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Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısının yeniden 
incelenmek üzere iade edilmesinle dair Başbakanlık 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

Milli Güvenlik Konseyi, 
Danışma Meclisi Başkanlığı, 
Devlet Başkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Hamza Eroğlu ve arkadaşlarının, Devlet Başkan-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

lığı Bütçesinin kabulü dolayısıyla Devlet Başkanımı
za Danışma Meclisinin şükran ve bağlılığının bildi
rilmesine dair önergesi oybirliği ile kabul edildi. 

17 Ocak 1982 Pazar günü saat lO.CKTda toplan
mak üzere Birleşime saait 13.05 t̂e son verildi. 

Fenni İSLİMYEÜ 
Başkan 

Başkarivekili 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

»•« 

BİRİNCİ OfTURUM 
AçıSma Suanffl : 10.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Mefaılet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıyorum. 

'BALKAN — Yoklama yapılacaktır. 
'(Yoklama yapıldı.) 

II. — YOKLAMA 

'BAŞKAN -
miza başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, çalışmaları

nı. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1982 Mdi Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı : 4) 
d) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 
BAŞIKAN — Bugünkü gündemimiz Başbakanlık 

Bütçesidir. 

Söz almış olan arkadaşlarımız; Sayın Selçuk Kan-
tarcıoğlu, Sayın Mehmet Aydar'dır. 

Not : (1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14 , 1 . 1982 ta
rihli 33 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

(İlk olarak (Sayın Selçuk Kanıtarcıoğlu'na :söz ve
riyorum'. Buyurun. 

SELÇUK IKANTTARJCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, iSayın Başbakan Yaırdımcım ve 
Başbakanlık ımenısupları; 

Başbakanlık Bütçesi içinde yer alan, Başbakanlı
ğa bağlı Devlet Personel Dairesi hakkında kasa bir 
şekilde maruzatta bulunmak iistiyorurn. 

ıBu Kuruluş, son iki yıla kadar gerek Bütçe - Plan, 
gerekse .Meclislerde, bütçenin bütün çalışmalarında, 
basın, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakan-

— 178 
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lığı gibi, onların yanında yer alır, katılır ve gerek- 1 
«iğimde teknik bilgisinden yararlanılırdı. Geçen yıl I 
olduğu gibi 'bu yıl da bu husus İhmal edilmiş, Devlet I 
Personel Dairesinden temsilci çağırılmamış olduğu I 
görülmektedir. Temennim, 1160 sayılı Devlet Perso- I 
mel Dairesi IKurullması Hakkında 'Kanunun yetkili- I 
lerce incelenerek 'bu Dairenin ıteknik bilgisinden Ko- I 
misyonların da 'faydalandırılmasını «'ağlamaktır. I 

Devlet personel rejimıini düzenleme ile sorumlu I 
olanı bu Daire, Devlet Planlama Teşkilâtına paralel I 
bir kuruluş olarak düşünülmüşse de, daha sonra dai- I 
re şeklinde ıteşkilatlıanldiırıl'dığı İçin bu haliyle görevi- I 
mi yapamamış ve Maliye (Bakanlığının müdahalesin- I 
de bırakılmıştır. I 

Personel .rejiminin bilimsel, tarafsız, bağımsız bir I 
tutumla 'yetkili bir daire tarafından ele alınması I 
kanunla bu Daireye verilmişken, ikinci bir personel I 
dairesi kanunsuz olarak Maliye Bakanlığında kurul- I 
muştur. I 

Devlet Personel 'Heyetinde Maliye IBakanlığı I 
temsilcisi olarak bir heyet üyesi bulunduğu, (Kanun- I 
da; «Heyet lüzum 'gördüğü takdirde toplantılarına, I 
bütçe d'le ıfllgili kamularını müzakeresine Maliye Ba- I 
kanhğınca tayini edilecek yetkili bir temsilcinün katıl- I 
anası şarttır.» hükmü olduğu halde, 2996 sayılı Ma- I 
Mye Bakanlığı Teşkilat IKanununda Bakanlığın gö- I 
revleri açıkça belli edildiği halde, Maliye Bakanlığı- I 
nın bu gereksiz müdahalesi, hükümetleri personel po- I 
üfiilkasMida başarısız, Daireyi işlemez hale getürmlşjtiir. I 

Daireyi daha liyi işler hale getirmek için, Kuru- I 
luş Kanunu, Hükümet 'Programına göre yeniden ele I 
alınmış ve 21 'Nisan 19I8İ1 tarihinde 657 saydı Dev- I 
let 'Memurları Kanunu ile birlikte Milli Güvenlik I 
Konseyine Devlet Personel Dairesi tarafından su- I 
nulmuştoır. Tasan kanunlaştığı takdirde, Devlet me- I 
ımurlarına, eşit işe eşit ücret, hıizmetin özelliği ve I 
Devlet için taşıdığı önem göziöraünde bulumdurula- I 
cak, kayırma metoduna son verilecek, özel kanun- I 
flarla 'beli zümrelere sağlanmış menfaatler önlenecek, I 
memurların nak'ti, hukuki ve sosyal statüleri yeniden I 
ibeMeneceküiır. I 

Hükümet Programı ile bu Daireye, kadro şişkin- I 
liklorinıiın giderilmesi, ücret ipolitikası ve <Ö57 sayılı I 
Devlet Mıemurları IKamunumumi yeniden düzenlenme- I 
isi görevleri verilmiştir.; I 

Kadro şişkinliklerinliın giderilmesi hususunda I 
'Devlet Personel Dairesi, bunun bir zaman .süreci için- I 
de çözülmesıimi ve birden bire, Fransada çıkan ve I 
«Giyotin» adı verilen iBalta İKanunu, geçenlerde hu- I 
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zurlannızda arz ettiğim hususun ortaya çıkmaması 
görüşü bildirilmiş; ancak Devlet Personel Dairesinin 
bilgisi dışında bir «'Erken emeklilik» diye yemi bir 
kamun tasarısı ortaya çıkarılmış ve bu da '(Nihayet, 
uygulama derecesi ne olduğu henüz bilinmediği için 
bir şey söyleyemiyorum^) büyük bir üst kademe yöne^ 
ticisi noksanı ortaya çıkarmıştır, veya çıkaracaktır. 

'Ücret politikası 
Personelin insanca yaşaması, her ferdin en az bir 

geçim haddi ile fizyolojik ihtiyaçlarını vasat dere
cede ıtemıin edebilmesiyle mümkündür. Bir kişimin 
yaşama seviyesi, onun hayatını sürdürebilmesi ve ha
yattan zevk alabilmesi için gerekli olan şeyleri ken
disine ve ailesine saiğlayabilme derecesidir. (Bu düşük 
hayat seviyesini dağlamak için şunlar gerekmektedir, 
ki, asgari ücretin temeli de budur, 

Çalışırken ve yaşarken harcanan enerjiyi karşıla
mak için her gün yeter miktarda yiyecek, çevre şart
larımdan koruyacak, vücudu sağlıklı tutacak miktar
da giyecek, barınmasını sağlayacak standart bir ev 
(Mesken), sağlığa uygun şartlar, her iferdin istidat ve 
kabiliyetoni en iyi şekilde değerlendirecek eğitim, her 
türlü kötülüğe, felakete, yaşlılık sebebiyle doğacak 
sefalete karşı 'güvenlik., 

Birinci ve ilkindi İBeş Yıllık Kalkınma, Planları
mızda Türkıiyenin ücret politikası tespit 'edilmemiş
tir, veya 'edilememiştir. 'Üçüncü 'Beş Yıllık IKa'lkmma 
Planında (a, b, c) şeklinde üç !fıkra hallinde bazı te
mel ilkeler ortaya atılmış, Dördüncü ©eş Yıllık Plan
da bu biraz daha 'genişletilmiştir. 

