupa ülkelerinde gençlikle ilgili kurum ve kuru
luşlar sadece devletin denetimindedir. Devlet örgütlenmesine, işleyişine ve içinde yapılanlara
sadece ekonomik katkının yapılışında denetimine bağlı olarak pay ayırmaktadır, örneğin, tüm
dünyada sadece Türkiye'de, izcilik teşkilatı, devletin yapısı içindedir; diğer tüm Avrupa ülkele
rinde ise, devlet, tıpkı bizim Futbol Federasyonunda olduğu gibi, sadece denetleyici rol üstlen
miştir. Bu anlamda, spor bakanlığının kurulmasının gençlik yapılanmalarının yaratılmasında
önemi oldukça fazla olacaktır.
Spor bakanlığının kurulmasının Önemli bir avantajı da, ülkemiz spor politikasının netleş
mesi açısındandır. Böylece, daha net hedefler ve amaçlar ortaya çıkabilecektir.
2000'li yıllarda ülkemizde olimpiyatları organize etmek istiyoruz. Olimpiyat düzenleme
nin sadece sporsal bir yanı yoktur. Kültürel, ekonomik, teknik ve politik bir avantajı da vardır.
Türkiye'nin, Türk devletlerinin ortaya çıkışıyla, uluslararası konjonktürdeki yeri oldukça önemli
. görülmektedir. Bu durum, bir olimpiyat örgütlenmesiyle de daha önem kazanacaktır. Böyle
bir organizasyon, ülkemizi tanımayan pek çok insanın ülkemizi tanımasını da sağlayacaktır.
Olimpiyat organizasyonunu bu anlamda büyük boyutlu olarak düşünmek gerekmektedir.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, olimpiyatların yapılmasında İstanbul Anakent Bele
diye Başkanı aracılığıyla, şu ana kadar önemli katkılarda bulunulduğu da bir gerçektir. De
min, sayın sözcünün de belirttiği gibi değil; İstanbul Anakent Belediyesi sportif alanlarda bir
sürü başarılar elde etmiştir ve birçok yatırımlara da girmiştir. Bu da ayrı bir gerçektir.
Olimpiyatın yapılması, biraz önce saydığımız dış politikaya yönelik avantajları dışında,
ülkemize kazandıracağı yeni tesisler, her türden yeni teknoloji; İstanbul ve yakın iller için
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yeni yollar, su projeleri demektir. Olimpiyatlara katılacak 150 bin insanı, sadece yarışmacı ve
onlara hizmet veren insanlar olarak düşünmek yanlıştır. Bunun bir de turistik yanı vardır. Bu
ise, örneğin, Barselona Olimpiyat Oyunlarını izleyenlerin sayısı, televizyondan veya bilfiil gö
renler olarak, 3 milyar kişi gibi çok büyük bir rakamdır. Bu anlamda, İstanbul'da bu tür bir
organizasyonun yapılmasının yararları da son derece fazla olacaktır.
SHP olarak, şu ana kadar olumpiyatların ülkemizde yapılmasını destekledik; bugünden
sonra da, 2000'Ii yıllarda olimpiyat olgusu gerçekleşinceye kadar desteklemeye devam edece
ğiz. Bu konuda bütçeye ek olarak konan ödeneği takdirle karşıladığımızı da belirtmek isterim.
Bu tür büyük organizasyonların yanında, kültürel ve tarihî bir kısım bağlarımız olan dev
letler ile de bir olimpiyat düzenleyebiliriz. Bu, aramızdaki ilişkilerin daha netleşmesini ve kül
türel alışverişimizin hızlanmasını da sağlayacaktır. SHP olarak, bu tür organizasyonların ge
rekliliğini ve yapılmasını devamlı savunuyoruz.
Bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesinin, yüksek düzeyde bilgi birikimi, teknoloji
ve bilimsel insan gücüne gereksinimi vardır. Uluslararası sporun başarısının altında yatan en
önemli gerçek, bilimdir. Bu bağlamda, spor bilimleri, sporun en önemli yol göstericisi duru
mundadır. SHP olarak biz de, ülkemizde spor bilimlerinin gelişimine katkıda bulunacak yapı
ların oluşumunu desteklemekteyiz.
Genel Müdürlüğümüzün organizasyonu içinde bulunan Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştır
ma Merkezindeki spora yönelik olan bilimsel çalışmaların daha üst düzeye çıkartılmasını ve
üniversitelerle işbirliğinin sağlanmasını, bununla beraber, özerk hale getirilmesini, böylece spo
rumuzun ilerlemesinde bir dinamo görevi üstlenmesinin gerekliliğini savunuyoruz. Bu bağlamda,
spor bakanlığının desteğinde üniversitelerle işbirliği yapılarak, bir spor yüksek kurulunun ku
rulmasını savunuyoruz. Bu, aynı zamanda spor bilimlerinin uygulamaya yönelik olarak işlev
görmesini de sağlayacaktır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde bugün, çok yavaş da olsa, bilimsel çalışmalara doğru
bir yönelme vardır. Bunun hızlandırılarak devam ettirilmesinin gerekliliğini savunuyoruz ve Genel
Müdürlüğün bu çalışmalarını da destekliyoruz.
Bilimin yönlendirilmesi ve bilim adamlarının yetiştirilmesi görevini üstlenen üniversitele
rimizde, spor adamı ve spor bilimcisi yetiştirmeye yönelik olarak bugün 15 yüksekokul kurul
muştur.
Sporla ilgili bilimsel araştırmalar yapacak olan bu yüksekokulları, spor araç ve gereçle
riyle donatılmasında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz destek vermelidir.
2000'li yılların olimpiyatlarına soyunan Türkiye'nin spor adamlarını ve sporcularını ye
tiştirmenin ana çekirdeğini oluşturacak olan bu 15 yüksekokulumuzun, çağdaş bilimle kucak
laşmasının ve bilimin yol göstericiliğinin de yeniden düzenlenmesinin gerekli olduğu görülmek
tedir.
Spor bakanlığının kurulmasıyla, bu bakanlığın gereksinimleri doğrultusunda, yeni bir plan
ve program yaratılması gerekli olacaktır kanısındayız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; antrenörlerimizin eğitiminde de son yıllarda bir iyileş
me görülmektedir. Antrenör yetiştirilmesine yönelik bir yönetmelik çıkmıştır ve bugün üzerin
de yeni revizyonlara gerek duyulmaktadır. Şu ana kadar 23 676 antrenör yetiştirilmiştir. Ekim
itibariyle bu rakama dahil olan 956 antrenörün son yılda yetiştirildiğini övgüyle söyleyebiliriz.
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Fakat, bugün tüm dünyada sporun bilimsel yapılmasına yönelik olarak ortaya çıkan gerçek,
bizi artık yeni antrenör eğitim biçimlerine doğru götürmektedir.
SHP olarak, "Antrenör Akademisi" adı altında yeni bir örgütlenmeye gerek vardır diyo
ruz. Üniversite-Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülebilecek olan bu yapının en kısa
zamanda hayata geçirilmesi, önemli bir arzumuzdur; çünkü, günümüzde artık spor birimleri
son derece geniş bir alana yayılmıştır. Bu anlamda, sporcuları çalıştıracak geniş bilgi birikimli
antrenörlere gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, sadece deneyime dayalı antrenör tipi ar
tık gitmiş, yerine, bilimsellikle donanmış antrenör tipi gelmiştir. Bu antrenörler rahatlıkla bi
limsel verileri yorumlayabilecek ve sporcularımızın performanslarını artırabileceklerdir. Daha
önce başlatılan antrenör yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalara ek olarak "Antrenör Akademisi"
adı altında, antrenörlere daha bilimsel bilgi aktaracak olan bir yapının yaratılmasını Grubu
muz olarak destekleyeceğiz.
Spor Bakanlığının kurulmasıyla, sporun merkezî yapıda toplanması, sadece küçük bir he
deftir. Oysa asıl amaç, sporun denetimi ve gençliğin daha iyi örgütlenebilmesidir. Merkeziyetçi
yapılar, yerlerini artık tüm dünyada küçük, daha bağımsız örgütlere dönüştürmektedir. Türki
ye'de, ANAP döneminde, Futbol Federasyonu bu çerçevede yarı özerk hale getirilmiştir; ama,
Koalisyon Hükümetimiz döneminde bu federasyon, tam özerk hale getirilerek, federasyon baş
kanının bağımsız olması ve seçimle işbaşına gelmesi sağlanmıştır.
Ancak, hâlâ sporumuzda önemli bir eksiklik vardır; o da, diğer spor federasyonlarının
da bağımsız ve özerk hale getirilmeleridir, tik aşamada bu federasyon başkanları da hemen
seçimle başa gelecek şekilde önlem alınmalı, ardından da hemen yeni yönetmelikle düzenlene
rek, federasyonlar özerk hale getirilmelidir. Bu husus, sporumuzun ileri gitmesinde bir organizasyonel hatanın giderilmesi anlamına da gelebilecektir. Biz SHP olarak, bunun mutlaka ger
çekleştirilmesini istiyoruz; bu konuda elimizden gelen katkıyı da yapacağız.
Genel Müdürlükten federasyonların yükünün atılmasından sonra, sadece denetim yapıla
cak, sporun geliştirilmesine yönelik olan projeler ele alınacak ve kitle sporuna yönelik organizasyonara daha fazla zaman ve enerji ayrılabilecektir.
Bugün, hemen hemen, tüm Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde spordan sorumlu kurumla
rın görevi, denetim, geliştirme projeleri hazırlama ve kitle sporu organizasyonlarıdır. Ülkemiz
de, artık bu çağdaş anlayışa kavuşmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; spora ilişkin tesislerimiz, daha ziyade hafta sonların
da hizmete sunulmaktadır; haftanın diğer 5 gününde ise, hemen hemen, bu salonlardan genç
lerimizin ve insanlarımızın faydalanmaları mümkün görülmemektedir. Böylece, gençlerimizi
spor salonlarına aktaramamakta, bu salonları, onların faydalanmalarına sunamamaktayız. Bu
nedenle, spora ilişkin tesislerimizin, yerel yönetimlere devriyle, kitlelerin, daha kolay kullanı
mına açılmaları söz konusu olabilecektir. Bu, aynı zamanda, yerel yönetimlerin daha özerk
ve işlevsel hale gelmelerinde de önemlidir. Yerel yönetimler, böylece insan sevgisi ve doğa ile
ilgili etkinliklerini, sporsal boyutla birleştirip, çağdaş insan modelinin yaratılmasında daha büyük
rol üstlenmiş olacaklardır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sporumuzla ilgili bir sorun da, teşvik ödüllerinin dağıtılmamasıdır. 20.9.1992 günü, Hükümetimizin kararlı yaklaşımıyla, sporculara, daha evvel
sözü edilen 29 milyar lira dağıtılmıştır.
— 257 —

T.B.M.M.

B : 40

12.12.1992

0:3

Bu, sporcular için bu sporu özendirmeye katkısı olan önemli bir adımdır; ancak, yeterli
değildir. Çünkü, bu sadece, sporcunun belli bir noktaya geldikten sonra karşılaşacağı bir yak
laşım biçiminin göstergesi durumundadır. SHP olarak, itici güç yönetmeliği dahilinde, yeneteklerinin belirlenmesi, yetiştirilmeleri ve bu süreç içinde onlara yardımı esas alan bir mantıkla
konunun ele alınmasında yarar görüyoruz.
Bugüne değin, 30 Ağustos 1981, 12 Aralık 1987 ve 6 Aralık 1990 tarihli yönetmelikler çı
karılmış; ama, hiçbir yönetmelikte de, genç yeteneklerin seçilmesine ve yetiştirilmesine yönelik
bir çalışma yer almamıştır. 1976 yılında çıkarılan; ama, bir türlü işletilmeyen İtici Güç Yönet
meliğinin yeniden hazırlanarak, genç yeteneklerin belirlenmesi ve yetiştirilmesine yönelik bir
uygulamaya da gerek duyulmaktadır. Bu iki yönetmelik beraber ele alındığında, ancak bir an
lam ifade edecek ve sporumuz için bir gelişim basamağı oluşturulacaktır.
Bu nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bu tür bir yönetmeliğin de çıkarılmasın
da, üzerimize düşen görevi yapacak ve sporumuzun ileri gitmesi için gerekli tüm çalışmalara
destek vereceğiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyon Hükümetimizin, Futbol Yasası Tasarısını
Meclisten geçirip kanunlaştırdığını ve yaşama geçirdiğini sevinçle belirtmek istiyorum. Yasa
nın, yürürlükte kaldığı müddetçe, olası eksikliklerini gördüğümüzde, bunların giderilmesi ve
yasanın tam demokratik bir hale getirilmesi konusunda da, grup olarak katkılarımızı esirge
meyeceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum.
Son olarak söylemek istediklerimi şöylece vurgulamak istiyorum : Amatör spor kulüple
rinin faaliyetleri sıkı bir şekilde denetlenmeli, yararlı çalışmalar yapan kulüpler desteklenmeli
dir. Gerek okul salonları, gerek devlet tesisleri, amatör sporculara ve kulüplere açılmalıdır. Eğitim
kurumlarımızda yapılan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin yeterli olduğunu söylemek, maa
lesef mümkün değildir. Millî Eğitim Bakanlığıyla gerekli ilişki kurulup, eğitim kurumlarında
ki sportif ve beden eğitimi faaliyetlerine destek verilmelidir. Türkiye ikinci ve üçüncü lig ta
kımların da, gerekli maddî ve manevî destek sağlanmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 732 milyar 967 milyon lira gibi yetersiz bir kaynakla
sınırlı olmasına reğmen, sabırla, inatla ve planla çalışarak, ülke gençliğimize ve sporumuza
Hükümetimizin büyük katkıları olacağına yürekten inanıyorum. Bu düşünce ve inançla, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin, ülkemize, gençlerimize, sporcularımıza ve tüm halkımı
za başarılı, hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, hepinize saygılarımı bir kez daha ifade ediyo
rum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya.
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.
Şimdi, şahısları adına konuşmaları geçiyoruz.
tik söz, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Servet Turgut'undur.
Sayın Turgut?.. Yok.
İkinci olarak söz isteyen, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk, buyurun efendim.
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım, hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
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Türkiye sporu, uzun yıllar katılımcılık ilkesinden uzakta, demokrasi dışı atamalarla yöne
tilmiştir. Ülkemiz sporunun bugün yaşamakta olduğu ve dün yaşadığı büyük sorunların anası,
bizce bu yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi, kısa sürede demokrasiye uygun hale getirilme
diği sürece,'bugünün ağır sorunları, geleceğe, daha da ağırlaşmış olarak taşacaktır.
özetle, sporumuzun sorunlarının, kuşkusuz, ülke sorunlarıyla bağlantısı olmakla birlik
te, asıl nedeni, sporda demokrasiye uymayan yönetim biçimleridir. Bu, toplumla bağlantı ku
ramayan bürokratlarla, spor tabanının seçimine dayandırılmayan spor federasyonları için de
geçerlidir.
Türkiye'nin sporunu yönetmeye çalışanlar, insan gücü ihtiyacını, sadece, devlet kadroları
na yaptıkları atamalarla karşılamayı uygun bulmuşlardır. Oysa ülkemizde, amatörce, hiçbir kar
şılık beklemeksizin, hatta kendisinden vererek katkıda bulunmak isteyen yüzbinleri aşkın gönülü yönetici ve yetiştirici vardır. Bunlar, aslında spor klüplerini ve okul spor etkinliklerini yük
lenmiş birer isimsiz kahramandırlar. Devletin spordaki hizmetleri yeterli olmasa da, alınan mesafelerdeki gerçek pay, bu gönüllü insanlarındır. Ancak, bu gönüllü insanlar, devletin federas
yonlarından ve yönetim birimlerinden uzak bırakılmışlardır, onlardan dün ve bugün çok az
yararlanılmıştır.
Türkiye, demokratikleşme süreci içinde spor adamlarının kendi kendini yönetebileceğine
ve ülke sporuna katkıda bulunabileceğine inanarak, spor federasyonlarını, spor klüpleri ağır
lıklı olarak seçimlere dayandırmalıdır. Başkan ve organları, illerdeki spor dalı temsilcileri, dü
zenleme kurulları, spor klüpleri ağırlıklı olarak seçimle belirlenmelidir.
Hakem, ceza ve benzeri kurullarla, diğer karar ve danışma organlarında, spordaki gönül
lü kuruluşların temsilcileri, yeterince ve layık oldukları yetkiler içinde yer almalıdırlar. Bu an
lamda, Türkiye Futbol Federasyonu Yasası olumlu bir gelişmedir; ancak, büyük eksiklikler ve
yanlışlar içerisindedir. Eksikleklerin en önemli yani, genel kurulun oluşumundaki dengesizlik
ve amatör futbolun çok az sayıda üyeyle temsil edilmesidir ki, bu eksikliğin de en kısa zaman
da düzeltileceğini ümit ediyoruz. Basketbolda da federasyon başkanlarının seçimle gelmesi eksik, ancak olumlu bir hare. kettir. Seçim, tam demokratik olmamış, sadece deplasmanlı liglere katılan spor kulüplerinin
acele bir araya getirilip, buna karşılık, yerel liglerde basketbola hizmet eden yüzlerce spor ku
lübünün dışlanmış olması bir eksikliktir kanaatindeyiz.
Türkiye, sporda demokrasi yolunda artık eksik ve yanlış adım atmayı bırakmalıdır. Türk
iye insanı, hatasız ve eksiksiz adım atabilecek düzeydedir. Şimdi hepimiz, spor federasyonları
nın tam demokrasiyle belirlenmesini ve görev görmesini, futboldaki eksikliklerin ve yanlışlık
ların da düzeltilmesini bekliyoruz, umuyoruz.
Sağlık ve sosyal güvenlik bakımından sporumuzun en önemli sorunlarından biri de, spor
cuların sosyal güvenlikleri ve sağlıkları alanında görülmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik
kurumuna bağlı olan sporcularımız bile, spor hastalıkları ve sakatlıklarında ne yapacaklarını
bilememektedirler. Bu alanda spor yöneticilerinin bilinçlenmesi ve konuya özenle eğilmeleri
gereklidir.
Bu arada, yedi yıldan beri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu arasında, sosyal güvenlikleri olmayan amatör sporcuların tedavileri ko
nusunda çok güzel uygulama yapılmaktadır. Ancak, bugün, bu görevi üstlenmiş bulunan Gençlik
Spor Vakfının parasal sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz.
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Genel Müdürlük, çok büyük boyutlara varmayan bu ödenek sıkıntısını gidermeli ve sos
yal güvencesi olmayan sporcuların tedavilerini sağlamalıdır. Bunun için, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun kapsamında veya katılımcı bir şekilde çözüm bulunulması düşünülmelidir. Katılım
cılık sağlandığı takdirde, sakatlanan sporcularımız veya spor adamlarımız ile, hayatını kaybe
denlerin, geride kalan dul ve yetimleri kimseye avuç açmamış olacaklardır.
Bu katılımcı uygulamada devletin katkısı da önemli ölçüde bulunmalıdır. Bakanlık, bu
alandaki temel eğitime ve gönüllüler yetiştirmeye önem vermelidir.
Ülkemizde spor tesislerinin yapımında ve yaygınlaştırılmasında, spor tabanının istekleri'nin değil, genelde siyasetçilerin ve bazı kuruluşların önerilerinin değerlendirildiğini yıllardır
yaşıyoruz.
. • ' - • • .
"
Spor tesisleri, önce yerel düzeyde planlanmalı, bu planlamada sporun ve beden eğitiminin
gönüllü kuruluşlarının da söz hakları bulunmalıdır.
Tesis planlama olayı, bürokrasi odasından kurtarılmalıdır. Tesislerin Ankara'daki plan
lanmasında ve Önceliklerin tespitinde yine spor tabanının da söz hakkı bulunmalıdır.
Siyasetçiler, tekliflerini, yörelerindeki spor tabanıyla belirledikleri ye bu şekilde Bakanlı
ğa getirdikleri takdirde, doğru ve sağlıklı davranmış olacaklardır.
Türkiye, ivedilikle, okul spor tesislerini ve öncelikle spor salonlarını, spor kulüplerinin
idman ve müsabakalarına açmalıdır. Bunu yaparken, okul yönetimlerini de bir ölçüde rahatlatmalı ve kimsenin engel olamayacağı bir uygulamayı başlatmalıdır. Bu, çok büyük ve son
derece atıl duran bir tesis kapasitesini harekete geçirecek ve salon sporlarında büyük bir patla
maya neden olacaktır. Şimdilik, bu salon ve tesislere yazık edilmektedir.
Bu arada, Türkiye'de amatör futbol alanında sporcularımıza, yönetici, antrenör ve ha
kemlerimize çile çektiren bir uygulamadan da söz etmek istiyorum.
Futbol sahalarının çimlendirilmesi elbette olumludur. Ancak, başta Doğu ve Güneydoğu
Anadoluda olmak üzere, sahalar çimlendirilmiş; ancak, amatörler, dere yataklarına, çamur
deryasına ve taşlı zeminlere âdeta koyulmuşlardır. Amatörler buralarda işkence altında spor
yapmaktadırlar.
Genel Müdürlük, daha önceki yönetimler döneminde bozulan bu dengeyi düzeltmek ve
spor kulüplerini huzura kavuşturmak için her şeyi yapmalıdır. Hatta, uzun kış mevsiminin hü
küm sürdüğü Doğu ve Güneydoğu illerimizde, halı saha dediğimiz kapalı futbol sahaları açıl
malı, açık olanlar da sıhhî bakımdan denetlenmelidir.
Söz buraya gelmişken, bir noktayı hatırlatmak istiyorum : Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri uzun kış aylarının yaşandığı ve kar altında kalan bölgelerimizdir; ama kayak merke
zimiz sadece Uludağ'dadır. Biz diyoruz ki, kayak, sosyete sporu olmaktan çıkarılsın, biraz da
ekonomik hayata katkısı olan bir spor haline gelsin. Bu vesileyle, Erzurum ve Kayseri'nin, bu
alanda, kayağa merkezlik yapabilecek durumda olduğunu belirtmek isterim.
Biliyoruz ki, Erzurum'da kış ve kayak sporlarının geliştirilmesi hususunda birtakım çalış
malar vardır ve bu konudaki birtakım tesislerin yapılması ele alınmıştır. Biz, Sayın Bakanımız
dan, bu gayretlerin biraz daha artırılmasını istirham ediyoruz. Çünkü, buralarda yapacağınız
hizmetler, Doğu Anadolu'ya ve Erzurum'a bir nefes aldıracaktır. Fabrika kurmanıza gerek yok;
zaten isi yok, kömürü yok, tozu yok, dumanı yok, bacasız fabrika var... Bütün mesele, devle
tin bu bölgeye yeterince eğilip, bu imkânlardan insanlarımızın istifade etmelerini sağlamaktır.
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İstanbul'da olimpiyat düzenlenmesi konusu üzerinde birkaç söz etmek istiyorum. Türki
ye, 2000 yılında kendi ülkesinde olimpiyat düzenlenmesi olayına resmen talip olan bir ülkedir.
İstanbul'da 2000 yılında olimpiyat düzenlenmesi, bizim insanimizin başaramayacağı bir iş de
ğildir, kuşkusuz başarılabilir; ancak, böylesine düzenlemelerdeki başarısızlık, uzun yıllar boyu
silinemeyecek izler bırakır. Yine, böylesine konulardaki başarılar da, bir ulusu ve ülkeyi dünya
karşısında çok saygın bir yere getirir. Olimpiyat olayında, Türkiye'nin tüm spor dallarını iyi
leştirecek bir politikayla, tüm kamuoyunun, olimpiyatlara sporcu hazırlayan spor tabanının,
basının, televizyonun desteğinin yoğunluğu artırılmalıdır.
Genel Müdürlüğün başında bulunan kıymetli bürokratlarımızın ve tüm çalışanların,
"Türkiye olimpiyat düzenleyebilir" hükmünü hayata geçirecekleri ve neticeye mutlaka varıla
cağına inandığımız başarının gereklerini de yerine getirecekleri gayretinde olduklarını biliyo
î7
ruz. Bu başarıyı inşallah hep beraber yaşayacağız.
Bu duygular içerisinde, bütçenizin, Bakanlığınıza, Türk Milletine hayırlara vesile olması
nı temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Oktay bey.
Aleyhte ilk konuşmacı Sayın Mukadder Başeğmez?.. Yok.
Aleyhte ikinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz'a söz veriyorum.
Buyurun Sayın Oğuz. (RP sıralarından alkışlar)
ALt OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; müza
kere konusu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili bütçenini, memleketimiz ve milletimiz
için hayırlı olmasını diliyorum, özellikle, gençliğimize ve spor camiamıza hayırlı hizmetler ge
tirmesini temenni ediyorum.
Gençlik üzerinde bu kürsüden ne kadar uzun konuşulsa, neler söylense, az olur. Bir mem
leketin gençliği, en büyük dinamik varlığıdır, en büyük pqtansiyel gücüdür, kaynağıdır. Yara
tılmışın en hayırlısı insandır, en kâmili insandır. Bütün yaratılanlar veya yaratılmış olan her
; şey, insanın istifadesi için yaratılmıştır. Gelecekteki idarecilerimiz, âlimlerimiz, yöneticilerimiz
ve bu memleketin yetişmiş büyük insanları, bugünün gençleridir. Onlar üzerinde ne kadar has
sasiyetle durulsa yeridir. Bu gençliğin yetiştirilmesi hususunda Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğümüzün ne kadar duyarlı ve gayretli çalıştığı, hepimizin de malumudur.
Bizim öğrencilik zamanımızı hatırlıyorum da, bir yurt, bir burs, ne kadar güçlük ve zor
lukla temin edilirdi ve herkesin eline de geçmezdi. Gerek ilkokul, gerek ortaokul ve lise hayatı
çok sıkıntılar içerisinde geçer; ünivresite de, ancak İstanbul ve Ankara'da olduğundan, bu ille
rin küçücük yurtlarında sıkıntılar içerisinde üniversite hayatı geçerdi. Onların bir yemek temi
ni veya kitap temini büyük problem olurdu. Üniversitenin ve diğer kuruluşların, illerin yar
dımları da bu gençlere bir şey temin etmezdi.
Bugün, gerek özel kuruluşların, gerek devletimizin ve Hükümetimizin gayretleriyle genç
liğe temin edilen bu imkânlar, gençlerimizi bir hayli ferahlatmıştır; ama, gene de kâmil mana
da dertlere deva olmuştur dememiz mümkün değil.
Bugün gençliğin en büyük derdi eğitim; yani üniversitelerde yer bulma imkânıdır. Milyon
lara yaklaşan yetiştirdiğimiz bu gençler, bir noktada gelip tıkanıyorlar. İmtihanlarla aldıkları
mız da, yetişip gelmiş olan gençlerin ancak yüzde 30'una tekabül eden miktarlarda kalıyor.
Son alınan tedbirlerle bunun yüzde 40'a çıktığını kabul etsek, gene yeterli değildir.
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Ne yapıp yapıp, bu gençlerimiz -hiç olmazsa- yüksek tahsil yaptırma imkânlarımız yoksa,
bunları mutlaka sanata yöneltmek mecburiyetimiz vardır. Bunu yapmazsak bazı sıkıntıların
geleceği ve bu sıkıntıların da memlekette bunalımlar meydana getireceği hepinizin malumudur.
Daha evvelki dönemlerde bu gençlerin tahrik edilmeleri ve boş zamanlarını değerlendir
mek yerine, onların bazı yanlış istikametlere kanalize edilmeleri neticesinde memleketimiz çok
çekti. 1960 harekâtından evvelki günleri hatırlıyorum... Gençlik, meydanlarda, sokaklarda çok
zararlı faaliyetler gösterdi ve en sonunda da bir ihtilalin davetcisi oldu... tki gencimiz feda edil
mişti ama, gelen sıkıntı yıllarca devam etti ve onun acılarını ve sancılarını çok uzun yıllar çek
tik. Onun için, gençliğimizin yetiştirilmesine ne kadar önem atfetsek ve üzerinde ne kadar dursak, yeridir.
.
Acaba, bu gençleri rastgele yetiştirmek veya dışarıdan aldığımız, dışarıdan pazarlanmış,
•emanet sistemlerle yetiştirmek mümkün mü? Aslında bu gençliğimizi, memleketimizin inanç
larına, ihtiyaçlarına, geçmişine, tarihine, kültürüne yakışır şekilde yetiştirmezsek, yetiştirdiği
miz gençler bir noktada fayda yerine zarar getiriyor. Bunu da zamanında denedik.
Onun için ben diyorum ki, her şeyden evvel, yetiştirdiğimiz bu gençliği, inançlı, faziletli,
memleketini milletini seven; anasına, babasına, vatanına, milletine, hatta komşusuna saygılı,
her şeyden evvel, memleketi için çalışan insanlar olarak yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Aksi
halde, bir sürü sıkıntılar birbirini takip eder.
Hatırlarsınız, bizim dönemlerimizde, Tevhidi Tedrisat Kanunu muvacehesinde, ilkokul, or
taokul, lise ve üniversite gibi klasik tahsiller yanında, gerek Kur'an kursları, gerek imam hatip
okulları, yüksek islam enstitüleri, ilahiyat fakülteleriyle de maneviyatlı bir gençliğin yetiştiril
mesi hususunda gayretler sarf edilmiştir ve bu, bir bakıma da isabetli olmuştur. Bugün sadece
bunların adedinin belli bir seviyede dondurulması ve on küsur yıldan beri de yenilerinin açıl
maması hazin bir tablodur. Bu sene gençlerimizin, imam. hatip okullarının kapılarında sıkıntı
içerisinde beklediği de, yine hepinizin malumudur.
i

•

"