•Ücret poiliıtdıkasının belli tekniklere ve sağlam esas
lara bağlamarnamış olması dengesiz bir ücret siste
mlimin gelişmesine sebep olmuş, etkin ve kararlı bir 
personel politikasının uygulanması mümıkün ola
mamıştır. İş analizi yapılmadan, görev ddğerlemdiril-
meSi yoluna gidilmeden, görevlerin yetki ve sorumlu
luklarının meler olduğu, görevin ne gibi zihni ve be
deni yetenek İstediğimin Ve bu görev için çalışma 
şartlarının neler olduğunun tespit olunmadan ücret 
tayini, kemdi içinde dahi tutarlı ve uyumlu, dengeli 
olmayan, ortak kaidelere bağlı bulunmayan değişik 
kanunlarla mevcut dağıtımı kamu görevlileri arasın
da ücret anarşisini meydana getirmiştir, örmeği işçi 
memur ayırımında gayet bariz olarak gorütaıektedlir. 

(1968 anarşik olaylarının kaynağımda ve o günden 
itibaren ücret sisteminde memur ve İşçi arasındaki 
ücret farklılıkları anarşimin esas kaynağıdır. 

Görev ağırlığı aynı genel müdürlüklerin, hademe
lerin, her türlü 'personelin, dieğlişik kurumlarda de
ğişik ücret, aylık, ikramiye ve düğer haklara toahip 
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•bulunması bugünkü huzursuzluğun başlıca ıkaynak-
lanndan birisi, belkıi de en başta gelenidir. ÜŞ mil
yona ulaşan kamu personelinim! 1/3Um bün yeşimde 
bulunduran 30 kadar genel müdürlüğü ve daire baş-
kanhğii bulunan bir bakanlığın müsteşarı ayda 32 bin 
Türk lirası alırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlı ibtir genel müdüre 100 bin Türk lirası ayhık ve 
% 25 lüazm'inat ve ayrıca yılda dört ikramiye veril
mesi, (Daha dün Sayın Danışıma Meclisi Başkanive-
ıkilimin açıikıladığı gibi, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
personeline de 49 bin liraya yakın, yine müsteşar
dan fazla, para Verilmıiş olması.. Bunu da ek olarak 
arz etmek istlyorumı.) gibi sayısız, dengesiz ücret s'Ls-
temlini, personeli rejim'imi düzenleyen aşağıda yazılı 
değişik kanunlarda görmek mümkündür1: 

'17165 sayılı ^Üniversiteler Kamunu, 440 sayılı KİT 
Kanunu, 2556 sayılı IKanun, Hâkimler Kanunu, 
5434 sayılı 'Emekli Sandığı Teşkilatı Kamunu, 3202 
sayılı IKanun; 21 tane'kanun... 

'Bütün bu aksaklıkların ve dengesiz ücret siste-
nrim'in yurt sathın da, bütün personel arasında mey
dana getirdiği huzursuzluk hükümetçe ele alınmış, 
657 .sayılı Devlet Memurları 'Kanununda yapılacak 
değişiklikler de .gözömünde 'tutulmak üzere, kamu 
psrsoneline verilecek! ücret .sistemi hakkında Başba
kanlıktan alınmış bulunan lemıir gereğince bir düzen
leme meydana getirtilmiştir. İBu düzenlemeye göre 
asgari ücret temel olarak alınmış, 10 bin lira asgari 
ücret, 3 500 lira yakacak yardımı '(ki, bunun brütü 
6 150 liradır) eklenm'iş. Altı katsayı üzerinden veri
len '250x6= '1 500 lira, '15'im hinin .deki vatandaşlara 
verilen yan ödeme 'eklenmiş, nihayet 17 '650 lira ta
ban olarak alınmış, Buna göre, düğer memleketlerde 
olduğu gibi, yelpaze, «en aşağı ücret yelpazesi» adını 
verdiğimiz en düş'ük Devlet ııruemıuru aylığı ile en 
yüksek Devlet memuru aylığı arasındaki oran şu 
anda 2,75, belkıi Planlamamın kayıtlarına göre daha 
da düşük olan bu makamı en aşağı, demokratik ülke
lerde altı olması lazım gelirken, sadece ve sadece bu 
sene iiçin hiç olmazsa dört, seneye beş, seneye al
tı olmak şartı lile Milli Güvenlik Konseyine sunu
lan bir tablo düzenlenımiştir. 

jBütçenıin takdiırrui konusunda Sayın Maliye ıBaka-
nırmızım, vermiş olduğu ıraikam ve hazırlanmış bu'lu-
manı, biziım Bütçe - Plan Komisyonumuzun da uy
gun gördüğü kanun tasarlısı ve ücret tablosu Maliye 
Bakanlığı tarafından değil, Devlet Personel Dairesi 
'tarafımdami hazurlaınımıştur. Ancak Maliye 'Bakanlığı 
bunun azaltılması Ve çoğaltılmasında müdahale et
miştir ve bazı uygulama şekıilleni getirmiştir. 

ıl975 yılımdan «1981 yılıma kadar, yıllara göıre Büt
çelerde ayrılmış olan personel giderleri dikkate alı
nırsa en düşük yüzde bu yıldır ki, bütçe 10 aylık ol
masına rağmen. Burnunla, geçen sene ve bu sene 1 
milyon 487 bin Devlet memuru bulunduğuna göre 
ve ikanunla hiç 'bir kadro, sadece Diyarbakır Tıp 'Fa
kültesi hariç, hiç bir şekilde kadro ihdas edilmediği
ne göre, personel giderlerinde 1% 33'lük 'bir artış bul
mak mümkün değildir; bu bıir rakam: hatasıdır. 

36516 sayılı 1K a mumda 4 olarak kabul ettiğimiz bu 
oran 1'5'tir. O zaman, Atatürk'ümüzün ölüm yıldö
nümünde arz ettiğim gibi, !bir küçük devlet memuru 
en aşağı 5 IReşat Altımı; bugünkü değeriyle 60 bin 
lira, alabilecek güçte bulunabiliyordu. 1939'da bu 
oran .15, 1944'de 12, 1945'de M, 1946'da 6A /1959' 
da 6j6, '1%5'te '14, 1974'de S, 1975'te 6J25, 1978'de 
4, ıT9$rde 3 ve bugün 2,75. Bir üst derece devlet 
memurlarına verilince, 115 mci derecede kimse kalma
yınca bu rakam biraz daha küçülmüştür. 

iSizleri bu rakamlar 'üzerinde ikna etmek içim bu 
kadar heyecanlı olarak değil, yedi yıldan beri içeri
sinde bulunduğum bu Dairemin bu konuyu ancak 
bu imkânlar içerisinde yenine getireceğime inamdığım 
içimi söylüyorum.. 

(Yunanistan'da em yüksek memur aylığı, Bakanlar 
iK ur ulunda yapmış olduğumuz görüşmeye göre; 
bizf'm şaırtilarımıza uyan., fiyat artış endeksleri Tür
kiye'ye uygun bazı memleketlerin, Dışişleri 'Bakanlığı 
yoluyla getirmiş olduğumuz rakamları aynen şöyle
dir: 

Yunanistan; en yüksek lıl'2 bin lira, en düşük 
28 bin 444 lira. Bunlar nettir. 