"Gençliğimiz, milletimizin en büyük değerleridir" dedim. Bu yarlığın üzerinde, gerek eği
timi, gerek yurdu", gerek bursu, gerek iş bulma ve iş temini hususundaki gayretlerimize hiç ara-.
Iıksız devam edilmeli ve memleketimizin en büyük değeri olan gençliğimizi en iyi şekilde yetiş
tirmek, bizim görevimiz olmalı.
Nüfus artışımız, diğer ülkelere baktığımız zaman, bizim göğsümüzü kabartacak bir sevi
yededir. Kısa bir zaman evvel Sayın Başkanımla birlikte Almanya'da bulunduk; Almanların
en büyük derdi, nüfus artışlarının sıfır noktada oluşuydu. Oradaki 1,8 milyon mertebesindeki
Türklerin, her yıl 60 Bin doğumu olmasa, nedereyse Almanya nüfus bakımından daha aşağıla
ra doğru inecek, gençlik kaybolacak ve yaşlılardan başka ortada kimse kalmayacaktır. Böyle
bir manzara Almanya'da yaşanıyor; halbuki bizde öyle değil. Büyük bir nüfus artışıyla elhamdülillah- gençliğimiz büyük bir potansiyel olarak ortadadır. Bunu devamlı olarak artır
mayı, bir bakıma belki zararlı gibi telakki eden görüşler varsa da, memleketimizin yüzölçümü
nü gelir imkânlarını, ziraatini, hayvancılığını daha el sürülmemiş madenciliğini, daha kurul
mamış sanayiini düşünürsek, gençliğimizi daha ileri noktalarda, daha iyi değerlendirmek im
kânları olur.
Muhterem Başkanım, muhterem milletvekilleri; spor hususunda da şunu ifade etmek iste
rim : Bizim, sporun, bilhassa ata sporumuz olan güreşin devamlı desteklenmesi ve geliştirilme
si yönünde gayretlerimiz olduğunu biliyorum, ama, geçmişimizde Stocholm Olimpiyatları za
manında büyük dereceler alınır, çok iyi neticeler ortaya konulurdu.
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Bugün ata sporumuzun geri kalmış olmasının sebeplerini, Gençlik ve Spor Bakanlığımı
zın araştıracağına ve bunun üzerinde duracağına inanıyorum.
Gençliğin beden eğitiminin, özellikle kurulmuş beden eğitimiyle ilgili müesseselerde ya
pılmasında sayılamayacak kadar faydalar vardır.
Arkadaşlarımızdan bazıları, "Boş zamanları değerlendirmek" dediler.
Bence, insanların boş zamanı çok az olur; hele hele inançlı insanların boş zamanı çok
azdır. Ya istirahati vardır, uyur; ya işi vardır, çalışır; yahut da ibadeti vardır, yapar..
Onun dışında, "Şu zamanımı nasıl öldüreyim acaba?" diye düşünen kimselerin boş za
manlarını değerlendirmek hususunda onlara yardım etmek, bence bir bakıma abestir; ama,
vücudu geliştirmek, sağlığı, sıhhati temin etmek maksadıyla yapılan sporu devamlı teşvik et
mek lazım. Endişem şu ki: Memleketimizde sporun, bir bakıma vücut geliştirmek veya sıhhat
» kazanmak yerine, bir seyre dönüştüğünü görmekle de «ıüteellim ve müteessir oluyoruz. Bakı
yoruz, stadyumlarda, binlerce insan, 20 bin, 30 bin, 50 bin, -şimdi teşvik ediliyor "100 bin
olsun" deniliyor- 100 bin kişiyi bir stadyuma dolduruyoruz; 11 kişi bir tarafta, 11 kişi bir ta
rafta koşturuyor ve netice itibariyle bir seyir ortaya çıkıyor... Buna spor demek mümkün mü
acaba? Belki bir spor, ona taraftar olmak belki güzel bir şey; ama, sadece seyir mertebesinde
kaldığı zaman, insana üzüntü veriyor. Hele hele, spor müsabakası bittikten sonra yolları dol
duran o kalabalıklar, yolları ellerinde bayraklarla, üstleri bayraklarla donatılmış arabalarıyla
İstanbul trafiğini'altüst eden insanlar, eğer müsabaka 20.00 veya 21.00'de bitmişse gece saat
23.00 ve 24.00'e kadar yollarda feryat eden, bağıran, çağıranlar, hatta kavgalar eden, adam
döven insanların halini görünce de, bunu bir spor olmaktan çıkarıp da, bir seyir haline, bir
gösteri haline dönüştürdüğümüzü görünce, insan müteessir oluyor.
Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız hep temennide bulundular; "filan yerde şu ka
dar kişiyi istiab eden spor tesisleri vardır, filan yerde de olsun" denince, aklıma, hani uyuklarken konuşulan, liman inşaatıyla ilgili bir konuda, bir milletvekilimizin, "Ben de onu memle
ketime de istiyorum*' diye parmak kaldırmasına benzettim.
Bunu isteyenin, acaba, memleketinde fabrika var mı? Kaç işsizi var? Akşam evine bir ek
mek parasını götüremeyen kaç kişi var?
Buralara milyarları yatıralım; ama, memleketin her şeyi tamamsa o zaman yatıralım. Yoksa
bu, sılantılar doğurur. Spor tesislerini yaparsınız, 100 insan gider oralarda eğlenir, spor seyre
der, "başarılı bir futbol oynandı" der, dışarı çıkar; ama, kahvehanelerinizde binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca insan iş bekliyor ve ekmek parası bekliyorsa, bu, hayırlı bir temenni olmaz,
sadece ıstırap getirir. Aç insanın oynayabileceğine ben inanmıyorum. Memleketimizde, önce
insanları doyurursak da, şu büyük tesislerin, milyarlık, trilyonluk tesislerin daha sonra yapıl
masına gayret etsek, daha hayırlı olur gibi geliyor bana.
Olimpiyatların İstanbul'da yapılmasıyla ilgili husus gündeme geldiği zaman, ben buna karşı
olduğumu söyledim ve gazetelerde boy boy benim bu konudaki sözlerimi naklettiler. Dedim
ki, "Hastane kapılarında insan ölüyor mu?" "ölüyor" dediler. Hastanelerimiz yetiyor mu?
dedim, "yetmiyor" dediler. "9 milyon insanımız kahvehanede bekliyor mu?" dedim, "bekliyor"
dediler. "Yollarımız tamamlandı mı?" dedim, "yok" dediler. Madenlerimize el uzatıldı mı?"
dedim "yok" dediler. "Ziraatimiz boyuna geri gidiyor, haberimiz var mı?" dedim "var" de
diler. öyleyse, milyonluk, trilyonluk bir tesisin yapılmasını, bunların önüne almayı ben bir parça
insaf ölçüleriyle bağdaştıramıyorum, önce karnımızı doyuralım, sonra da faziletli sporcuları
mızı yetiştirelim.
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Yaşar Doğu'nun bir faziletli sporcu örneğini ben hep'hatırlarım. Gençliğimizin sporcusuydu, her fırsatta sohbetlerinde "Abdest almadan bir müsabakaya girmem" derdi. Onun ar
kasından gelenlerin, aynı faziletli, aynı manevî duygular içiresinde yetiştirilmesinden yanayım.
aksi halde, çok acı tablolar karşımıza çıkar. Faziletli, inançlı insanların o inanç içerisinde, o
manevî bağlar içersinde o spor müsabakasını yapması halinde, memleketimiz çok hayırlı dere
celer alır. Ama, maneviyatsız yetiştirirsek, o, sadece işin şöhretinden ibaret kalır. O bakımdan
da, onun da üzerinde durmakta fayda mülahaza ediyorum. Birçok spor tesislerimizde yetişen
çocukların, bir taraftan, ktfrete, kung-fu ve diğer sportif çalışmalarını devam ettirirken, diğer
taraftan, antrenörleri ve idarecileri tarafından devamlı olarak onların manevî taraflarının da
güçlendirildiğine şahit olduk ki, bu da bir bakıma çok hayırlı bir faaliyet.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen tamamlayınız.
ALİ OĞUZ (Devamla)—Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
' . . - . . .
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Bir de şunu ifade etmek istiyorum : Bu sporcularımızdan devir
lerini tamamlayıp emekli olanlar veya sakatlananlar veya belli bir düzeye geldikten sonra ayrıl
mak mecburiyetinde kalanlara da özel bir himaye sistemi getirilmesinde fayda var. Yoksa, belli
bir zamanda memleketimizi her konuda, her yerde temsil edecek, canını verecek, organını ve
recek, sakat kalacak, sonra ortada perişan olacak... Bunu kabullenmek mümkün değil.
Bu duygularla, hepinizi hürmetle selamlıyorum; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü büt
çemizin memleketimiz ve milletimize ve Genel Müdürlük ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ol
masını diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Oğuz.
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Yılmaz, buyurun. (DYP Ve SHP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın miletve- .
killeri; grupları adına lehte ve aleyhte konuşan sayın milletvekili arkadaşlarımı dikkatle dinle
dim ve not aldım. Görüşlerinden, önümüzdeki sene içerisinde yararlanmaya çalışacağımı, ne
gerekiyorsa yapacağımı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Kendilerine de ayrıca teşek
kür ediyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, biraz kısa kesseniz iyi olur.
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla) — Mümkün olduğu kadar kısa
keseceğim. Çok kısa süre önce bizden, ortaklıktan ayrılan bir arkadaşımız bazı sorular sordu,
ona cevap vereyim, ondan sonra kısa keserim; halbuki bu soruları, ayrılmadan da sorabilirdi.
Şimdi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen arkadaşamızını sorularını cevaplama
ya çalışayım.
"Çalışan ve özürlü gençler için ne yapılmıştır? Sakat gençlerin işe alınması için Bakanlık
ne yapmaktadır?" sorusuna cevap veriyorum.
Çalışan ve özürlü gençlerin sorunları tespit edilmiş; bu sorunlar, ilgili kuruluşlara iletile
rek takip edilmiştir.
Ayrıca, ülkemizde ilk defa Zihinsel Engelliler Özel Olimpiyat Oyunları 9-10 Mayıs tari
hinde organize edilmiştir.
"Seçmen yaşının 18'e indirilmesi için Sayın Bakan ne yapmıştır?
öğrenciler yurtlara girememektedir; Sayın Bakan ne yapmıştır?" sorusuna cevap veri
yorum.
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Seçmen yaşının 18'e indirilmesi ve yurtlara giremeyen öğrenciler konularına ise, Bakanlı
ğım yetkisi dışında olduğundan bir cevap veremeyeceğim. Ancak, sayın milletvekili arkada
şım, benim bu sorunlara da çare bulabileceğim kanısında olduğundan dolayı, kendisine ayrıca
teşekkür ederim.
Spor müsabakalarına gitmememi öğütledi.
Spor müsabakalarına benim gitmemden daha doğal hiçbir şey olamaz; çünkü, zaten be
nim Bakanlığımın adı Spor ve Gençlik Bakanlığı.
"Şanlıurfa'ya niye 30 bin kişilik stat yapılmıştır?" diyor.
Yapılmadı, temeli atıldı; ama, Güney Anadolu Projesi, yani GAP olayı içerisinde düşü
nülmüş, zaman içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır; doğrudur.
"Trabzonspor'a 10 milyar verilmiş" deyip, bir gazete kupürü gösterdi.
Onun orjinali bende, burada; "Trabzon'a 10 milyar" diyor, Trabzonuna 10 milyar; Trabzonpsora değil. Yani, "Orada kapanan amatör kulüpler var" diyordu ya, onlar için. Burada.
da başlığı da şöyle yazılıyor : "Bütçesinden sıkıntılı Bakanımızın, şehrine büyük jesti. Trabzn
gençliğinin Türk sporunda layık olduğu yeri alması için ilçe ve belediyelere para vermeye baş
layacağını söyledi." Manşeti de bu...
LATİF SAKICI (Muğla) — Cebinizden sarf ettiğinizi hiç söylemedi!..
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, cebimden sarf ettik
lerimi burada gündeme getirmek lazım değil, o hesap ayrıdır.
HASAN BASRİ ELER (Edine) — örnek alacağız.
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla) — Tabiî, ayrıca bu tür yardım
ları, milletvekili arkadaşlarımız, hangi ilden ve ilçeden olursa olsun, bana müracaat ettiklerin
de imkânlarım elverdiği ölçüde sıcak yaklaşıp, elimden geleni yapmaya çalışıyorum zaten. Bu
na, gelen birçok arkadaşım şahittir.
"Gençlik Spor Vakfı, Haziran 1992 tarihindeki genel kurul toplantısı için 2,5 milyar TL.
harcamışken, amatör sporcuların sağlığı için para harcamamıştır" diyor.
"Futbol Federasyonu Genel Kurulu adaletsiz toplanmıştır; kulüpler yaterince temsil
edilememiştir" demiş.
Gençlik Spor Vakfı, Bakanlığa bağlı bir kuruluş değildir, bir kere; Gençlik Spor Genel
Müdürlüğü personelinin üyesi olduğu bir vakıftır.
Sayın milletvekilinin gösterdiği gazete kupürü incelendi; 1992 yılı genel kurulu için vakfıça yapılan masnafın da 2,5 milyar değil, 200 milyon olduğu anlaşıldı. Vakıftan öğrenilir zaten,..
Futbol Federasyonu genel kurulu, yine Yüce Meclisin tensibiyle çıkarılan bir kanunla ya
pılmış ve şu anda görevinin başında, görevini yürütmektedir.
Ayrıca, Fethullah Erbaş arkadaşımızın, yurt dışına giden kafilelerden Konut Fonu alın- .
maması konusunda bir iste*ği olmuş.
Biz bu konuda bir Bakanlık Kurulu kararnamesi çıkardık; Sayın Cumhurbaşkanından he
nüz gelmedi, hatta 10 ay filan da oluyor çıkaralı.
"Yurt sıkıntısı vardır" diyor.
Bu benim Bakanlığıma bağlı değil; ama ben söz veriyorum, o konuda diğer bakan arka
daşıma yardımcı olacağım.
"Güreş eğitim merkezleri geliştirilmelidir" demiş.
Doğrudur, buna çalışıyoruz zaten.
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Sayın Yusuf Namoğlu arkadaşımız da, amatör sporun, bu Profesyonel Futbol Kanunun
dan sonra aksamalara uğradığını söyledi; yolluklar ve hakem paralarının ödenemediğinden söz
etti.
Halbuki, o bütçe, o kanunla Futbol Federasyonunun bütçesi içerisinde mütalaa edilmiş
tir. Federasyonun kendi bütçesi yetmediği için, böyle bir sıkıntı olduğunu ben de biliyorum.
Kendilerine, 'Artık genel kurulunuzu yapın; özerksiniz, kaynaklarınızı bulun" dedim; ama
böyle de kalmadı, bu açıklarını kapatmaya ben de çalışıyorum.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sözlerime başlamadan önce, gençliğimize, spo
rumuza, teşkilatımıza ve şahsıma karşı göstermiş ve vermiş olduğunuz yakın ilgi, destek ve gü
r
ven için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddele
ri, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin ve her yaştaki Türk vatandaşlarının
bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmeleri için, devletin, gerekli tedbirleri almasını emretmektedir.
Anayasamızın bu emri doğrultusunda, milletimizin bütün fertlerini girişken; yapıcı, yara„ tıcı vasıflarını geliştirmek; topluma sağlam, mutlu ve verimli birer vatandaş kazandırmak; Ata
türk ilke ve inkılapları doğrultusunda bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil yetiştirmek temel ama
cımızdır. Bu amaçla, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak; ülkesini ve milletini seven; çağdaş,
çağdaş teknolojiyi kavrayıp, yaratıcı güçlerini kullanarak ülkemizin kalkınması için çaba har
cayan ve millî kültürümüzle bütünleşmiş güçlü bir gençliğe sahip olmak, temel hedeflerimizin
başında gelmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yarınlarımızın sahibi olan genç kuşaklara, insan hak
larına saygılı, eşitlik ve adaletten yana, çoğulcu demokrasinin gerekleri doğrultusunda karşı
lıklı sevgi ve hoşgörüye dayalı katılımcı bir ortam sağlamak için her türlü tedbir alınmaktadır.
Bu tedbirlerden biri de, gençlik merkezleri aracılığıyla, gençlerimizin serbest zamanlarını, on
ların kişisel istek ve yetenekleri doğrultusunda seçerek yaptıkları sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetleri yönlendirmektir.
Gençlerimizin diğer ülkelerdeki gençlik faaliyetlerine katılmaları, teşkilatımızın, üzerinde
hassasiyetle durduğu konuların başında gelmektedir.
Gençlerimiz, Avrupa Konseyince düzenlenen İkinci Avrupa Gençlik Haftasıyla, Barcelona 92 Gençlik Kampına katılmışlardır.
Yurt içi ve yurt dışından, her kesimden gençlerimizin dinlenmelerini, birbirlerini tanıma
larını amaçlayan, deniz ve göl kenarlarında açılan merkez ve bölgesel gençlik kamplarının, genç
lerimize bu yıl da yararlı olmaları sağlanmıştır.
Her yıl 15-21 mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Haftasıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, ülkemizin her köşesinde, büyük bir coşku ve heyecanla
kutlanmıştır.
Halk oyunlarımızı diğer ülke gençlerine tanıtmak amacıyla, Birinci Uluslararası Halk Oyun
ları Festivaliyle, Avrupa Gençlik Tüzükleri Semineri 1993 yılında ülkemizde yapılacaktır.
ikinci Gençlik Şûrasının yapılması için hazırlık çalışmaları sürdürülmekte olup, şûra 1993
yılında yapılacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı içerisinde spordaki reformları, ilk defa yaşa
nanları ve gerçekleştirdiğimiz hizmetleri kısaca bilgi ve takdirlerinize arz etmek işitiyorum.
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Profesyonel Futbol Yasasının aksayan yönleriyle, çözümlerinin tespitinden sonra, ilgili bi
rim ve kurulüşlann görüşleri de alınmak suretiyle ve geniş bir mutabakatla hazırlanıp, Yüce
Meclisin büyük bir ittifakla kabulüne mazhar olan Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu, 3.7.1992
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanuna göre ilk genel kurul yapılmış ve özerk federasyonun bütün organları teşekkül ederek,
çalışmaya başlamıştır.
Bu kanunla, amatör ve profesyonel futbol aynı çatı altında, özerk bir federasyonda top
lanmış; ve kulüplerin idarî ve malî yapılarını iyileştirici hükümler getirilmiştir.
2000 yılında yapacak olimpayatlara talip olabilmemiz için bütün ilgili çevrelerin görüşleri
. da alınarak hazırlanan Olimpiyat Kanunu, Yüce Mecliste yine büyük bir ittifakla kabul edil
miş ve 5.5.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunla, olimpiyatlar hususunda kanun çıkaran ilk ve tek ülke olmamız yanında, sağ
lanan gelir ve organizasyon modeliyle, birçok ülkeye örnek olunmuştur.
Kanun çıktıntan sonra, süratle çalışmalara başlanılmış, kurum ve komiteler oluşturulmuş,
yönetmelikler ve diğer mevzuatlar hazırlanarak, etkili bir tanıtım kampanyası başlatılmıştır,
devam etmektedir,
Bu kanunla, hem Türk sporcusuna, sporda çağı yakalamak ve 2000 yılı hedef gösterilmiş
hem de milyonlarca evladımızın yarınlara sporda daha iyi hazırlanmalarının ufku açılmıştır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; futboldan sonra en popüler olan spor dalları arasında
yer alan basketbolda da, reformist bir düşünceyle, federasyon başkanının kulüpler tarafından
belirlenerek, tarafımdan atanması sağlanmıştır.
Basketbolda yapılan yenilikçi, cesur ve rasyonel karar ve icraatlar sonunda, millî takımı
mız, 12 yıldanberi ilk defa, Avrupa kupalannda grup birincisi olarak finallere katılmaya hak
kazanmıştır.
1992 yılında mevzuat çalışmalarında sürat ve verimlilik sağlamak için komisyon ve alt ko
misyonlar oluşturulmuş, günün şartlarına uygun hale getirilen 15 adet yönetmelik Resmî Ga
zetede yayınlanarak, yürürlüğe konulmuştur.
Çalışmalar devam etmekte olup, Gençlik ve spor Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanu
nuyla, Spor Toto Teşkilat Kanununda 1993 yılı içerisinde radikal ve reformist düzenlemeler
yapılacak ve ayrıca "Gençlik ve Spor Bakanlığı" gündeme getirilecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; federasyon başkanlarımız ve kurumları, fahridir. Teş
kilatımıza bağlı 33 federasyonda 52 spor dalında hizmet verilmekte olup, federasyonlarımızın
bu faaliyetlerinde 970 300 faal lisanslı sporcu, 47 110 hakem, 23 676 antrenör ve 10 bin civarın
da monitör, doktor, masör ve diğer ara elemanlar olarak, yaklaşık toplam 1 milyon 50 bin
kişi yer almaktadır. Bu, çok az bir rakamdır aslında.
Futbol ve basketbol federasyonlarındaki seçimle federasyon başkanını belirleme çalışma
larımız ve reformist atılımlarımız 1993 yılında sırayla, diğer federasyonlarda da sürdürülecektir.
Sayın Başkan, sayın mületvekileri; Bakanlığım döneminde sporda birçok "ilk"in yaşan
ması, göreve başladığım günlerde tespit ettiğimiz ve kamuoyuna ilan ettiğimiz hedeflerimizin
ne kadar yerinde olduğunun açıkça ifadesidir.
25 Temmuz-9 Ağustos 1992 tarihleri arasında yapılan 25 inci Barcelona Olimpiyat Oyun
larına katılan kafilemiz, olimpiyatlarda 28 yıldır elde edilememiş başarılı sonuçlar.almış ve
185 ülke arasında 23 üncü olmuştur.
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Olimpiyatlarda grekoromen dalında 1964'ten bu yana ilk defa 1 altın madalyayla 1 gümüş
madalya alınmıştır.
Bütün zamanların en iyi haltercisi seçilen Naim Süleymanoğlu, halterde 1 altın madalya
almıştır.
Serbest stilde güreşçilerimiz 1 gümüş ve 1 bronz madalya almışlardır.
Olimpiyatlarda ilk defa bir bayan sporcumuz judoda 1 bronz madalya almıştır.
Olimpiyatlarda gösteri dalı olan taekwon-doda 1 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere
toplam 9 madalya alınarak büyük bir başarı elde etmiştir.
Ayrıca, bu olimpiyatlarda ilk defa bayan okçularımız takım halinde 6 ncılık elde etmişlerdir.
tik defa bir yüzücümüz serisinde final yüzmüştür. *
tik defa atletizmde 1 500 metrede bir sporcumuz çeyrek finalde yarışmıştır.
İlk defa yelkencimiz bir seride birincilik elde etmiştir.
Olimpiyatlar dışında yapılan uluslararası müsabakalarda ilk defa Avrupa Atıcılık Şampi
yonasında bir sporcumuz double-trapta dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olmuştur.
tik defa, voleybolda gençlerde ve büyüklerde erkek ve bayan millî takımlarımız Balkan
şampiyonu olmuştur.
tik defa, hentbolde genç erkekler Balkan şampiyonluğu elde edilmiştir.
tik defa, Avrupa Gençler Futbol Şampiyonasında Genç Millî Futbol Takımımız Avrupa
şampiyonu olmuş ve dünya şampiyonasına katılma şansını elde etmiştir.
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, 1992 yılında Türk sporunda birçok "ilk"ler ya
şanmıştır.
.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, Dünya Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ile Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen uluslararası spor yarış
malarına katılarak, dünya okullar kros şampiyonasında takım halinde 2 dünya üçüncülüğü,
ferdî sıralamada 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü elde etmişlerdir.
Voleybol şampiyonasında 1 dünya ikinciliği, Birinci Avrupa Okul Spor Oyunları Cimnastik branşında 2 Avrupa birinciliği, 1 Avrupa ikinciliği gibi başarılı sonuçlar elde etmiştir.
Ayrıca, güreşçilerimiz, serbestte ve gerekoromende yıldızlar ve gençler dünya şampiyonla
rında 9 altın, 2 gümüş, 9 bronz; Avrupa ümitler şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz
olmak üzere toplam 24 madalya almışlardır.
Yüzmede gençler ve büyükler dalında Balkan şalpiyonasında 10 altın, 6 gümüş, 6 bronz
madalya,olmak üzere toplam 22 madalya alınmıştır.
Balkan atletizm şampiyonasında 1 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya alınmıştır.
Binicilik Balkan şampiyonasında ferdî ve ekip müsabakalarında Balkan şampiyonu olan
sporcularımız 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya almışlardır.
Yunanistan'da yapılan trap-skeet Balkan atıcılık şampiyonasında birinci olan atıcılarımız,
5 altın, 13 gümüş, 12 bronz madalya olmak üzere, toplam 30 madalya almışlardır.
Karete dünya şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya alınmıştır.
Vücut geliştirme gençler bay ve bayanlar masterler dünya şampiyonasında 3 altın, 1 bronz.
madalya alınmıştır.
İsrail'de 23-27 Kasım 1992 tarihleri arasında yapılan judo gençler Avrupa şampiyonasın
da 3 bronz madalya alınmıştır.
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İngiltere'de 23-29 Kasım 1992 tarihleri arasında yapılan halter gençler Avrupa şampiyo
nasında 9 altın, 2 bronz madalya alınmıştır.
Balkan büyükler bedminton şampiyonasında takım halinde 1 bronz madalya alınmıştır.
Balkan gençler cimnastik şampiyonasında 2 altın, 2 bronz madalya alınmıştır.
Atıcılık havalı silahlar Balkan şampiyonasında 3 altın, 6 gümüş, 9 bronz madalya alınmıştır.
Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Türk sporu tek dal bağımlılığından kur
tarılmış, değişik dallarda ve branşlarda önemli şampiyonluklar elde edilmiştir. 1993 yılında da
bu dalların daha da yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Uluslararası müsabakalarda başarı kazanarak Türk gücünü dünyaya ispatlayan, şanlı bay
rağımızı layık olduğu göndere çektiren, İstiklal Marşımızı çaldırtıp saygı duruşunda, bulundu
ran 571 sporcu, 258 antrenör ve 115 kulübe, 9 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da -Sayın Başba
kanımızın da katıldığı- büyük bir ödül şöleni yapılarak, kendilerine 17 ev, 28 araba ile, 28 835
cumhuriyet altını karşılığı yaklaşık 30 milyar TL. ödül dağıtılmıştır. Bundan böyle Türk spor
cuları, hak ettikleri ödülleri, terleri soğumadan alacaklardır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teşkilat olarak, spor alanında uluslararası ilişkilerin
geliştirilmesi için azamî gayret sarf edilmektedir. 1992 yılı içerisinde çeşitli ülkelerle spor işbir
liği protokolleri imzalanmış, 1992 yılı spor değişim programları hazırlanarak, uygulamaya ko
nulmuştur.
1993 yılı içerisinde Sporda Dopingin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.
Avrupa Konseyinde çalışmaları sürdürülen Avrupa'da Gençlik Hareketlilik Sözleşmesinin 1993
yılı içerisinde ülkemizde gündeme gelmesi beklenmektedir. Avrupa Konseyi Spor Değişim Ko
mitesinin, 1993 yılı içerisinde planlamış bulunan toplantılarına katılınacak, çalışmalar ve ge
lişmeler yakından izlenecektir.
Tunus, Macaristan, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Moğolistan ülkeleriyle 1993 yılında spor
işbirliği protokolleri, spor değişim programları imzalanması amacıyla çalışmalarımız sürdü
rülmektedir.
12 nci Akdeniz Oyunları 12-27 Haziran 1993 tarihleri arasında Fransa'da yapılacaktır. Bu
nunla ilgili hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; spor teşkilatı olarak sporcu sağlığı konusuna büyük
bir önem verilmektedir. Daha sağlıklı sporcu yetiştirilmesi için mevcut 3 sporcu sağlık merkezi
sayısının artırılması hedeflenmiştir.
Millî takım sporcularının ve diğer görevlilerin antrenman ve müsabaka esnasındaki spor
kazaları ve sakatlanmalarına karşı özel sigorta sistemine göre sigortalanmalarına devam edil
mektedir.
.
Sporcu sağlığının güvencesi olan ve uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılabil
mesi için, Hacettepe Üniversitesiyle ortaklaşa kurulan Doping Kontrol Merkezi, 1993 yılı iti
bariyle tüm fonksiyonlarıyla çalışmaya başlayacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üzere, lütfen toparlayın.
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Devamla) — Toparlıyorum.
Gezici spor sağlığı laboratuvarı kurulması için, Hacettepe Üniversitesiyle koordineli çalış
malar sürdürülmektedir..
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gençlik ve spor teşkilatı olarak, temel eğitimin bir parçası
ve tamamlayıcı unsuru olan spor eğitimine büyük önem vermekteyiz. 1992 yılı içerisinde 956
yeni antrenör yetiştirilerek Türk sporuna kazandırılmıştır. Halen 23 676 antrenörümüz fiilen
görev yapmaktadır. Spor müsabakalarının yönetilmesini sağlayan hakemlerimizin sayısı; 1992
yılında 47 110'na ulaşmış, 1993 yılında hedefimiz ise, bu sayının 50 bine ulaşmasıdır.
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak beden eğitim öğretmenlerimize açılan kurs
larla antrenörlük formasyonu kazandırılmıştır. Ayrıca, spor kulüpleri yöneticilerin de yöneti
cilik seminerleri verilmiştir. ?
ti spor okulları ve temel eğitim spor okullarına 1992 yılında 90 bin civarında çocuk ve
gencimiz katılmıştır.
Teşkilat olarak hedefimiz, il spor okulları ve temel eğitim spor okullarına daha fazla ço
cuk ve gencin katılmasıdır. Ayrıca, spor kulüpleri bünyesinde de spor okulları açılması teşvik
edilecek ve desteklenecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genel müdürlük ve Devlet İstatistik Enstitüsünün or
taklaşa yürüttüğü sporcu anket çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışma sonunda, spor is
tatistiklerinin uluslararası standartlara uygun ve düzenli hale getirilmesi sağlanacak, böylece
spor politikası ve planlaması daha bilimsel veriler ışığı altında tespit edilmiş olacaktır.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz, merkezde 793, taşrada 6 897, toplam 7 690 perso
nelle hizmet yürütmektedir. Mevcut spor tesislerine her yıl yenilerinin katılması, 356 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameyle gençlik hizmetlerinin genel müdürlüğümüze verilmesi, yeni
kurulan il ve ilçeler de göz önünde bulundurulduğunda, bu sayının çok yetersiz olduğu görül
mektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beden eğitimi ve sporun küçük yaşlardan başlayarak,
'toplumun bütün kesimlerine ve her yaş kademesine yayılması, temel hedefimizdir. Gelişmiş ül
kelerde 5-24 yaş grubunun yüzde 100'ü, 25-44 yaş grubunua yüzde 60'ı, 45 ye yukarı yaş gru
bunun yüzde 15'inin spor yapması gerektiği kabul edilmektedir. Bu değerlere göre, Türkiye'de
yaklaşık 35 milyon kişinin spor yapmasının yerinde olacağı; ancak, bu kadar kişinin spor ya
pabilmesi için, çeşitli tür ve kapasitede spor tesislerine ihtiyaç duyulacağı da bir gerçektir.
, Bakanlığımca, Mayıs 1992-Aralık 1992 tarihleri arasında 93 adet tesis yapımı için, Geliş
tirme ve Destekleme Fonu da dahil olmak üzere, 450 milyar TL.'lik spor tesisinin ileriki yıllara
sari ihalesi yapılmıştır. Şu anda yapımı devam eden tesis inşaatı sayısı 258'dir.
Bunların geç kalmasının nedeni bütçe sıkıntısıdır.
Mevcut spor tesislerinin bakım, onarım, ıslah, tanzim, çimlendirme, modernizasyon ça
lışmalarına devam edilmiştir. 1993 yılı yatırım programına inşaatları devam eden projelerle ya-'
pimi planlanan 170 adet proje için, bütçe imkânları nispetinde 397,1 milyar TL. ödenek öngö
rülmüştür. Ancak, bu ödenek de, devam eden ve planlamış olduğumuz, yapmak zorunda ol
duğumuz yatırımların gerçekleştirilebilmesi için yeterli değildir.
2000 yılında yapılacak olan olimpiyatlara talip olmamız nedeniyle, 1993 yılı içerisinde çe
şitli spor dallarında yapılması düşünülen dünya ve Avrupa şampiyonlarının ülkemizde organi
ze edilmesi, 2000 olimpiyatlarını yapabileceğimizin göstergesi olacak; bu husus 1993 yılı Eylül
ayında olimpiyatların yapılacağı kentin seçiminde önemli bir rol oynayacaktır..
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Yine 1993 yılı içerisinde Fransa'da yapılacak olan 12 nci Akdeniz Oyunlarına katılmamız
ve bu oyunlarda elde edeceğimiz başarıların bu konuda büyük bir etken olacağı gözden kaçı
rılmamalıdır.
Yapılan açıklamalar göz önüne alındığında, 1993 yılı spor açısından ağırlıklı bir yol ola
cağından, yapılacak çalışma ve faaliyetlerin malî yükünün de ağır olacağı malumlarınızdır. Bütün
bu hususlar dikkate alınarak, 1993 malî yılında yapılması planlanan hizmet ve faaliyetlerin fi
nansmanında kullanılmak üzere konsolide bütçe imkânları dahilinde 80 milyar TL. ödenek
öngörülmüştür.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar yapmış olduğum konuşmamda, teşkila
tımızın 1992 yılında yapmış olduğu faaliyetlerle, 1993 yılında planlandığı ve hedeflediği faali
yetleri açıklamaya çalıştım. Açıkladığım bu hizmet ve faaliyetlerin istenilen düzeye ulaşması,
sporun kitlelere yaygınlaştırılması; başta eğitim, tesis, organizasyon, uzman personel, müesse
seleşme ve finansman kaynakları gibi değişik faktörlere bağlıdır. Bu bütçenin en iyi şekilde
kullanılması temel hedefimiz olacaktır.
,
Teşkilatımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve değerli katkılarınıza şimdiden teşekkür
eder, en derin saygılarımla hepinizi selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Son söz milletvekilinindir kaidemize uygun olarak, Sayın Refaiddin Şahin'e söz veriyo
rum; buyurun.
Sayın Şahin.
Sayın Şahin, bütün milletvekilleri, sözü ne kadar kısa keserseniz, o kadar müteşekkir ola
caklarını ifade ediyorlar.
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Başkanımın ve
arkadaşlarımın sabrını taşırmam ak için çok kısa konuşacağım.
Evvela Sarıyer Spor Kulübüyle Hakkâri Yüksekova Spor Kulübüne teşekkür ediyorum;
Güneydoğu Anadoludaki olaylarda, sporla, normal hayata avdet edileceğini ispatlamışlardır.
(DYP sıralarından alkışlar) Günlük yaşamın diğer bütün konumlarında ve faaliyetlerinde inşallah güneydoğuda normal yaşamın, sporun başlattığı bu dostluk ve kardeşlik müsabakasıyla yeniden başlayacağına ve bundan sonra da devam edeceğine olan inancımı belirterek, bütçe
üzerinde bir iki hususa temas ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 60 milyon olan Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun genç
bir kadrosu aktivite içindedir. Kötü alışkanlıklardan uzak, ruh ve beden sağlığına sahip, Türk
iye'nin birliğini, bütünlüğünü korumaya, ülke sorunlarını çözmeye ve ülkesi için, ülkenin birli
ği, bütünlüğü, sınırlarının değişmezliği için kanını akıtmaya hazır, Atatürk'ün, cumhuriyeti
emanet ettiği dinamik gençlere ne kadar hizmet versek azdır. Gençliğe yapılacak olan hizmet
lerin yerinde ve önemli olduğuna inandığımızdandır ki, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü büt
çesi, bütün kuruluşların bütçesine nazaran en yüksek payı da alarak ve gençliğin daha fazla
hizmete ihtiyacı olduğu noktasından hareketle yüzde 140'lık artışla 1993 yılı yatırımının daha
fazla olması temin edilmiş bulunmaktadır. Bu da memnuniyet verici bir husustur; bunu mem
nuniyetle birlikte, şükranlarımla ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sporumuzda bir yasalar dönemi başlatılmıştır. Bu yasa
lardan birisi, özerk Futbol Federasyonu Yasasıdır. Daha evvel çıkarılan ve askıda olan bu yasa
yeniden düzenlenerek, Meclisimizde ittifakla kanunlaşmış ve uygulamaya konulmuştur. Bui