'Portekiz; en yüksek il 28 bin, en düşük 18 bin. 
.İtalya; 105'bin, 21 bim, 
I İngiltere; 186 bim, 40 bin. 
Türkiye; brüt 69 bin 1150, bürüt 17 bin 650. 
Türk Iş'in ,10 mcu Genel Kurul toplantısında da 

•söylendiği gibi, biz şunu teklüf etmiştik; milli 'seviye
de tek asgari ücret. îşçi ile memurum da buna para
lel ve bumun üzerine bina edilmesi.. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda getiri
len düzenlemeleri disipline etme bakımından. (getiri
len düzenlemeleri şimdi arz edeceğim) memurlara 
belki (sendika kurma hakkı Veırilmediğimıe göre) as
gari ücrete dayalı, işçimin her türlü hareketimin Ba
kanlar Kurulu kararına girmesi ve işveren:, işçi ve 
Hükümetin müştereken bu işi ayarlaması memleke
timiz için daha faydalı olur. Bugünkü anarşimin de 
kaynağı (belki ortadan kalkmış olur. 



Danışma Meclisi B : 36 17 * 1 , 1982 O : 1 

•Bugünkü sistemde aylık dk 'gösterge, zam ve taz
minat, yüzdeli meslek tazminatları ve bir de yakacak 
yardımı var; diğer sosyal yardımların dışında. Aylık 
gösterge .tablosuna göre, Maliye Bakanlığının teklifi 
kadro jıls 'ilgili olarak, Devlet memurları kadrosuz 
terfi edebilecek ©sası da Devlet Personel Dairesinin 
görüşüdür ki, burnumla bilgili olarak iki teklifleri var
dır; İlla ve 'illa bir üst dereceye atanmak »için kadro 
•şarötır maddesi 'Bakanlar 'Kurulumuzun sayesinde or
tadan kaldırılmıştır. |Bu da, gösterge tablosunda bu
lunanı rakamlar değiştirilmek. suretiyle 4 ncü kade
me bir lüst derecenin 1 ne i kademesine, ayrıca 1'61 
mci maddenin o «'Bir üst derece» kelirmesi kaldırıl-
rmş, «Üst derece» kelimesi çıkmıştır. Yani, kişiye 
•sadece bir üst derece değil, iki üst derece verilse bi
le müktesep (hakkını alabilecektir. 

Getirilen düzenlemede, Devlet için taşıdığı önem 
ve hizmetin gerekleri dikkate alınarak iki yol seçil
miştir. Takdir 'Konseyin veya 'Bakanlar (Kurulunun
dur. 

Birinci yol, hizmetin özelliğini dikkate alarak 
yüzdeli bir görev tazminatı vermek. Maaşların dı
şında olarak, biraz evvel arz 'etmiş olduğum 20 bin 
ile '80 'hin arasındaki maaşların dışında bir 'tazminat. 
ıBu tazminat ya yüzdeli olur veya hizmetin 'özelliğime 
göre çakılı olur, 'genel kadro kanununa konulur, ki, 
genel kadro kanunu 'Başbakanlığın emri üzerine Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanmış ve Ba
kanlar Kuruluna 'sunulmuştur. 'Bakanlar Kurulu da 
bir daha incelenmesi için bunu Maliye Bakanlığına 
vermiştir. Daha önce Maliye Bakanlığının hazırla
mış olduğu Genel Kadro Kanunu şöyledir: 

1 inci, 2 nei 3 ncü 4 ncü dereceye kadar var, 6' 
dam sonra unvanlar yazılı, 'müsteşar veya genel mü
dür diye altta. 5 nci derece (1516 tane, çeşitli unvanlar. 
6 ncı derece, çeşitli unvanlar, 500 tane, 7 nci derece.. 
Her kurum için 'böyleydi. Personel Dairesi bunların 
hepsini aldı, unvanları sıralamak suretiyle «Eşit işe 
eşit ücret» esası, ağırlığı dikkate alınmak suretiyle 
yaptı ve Bakanlar 'Kuruluna sundu. 

.ikinci sistem ise yüzdeli sistemdir. Bugün yargı 
organları, üniversite 'öğretim üyeleri, mülki idare 
hizmetleri sınıfındaki personel bazı farklı ödemeler 
almaktadır.- Bunların hepsi an ao la "ak kanuna girdi, 
hizmetin özelliği dikkate alınmak suretiyle kendileri
ne belli bir yüzde nispetinde; '% 25 ile % 5 araş un
da bir görev tazminatı verilmesi düşünüldü. 13 bin 
500 liraya bir itip doktorumu aylardan beri çalıştıran 
ve perişan 'eden Maliye, maalesef Eylül ayından iti-

T baren, tekrar ediyorum arkadaşlairım; rakamları al-
I dırn, Maliye Bakanlığı genel müdür unvanların in dı-
J şında İl-inci derecede maaş alan genel müdür muavin -
I lerine, 2 nci derecedeki genel müdür muavinlerine 
I (Orada yok ya..), ikinci Üçüncü şube müdürleriinin 

hepsine, o dün arz etmiş olduğum rakamları öde-
I mistir efendim, fazla mesai sekilimde. 
I 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gelince: 

' Kısaca şunu arz etmek istiyorum. 657 sayılı Ka
nunun nasıl bir kanun olduğunu personel işiyle meş-

j ıgül olan arkadaşlar um çok iyi bilirler. Burada, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personeli hariç, bütün kuruluşlar 
mali yükümlülükler açısından kanun kapsamına alın
mış, böylelikle değişik 'hukuki 've mali statüde hulu-

I nam personel tek statü altında toplanmıştır. Amaca 
I biraz daha açıklık getirilmiştir. Devlet memurunun 

yeni ve kısa tarifi yapılmıştır. Devlet memurunun 
I tarifi Anayasanın İ1U7 nei maddesine göre değil; za

ten o zaman Devlettin başına bir bela çıktı «işçi - me
mur ayırımı» diye, kamu bizmebi görevlisinin tanı
mı yapılmıştır. Anayasa Komisyonundaki arkadaşla
rım da çok iyi bilirler, onlara da aynı bilgi aktarıl
dı. Ondan sonra, kamu hizmeti görevlisi kimdir?.. 
Memurdur, sözleşmeli personeldir. Part - time çalış
mak için de esas getirilmiştir; işçidir. İşçi, iş Kanu
nuna göre yapar; ama disipline etmek bakımından 
eğer KIÎT'de çalışıyorsa, bir yerde çalışıyorsa disip
lin bakımından buraya bağlı, .iş bakımından, öbür 
bakımdan da oraya bağlı olabilir. Yoksa dinlemiyor. 

I Santral memuru.. Buradaki kadrosu santral memuru, 
I öbür tarafta iş statüsüne 'göre getirilmiş olan sant

ral memuru.. Bu dinlemeyip çıkıp gidiyor, iş Ka
nunu onu cezalandiırabiliyor. (Memlekette disiplin 
yok. 

Kısa süreli çalışma esası getirilmiştir. Sadakat 
bölümüne «Memur yemini» eklenmiştir. «Tarafsız
lık» diyoruz, madde koymuşuz; Anayasaya koymu
şuz, kanuna koymuşuz, tarafsız.. Olay çıkıyor, rek
tör «Ben tarafsızım, efendim.» diyor. Memur, «Ta-

J rafsızım, efendim ben.» diyor. Taraflı kim?... Devlet 
memuru taraflıdır; kanundan yanadır, hakkın yanın-

I dadır. Onun için «Tarf sizlik ve Devlete bağlılık» di
ye madde koyduk efendim. 

Kanunda bulunmayan kıyafet konusuna da yer 
verilmiştir. 

ıSÜDEYıMAN SIRRI KIROALI — «Atatürk 11-
I kelerine bağlılık» desek efendim?.. 

ISELÇUİK KIANTARCIOĞDU — Efendim için
de var. Hatta daha da ileri gittik; ceza bölümünde 

I bir madde okuyacağım zatıâlin'ize şimdi. 
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IRAŞIKAIN — Lütfen toparlayınız efendim. 
ıSELÇUİK (KANTAJR'CIOĞIJU — Efendim, si

yasi faaliyetlere katılıma yasağına, «Yasaklar bölü
münde yer verilrnliştiır. 

iAdiil olmayan giriş dereceleri yeniden düzenlen
miştir. Hiç bir meslek veya ısınifa ayrıcalık tanın
mamıştır. Gösterge tabloları asgari ücrete dayalı ola-
ıralk yeniden düzenlenmiştir. Karşılıklı yer değiştir-
melere bazı şartlar konulmuştur., 88 nci maddeyle 
özeil kanunların kayırdığı personel bulunduğundan, 
ikinci 'görevle ilgili husus yenliden düzenlenmiştir. IFii-
len yapılmayan dersler için) ücret ödenmeyeceği «sa
sı getirilmiştir. Yıllık izinler yeniden düzenlenmiştir. 
Eş durumu ve çocuk okutma durumu için aylıksız 
izin esası getirilmiişitir. Sicille' ilgili maddeler yeniden' 
düzenlenmiştir. îzin kullanamayan özel katanı raii-
dürlertine tazminat verilmesi öngörülmüştür. Yer de
ğiştirmelerde aylık almada' zorluk çekildiğimden, 
maddeye bu yolda açıklık getiriiımıişbir. Emeklilik ik
ramiyesine esas ikiriter tespit olunımuştur. IBu çok 
önemli bir meseledir. 

Sayın Başkanım; 
Bunu, eğer zamanım dahi geçmiş olsa, toparla

ma fırsatı olarak kabul buyurun. Bunu bütün ef-
kâr-ı umıumiyeye arz etmelk istiyorum. 

Efendim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
çok güzel hazırlanmışken, H3'2'7 sayılı Kanuni bunu 
raydan çıkarmıştır. İ1İ3İ27 sayılı Kanunu Maliye Ba
kanlığı hazırlamıştır ve o zamanki genel müdürler, 
kendilerine göre 5 yıl müddete de indirmişlerdir 
68/IB*yi; 5 yıla kadar indirenler onlardır. 

İkincisi, şunu arz etmek istiyorum. Bakanlıkları 
suçlamıyorum; Ifaıkat bir görüş var- Bu ilmi görüşün 
dışına çıkmamak gerekir özel menfaatler gereği. 

Emeklilik!: $57 sayılı Devilet Memurları Kanunu
nun ilgili emeklilik maddesine konmuştur emekîıilik 
ikramiyesi ve emeklilik maaşı da Emekli Sandığı Ka
nununa konmuştur. Tıpkı 'işçilerde olduğu gibi, kıdem 
tazminatı 1475'e konmuştur, maaş 506 sayılı Sosyal 
(Sigortalar Kurumu Kanununa konmuştur. Her ne
dense bu işine gelmemıiştliır ilgililerin, derhal bunu çı
karmışlar, emeklilik ikramiyesini de 5434 ısayılı Ka
nunun içine sokmuşlardır ve o zamanki emeklilikte
ki bu zamlar, bu tablo hazırianırkan genel esas şuy
du: Kişi emekli olduğu zaman bir ev alabilecek du
rumda olsun. [Amaç da budur, gerekçesi de budur 
Kanunun; ama Kanunun bu gerekçesini bugün sağ
lamak mümkün değildir. O halde bunun teıkrar 657' 
ye, o boş olan1 maddeye, kaldırılan maddenin yerine 

oturtulması ve 1,5 maaş üzerinden! 30 maaş hesapla-
lanmak suretiyle ev alabilecek miktara çıkarılması 
"mecburiyeti 'vardır. Bunu koyduk maddeye. 

Mahrumiyet yeri ödeneğinin nasıl ödendiği ma
lumdur; yeni bir şekil getirdik. 

Geçici süreli görevlerde bir kayırma sistemine son 
verilmlişitir. Efendim, bilhassa başka bakanlıklarda 
şu vardır: IBakanilıklararasında detaşman, geçici sü
reli görevle görevlendirme vardır. Milli Savunma Ba-
kanlığından! bir albay, 'bir general Devlet Personel 
Dairesinde heyet 'üyesidir, 2 sene gelir ve işi biter gi
der. Maliye Bakanlığında böyle değildir. Kişi devam
lı yevmiyesini alır, detaşman müessesesi vardur, ge
lir genel müdürlük yapar, oradaki haklardan fayda
lanır. (Bunun da önüne geçiyoruz. 

Zam ve tazminatlar Anayasaya aykırıdır. Kaidı-
orılmış, yerine görev tazminatı getirilmiştir. 

Bu suretle eşit iişe eşit ücret ödeme, Devlet ka
mu hizmetlerinde çalışanlara ödenen çok farklı ve 
değişik ücretleri adil seviyeye getirme, hayat paha
lılığına göre aylık artışı sağlayan katsayı sistemini 
daha hareketli ve uygulanabilir hale getirme, hizme
te girişte öğrenim seviyeleri ıgözönünde bulunduru
lurken, buna temel teşkil &âm esasları belirtme esas
ları getirilmiştir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için saygılar ısunaırım 
efendim. ^Alkışlar). 

IBAİŞKİAN — Teşekkür ©derim. 
Buyurun Sayım Mehmet Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesinin! görüşülmeye başlandığı 
işu sırada, bazı sürüncemede kalarak günümüze ka
dar gelmiş birtakım sorunlara da değinmek ihtiya
cını duydum, bu nedenle söz almış bulunuyorum. 
Sabrınızı ttaşırmadan konuları kısacaı özetleyeceğini 
ve ilgililerinden bilgi rica edeceğim. 

Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasında Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğü, Türkiye - Radyo - Televiz
yon Kurumu, Anadolu Ajansı gibi, enformasyon hiz
metlerini yüklenen Türkiye'nin basın meselelerini, 
haberleşme meselelerini üstlenen kuruluşlardır say
dıklarım. Bunların kendi iç bünyelerinde birtakım te
mel., çözümlenmemiş sorunları vardır, bunların ül
ke için yapmak üzere üsrtlenJdikleri görevlerinde bir
takım sıkıntıları ve aksaklıkları vardır. 

Basın - Yayını Genel[Müdürlüğü kurulduğu gün
den bu yana çeşitli vesayet makamlarına sık sık yer 
değiştirerek bağlanmış; fakat günümüze kadar arzu 
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edilen düzeyde bir enformasyon hizmetimi yurt için
de ve yurt dışında gerçekleştirememiştir. Bu bir sıkın
tısıdır Kurumun. 

Kurumun bu silkintisi içerisinde, yapmakla ve dü
zenlemekle görevli bulunduğu basınla ilişkili konular 
vardır. Bir basın kartı meselesi öteden beri Türkiye 
için, gazetecilerimiz için, fikrini aktararak hayatını ka
zanan basın mensupları için sorundur. Mesleğe gi
rerken bir gazeteci kendisinde aranan birtakım koşul
ları taşıdığı halde, uzun süre basın kartına kalvuşıma 
özlemi çöker. Aranan şartlar ya kendi kusurudur ta
mamlanamadığı için veyahut da birtakım engelleri 
aşamadığı için de o özlemi gideremez, 

iBasın - Yayın Geneli Müdürlüğünün basın kart
ları konusundaki yılardır hassasiyetini bilirim; ama: 
Ibu hassasiyet birtakım yan «tikliler yüzünden sürekli 
zedelenmiştir. Eskiden ıbir kasap gazete çıkarır, hiç 
ıbasın mesleğiyle alakası olmadığı hailde 3 ay sonra 
gazete sahibi sıfatıyla basın kartını alır, cebine ko
yar ve devletin bu noktadaki sübvansiyonundan en 
geniş biçimde ve «ıBen gazeteciyimı» diye böbürlene
rek ibu hakkı kuMıanırdı. ıBugün nasılıdır bilemiyorum. 