•
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nun dışında, 2000 yılı için talip olduğumuz olimpiyatlar için Olimpiyatlar Yasası da gene Mec
lisimizde ittifakla kabul edilmiştir.
2000 yılının olimpayatlarına talip olan Türkiye'nin, yasasıyla müracaatı, ona büyük sük
se ve destek kazandırmıştır. Nitekim beynelmilel olimpiyat komiteleri, Türkiye'nin yasa çıka
rarak olimpiyatlara talip olması nedeniyle, zannediyorum, bundan sonra yapılacak her işlem
de bunu teamül haline getirecektir.
2000 yılında yapılacak olan olimpiyat, dünya hadisesidir; ne işsizliğin, ne enflasyonun ne s
de başka sorunların gerisinde bir olay değildir. Nitekim, 1971 yılında Akdeniz Oyunları yapıl
dığında, bunun İzmir'e kazandırdığı tesisler dışında, sporun itibarı,olarak Türkiye'ye, Türk
Milletine, Türk Devletine büyük itibar kazandırmıştır.
Son yapılan olimpiyatlar göstermiştir ki, olimpiyatlar artık gelir getirmektedir, artı baki
ye vermektedir. Dolayısıyla, İstanbul'da yapmayı düşündüğümüz ve talepte bulunduğumuz,
ısrarla peşinde koştuğumuz 2000 yılındaki olimpiyat oyunları, bir bakıma istanbul'a çok bü
yük şeyler kazandıracağı gibi, Türkiye Cumhuriyetine, Türk Milletine itibar kazandıracak, bu
nun bütçesi eksi olmayacak, artı olacaktır. Hiç endişeye gerek yok; ülkeler nüfusundan fazla
olan İstanbul da bu sayede spor tesisi konusunda herhalde bir elli sene daha spor tesisine ihti
yaç duymayacak bollukta ve güzellikte tesislere kavuşmuş olacaktır.
Spor tesislerinin yapımı konusunda ortada çok önemli sorunlar var; çünkü, daha evvel
den başlatılmış ve yarım kalmış tesislerin büyük bir kısmı yapılmak ve tamamlanmak üzere
bekliyor. Tabiî Bunlar da büyük bir bütçeye ve ödeneğe ihtiyaç duyuyor. Bunlar için bu sene
bütçeye ilave edilen ödenek yetmeyecek ama, büyük çapta yarım kalmış ve yeni yapılacak tesis
lerin yapımına yardımcı olacağı inancındayız.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sporun sorunlarını, özellikle spor kulüplerinin sorunla
rını çözebilmek için, mutlaka bir spor kulüpleri yasasını çıkarmak zorundayız. Zannediyorum
Bakanlık bu konuda bir hazırlık içindedir. Spor kulüpleri yasasının mutlaka çıkarılarak haya
ta geçirilmesi gerekmektedir.
Diğer bir husus da, sadece Futbol Federasyonunun özerk yasasının olması kâfi değildir,
diğer fedarasyonları da bu kapsam içerisine alabilmek için spor federasyonları yasası yaparak,
bu yasanın tüzükleriyle, yönetmelikleriyle diğer federasyonların durumlarını tanzim etmek la
zım gelir. Zannediyorum Bakanlığın bu konuda da bir hazırlığı vardır; önümüzdeki dönemler
de bu konu da göndeme gelecektir.
Bir hususu daha ifade ettikten sonra sözlerimi bitirmek istiyorum; bugün Türkiye'de ku
lüpleri, hevesli olan kuruluşun genel müdürü, kışlada komutanı, okulda öğretmeni, kasabada
hevesli olan esnafı, tüccarı yürütüyor. Sporu, bunların isteğine, bunların zevkine, bunların he
vesine bırakmaktan ziyade, devletin de bu işte doğrudan bir katkısının olması lazım gelir. O
sebeple, sporda ileri gitmiş ülkelerin yaptığı gibi, bir spor vergisini ihdas ederek, bütün spor
kulüplerimizi içine alacak şekilde bir desteğin de getirilmesi gerektiği inancındayım.
Bu vesileyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor,
hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
Sual sormak isteyen üyelerin isimlerini okuyorum : Sayın Yücel Seçkiner, Sayın Hasan
Basri Eler ve Sayın İlhan Kaya.
— 272 —

T.B.M.M.