ıBir 'Basın Şeref Kartı varıdır, bir emeklilik kartı 
vardır. Basın Şeref Kartının karşısında «Şerefsizlik 
Kartı» diye bir kart düşünemediğim için, böyle bir 
kartın varlığına kesinlikle günümüze kadar inanmış 
değilim. Eğer ıbir basın mensubu mesleğinde temayüz 
etmiş, ona hizmet vermiş ise ve oradan da emekli ol
muşsa, bu kart ona o zaman verilmelidir. Çalışan bir 
gazeteciye sürekli hasın kartı vermenin anlamını ve-
rememıişimdir. Sanıyorum bu yolda Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğü bir düzenleme yapmıştır; açıklar
larsa memnun olurum. 

Anadolu basınında, basın kartı alamayan meslliek-
ıtaşlarımızın bu haklarına kavuşabilmeleri hususunda 
zannediyorum ki, Sayın Genel Müdürlük hassas dav
ranmaktadır. Bu hassasiyetlerini bir ölçüde daha müm
künse artırıriarsa, Anadolu basınında görev yapan 
cefakâr arkadaşlarımıza herhalde moral gücü vermiş 
olacaklardır. 

Anadolu Ajansına geçiyorum : 
Atatürk'ün kurduğu bir ajanstır bu. Mili Müca

dele yıllarında güç koşularda Türkiye'min, Türk in
sanının varlığını, direncini, politikalarını ve Atatürk' 
ün, düşüncesini, eylemlerini Türk ve dünya kamu
oyuna yansıtan; o dar koşullarda yansıtan bu Ajansı
mız, maalesef aradan geçen yıllar içerisinde kendi 
görevlini giderek yapamaz hale gelimıiştir. 

lAjansçılık, gazeteciliğin Ibir başka ve değişik, da-
' ha çok yorucu bir bölümüdür. Teknik imkânlarınızı 

ve kadronuzu yeterli düzeye çıkarmazsanız, yapaca
ğınız ajansçılık'tan beklediğiniz sonucu alamazsınız. 

Anadolu Ajansı, bugün dünyada isim yapmış bir
takım ajanslarla kesliınlikle rekabet halinde değildir; 
ama yurt içinde son yıllarda gelişmiş olan ve gerçek
ten «'Biz ajansız» diyebilen özel miilli ajanslaınmız 
mevcuttur. 

(Devlet ajansı olarak Anadolu Ajansının en azın
dan, madem ki, karma ekonomi sistemlinin getirdiği 
bir düşünce mevcuttur, onu da diğer ajanslar karşı
sında güçlü hale getirmek ve Devletin resmi görüşle
rini en azından Türk ve dünya kamuoyuna en geniş 
ölçüde yansıtmak görevini yerine getirmelidir. Görü
yoruz ki, Anadolu Ajansı bu görevini yurt içinde da
hi yeterli ölçüde yapamaz haldedir. 

ıBültçesii, 1981 yılı için Devletten yapılan yandım 
olarak 240 milyon şeklinde belirlenmiş olan bu 
Ajanstan, 1,982 yılı için sadece 10 milyon liralık bir 
artış yapılarak hizmet yapması istenmiştir .Bu bir 
haksızlıktır; bunun mutlaka giderilmesi gerekir. 

Yüce Metisimiz İçtüzüğümüz hükümleri içeri
sinde gelir lazaltıcı, gider artırıcı gibi bir tasarruf hak
kına sahip olmaması nedeniyle Bütçenin uygulaması 
aşamasında Sayın Başbakanlığın ve Sayın Maliye Ba
kanlığının bu noktaya özen göstermelerini ve Ajan
sın Devlet Ajansı olarak yurt içimde ve yurt dışın
da gerekli ciddi görevinin sürdürüllmesi hususunda 
desteklenmesi gerekir. 

IBu Ajans, Atatürk'ten bize emanet edilmiş, miras 
bırakılmış ve görevini tarih içerisinde yapmış büyük 
bir kuruluştur. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu asliımda 
Anadolu Ajansını, yaptığı görev bakımımdan, istih
barat kadroları bakımından bastırmıştır, geride bırak-
ımışltır. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevi 
ayrıdır, Anadolu Ajansının görevi ayrıdır. O bakım
dan, ikisi arasındaki farklılığa mutlak surette dikkat 
etmek ve bu yolda bir yardım düşünmek lazım ge
lir. 

Görüyoruz, bütün ülkelerde devletin politika'liarı-
nı veya özel ise birtakım grupların görüşlerini yansı
tan dev ajanslar mevcuttur : Ajans France Press, 
UPt, Reuıter ve haltta değişik bir rejimin devletinin 
resmi görüşünü yansıtan TASS Ajansı, şu ajans, bu 
ajans gibi.. Anadolu Ajansı, Devlet görüşlünü, Türk 
dış politikası çerçevesi içerisinde müdafaa etmek, onu 
temin etmek, onu büyük kitlelere yansıtmak görevini 
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mutlak surette yenine getirmelidir. Bu, temel bir hiz
met olacaktır. 

,'Bu konuda şunu da ifade ©deyim : Yapılmış olan 
toplu iş sözleşmesi, Anadolu Ajansına büyük 'bir kül
fet göfirtmıişıtir ki, bu normaldir ve yapılmış olan top
lu iş sözleşmesi, kanaatimce Analdolü Ajanısında ça
lışan teknik ve fedakâr fikir işlilerinin hak ettiği bir 
ücret seviyesi de değildir. 

'Bunu da belirterek konuyu açıkladığım inancıyla 
saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. (Allkışiliar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İğneciler?.. Yoklar. 
Sayın Bekir Tünay, bu'yuırunuz efendim'. 

iBEKıtR TÜNAY' — Sayın .Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

(Başbakanlık Bütçesinin görüşülhıelsi münasebetiy
le huzurlarınızı çok kısa bir süre işgali edeceğim ., 

Sadece bir konu üzerinde duracağım, bu da teş
kilat konusu. Basın - Yayın, TRT ve Anadolu Ajan
sı, bugüne kadar zaman zaman Başbakanlığa, zaman 
zaman Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlandı ve 
bu çoğu zaman ne onların meselelerine, ne de görev
lerine fazla bir şey getirmedi. 

©u konuda ben derim ki, bu üç Kurum, Hükü
met bünyesi içerisinde yer almamalıdır. Devamılıı su
rette Hükümet bünyesi içerisinde yer aldığı için çoğu 
zaman pölltize edilmiştir; daima politikaya alet edi'l-
miştir. Bu bakimdan, bu üç Kurumu yönlendirecek 
bir kurumun teşkilliyle, bugün Milli Güvenlik Kon
seyi Genel Sekreterliği vasıtasıyla Devlet Başkanlı
ğına bağlanmasında yarar vardır. Yarın için de zan
nediyorum yeni düzenlenmekte olan Anayasada, yi
ne dalha önce olduğu 'gibi Milli Güvenlik Kurulunun 
kurulması öngörülecektir. Bu kurulduğu zaman çok 
ümit ederiz ki, bundan önceki gibi kararları isıtişari 
ve tavsiye mahiyetini taşımayacak, icrai birtakım hü-
kümlıer getirilecek; o zaman da yeni hükümetler te
şekkül ettiği vakit, yine bu teşekküllün olduğu gibi, 
bozulmadan Milli Güvenlik Kurulu kanallıyla yine 
Devlet Başkanlığına bağlanmasında çeşitli yaranlar 
görüyorum. 

Böyle bir gidiş, hem bu üç Kurumun sayısız dert
lerine deva getirecek, hem de göıreıvlierinin dalha et
kin sekilide yürütülmesine neden olacaktır. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendimi. 
Söz sırası Sayın Hükümette. Buyurunuz Sayın 

özal 
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

Ben, Başbakanlık adına Devlet Personel Dairesi 
ve diğer kuruluşlarla ilgili konuları, Basın - Yayın 
ile ilgili konuları da arkadaşım Devlet Bakanı Ilten 
Öztrak cevaplayacağız. 