B : 40

12 . 12 . 1992

C :3

Başka sual sormak isteyen?.. Yok.
Soru için kayıt işlemi tamamlanmıştır.
Buyurun Sayın Seçkiner.
YÜCEL SEÇKtNER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan şu sorunun cevabını
istiyorum: 2000 yılı İstanbul Olimpiyatlarında en büyük hedefimiz -özellikle güreşte- madalya
almaktır. Benim federasyon Başkanlığım sırasında dünyanın en iyi iki antrenörünü ülkemize
getirdik; serbest güreşte Şahmaradov, grekoromende ise Sapanov. O dönemde benim çok ba
şarılı olduğumu söylediler; halbuki bu başarı benim değil, bu iki antrenörün başarısı idi. Şim
di, Federasyon Başkanının şahsî kaprisi yüzünden bu iki antrenör memleketlerine gönderil
mek istenmektedir. Bütün basında, bu iki antrenörün lehinde yazılar yazılmaktadır. Hatta oli
mpiyat şampiyonumuz Akif Pirim bile, "Ben başarımı hocama borçluyum; ne olur, yalvarınm Hocamı göndermeyin" demektedir.
Sualim : Federasyon Başkanının şahsî kaprisi yüzünden bu iki antrenör Rusya'ya iade edi
lecek mi? Onu öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner.
Buyurun Sayın Eler.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla Sayın Bakanımdan ba
zı sorularım olacak.
Sayın Bakanımın da malumları olduğu üzere, her yıl dünyada ve ülkemizde tek olarak
yapılan Kırkpmar güreşlerinin merkezi olan Edirne'de bu sene Japonya'dan gelen televizyon
ekibi dahi, bir hafta önceden başlayan tüm şenlikleri, tarih, kültür ve sanat şehri olan Edirne'
nin bütün bu zenginliklerini tespit ederken, bizim televizyon kurumumuzun da bunları dünyâ
ya tanıtma imkânı varken, maalesef TRT ancak son gün gelmiştir. Buna Sayın Bakanımız da
Şahittir. Sayın Bakanımızın biraz önce bahsettiği Gençlik Haftasında amacına uygun olarak
- bizim millî kültürümüzü, sanatımızı ve her türlü etkinliklerimizi tanıtma olanağı varken, bu
nu kullanmayan, son günde gelerek, maalesef, 600 yıllık sporumuzun önemini anlatan Valinin
konuşmasına dahi yer vermeyen, Avrasya yayınlarıyla Orta Asya cumhuriyetlerine ve birçok
Batı Avrupa ülkelerine tanıtma olanağını kullanamayan TRT'ye, Sayın Bakanımız, gelecek se
ne, bu konuda kendi etkinliğini, ağırlığını kullanacak mı?
Zira, böyle bir potansiyel varken, böyle bir imkân varken bunun değerlendirilmemesinin
yanlış olacağını düşünerek, Sayın Bakanın bu konuda ağırlığını koymasını istiyoruz.
BAŞKAN — Sual bitti mi efendim?..
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Bitiriyorum efendim. (DYP sıralarından "Soru, soru"
sesleri)
BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar, bitiriyor arkadaşımız.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Özür dilerim arkadaşlarım, bitiriyorum.
Elimizde olimpiyat güreş merkezi olarak yapılma olanağı varken, bunun değerlendirilmemesini anlayamıyorum arkadaşlarım.
İkincisi; Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, yarınımızın teminatı olan gençlerimizin...
BAŞKAN — Kısa ve öz olacak efendim İçtüzüğümüze göre, sualler.
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — ...becerilerini ve kabiliyetlerini her spor dalında daha
küçük yaştan tespit etme olanağını elde etmek için, okullarımızda spor etkinlikleri yoluyla on
ları özendirmek bakımından, birtakım yatırımların fazlalaştırılmasını düşünüyorlar mı?
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Hasan Basri bey.
Tekrar ediyorum, sorular lütfen kısa ve öz olsun; gündem dişi konuşma gibi oluyor.
Buyurun tlhan bey.
İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istediğim sorumu
^sormak işitiyorum.
İzmir İline bağlı Bornova İlçemiz yaklaşık 350 bin nüfusuyla, ülkemizdeki ilçelerin en bü
yüklerinden birisidir. Ancak, Bornova İlçemizde, gençlerimizin spor ihtiyaçlarını giderecek spor
tesisleri bulunmamaktadır.
Sayın Bakandan öğrenmek istediğim, Bornova İlçemize, bilhassa Çamdibi ve Altındağ bel
delerimize gençlerimizin spor ihtiyaçlarını giderecek tesisler yapmayı düşünüyorlar mı?
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum ilhan bey.
Sayın Bakan, sualleri aldınız, bu suallere şimdi cevap verebileceğiniz gibi, yazılı da cevap
verme hakkınız vardır; takdir zatı âlinizin.
DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Yazılı cevap vereceğim Sayın
Başkan.
BAŞKAN' — Yazılı cevap vereceksiniz. Teşekkür ediyorum efendim.
Muhterem arkadaşlar, böylece Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler.;. Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
7. — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi.
A — CETVELİ
Prog.
kodu
101

111

900

Açıklama
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Türk Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
. - • ' ' ' •
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul âdenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
(B) cetvelini okutuyorum :
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B — CETVELİ
Gelir
türü

A ç ı k l a m a

2

Lira

Vergi Dışı Normal Gelirler

-

36 539 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3

özel Gelirler ve Hazine Yardımı

696 428 000 000

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

732 967 000 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.
2. — Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüğü

1991 Malî

Yılı

Kesinhesabı

B A Ş K A N — Gençlik ve Spor Genel M ü d ü r l ü ğ ü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri
n e geçilmesini oylarınıza s u n u y o r u m : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri o k u t u y o r u m : .
Gençlik ve S p o r Genel M ü d ü r l ü ğ ü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı

A —CETVELİ
Ertesi yıla
Prog.

ödeneğin çeşidi

101

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri

,.

BAŞKAN -Kabul edenler... Etme

Genel ödenek

Toplam

devrolunan

İptal edilen

toplamı

harcama

ödenek

ödenek

197 740 560 000 192 463 873 800

-

5 276 686 200

-

15 117 767 100

•v -

85 055 100

24 310 967 800

-

yenler... Kabul edilnuştir,
111

Türk Sporunun İdamesi ve Geliştiril
mesi

Hizmetleri

83 334 550 000

68 216 782 900

2 023 515 100

1 938 460 000

182 303 671000

157 992 703 200

BAŞKAN — Kabul edenler... Bmeyenler.,, Kabul edilmiştir,
900

Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan

Transferler

•

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
990

özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesi
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
TOPLAM 465 402 296 100 420 611 819 900

24 310 967 800 20 479 508 400

BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
(B) cetvelini okutuyorum.

"
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B — CETVELİ
Gelir
türü
2

3

7

8

*
Gelirin

çeşidi

Vergi Dışı Normal Gelirler
'
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
edilmiştir.
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
edilmiştir.
Her Nevi Spor-Saha Tesis Yapım Giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
edilmiştir.
Kurum ve Müesseselerce Yapılan Bağışlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
edilmiştir.

Tahmin
Lira

Tahsilat
Lira

.12 290 000 000

13 546 737 700

218 066 000 000

256 080 000 100

Kabul

Kabul
-

71930 421300

—

86 062 281900

230 356 000 000

427 619 441 000

Kabul
'
Kabul

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

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 1993 malî yılı bütçesiyle 1991 malî yılı kesinhesabı kabul
edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar)
C) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi.
2. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı.
BAŞKAN — Programımıza göre Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1993 malî
yılı bütçesi ile, 1991 malî yılı kesinhesabınm görüşmelerine başlıyoruz.
Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde söz alan sayın üyeleri okutu
yorum :
Gruplar adına söz alanlar : RP Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş, SHP
Grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın İbrahim Tutu, ANAP Grubu adına Bilecik Milletve
kili Sayın Mehmet Seven, DYP Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim, CHP
Grubu adına Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler.
Şahısları adına söz alanlar : Aleyhte Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış.
Gruplar adına konuşmalara geçiyoruz.
İlk söz RP Grubu adına Van Milletvekili Sayın Fethullah Erbaş'tadır.
Buyurun Sayın Erbaş. (RP sıralarından alkışlar)
Bu bütçe üzerindeki görüşmelerde grup adına konuşma süresi 15 dakikadır, hatiplerin dik
katine arz ediyorum.
RP GRUBU ADINA FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Grubumun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi şahsım ve Grubum adına
saygıyla selamlıyorum.
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1993 malî yılı Meteoroloji bütçesini incelediğimiz zaman, şu tabloyla karşılaşıyoruz: Cari
harcamalar için 287 milyar 500 milyon; yatırım harcamaları için 85 milyar 500 milyon; trans
fer harcamaları için 36 milyar Türk lirası ayrılmış bulunuyor. Toplam bütçenin 409 milyar Türk
lirasıyla bağlanmış olduğu görülüyor.
Bu bütçe, 1992 malî yılına göre yüzde 79'Iuk bir artışı gösteriyor. Bu da reelbir artışın
olmadığı intibaını veriyor; çünkü, yüzde 70'lerde olan enflasyona göre, büyük bir artış yoktur.
Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün hizmet gördüğü idarî binaların bir kısmı
yetersiz, diğer bir kısmı ise kiralıktır. Merkez ve taşrada toplam olarak 3 886 personel çalış
maktadır. Buna karşılık 736 lojman mevcuttur.
1993 malî yılı bütçesine konulan 38 milyar 500 milyon Türk Liralık ödenekle, önceki yıl
lardan yapımı devam eden hizmet binalarıyla, lojman inşaatları ve çevre düzenlenmesinin ta
mamlanmasıyla, bu yıl yatırıma konulan hizmet binalarının inşasına inşallah başlanacaktır.
Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, tüm özel ve kamu sektörüne meteorolojik bilgi
ve hizmet verdiği halde bu hizmetlerin karşılığında hiçbir ücret almamaktadır. Şu anda Meteo
roloji tşleri Genel Müdürlüğünün PTT'ye, EGO'ya, ASKt'ye ve TEK'e büyük borçları vardır.
Bunun için de teklifimiz, meteorolojik bilgi veren bir kurum olarak, vermiş olduğu hizmetlere
karşılık bir ücret almasıdır.
Genel olarak meteoroloji, her ne kadar, kamuoyu tarafından yalnız hava olaylarını incele
yen ve hava tahmini yapan bir kuruluş olarak biliniyorsa da, tarihi çok eskilere dayanmakta
dır. Müslümanlar çok eski zamanlardan beri astronomiyle uğraşmışlardır. 15 inci Yüzyılda Ali
Kuşçu Bey gibi, dünya astronomi tarihine isimlerini geçiren bilginler yetişmiştir; hatta daha
da geriye gittiğimizde, bundan 14 asır önce, Müslümanların kitabı olan Kuran-ı Kerim de, bu
konuları bir çok ayetlerde açıklamıştır. Bu cümleden olarak Araf suresinde şöyle buyuruluyor : "Rüzgârları rahmetin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Sonunda o rüzgârlar ağır
bulutları yüklenir ve onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada su indiririz ve onunla türlü
türlü meyveler çıkarırız, tşte ölüleri de bu şekilde dirilteceğiz. Herhalde bundan ibret alırsınız."
Hicr Suresinde Cenabı Allah şöyle buyuruyor : "Yeri uzatıp yaydık, orada sarsıntıyı önle
yen dağlar yerleştirdik ve yeryüzünde ölçülüp tartılan her şeyden nice nebat bitirdik. Orada
hem sizin için hem de sizin besleyici olmadığınız varlıklar için gerekli besinler ve geçim vasıta
ları yarattık. Kâinatta mevcut her şeyin hazineleri ancak bizim yanımızdadır. Biz onu ancak
belli bir miktar ile indiririz. Biz rüzgârları aşılamayı sağlayan vasıtalar olarak gönderdik ve
gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz suyu
saklayamazdınız."
'
Ayetle, rüzgârın, bir aşılayıcı olarak gönderildiği ifade edilmektedir. Bugün, ilim, yağmu
run yağmasında rüzgârların büyük rol oynadığını, aynı zamanda bitkiler üzerinden eserken,
onların erkek tohumlarını dişi tohumlar üzerine kondurmak suretiyle aşıladığını ispat etmek
tedir. Bu ayet ayrıca, gökten inen suların yer katmanlarında stok edildiğini ve buralardan in
sanlığın ihtiyacının temin edildiğini ifade etmektedir.
Bu ayetten ilham alarak, Osmanlılardan önce ve Osmanlılar zamanında birçok tslam âli
mi meteorolojiyle ilgilenmiştir. 13 üncü asırdan başlayıp, günümüze intikal eden meteoroloji
istasyonu, bugün de rasathane olarak hizmet veren Kandilli Rasathanesidir. 1867 yılında is
tanbul'da kurulan bu iklim istasyonu, bu konuda uzun zaman memleketin tek yetkili makamı
olmuştur.
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Dünya insanı, 2000'Ii yıllara yaklaşırken, hemen her alanda, tarihin hiçbir döneminde rast
lanmayacak kadar çok hızlı bir gelişme sürecini yaşıyor. Yukarıda da açıkladığımız gibi, mete
oroloji biliminin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Meteoroloji bilimi, teknolojik yenilikler
den payına düşeni alarak, kendini yüceleştiren, insandan aldığını yeniden insana sunmaya yö
nelen bir bilimdir. En basit tanımıyla, hava tahminlerinden, tarıma; ulaştırmadan, haberleş
meye; savunmadan, çevre sorunlarına; tıptan, adalete; endüstriden, ticarete; bayındırlıktan, şe
hircilik hizmetlerine kadar hemen her alanda meteoroloji günümüzde çağdaş yaşamın bir par
çası oluyor.
Dünya, hızla artan bir nüfusla karşı karşıyadır. Buna karşın, dünyanın kaynakları sınırlı
dır. Bu sınırlı olan kaynakları en iyi biçimde kullanmak, Türkiye gibi tarıma elverişli toprakla
rı oldukça geniş olan ülkelerde, birim alandan en yüksek verimi almak, su kaynaklarının ko
runması ve geliştirilmesi için gereken çözümlere katkıda bulunmak yine meteorolojinin görev
leri arasındadır.
Sayın yetkililere tavsiyemiz, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri ve Avrupa ile birlikte,
İslam Âlemini de kapsayan müşterek çalışmalarını ilerletmeleridir.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilatına, ihtiyacı olan maddî destek sağ
lanmalıdır; çünkü onlardan, tarımda, hayvancılıkta, sivil ve askerî birliklerde denizcilik ve bü
tün sahalarda hizmet istenmektedir. Aynı zamanda, meteorolojiyle ilgili en yeni ve en modern
alet ve gereçlerin takibi ve bunların Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilatına ka
zandırılması sağlanmalıdır.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, çağın modern araç ve gereçleriyle donatılması zarurî
olan bir genel müdürlüktür. Bu genel müdürlük, özellikle, bütün dünyadan bilgi almakta ye, .
bütün dünyaya bilgi vermektedir. Eğer dünyaya ayak uyduramazsak, onların kullandıkları araç
ve gereçleri kullanamazsak, biz ne onlardan bir tek bölgenin veya şehrin hava durumunu ala
biliriz ne de bir başkasına bunu verebiliriz. Onun için, bu bütçede transfer harcamalarında
yüzde 180 oranında bir artış yapılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Keza, dünya meteorolojisi öyle gelişmektedir ki, bir noktada meteoroloji bir bilim dalı
olmaktan çıkmış, neredeyse bir silah haline dönüşmüştür. Çok büyük araştırmalar vardır. Eğer
insanlar bir gün hava hareketlerini kendi kontrollerine alabilecek kadar bilimde ilerlemeler kay
dederlerse, bilmemiz gerekir ki, bir tarım ülkesi olarak, iklim şartlarına bağlı olan ülkemizde
bir damla yağmur yağdırmama ihtimaliyle de karşı karşıya kalabiliriz. Onun için, Meteoroloji
Genel Müdürlüğünün, sadece, günlük, rutin işlerin dışında, artık büyük projelere, büyük araş
tırmalara girebilecek ciddî çalışmalarda bulunmasını da istiyoruz.
Meteoroloji teşkilatında çalışan personelin bazı sıkıntılarının olduğunu öğrenmiş bulunu
yoruz. Merkez teşkilatında çalışan personel, Başbakanlıkta,çalışan memurlara verilen tazmi
nattan yararlandırıldığı halde, merkez teşkilatı dışında çalışanlar bu tazminattan faydalana
mamaktadırlar. Bunun da düzeltilmesini istirham ediyoruz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde halen çalışan çok nitelikli elemanlar vardır. Bu elemanlar,
dünyada oluşan son teknoloji ürünlerini büyük bir maharetle kullanmaktadırlar. Bunu, da teş
kilattaki hizmetiçi eğitime bağlayabiliriz. Burada kendilerine teşekkür ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin memle
ketimize hayırlı olmasını diler, hepinizi.hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş.
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın İbrahim Tutu; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar)
- • • ( '

SHP GRUBU ADINA ALt İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1993 yılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle tü
münüzü en içten saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekileri, bugün Türkiye kamuoyunda Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü denilince, akla, yalnızca hava olaylarını inceleyen vehava tahmini yapan bir kurum
gelmektedir.'Oysa, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, kamuoyunun algılayabildiğinin çok
üzerinde ve ötesinde bir işlevi üstlenmiş bir kuruluşumuzdur. Gece gündüz demeden, merkez
ve taşra örgütüyle günün 24 saati çalışan bu kuruluşumuz, hava tahminleri, fırtına, sis, taşkın
ve don ihbarlarının yanı sıra; ürettiği bilgilerle, ulaştırmadan tarıma, ormancılıktan enerjiye,
turizmden sağlığa, çevreden şehirciliğe, adaletten tıbba ve silahlı kuvvetlerimize kadar birçok
kurum ve sektöre yaşamsal fonksiyona sahip önemli bilgiler üretmekte, değerli hizmetler ver
mektedir. Üretilen bu hizmetler yurt savunmasına ve ülkemizin sosyoekonomik gelişmesine son
derece önemli ve değerli katkılar sağlamaktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kuruluşumuzun, özellikle tarım sektörüne verdiği
hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Bu kuruluşumuz tarafından yapılan sıcaklık, yağış, sel, don
ve fırtına ihbarlarıyla üreticimizin tedbir alması sağlanmakta ve böylece ulusal ekonomimize
büyük katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca, süne, kımıl ve çekirge gibi zararlılara karşı yapılan
ziraî mücadele ile orman yangınlarına karşı yapılan özel meteorolojik tahminlerle emek ve mal
zeme israfı Önlenmektedir. Sonuçta da maksimum fayda sağlanmaktadır.
Kuruluş bünyesinde oluşturulan meteorolojik bilgi bankası çalışmalarıyla, ekonomik önemi
oları hayvancılık ve endüstriyel bitkilerin mikro klima iklim ihtiyaçtan tespit edilmekte ve Türkiye
genelinde uygun yerler bulunarak kullanıcılara bu yerler bildirilmekte, böylece birim alandan
daha çok ürün ve verim alınmaktadır.
Tarım sektörünün ülkemizde önemli bir yer tuttuğu dikkate alındığında, bu tür meteoro
lojik hizmetlerin ne kadar hayatî bir öneme sahip olduğu açıkça görülebilir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kuruluşun katkıları, sadece tanm sektörüyle sınırlı
değildir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, birçok sektöre değerli hizmetler vermektedir. Zama
nımın kısıtlı olması nedeniyle bunlara tek tek giremiyorum. İster muhalefette, ister iktidarda
olunsun, bu tür hizmetlerin önemi tüm arkadaşlarımız tarafından takdir edilmektedir.
Değerli milletvekilleri, tüm bu hizmet alanları göstermektedir ki, meteoroloji hizmetleri
sektörü, Türkiye ekonomisinde kilit sektör konumundadır. Bu hizmetler ne kadar düzenli ve
eksiksiz yerine getirilirse, hizmet alıcı sektörler o kadar bundan yararlanacaklardır. Dolayısıy
la, meteorolojik hizmetlerin finansmanı büyük önem taşımaktadır.
Kuruluşa ayrılan cari harcamalar ve transfer harcamaları ödeneği toplamının toplam öde
nek içindeki payı, yüzde 79,1'dir. Yatırımlara sadece yüzde 20,9'luk bir pay kalmaktadır. Ayrı
ca, transfer ödeneklerinde son yılların en yüksek artışı kaydedilmiştir. Bu kalemdeki Öngörü
len artış, yüzde 180'dir.
Sayın milletvekilleri, bu kuruluşumuza ayrılan ödeneğin yeterli olduğunu ileri sürmek müm
kün değildir; çünkü, bu hizmetler tüm ülke nüfusunu ilgilendirmektedir Kaldı ki, bu öde— 279 —
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neğin önemli bir kısmı carî harcamalara ve transfer harcamalarına gitmekte, yatırım harcama
ları son derece yetersiz kalmaktadır. Bırakınız dünyadaki en son teknolojilerin takip edilmesi
ni, bu yatırımlarla mevcut teknolojinin rehabilitasyonu bile güç sağlanabilir. Maalesef bu, üçüncü
sanayi devriminin ürünlerini ülkemize taşımayı hedefleyen ve bunu programında açıkça ifade
eden Hükümetimizin hedeflerinin gerisinde kalan bir görüntüdür.
Tabiî yatırım ödeneklerinin yetersizliği sadece bu kuruluşumuzla sınırlı değildir. Bu tespit,
bütçönin geneli için de geçerlidir. Ancak, bu durumun sorumlusu olarak Hükümetimizi gös
termek de insafsızlık olur. Tüm kuruluşlarımızın bütçeleri, 1980'Ii yıllarda ANAP iktidarları
döneminde izlenen sanayisizleşme politikalarının ve aşırı ölçülerdeki borçlanma politikaları
nın ipoteği altındadır. Bu kuruluşumuzun yatırım ödeneklerinin çapının düşüklüğü ve yüzde
180'e varan transfer harcamalarındaki artış, başka neyle açıklanabilir. Umarız, geçmiş yılların
ipoteği altındaki bu kuruluşumuzun bütçesiyle az da olsa meteoroloji hizmetlerindeki eksik
likler kapatılabilir.
Sayın milletvekilleri, daha önceki iktidar döneminde bu kuruluşumuz Çevre Bakanlığına
bağlanmış ve böylece, bakanlığa bağlı olduğu süre içinde kazanmış olduğu bazı haklar da elin
den alınmıştı. Bu kuruluşumuzun, Hükümetimizin kararıyla yeniden Başbakanlığa bağlanma
sı yerinde olmuş ve böylece bir yanlışlık giderilmiştir, bunu, sevindirici bir gelişme olarak de
ğerlendiriyoruz. Ancak, hem bu kuruluşta, hem de Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlarda or
tak bir problem bulunmaktadır. Başbakanlığa bağlı genel müdürlüklerin merkez teşkilatları
ile taşra teşkilatlarında çalışan personel arasında bir ücret dengesizliği görülmektedir. Bu eşit
sizliğin, dengesizliğin giderilmesi için gerekli çabanın gösterileceğine yürekten inanıyoruz.
Değerli milletvekilleri, kuruluşumuzun başarılı faaliyetlerine rağmen, mevcut olanaklarla
verilen meteorolojik hizmetlerin eksiksiz yerine getirilebildiğini ileri sürmek mümkün değildir.
Ulaşılan yüzde 86 tahmin tutarlılık oranıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyada haklı bir
yere gelmiş nadir kuruluşlarımızdan biridir. Ancak, yine de yapılacak daha çok şey vardır. Ku
rumda artan hizmet taleplerine cevap verebilmek için gerekli olan hukukî ve idarî düzenleme
lerin, diğer bir deyişle, yeniden yapılanmanın, mutlaka 1993'te gerçekleştirilmesi gerekmekte
dir; hayatın her alanında olduğu gibi.
Sayın milletvekilleri, kuruluşumuz, Avrupa Topluluğu ve dünya ile entegrasyonun sağlan
masında, enformasyon teknolojileri ve bilgisayar gücünden daha çok yararlanmanın yollarını
araştırma lı ve bulmalıdır. Meteorolojik bilgi bankası yeniden düzenlenmeli ve Türkiye meteo
rolojisi, bölgesel tahmin merkezi, bölgesel telekomünikasyon merkezi ve bölgesel eğitim mer
kezi durumuna süratle getirilmelidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dilekler ve beklentiler içerisinde, Devlet Meteoro
loji îşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin, bu kurumumuzun, ulaştırmadan tarıma, ormancılık
tan enerjiye, çevreden şehirciliğe, adaletten tıbba ve silahlı kuvvetlerimize kadar ürettiği hiz
metlerle, yarının çağını tümüyle yakalamış, kavganın değil, barışın egemen olduğu daha bol
güneşli günlerin yaşanacağı Türkiye'ye katkıda bulunması dileklerimle, kurumumuza, ülkemi
ze ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, tümünüzü en içten saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutu.
Anavatan Partisi Grubu adına Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven, buyurun efendim.
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ANAP GRUBU ADINA MEHMET SEVEN (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi
Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerimin başında, Yüce Heye7
tinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, hava ve iklim olaylarına duyulan ilgi, insanlıkla birlikte başlamasına
rağmen, bu olayları inceleyen meteorolojinin gerçek anlamda bilim olarak ortaya çıkması, 19
uncu yüzyıl sonlarına doğru olmuştur, özellikle, Birinci ve İkinci Dünya Harplerinin askerî
ihtiyaçları, diğer bilim dallarında olduğu gibi, meteorolojideki gelişmeyi de hızlandırmış, bu
günkü seviyeye gelmesinde en büyük etken olmuştur.
1983-1991 yılları arasında, ülkemizde, her alanda büyük hizmetler vermiş olan Anavatan
hükümetleri, meteoroloji alanında da üstün bir hizmet anlayışı sergilemiştir.
Ülkemizde meteoroloji bilimi ve meteorolojik hizmetlerdeki gelişmelere baktığımız zaman,
•