Şimdi Müsaadenizle Personeli Dairesiyle ilgili, Dev
let personel meseleleriyle ilgili bazı düşüncelerimizi 
arz etmek istiyorum. 

Personel konulan zor konulardır ve yapıldığı za
man dikkatle yapılmaisı icap eden konulardır. 

1970 yılında Türkiye'de çok büyük bir personel1 

değişikliği yapıldı. Bildiğiniz gibi Devlet personeliy
le ilgili 657 sayılı iKanunun çıkması ve bunun sonu
cunda da Türkiye'de (ifade edebilirim ki) başlangı
cında enflasyonla ilgili ilk kıvılcımlar da aşağı yukarı 
0 tarihlere rastlar. Bunun için, personel rejimiyle il
gili çalışmaların çok dikkatli yapılmasında büyük fay
dalar mütalaa ediyoruz., 

Bu rejimlerde çolk köklü değişiklikler yapılımaisın-
da tehlikeler de vardır; çünkü personel rejimi zaman 
içerisinde oluşur, zaman içerisinde yerine gelir ve 
onun için de fevkalade dikkatli hareket etmek mec
buriyeti vardır. 

Bugün maalesef Devlet personel rejimimizin iyi 
olduğu hiç bir şekilde söylenemez. Uzun yıllar Dev
let Personel Heyeti Başkanı olan arkadaşımızın bu
rada anlattığı gibi, bugün pramıit diye başlanmış ve 
hatırladığınız gibi 12 - 13 bir «misale başlamış olan, 
1 ile ,12 arasında bir emsalle başlamış olan personeli 
rejimimiz zamanla baş tarafla; en yukarı seviye ile, 
en aşağı seviye arasındaki ücret katsayısı, ücret far
kını 3'e, hatta bazı rakamlara göre 2.75'e kıadaır in
dirmiştir. Bir nevi pramit yerine düzgün bir dikdört
gen haline personel rejimimiz süratle yaklaşımıştur. 

iBunun büyük mahzurları vardır. Devleti yöneten, 
Devletin önemli idarelerini yöneten müsteşardan, g&-
nel müdürlere kadar ücret meselelerini maalesef bu 
lyüzdenı çözememişizdir; ama kabul etmek lâzım ki, 
son yıllarda Devlette çalışan personel sayısında da 
çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Bir taraftan 
ekonomik sıkıntılar, diğer taraftan Devlet daireleri
ne büyük çapta yeni personel girişi, allt kademeden 
girişi bizim personel rejimimizi arzu ettiğimiz şekil
de düzenlememize mani olmuştur geçtiğimiz yıllar
da. 

Hükümetiniz geçtiğimiz sene içerisinde personeli 
rejimi ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalış-
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malar sonucu iki tane önemli kanun tasarısı; birisi 
kısa vadede yapılacak işleri kapsayan, diğeri de daha 
uzun vadede yapılacak işleri kapsayan kanum tasarısı 
MiMıi Güvenlik Konseyindedir .;Bu tasarılardan, tah
min ©diyorum başlangıçta ücretlerle ilgili olarak ilk 
tasarı, yani kısa tasarı kanunlaşacaktır, ondan sonra 
büyük tasarı ele alınacağım tahmin ediyorum. 

Kısa tasarıda daha ziyade ücret meselelerimi bir 
çözümle kavuşturmak için ilik adımlar atılıyor. Kabul 
etmek lazım ki, alt kademe ile üst 'kademe arasında 
oram 3'e düşmüş, 2.75'e düşmüş bir personel rejıimin-
de birden bire bu oranı büyütmek, değiştirmek de 
fcabil değidir. Bunun bir zaman içerisinde yapma 
mecburiyeti vardır ve getirdiğimiz tasarıyla da zanne
diyorum bumu zamana yayarak yapma imkânını bu
labileceğiz. 

Tabiatlıyla şunu da hemen ilave edeyim, personel 
rejimi büyük değişiklikler, büyük reformlar yerine, 
birden bire yapılacak, onum yerime zaman içerisinde 
yapılacak, «Evolüsyon» talbiir ettiğimiz, zaman içeri
sindeki değişmelerle yapılması daha az sıkıntılar mey
dana getirerek meselenin çözülmesi herhalde daha iyi 
olacaktır. 

1982 yılı içerisinde personel giderlerine ödenek 
olarak 10 aylık devre içim 509 milyar lira ayrılımıışjtır. 
198il'in 12 aylık ödenddıerioıin yekûnu 30 Kasım iti
bariyle 468 milyar liradır. Ayrıca 1982 yı'lıı ödemek
lerimin artırılabilmesi, çünkü yeni bir rejim tatbik edi
yoruz, biraz personel rejiminde değişiklikler var, Ba
kanlar Kuruluna bu ödeneği artırma yetkisi de ve
rildiği içlim, zammediyorum Sayım Kantarcıoğlu'nıun 
-endişelerine bir mahal olmaması icap eder. 

Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığımızın 
personel mıeselelerinldıe bir tanesi personelle direkt ügila, 
diğeri de özelikle bütçenin dengelenmesi, gelirler, gi
derler bakımımdan ısade geçtiğimiz senelerde değil, ikli 
'senede değil, daha evvelki yıllarda da devamlı mü
nasebetleri olmuştur. Bu münasebetlerin her zaman 
iyi geçtiğini de söylemek işitemiyorum. Yalnız, Hü
kümetlerim vazifesi muhtelif görüşleri Bakanlar Ku
rulu ıseviyesiinıde konsolide etmek ve netice itibariyle 
'de hazırlanan teklif ve tasarıları bu muhtelif görüş-
'ler altında Bakamlar Kurulu Kararı şeklinde ilgili 
mercilere intikal ettirmektir. Bu bakımdan, muhtelif 
görüşmieler olmuş olmasıma rağmen, halem Güvenlik 
Konseyinde görüşülmekte .olara tasarılarım her iki
sinde de gerek Devlet Personel Teşkilatımızın, ge
rekse Maliye Bakanlığımın ilgililerimin katkıları ol
muştur; fakat tasanlar netice itibariyle Bakamlar Ku
rulunum tasarılarıdır. 

,Sayın Maliye Bakamı burada Maliliye Bakanlığımı
zın üst kademe persöneliylıe ilgili ek ödenek, daha 
doğrusu fazla mesai alınmadığını ifade etti. Bana ve
rilen bilgiyi aynen ifade ediyorum, Maliye Bakanlı
ğı Müsteşar, müsteşar yardımcıları (merkezde bulıu-
ınan), geneli rntüdür ve genel müdür başyardımcıları 
bu ilave ücretten almamaktadırlar. Genel müdür 
yardımcılarımdan ek vazife allanlar yine bu fazda me
saiyi almamaktadırlar, sadece ek vazifesi olmayanlar 
almaktadırlar. Bunu da Ibigilerimize arz ederim. 

Zannediyorum bu şekilde meseleyi de haliletmi? 
bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
©en karşınıza bumdan sonraki bütçe üzerinde bi

raz daha uzun bir zaman içim geleceğim; Devlet Plan
lama Teşkilatıyla igiilli. Onun için burada bumu ıbilti-
riyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayım Bakan. 