•

*

önemli gelişmelerin, her alanda olduğu gibi, cumhuriyet döneminde olduğu görülür. Bu dö
nemde, önceleri değişik kuruluşlarca verilen hizmetler, çeşitli aşamalardan sonra, 1937 yılında
3127 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak bugünkü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğünün kurulmasıyla tek elde toplanmıştır. 1986 yılında, 3254 sayılı Kanunla yeniden or
ganize edilen genel müdürlük, halen, yurt sathına dağılmış 16 bölge müdürlüğü ile bunlara
bağlı muhtelif tipte ve amaçta kurulmuş 1200 civarında istasyon ve merkez teşkilatından oluş
maktadır.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, geniş istasyon şebekesi ve 4 bine yaklaşan per
soneli ile kendine verilen askerî ve sivil her türlü görev ve sorumlulukları, en iyi bir biçimde
yerine getirme gayreti içindedir. Meteorolojinin, yaşadığımız asrın vazgeçilmez bir unsuru ol
duğu herkesçe kabul edilmektedir. Her alanda olan hızlı gelişmelerde, meteorolojinin büyük
katkıları vardır. Meteorolojinin, millî savunma, tarım, ulaştırma, enerji, turizm, sağlık, şehir
cilik, inşaat ve çevre konularında planlama, uygulama ve yürütme safhalarında, ülkenin ulu
sal ekonomisine büyük katkıları vardır.
Bazı araştırmacılara göre, gelişmiş ülkelerde yatırım/fayda oranının 1/50 olduğu; geliş
mekte olan ülkelerde ise, bu oranın 1/100'e kadar çıkabildiği hesaplanmıştır. Bunun bilincinde
olarak Türk meteoroloji teşkilatının, devletin verdiği imkânları ve elindeki personeli en iyi bi
çimde kullanarak, modern teknolojiyi ve modernizasyonu bünyesine taşıyarak hizmet vermek
te olduğu, büyük bir takdir ve memnuniyetle izlenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlükleri bazı ülkelerde tamamen askerî ve sivil meteoroloji kuru
luşları olarak ayrı ayrıdır; halbuki Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki hizmeti birden yürütmek
te ve bu da, bütçesini ve işini bir kat daha zorlaştırmaktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ayrıca ülkemizin çok karmaşık atmosferik olayların
görüldüğü bir enlemde bulunması ve tahmine doğrudan etkili olan çok değişik topografyaya
sahip olmasına rağmen, hava tahminindeki tutarlılık oranı ise, gelişmiş ülkeler seviyesindedir
ve yüzde 85-86 civarındadır.
Tabî, Türk meteorolojisinin bu başarısı, sadece kendi çabalan ye çalışmaları değil, ulusla
rarası kuruluşlarla bilgi ve teknoloji alış verişi ve uzman değişimiyle de ilgilidir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü büyük bir emek sonucu ürettiği gözlem ve tahmin bilgile
riyle, doğal afetlerle ilgili bilgi ve ihbarları kamuya ve ilgili kuruluşlara ulaştırmak için bü— 281 —
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yük gayret sarf etmektedir. Zira meteorolojik hizmette zaman faktörü çok önemlidir. Ancak
anında üretilen ve kullanıcıya ulaştırılan bilgiler sayesinde, can ve malın korunması, doğal çev
renin tahribinin önlenmesi, üretimin artması sağlanabilmektedir. Bu nedenle muhaberede bil
gisayara geçilmiş, dünyanın bütün meteoroloji merkezleriyle saniye mertebesinde bilgi alış ve
rişi gerçekleştirilmektedir.
Yine, otomatik harita ve diyagram çizim üniteleri ve faks sistemleriyle harita üretimi ve
uluslararası değişimi sağlamış, büyük ölçüde zaman tasarrufunda bulunulmuştur. Ayrıca, TRT
ve özel radyo ve televizyonları, yerli ve yabancı haber ajansları, gazete ve dergilerle, Meteoro
lojinin Sesi Radyosu, otomatik telefon, otomatik teleks, telebilgi, faks ve VHF gibi modern
iletişim araçlarıyla, geniş halk kesimine, resmî ve özel kuruluşlara ve değişik amaçlı kullanıcı
lara, ürünlerini anında ulaştırmaktadır.
Tarımcılara verilen hizmetler, ürün türünün seçimiyle başlar, Toprağın sürülmesi, tohu
mun atılması, ilaçlama, dondan koruma, hasat nakliye ve depolama aşamalarında da devam eder.
Balıkçılar için özel olarak hazırlanan deniz ve hava raporları ve ihbarlar kesintisiz otuz
meteoroloji verici istasyonu ve Meteorolojinin Sesi Radyosu aracılığıyla yayınlanmaktadır.
Hava, kara ve deniz ulaştırmasında güvenli bir seyir için gerekli bilgiler verildiği gibi, ka
rayollarının, hava alanlarının ve limanların yapımından önce yer seçim aşamasında hayatî bil
giler verilmektedir.
Hidrolik, güneş ve rüzgâr enerjisi, hatta nükleer enerji üretiminin yer seçiminde, üretim'
safhasında ve risk hesaplarında temel bilgiler verilmekte, bununla ilgili projeler desteklenmek
te, dolayısıyla, enerji faktörüne büyük katkılar sağlanmaktadır.
Turizm sektörü de meteorolojik bilgilerin her an ve en yaygın kullanıldığı sektörlerin ba
şında gelmektedir. Tesis yerinin tespitinden, turizm sezonunun süresine kadar; gerek dağ turiz
mi, gerekse deniz ve sağlık turizmi için, meteorolojik ve klimatolojik bilgi taleplerini karşıla
maktadır.
Şüphesiz, çevre sorunları, şehircilik çalışma ve araştırmalarında meteorolojik bilgiler ha
yatî önem taşımaktadır. Şehirlerin büyümelerinin ve açılacak cadde ve sokakların planlanma
sı, organize sanayi bölgelerinin ve fabrikaların yer seçimi için her geçen gün artan sayıda deği
şik kullanıcı isteklerini yerine getirmektedir. Zira, meteorolojik koşullar göz önüne alındığı tak
dirde, bir de topografya ve şehirleşmeye uygun değilse bugün bir çok büyük şehirlerimizde gö
rüldüğü gibi, hava ve çevre kirliliği çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son derece özel bilgi ve beceri isteyen hizmetlerin üretildiği Genel Müdürlükte, yeterli sa
yıda kalifiye eleman olmasına ve yurt dışında 40 personelin mastır ya da doktora yapıyor ol
masına rağmen, fazla özellik istemeyen bazı birimlerinde eleman eksikliği var. Nitekim, 300
civarındaki yağış ve küçük klima istasyonu, elemansızlıktan kapanmış durumdadır. Bu durum,
özellikle doğal afetler yönünden (çığ, sel, heyelan gibi afetler) olumsuz durum yaratmaktadır.
Bunun için, boş kadrolara atanmak üzere personel alımına müsaade edilmesi, hizmetteki
etkinliği artıracaktır.
Bu kadar önemli ulusal ve uluslararası görev ve sorumlulukları olan askerî ve sivil hemen
tüm sektörlere hayatî önemi haiz hizmetler sunan bu güzide kuruluşumuzun, âlet, cihaz ve
sistem yönünden daha da takviye edilmesi, mevcut muhabere ve bilgisayar sistemlerinin mo
dernizasyonu ve yedeklenmesi gerekir.
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Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde arzu ettiğimiz ve ileri ülkelerde oluştu
rulan çığ tahmin merkezi, taşkın ve sel felaketlerini önceden haber verebilecek erken uyarı sis
temlerinin ve merkezlerinin bir an önce kurulmasında, ülkemiz için hayırlar olacağı kanaa
tindeyiz.
Büyük can ve mal kayıplarına yol açan bu doğal afetler için büyük yatırımlar isteyen er
ken uyarı sistemlerinin kurulup çalıştırılabilmesi de, ancak döner sermaye işletmesi oluşturul
masıyla mümkün olacaktır.
Bu amaçla Genel Müdürlük bünyesinde bir döner sermaye işletmesi oluşturulması, döner
sermaye işletmesi bünyesindeki meteorolojik bilgilerin satılmasıyla elde edilecek gelirle, kulla
nılmakta olan hassas cihazların yedeklenmesi ve arızalarının acilen giderilmesi daha kolaylaştırılabilecektir.
Ayrıca, yapmış olduğum incelemelerde, meteorolojik tahminlerde kullanılan hassas ve mil
yarlar değerindeki cihazların sigortasız olduğunu hayretler içerisinde öğrendim.
En ufak bir yangında kullanılmaz duruma gelebilecek olan bu cihazların bir an önce si- v
gortalanması gerektiği kanaatindeyim.
Yine bu kadar modern ve hassas sistemlerin standartlarına uygun olarak tesisi ve korun
ması ve daha rahat bir çalışma ortamına kavuşturulması için yeni bir genel müdürlük binası
nın yapılması da dileğimizdir.
Sözlerime burada son verirken, bu bütçemizin milletimize, bakanlık camiamıza hayırlı ve
uğurlu olmasını niyaz eder, Anavatan Partiyi Grubu adına hepinize saygılar sunarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seven.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'e söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ahmet Neidim.
DYP GRUBU ADINA AHMET NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar)
Sevgili arkadaşlar, bu bütçe, her türlü siyasî mülahazanın üstünde, hiçbir partinin bahçe
sine, ne kar ne de yağmur yağdıran bir bütçedir. Çok harika bir bütçedir, çok gelişmeye müte
mayil bir bütçedir, modern çağımıza uyması gereken bir bütçedir. Bu bütçeden sorumlu, haki
katen çok başarılı bir Genel Müdürümüz, Genel Müdürlük personeli ve bu konuda çok dik
katli bir Bakanımız vardır. Kendilerine, konuşmama başlamadan evvel yapmış oldukları çalış
malardan dolayı huzurlarınızda teşekkürlerimi bir borç biliyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar)
İnsanlar doğdukları andan itibaren meteorolojiye büyük bir ilgi duymuşlardır; yani ha
vayla insanlar içice yaşar, tşte, insanların duydukları bu ilgi neticesi, meteoroloji ilmi doğmuş
tur. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuruluşunu, arkadaşlarım tek tek anlattıkları ve nasıl
olduğunu belirttikleri için, benim, sizin daha vaktinizi alarak bunu tekrar anlatmaya niyetim
yok; zaten vakit de gecikti; ama bu Genel Müdürlüğün hakikaten çok başarılı çalışmalarından
bahsetmek istiyorum.
Bölgesel telekomünikasyon merkezi, bütün dünya ile irtibatlı olarak şu anda, çalışmakta
dır. Kapasite genişletilirse -ki, bu serteki bütçede parası ve ödeneği var- inşallah bu önümüz— 283 —
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deki yıl gerçekleşirse, bütün Türkî cumhuriyetler, Ortadoğu ve Balkanlar, bizimle meteorolo
jik bilgi alışverişinde bulunacaklardır. Bu ülkeler, bunu büyük bir arzuyla beklemektedirler.
Ayrıca, Türkiye, bölgesel eğitim merkezi haline gelmektedir, önümüzdeki yıl, değişik ül
kelerden 30 yabancı eleman memleketimize gelip -bunu gururla söylüyorum- bizden meteoro
loji konusunda istifade edeceklerdir.
Bölgesel nümerik hava tahmin merkezi olma yönünde memleketimiz, Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün güzel çalışmaları neticesinde büyük yol kat etmiştir.
Önümüzdeki yıl radar ve suni peyk yer alıcı sistemleri yenilenerek devreye sokulacak, ta
biî afetler için erken uyan sistemi sağlanmış olacaktır. Tabiî biz, arzu ederdik ki, bu Meteoro
loji Genel Müdürlüğüne daha fazla para ayrılsın, daha fazla modern cihazlar alınsın; ama mem
leketimizin imkânları kısıtlıdır. Bu imkânsızlıklara rağmen, çok başarılı elemanlarla Meteoro
loji Genel Müdürlüğü, hizmetlerini, dünya standartlarına uygun bir şekilde devam ettirmektedir.
Yine grurla söylüyorum, Türkiye'de bugün on gün sonraki hava tahmini yüzde 85'lik bir
doğrulukla tahmin edilebilmektedir. Bu nedenle, arkadaşlarımı, huzurlarınızda bir kere daha
kutluyorum.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, millî savunma, ulaştırma, tarım ve turizm ala
nına da çok önemli hizmetler vermektedir.
Millî savunma, meteorolojinin hizmet verdiği sektörler içerisinde ön sırada yer alır. Savaş
ta ve barışta, kara, hava ve deniz kuvvetlerimizin eğitim, manevra ve tatbikatlarında çok önemli
rolü vardır.
Ulaştırma hizmetlerinde, kara ve deniz taşımacılığında çok önemli görevler yüklenmiştir.
Tarımda da, bildiğiniz gibi, iklim şartlan bilindiği takdirde, arazinin durumuna göre, ha
vaların durumuna göre, verim alma imkânı çok daha iyi olmaktadır; meteorolojinin burada
da önemi büyüktür.
Turizm alanında da, kurulacak otellerin, kurulacak turizm merkezlerinin meteorolojik tah
minlere göre, havası iyi, yazı uzun veya kış turizmi yapılacaksa kışı uzun olan yerlerde meteo
rolojiden bilgi alarak yapılması durumunda, memlekete çok faydah tesisler kazandırmış oluruz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütün bu sektörlerle, hizmet vermek amacıyla hazırla
dığı ve ürettiği her türlü meteorolojik bilgi ve hizmeti, kitle iletişim araçlarıyla geniş halk kesi
mine, resmî ve özel kuruluşlara, güvenilir olarak, en seri şekilde ulaştırmaya çalışması, büyük
yararlar sağlamaktadır.
Burada Refah Partili Fethullah Erbaş arkadaşımın önerisine katılıyorum. Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün yaptığı bu hizmetlerden dolayı belirli bir para alması konusunu çok olumlu
buluyorum. Çok doğrudur; meteoroloji bu hizmetlerinden dolayı, hizmet ettiği diğer kuruluş
lardan bir şeyler almalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin memleketimize, milletimize, Genel Müdürlük perso
neline, Bakanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Havanız iyi olsun sevgili arkadaşlarım!
Sağolun. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Neidim.
Gruplar adına son konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Edirne Milletvekili
Sayın Hasan Basri Eler.
Buyurun efendim.
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CHP GRUBU ADINA HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün bütçesi hakkında görüşlerimizi belirtmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesi
leyle, Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına hepinize saygılarımı sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, devlet hizmetinde yük
lendiği görevleri diklcatle ve titizlikle yapmaya çalışan, sağladığı meteorolojik destekle, yurt
savunmasında olduğu kadar, millî ekonomimize de katkıda bulunan, teknik ve önemli bir ku
ruluştur.
Bu Genel Müdürlük, meteorolojik hizmetlerin noksansız ve zamanında yürütülebilmesi
için, Millî Savunma Tarım, Orman, Turizm, Ulaştırma, Bayındırlık, Enerji, Sağlık, Çevre Ba
kanlıklarıyla bağlı kuruluşlarına ve gerekli görülen kurumlara meteorolojik destek sağlamalı;
ayrıca, uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan hizmetleri eksiksiz yerine
getirmeye devam etmelidir.
Meteoroloji, son yılların elektronik uzay teknolojisinde ulaşılan ileri tekniklerin yoğun
bir şekilde yansıtıldığı, kullanıldığı bir daldır.
Meteoroloji, artık rastgele bir tahmin değil, gerçek uygulamalı bir bilim dalı haline gel
miştir. Ülkemizin de tarım sektöründe çağdaş meteorolojik hizmetlerden yararlanılması, ve
rimliliğin artırılmasında, üretimde dalgalanmaların azaltılmasında katkıda bulunacak en önemli
adımlardan biri olarak görülmektedir.
Toplumsal hayatın her alanında, doğal değişmelerden, önceden bilgilenmek, çağdaş top
lumun önemli bir gereksinimidir; devlet, bunu sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle meteoro
lojik modernizasyonun sağlanması ve bu amaçla gerekli teknolojik yapılanmanın gerçekleşti
rilmesi şarttır.
öte yandan, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bugüne kadar yurt içi ve yurt dı
şından satın aldığı, makine, teçhizat ve aletleriyle, içinde bulunduğu darboğazı bir nebze olsun
çözmüş görünse bile, yine de gerekli makine alet ve yedeklerinin sıkıntısını çekmektedir. Bu
nun için, ihtiyacı olan, gerekli görülen makine, teçhizat elektronik cihaz, alet, bilgisayar oto
masyonu satın alınarakj temin edilmelidir. Ayrıca, mevcut otomasyon bilgisayarının verimli
çalışmasını sağlayabilmek için, bölgesel bilgi işlem merkezlerinin kurulmasına ve dijital faks
sistemi şebekesinin geliştirilmesine hemen başlanılmalıdır.
Genel Müdürlüğün hizmet gördüğü idarî binaların bir kısmı yetersiz, bir kısmının da ço
ğu kiralıktır. Merkez ve taşrada 4 bine yakın personel kadrosu bulunmasına rağmen, ancak
700'ün üzerinde lojman vardır. İhtiyaç olan ödeneğin tahsisi ile gerekli hizmet binası teminine
çalışılmalıdır.
Bunun yanında, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, tüm özel ve kamu sektörüne
meteorolojik bilgi- ve hizmet vermesine rağmen, bu hizmetlerinin karşılığında hiçbir ücret al
mamaktadır.
Bu hizmetin yerine getirilmesinde ve bilgi akışında bir ücret karşılığında yapılması için
gerekli kanunî düzenlemelere gidilmelidir.
Meteoroloji hizmetlerinin günün koşullarına uygun olarak yürütülmesi, öncelikle, deği
şen ve gelişen teknikleri, bilmek ve uygulamakla mümkündür. Meteoroloji, diğer bilim dalla
rına oranla hızla gelişen ve giderek, geniş alanlara uygulanan bir bilim dalıdır. Bu özelliği sür
dürmek, günümüzün gerektirdiği ihyaçları eksiksiz olarak karşılamak için, personel eğitimine
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önem vermek gerekir. Alet ve cihazlardaki gelişme ne kadar büyük olursa olsun, kullanacak
personelin yetişmiş olması ve eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bu olgu dikkate alınarak, Me
teoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde temel eleman kaynağı olan Anadolu Meteoroloji Mes
lek Lisesi kurulmuş ve yetişmiş eleman ihtiyacını bu şekilde kısıtlı bütçesiyle karşılamaya çalış
maktadır. Ancak, meteorolojide yetişmiş birçok teknik personel bugün düşük ücretlerden do
layı naklen başka kuruluşlara geçmektedirler. Meteoroloji, bir nevi, diğer kuruluşlara personel
üreten bir kaynak oluşturmuştur. Başka kuruluşlara geçen teknik elemanlar, oralarda başarıy
la çalışmaktadırlar. Oysa, bunları kendi teşkilâtında tutma yollarını aramak, meteorolojiyi başka
teşkilatlara eleman üreten teşkilat görünümünden kurtarıp, diğer teşkilatlardan eleman çeken
cazip bir kuruluş haline getirilmesi lazımdır.,.
Dar bütçe imkânlarıyla çağın gelişmesine ayak uydurmak için bugüne kadar olağanüstü
bir çabayla çalışmalarını sürdüren Meteoroloji Teşkilatı, tüketici bir kuruluş olarak düşünül
müş ve geçmiş devirlerde, ne acıdır ki, kapatılması dahi teklif edilmiştir; fakat geçmişte değerli
hizmetlerde bulunan bütün Meteoroloji Genel Müdürlerine ve kıymetli personeline, bilhassa
13 yıllık Genel Müdürlük hizmetiyle değerli katkıları olan örnek Meteoroloji Genel Müdürü
merhum Profesör Doktor Sayın Ümran Emin Çölaşan'ı burada rahmet ve saygıyla anar, min
net ve şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, şu anda görevde olan bütün personele de teşekkürleri
mizi bildiririz.
Değerli arkadaşlarım, daha İkinci Dünya Savaşı sırasında bunu görenler (Amerika, İngil
tere, Fransa ve Almanya) meteorolojik çalışmalarında büyük paralar harcamışlardır. Çünkü,
onlar, meteorolojinin.önemini o günlerde anlamışlardır.
Bugün teknolojinin ve yaşamın her bölümünde hizmetlerini anlatmakla bitiremeyeceği