DEVLET ©AKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinim sayın üyeleri; 

iBütçe konuşmaları dolayısıyla 'Başbakanlık 'Bütçe
sinin Basın-Yayın Genel Müdürlüğü •ve dolayısıyla 
Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü hususunda sayın 
üyeler tarafından ileri sürülmüş olan fikirlere, te
mennilere ve sorulara cevap vermek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Hepimiz ^bilmekteyiz ki, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin maalesef tam istediğimiz bir enformasyon po
litikası bugüne kadar oluşturulamamıştır. (Bu konuda 
büyük atılımlar yapılmış, iyi .niyetli çalışmalar ya
pılmış; ama hazan kaynak yetersizliği, bazan ilgili 
kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği hizmetlin 
hepimizin gönlünün arzu ettiği şekilde yerine getiril
mesi imkânını bugüne kadar vermemiştir. Bu konu
da şimdiye kadar yapılan ibütiin gayretleri teşekkürle 
huzurunuzda anarken, bundan sonra neler yapmayı 
düşündüğümüzü, ıbu hizmetleri gereği gi'bi yerine ge
tirmek için hangi projeler üzerinde durduğumuzu kı
saca biraz sonra arz edeceğim. 

Bu konuya geçmeden önce sayın üyeler tarafın
dan ileri sürülmüş olan ıbazı görüşlere de kısaca 
tamamlayıcı 'bilgiler vermek suretiyle cevapta 'bulun
mak isterim: 

Basın kartı konusundaki aksaklıkları gidermek 
amacıyla yönetmelikte 4 Temmuz 1981 tarihinde ge
rekli değişiklikler yapılmıştır. Yeni yapılan değişik
likler muvacehesinde ilk defa olarak sarı 'basın kartı 
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verilmesi dahi Basın Kartı Komisyonunun görevleri 
içine alınmıştır. Bu Komisyon 'kamu yararına çalışan 
basın kuruluşlarının temsilcilerinden ve iki Basın Ya
yın Genel Müdürlüğü temsilcisinden oluşan 13 kişi
lik ıbir kuruluştur, Yani, 13 kişilik kuruluşun 2 üyesi 
'Basın Yayın Genel 'Müdürlüğünün, İli üyesi ise İbasın 
kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşmaktadır. iBöyle-
ce 'basın kuruluşları en geniş şekilde Ibu kuruluş içinde 
seslerini duyurmak ve bu kuruluşun icraatına katıl
mak iimkânına sahip bulunmaktadırlar. Artık bakkal, 
kasap vesaire gibi şahıslar basın kartı alma yoluna, 
alma imkânına da sahip 'bulunamamaktadırlar. 

Zaten basın dışında mesleği olanlar, İbasın kartı 
almışlarsa, bu durum tespit edildiğinde bu kart ip
tal ddilrnekte, hatta bu kişinin beyannamesini imza
layan gazete işvereninin dahi 5 yıl süre ile 'basın kartı 
alınmaktadır. 

Anadolu basınına 'büyük bir önem vermekteyiz. 
Memleketimizde kitle iletişim araçlarındaki gelişme
nin tüm Türkiye .basınında çoktan gerçekleşmesini ar
zu ettiğimiz içindir ki, Anadolu 'basınına yeni imkân
lar getirme konusuna ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu 
amaçla ihizmet içi eğitim ve bölge toplantıları tespit 
edilmektedir, 'Bu geçtiğimiz yıl içinde Gaziantep, Or
du 've Tekirdağ'da olmak üzere üç bölge toplantısı 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlara devam edileceği 
şüphesizdir. 

(Basın Şeref Kartı müessesesinde bir değişiklik ol
muştur. Eskiler mahfuz tutulmakla 'birlikte, İbasın 
şeref kartı yerine sürekli basın kartı verilmesi yolu 
'benimsenmiştir. Bundan amaç, serbest gazeteciliği de
mokratik batı ülkelerinde olduğu gibi 'bir işyerine bağ
lı olmaksızın geliştirmektir. Bunun ilcin en az 215 yıl 
gazeteci olan kişiye devamlı basın kartı verilmektedir. 
Zannediyorum ki, değerli üyelerimizden 'birinin endi
şelerinin giderilmse imkânını böylece sağlamış 'bulu
nuyoruz. 

Anadolu Ajansında hzmetin yeteri gibi görüleme
diği, 'bunun çeşitli nedenleri olabileceği, özellikle üc
retlerin düşük olmasının 'bunun başlıca sebeplerinden 
biri olabileceği konusunda serdedilen mütalaalara da 
kısaca cevap vermek isterim. 

Bütün enformasyon araçlarımızda olduğu gibi, 
enformasyonla uğraşan kuruluşlarımızda olduğu gibi, 
Anadolu Ajansının .hizmetlerinde de imkânlar elverdiği 
ölçüde Ihizmet yerine getirildiğinden, zaman zaman 
imkânlar kısıtlandığı zaman tatbiki hizmetin arzu 
edilen şekilde yerine getirilmesi imkânı olmamaktadır. 

Ancak, şunu hemen belirteyim Anadolu Ajansı 
bir anonim şirket statüsündedir. Ücretlerinin yeter

sizliği konusundaki düşünceye katılamayacağım, top
lu iş sözleşmesi rejimine tabidir, Toplu iş sözleşmesi 
rejimi içinde ücretlerin en iyi şekilde elde edildiğini 
hepimiz 'bilmekteyiz. Bugüne kadar toplu iş sözleş
mesi statüsü içeristinde olan Anadolu Ajansındaki ça
lışanların da, bu mekanizmanın getirdiği imkânlardan 
en geniş şekilde yararlandığı tabiidir. 

Anadolu Ajansının imkânlarında bazı sıkıntılarımız 
vardır. Bunları bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde dü
zeltmek ve Anadolu Ajansımıza memleketin içinde ve 
dışında haber iletişimi konusunda etkinlik kazandır
mak kararındayız. Bu konuda bütçe imkânları dışında 
başka imkânlar üzerinde de dikkatle duracağımız 
tabiidir. 

Son olarak emıformasyon hizmetlerinin hepimizin 
gönlünün arzu ettiği şekilde yerine getirilmesi içlin ne
ler düşündüğümüze de kısaca değinmek isterim, 

Enformasyon hizmetlerinde TRT Genel 'Müdürlü
ğü var, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü var, Anadolu 
Ajansı Genel Müdürlüğü var, Turizm Bakanlığı Ta
nıtma Genel Müdürlüğü var. Tabii çeşitli bakanlık ve 
kuruluşlar arasında kimisi birtakım bağımsız kuru
luşlar, tarafsız kuruluşlar; ama tarafsız olmak demek 
Devletin politikası içinde de tarafsız olmak demek 
değildir. Devletin politikası bütün bu kuruluşlar tara
fından tam bir ahenk içinde yerine getirilmelidir. 
Bunu sağlamak üzere Ibir Devlet Enformasyon veya 
Devlet Tanıtma Merkezi kuruluşu hazırlığı içindeyiz. 
Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin genel poli
tikasının yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde 
tanıtılabilmesi ve memleketimize yönelik olarak ileri 
sürülen eleştirilerin anında, aynı şekilde, tam tarihi 
gerçeklere uygun olarak cevaplandırılması konusunda
ki hazırlıklarımızı süratle bitirdiğimiz takdirde, sayın 
Danışma Meclisi üyelerinin de dile getirdiği sıkıntılar 
ortadan kalkmış olacak ve bu hizmet en iyi şekilde 
yerine getirilecektir. 

'Sözlerimi bitirirken, saygılarla Yüksek Heyetinizi 
selamlarım, (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Bir üyemizin sualleri olacak. Sayın 
Mamitoğulları suallerinizi lütfedin. 

IÖE1ŞİR HAMFTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
izin verirseniz oradan sorayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
B^ŞİİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'Sayın 

Turgut Özal'dan aydınlanmak, kamuoyunun da ay
dınlanmasına ve inançlarının büyümesine olanak ve-
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rebileceği umudu ile kısaca şu iki soruyu yöneltiyor 
ve cevaplarını rica ediyorum. 