miz meteoroloji, ulusal güvenliğimizi yakından ilgilendiren hizmetler üretmektedir.
Ayrıca, yurt ekonomisine katkılarımı göz ardı etmeden, devletimizin bütün imkânlarını
seferber etmesi, meteorolojinin tüketici bir kuruluş olmayıp, üretici olarak görünen KİT'ler
den daha üretken bir kuruluş olduğunun görülmesi gerekmektedir.
Hava tahminleri yönünden Türk meteoroloji teşkilatı, dünyadaki diğer gelişmiş meteoro
loji teşkilatları arasında yer almaktadır. Yapılan hava tahminleri ortalama yüzde 86'nın üze
rinde bir oranla doğru çıkmaktadır; fakat Hükümet, maalesef, meteoroloji kadar doğru tah
min yapamamıştır. Aksine bu yılki enflasyon oranında, 20 puan, tahminin üzerinde artış ol
muş ve yanılmıştır., .
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Çankaya'nın tahmini nasıl?!
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Tahmin ve planlamalarında örnek alınmasını tasviye ederim.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Olmadı işte, Çankaya'nın tahminini söyleyemedim!
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Efendim, politika yapıyoruz.
önemli hizmetleri nedeniyle, Meteoroloji Teşkilatının, devletin bütçe imkânlarından, en
iyi şekilde, daha fazla bir payla yararlandırılması ve desteklenmesi düşünülmelidir. Günümüz
de, bir yandan silahlı kuvvetler, ulaştırma ve tarım kesiminin ihtiyaçları gün geçtikçe artarken,
diğer yandan turizm, sanayi, enerji, şehircilik, adliye, tıp ve çevre sorunları gibi, birçok ekono
mik sosyal konular, meteorolojinin hizmet alanına girmiştir.
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Değerli arkadaşlarım, personel derken, personel arasında bu Genel Müdürlükte ve Baş
bakanlığa bağlı diğer bütün genel müdürlüklerde olduğu gibi, merkez teşkilatlarıyla, taşra teş
kilatları arasında büyük bir maaş farkı vardır. Bunun acilen giderilmesi gerekmektedir, tş veri
mini azaltır, çalışma şevkini azaltır.
Bunun yanında, ayrıca, Orta Asya Türkî cumhuriyetleriyle direkt bilgi alışverişini yapa
bilmek için, modern alet ve cihazların bir an önce Türkiye'ye getirilmesi ve bunlarla meteoro
lojik bilgi akışına gidilmesi gerekmektedir.
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, burada meteoroloji ile tarım kesiminin çok yakın ilgi
si vardır. Zaten, ödemeler her ne kadar "peşin" dendi ise de, peşin yapılmadı, geç alındı; ben
de çiftçiyim, geç aldım, 2 500 liralık ayçiçeğini 1 800 veya 1 700 liraya sattım, Peşin ödenmeme
sinden çiftçimiz ve köylümüz perişan haldedir; ama çiftçinin meteorolojik bilgilendirilmesi de
gerekiyor, örneğin, dolu ve yağmur gibi doğal afetlerde çiftçiyi çok önceden bilgilendirmek
gerekir. Gübrelemeyi, çiftçi yağmur yağacağını bildiği zaman, ona göre değerlendirir. Sürme
de, ekimde, tohumlukta, hasat mevsiminde çiftçinin bilgilendirilmesi için radyo ve televizyon
dan, çok önceden, halka dönük olarak, yüzde 50'si tarım kesimine dayalı şekilde program ve
planlama yaparsak, çok büyük bir fayda olacağı kanaatindeyim.
Hatırlarsınız, Edirne'de, Lalapaşa'da, Enez'de ve Muş'ta dolu afeti oldu; bırakınız bütün
mahsulün, haşatın tamamen heba olmasını, insanlar, hatta hayvanlar dahi dolu afetinden öl
müştür.
Değerli arkadaşlarım, sözümü burada toparlarken, değerli vakitlerinizi almak istemiyorum.
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Çankaya'nın tahminlerini söylemiyorsun!
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Ancak, şu noktayı belirtmek istiyorum : Son za
manlarda ve bugün de basından takip ettiğimize göre, üzülerek okudum, Çankaya'dan yapılan
tahminler, maalesef, doğru olmamaktadır. Bütçe görüşmesi yapılırken yüksek rakımlı bu tepe
den yapılan tahminlerde...
BAŞKAN — Hasan Basri Bey, lütfen...
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Sayın Başkanımız dahil, değerli iktidarımızın ve mu
halefetin liderleri sözcüleri burada, bu kürsüde bütçeyi eleştirdiler, önerilerde bulundular ve
yararlı bir görüşme oldu. Böyle de olması gerekir, demokrasinin gereği budur. Ancak, neden
se, herhalde Çankaya'nın burada sözcüsü olmadığı için, Başbakan dahil olmak üzere, muhale
fetin bütün liderlerinin başarısız, etkisiz, geleceğe ümit vermeyen, güvensiz olduğu vurgulan
dı; basından böyle tahminler oldu. Bu anketi, danışmanları mı yapıyor, kendisi mi yapıyor,
bilmiyorum; ama bu...
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — O tahminler başka tahminler.
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Müsaade ederseniz arz edeyim.
Bu, Çankaya'nın en yüksek yerinden yapılan bir tahmin olduğu için, halkı etkilemektedir.
Çünkü, protokolde birinci sırayı almaktadır. En büyük olduğu kabul edildiği için bunun sözle
ri, o yüksek tepelerden gök gürültüsü gibi esen bu sesler halkı menfi yönde etkilemektedir.
Etkileyince ne oluyor? Parlamenter liderlere güven kalmıyor. Liderlere güven kalmayınca, mil
letvekili olarak bize de güven kalmıyor. Burası halkın iradesidir, böyle bir hükümet kurulmuş
tur, muhalefeti de iktidarı da kabul edeceğiz. Halkın Üzerinde bir irade mi var ki, tahminler
yapılıyor? O yüzden ben şahsen üzüldüm.
Bununla da kalınmıyor, bu yüksek tepelerden gelen gürültülerin etkilemesi yanında, estrr»
diği rüzgârlar, bazı bereketli yağmurlu bulutları da dağıtıyor! Yağmurlu bulutlar o zaman göl
lere yağacak, deniz gibi olacak suyu da etkilemektedir.
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Onun için, bu konuşanlar içerisinde çok başarılı olanlar vardır; başta muhalefet liderleri
olmak üzere, çok başarılı konuşmuşlardır; başta Sayın Baykal olmak üzere, değerli liderler ve
diğer arkadaşlar çok başarılı konuşmuşlardır. Onları, gidip de hepsini kötülemek ve bu şekilde
bir iradeyi açıkça belirtmek, doğrusu çok üzücü, ben şahsen çok üzüldüm.
BAŞKAN — Hasan Basri Bey, lütfen toparlayınız.
HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkanım; affınıza sığınıyorum.
Bu hava raporunda, biz her zaman güneşli gösteriyoruz ülke içindeki sorunları; bu ayrıca,
uluslararası sorunlar da yaratıyor. Kıbrıs durumunda, Bosna-Hersek'te, bu gibi yerlerde, bizi;
iktidar, koalisyon; zayıf; muhalefetten de hayır yok, zaten gelecekten de hayır yok; o zaman
bize ne AGIK, ne Batı, hiçbiri önem vermez.
Onun için, değerli ANAP'lı arkadaşlarım alınmasınlar. Dün burada birçok sorunlar ol
du, lütfen şu Meclisin iradesine ambargo konulmasın. Sorulmadığı halde, kalkıp burada bu
anketler yapılmasın; ama ben, az çok kanunu bildiğim için, suç unsuru olmayacak şekilde ko
nuştum ve yüksek tepelerde uçan ve esen rüzgârların menfi olmamasını dileriz.
Bütçenin, ulusumuza, Sayın Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğüne ve Bakanımıza hayırlı
olmasını diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına tüm milletvekili arkadaşları
ma ve dinleyenlere saygılarımı sunarım.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
\ ,..
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hasan Basri Bey.
Bütün grup sözcülerine huzurunuzda teşekkür ediyorum; hepsi süreleri içerisinde kaldı
lar. Böylelikle, bütçemizi herhalde zamanında, çalışma süremizden önce bitirmek imkânı hâsıl
olacak.
Şimdi, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Barutçu'yu kürsüye davet ediyorum; buyu
run Sayın Barutçu. (DYP sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; sözlerime başlamadan evvel hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Ayrıca, sözlerimin hemen başında, grup sözcüleri olan, Sayın Erbaş'a, Sayın Tutu'ya, Sa
yın Seven'e, Sayın Neidim'e ve Sayın Eler'e katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı arz
ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Yine, sözlerimin hemen başında, değerli sözcü arkadaşlarımın değindiği konulara açıklık
getirmek istiyorum.
Hizmetler karşılığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz herhangi bir ücret almamaktadır.
Arkadaşlarımız bunu tenkit konusu yaptılar; haklıdırlar. Yalnız, bu bir kanun konusudur.
Bu konuda evvelki dönemlerde bir kanun hazırlanmış; yalnız, komisyonlardan geçememiş ve
oralarda kalmıştır. Bu yıl bu kanunu hazırlayacağız ve bunu inşallah Yüce Meclise ve huzuru
nuza getirmeye gayret edeceğiz.
Ayrıca, bir diğer arkadaşımız Kandilli Rasathanesinden bahsettiler.
Kandilli Rasathanesi, bildiğiniz gibi, daha önceki yıllarda Millî Eğitim Bakanlığına, daha
sonraki yıllarda da Boaziçi Üniversitemize bağlanmış bir kuruluştur ve Kandilli Rasathane
mizde yalnızca deprem kayıtları tutulmaktadır.
Değerli milletvekilleri, yine Refah Partimizin değerli temsilcisinin üzerinde durduğu ko
nuya da bir açıklık getirmek istiyorum.
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Evet, Türkler, astronomi bilimi üzerinde çok değerli bilim adamları yetiştirmişlerdir; bun
ların en önemlilerinden bir tanesi, bildiğiniz gibi, Ali Kuşçu Beydir; fakat çok bilim adamı ye
tiştirmiş olmalarına rağmen, meteoroloji alanında da büyük ilerleme kaydetmediklerini de bu
rada ifade etmek istiyorum.
Ayrıca, Osmanlılar zamanında yabancı kuruluşlar değişik amaçlı istasyonlar kurmuşlarsa da, asıl gelişme. Osmanlı devrinde olmamış, cumhuriyet devrinde olmuştur. Hepinizin de
bildiği gibi, 1937 yılında da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bu konu için kurulmuştur.
Bir diğer arkadaşımız, merkezde çalışan personelimize çalışma tazminatı verildiğini, 24
saat görev yapan diğer meteoroloji elemanlarına, yani Meteoroloji Genel Müdürlüğünün böl
gelerinde veya şubelerinde çalışan arkadaşlara bu fazla çalışma tazminatının ödenmediğini; bu
ödenmeme halinin ikisi arasında bir farklılık getirdiğini ifade etmişlerdir.
Haklıdırlar. Ben bakanlığa gelmeden evvel, Genel Müdürlük teşkilatındaki arkadaşları
mız da fazla çalışma ücreti alamıyorlardı; ben bakanlığa geldikten sonra, Yüce Heyetinizin de
tasvibiyle çıkan kanundan sonra, yalnız, Genel Müdürlükteki arkadaşlarımız fazla çalışma üc
reti almaktadırlar.
Gönül arzu ediyor ki, diğer bölge müdürlüklerinde ve şubelerde çalışan arkadaşlarımız
da bu fazla çalışma ücretinden faydalansınlar. Çünkü, bu arkadaşlarımız günün 24 saati görev
almaktadırlar, önümüzdeki yıllarda bunun için gayret sarf edeceğimizi Yüce Heyetinize arz
etmek istiyorum.
Ayrıca, bir diğer arkadaşımız, Orta Asya cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimize değindiler.
Burada çok önemle ve gururla ifade etmeliyim ki, Orta Asya cumhuriyetleri, bizim mete
oroloji alanımız arasına girmektedir ve bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu cum
huriyetlerin her noktasına 10 gün süreyle tahmin yapma imkânı vardır ve bu tahminler de ora
lara iletilmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, biraz
evvel de ifade ettiğim gibi, 1937 yılından bu yana, uluslararası alanda büyük hizmetler ver- .
mektedir. Sağlanan kıt imkânlara rağmen, bu kuruluşumuzun verdiği hizmet, önemli boyut
lardadır. Kurumca meteorolojik hizmet verilmeyen sektör, hemen hemen, yok denecek kadar
azdır. Silahlı kuvvetler, tarım, ormancılık enerji, turizmcilik, kara, deniz ve hava. ulaştırmacılı
ğı, sigortacılık, adalet, sağlık ve inşaat sektörleri en çok hizmet talep eden sektörlerdir. Türki
ye'nin gelişmesi, gelişen teknolojinin ülke içinde yaygınlaşması ve uluslararası alandaki geliş
meler sonucunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, daha gelişmiş ürünler, daha ayrıntılı bil
giler, daha kaliteli gözlem sonuçları ve uluslararası alanda daha çok katkı, şüphesiz, isten
mektedir.
Bütün bu istekleri karşılayabilmek ve uluslararası gelişmelere ayak uydurabilmek için, kı
sıtlı imkânlara rağmen, Genel Müdürlüğümüz tarafından büyük çaba sarf edilmektedir. Bu
nun içinj, Genel Müdürlüğümüzde önemli projeler gerçekleştirilmektedir ve gerçekleştirilmeye
de devam edilecektir.
Bu projelerden bir tanesi, Çığ Tahmin Merkezi Oluşturma Projesidir. Geçen yılki bütçe
konuşmamda da arz ettiğim gibi, bugün yalnız Davos'ta 40 adet çığ istasyonu bulunmuş olma
sına rağmen, Türkiye'mizde henüz, ne bir çığ istasyonu ne de bir çığ tahmin merkezi bulun
maktadır.
Bu yıl içerisinde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen felaket sonucu
da, böyle bir çığ tahmin merkezinin kurulması konusunu acilen gündeme getirmiştir ye geçen
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yılki konuşmamda da arz etmiştim, bu yıl bütçeye gerekli ödenek konmuştur. Bu çığ tahmin
merkezinin ülkemizde kurulması ve acilen yapılması için gerekli önlem alınacaktır.
Bir diğer proje de, şiddetli yağış ve sel baskınları için erken uyarı sistemidir. Bazı sözcü
arkadaşlarım da bu konuya değindiler. Milyarlarca liralık maddî zarara ve parayla ölçülemeye
cek can kayıplarına yol açan bu tür doğal afetlerin zararını en aza indirmeyi amaçlayan bu
proje, önümüzdeki birkaç yıl içinde sonuçlanacaktır.
Dünya ülkelerinin, çevresel sorunları ve iklim değişikliklerine karşı ne kadar duyarlı oldu
ğu, bu konuda uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yapıldığı herkesçe bilinmektedir. Deği
şen dünya koşullarıyla, birlikte, teknolojinin baş döndürücü bir hızla artması, insan ve çevre
sel sorunları beraberinde getirmekte ve köklü çözümleri gerektirmektedir.
Dünya nüfusunun hızla artması, bir taraftan daha fazla su, besin ve enerji ihtiyacını gün
deme getirirken, diğer yandan da insan aktivitesinin iklimler üstündeki olumsuz etkisini de
artırmaktadır.
Günümüzde teknoloji ilerlemesiyle, atmosferin sorumsuzca kullanıldığı görülmektedir. Bu
kullanılışın sebep olduğu hava kirliliği ve karbondioksitin artması, sera etkisi dediğimiz, at
mosfer ısısının artmasına yol açmaktadır. Bu da, iklim değişikliği, fırtına, sel felaketi, kurak
lık, aşın hava kirliliği, deniz seviyesinde dengesizliklere yol açmakta ve mal ve can kaybına
sebep olmaktadır.
İklim değişmesi, insan ve bitki sağlığına çok önemli etkisi olan atmosferik ozonun ülke
miz üzerinde ölçülmesi, iklim değişikliklerinin gözlenümesi, bir diğer projemizdir. Bu proje
ler, sadece, ulusal alanda değil, aynı zamanda, uluslararası alanda da dünya iklim gözlemine
ve denetlemesine önemli katkılar sağlayacaktır.
Sayın milletvekilleri, 1993 yılında başlayacak ve diğer projeler arasında, meteorolojik gözlem
şebekesinin yenileştirilmesi ve otomatik istasyon şebekesi tesisi de vardır.
Ülkemizde, meteorolojik gözlem şebekesi, sinoptik büyük klima, küçük klima, yağış, is
tasyonu tipinde ve yüzde 35'i yıllardır işletme zorlukları nedeniyle çalışamaz durumdadır.
Meteorolojik ölçük ve değerlendirme şebeke dizaynı büyük önem taşımaktadır. Meteoro
lojik anlamda ülkemiz koşulları için ilk defa yapılacak olan bu projeyle, ülkemiz şebekesinin
dünya standartlarına entegresi gerçekleşmiş olacaktır.
Diğer projeler, GAP Bölgesinde Meteorolojik araştırmalar, tçanadolu Bölgesinde Yapay
Yağışa Uygun Yer, Zaman ve Bulut Tipinin Araştırılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesindeki Kar Yükünün Hidroelektrik Santrallara Etkisi, Bursa İli Hava Kirliliğinin Meteoro
lojik Açıdan İncelenmesi, Bitki Zararlılarının Atmosferik Şartlara Bağlı Olarak Taşınımı ve
Model Geliştirme, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgâr ve Güneş Enerjisin
den Yararlanacak Yerlerin Seçimi Projeleri de yer almaktadır.
Bütün bu işlemlerin yapılması için, ilgili alanlarda, eğitim düzeyi yüksek, teknik kaliteli
elemana ve tutarlı personel politikasına ihtiyaç bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemde bu konu
da yapılan bazı yanlışlıkların giderilmesine çalışılmaktadır.
Değerli milletvekilleri, bir başka konuya girmek istiyorum. Yukarıda da arz ettiğim gibi,
modernizasyon ve yeniden yapılanma belli harcamayı da gerektirmektedir. Tüm bu işler için,
olanak dahilinde, finansman, Yüce Meclisten talep edilmiştir; ancak, bu miktar, yapılması ge
rekli tüm işler için yeterli değildir.
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Meteorolojinin gelişen çağa ayak uydurması, daha iyi hizmet vermesi, yalnızca işletmeci
bir kuruluş olmaktan çıkarak, araştırmalara daha fazla ağırlık verilmesi gibi, diğer ülkelerde
yapılan tatbikatların, bizim Genel Müdürlüğümüz tarafından da yapılması gerektiğine ina
c
nıyorum.
Yüce Meclisin değerli üyeleri, sözlerimin sonunda, yine grup sözcüsü arkadaşlarıma şük
ranlarımı sunuyorum, katkılarından dolayı ve sizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar bitmiştir.
Şahısları adına lehte söz isteyen yok.
Aleyhte Recep Kırış... Yok.
Sual yok.
.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler;.. Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum :
i. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi.
A — CETVELİ
Prog.
kodu
101

111

900

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

Lira
87 375 000 000

285 625 000 000

36 000 000 000

409 000 000 000

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir.
2. — Devlet Meteoroloji tşîeri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
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A —CETVELİ
Genel ödenek
toplamı

Prog.

Açıklama

101

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Meteorolojik Rasat ve Analiz Hiz
metlerinin Düzenlenmesi ve Geliş
tirilmesi Hizmetleri
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.

111

900

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

Toplam
harcama

İptal edilen
ödenek

29 931655 000

29 237 959 000

693 696 000

95 678 608 000

85 186 408 600

10 492 199 400

8 564 075 000

8 298 748 100

265 326 900

134 174 338 000

122 723 115 700

11451222 300

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir.
Sayın Milletvekilleri, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı bütçesi ile 1991 malî
yılı kesinhesabı kabul edilmiştir.
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar)
.
Muhterem milletvekilleri, bugünkü programı tamamlamış bulunuyoruz.
Programdaki kuruluşların bütçeleriyle kesinhesabını görüşmek için 13 Aralık 1992 Pazar günü saat
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.40
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