Birinci sorum: 24 Ocak 1980 tarihinden bugüne 
değin iflas, fesih veya diğer yollarla piyasadan çe
kilmiş bulunan şirketlerimizin sayısı faaliyet dalları
na göre ne kadardır?... 

«Zayıflar ölsün kalan 'güçlüler yaşasın» görüşü
nün uygulanması sonucu özel kesimin ekonomik ya
pısındaki ibu kanamaya, ulusal ekonominin taham
mülü var mıdır?.. 'Ekonomik kaynaklardaki bu yıkıcı 
.sürece seyirci kalınması ülke kalkınmasını aksatmaz 
mı?.. 

itkine! ve son sorum: İktisadi kalkınmayı yönlen
dirme ve gerçekleştirme ile görevli bulunan bu sayın 

Bakanlığımızın özelMkle andığım tarihten 'bu yana 
Türkiye'de farklı bir iktisadi gelişme modeli uygula
maya koymuştur ve bu modelin henüz berraklaştı-
rılmamış, kesinleşmemiş yapısına rağmen aşağı yu
karı çatısı şöyledir; Sayın Başbakan Yardımcımızın 
elimde 'bulunan bir gazeteye verdiği demeçten bu mo
deli belirtmeye »gayret ediyorum, kendi tanımları ile: 

'«Aslında proigram bir serbest ekonomi veya pa
zar ekonomisi programına geçiş programıdır, yani 
bizzat kendisi değil, buna bir geçiş programıdır. Çün
kü, inanıyorum ki, birden bire bir pazar ekonomisi 
programını gerçekçi olarak uygulamak imkânı şu an
da Türkiye'de mevcut değildi^ Kadrolarımız, çalış
ma tarzımız, birçok alışkanlıklarımız diyebilirim ki, 
böyle bir uygulamaya geçtiğimiz anda bu programı 
daha başından başarısızlığa mahkûm eder.» 

Burada doğrular vardır ta'bii; ama bu konudaki 
bütün gerçekleri içeren bir anlatımı yansıtmamaktadır. 

Yine bu yaklaşımı bitiren, belirleyen son demeçleri 
var; Kayserd'de 10 Ocak 1982 tarihinde özel kesi
mimizin ihracatı çoğaltma amacıyla yaptıkları bir 
toplantıda balkın Sayın Başbakan Yardımcımız bu mo
deli nasıl tanımlıyorlar; şikâyette 'bulunan özel kesim 
temsilcilerine verdikleri cevapta şunu söylüyorlar : 

«Devletten çok destek istemeyin.» Buna karşı ola
rak, iş adamlarından biri de, hepinizin bildiği çok 
anlamlı bir atasözümüzü dile getirerek ibu model kar
şısında tepkisini belirtiyor; «'Sen pekmezi bul, sineği 
Bağdat'tan gelir.» Yani, Devlet Ibizi desteklesin, ortam 
hazırlansın, biz gayretlerimizi oluşturalım, ondan son
ra başarı büyür demek istiyor. 

Şimdi soruya geçiyorum. Model aşağı yukarı şu
dur; Devlet altyapıyı yapmakla yetinecek ve altya
pıyı yapmak da Türkiye'de, teknik altyapıdan ha-
iberleşmeye varıncaya değin yüzlerce yıl isteyen bir 
sörundiHV 

Şimdi öğrenmek istediğim husus: Bugün serbest 
pazar ekonomisine 'geçiş dönemindeyiz. Bu »geçiş do
nemi 'bittikten sonra ve Türkiye'mizde ulusal ekono
minin henüz bütünleşemediği, henüz piyasa mekaniz
malarının iktisadi kalkınmayı yürütebilecek rayları 
döşeyemediği, bölgesel düzeyde, yöresel düzeyde ikti
sadi sektörlerin faaliyet alanlarında bütünleşmenin 
sağlanamadığı bir ortamda; yani yetersiz bir piyasa 
mekanizmalarına, yetersiz rekabete ve fiyatların ger
çek müş'ir olmadığı bir yapı içinde söylüyorum, (Sa
yın 'Başbakanım bunu çok kullanırlar.), yani fiyatla
rın gerçek gösterge yönlendirici olamadığı bir eko
nomide acaba piyasa mekanizmalarına teslim olmak 
vahşi kapitalizmi getirmez mi?.. 

Adaba bu geçiş aşamasından sonra vahşi kapita
lizmi mi uygulayacağız, yoksa güçlenen devletin ya
vaş yavaş güçlenmeye başlamış ve bunu sürdürecek 
olan devlet ortamında sosyal kapitalizm mi uygula
nacaktır? Bunu aydınlatmalarını rica ediyorum, 

Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

AHMET SENVAR DOĞU — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan., 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 

AHM(ET 'SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

'Huzurunuza usul hakkında söz almak için geldim. 
Cidden mühim bir konuyu vurgulamakta fayda gör
mekteyim. 

Görülüyor ki, Bütçe Komisyonu üyesi birtakım 
arkadaşlarımız, sual sorma adı altında suallerini de
vamlı surette 15 dakikaya 20 dakikaya sığdırarak, 
aslında açıklama, aslında tenkit yapmak suretiyle sual 
sorma cihetine gitmektedirler. Buna kesinlikle müsaa
de edilmemesini Başkanlıktan talep etmekteyim. Sanı
rım pek çok arkadaşımın da hislerine tercüman ol
maktayım şu anda. 

Efendim, biz Bütçe Komisyonunda bir prensip 
karan aldık; bunu tekrar hatırlatmakta fayda gö
rürüm. Muhalefet şerhi koymayan arkadaşlarımız
dan hiç birinin burada aleyhte konuşmamasını te
menni ettik. Fakat ne yazık ki, buna uyulmadı ve Büt
çe Komisyonu üyesi bir arkadaşımız iki seferdir bu
nu 'Mal etlti. lüıtlfen yönetimde böyle usul hatalarının 
yapılmamasını ben talep etmekteyim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan Turgut Özal bu konu
ya yazılı veya sözlü cevap vermek tercihine sahiptir. 
Hangisini tercih edeceklerse lütfen buyursunlar?... 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Hemen cevaplamak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözlü olarak cevaplandıracaklar, bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZ Al. — Sayın Başkan, muhterem üye
ler; 

Sayın üyenin suallerinden (bir tanestini ben sual 
olarak gördüm; «24 Ocak'tan bu tarafa iflas etmiş 
veyahut da terk etmiş firmaların sayısı...» Kendisine, 
Ticaret Bakanlığından gerekli bilgiyi a'iduktan sonra 
bu bilgiyi vereceğim. 

Diğer konulara gelince; Diğer konular sualden zi
yade Sayın Üyenin tenkitleridir. Eğer burada Planla
ma Bütçesi münasebetiyle vereceğim cevapları dinle-
mi9k lütfunda bulunursa, zannediyorum yanlış anla
dığı birçok konulara da cevap verm% olacağım. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

iBAŞK AN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi so

na ermiş oluyor. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini yüksıelk oyları

nıza arz ediyorum. 'Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum!: 

BAŞBAKANLIK BÜÇTESİ 
Bölüm Lira 

(101' Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 525 23Ö 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

'1'1'li B'aikaınliıktaramaısı İşbirliği 
ni Sağlamak ve Hükümetin 
Genel Siyas'etintt İzlemek 934 080 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet Programlarına Da-
tılamayan Transferler 2 431 349 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen^ 
lef... Kabul edilmiştir, 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL 
SEKRETERLİĞİ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

l i r Milli Güvenlik Hizmetleri
nin Yürütülmesi 2'5 411 000» 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabuİ edilmiştir, 

M ÎT MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 
İH1 İstihbarat Hizmetlerinin 

Yürütülmesi 3 592 716 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etımeyen-
ler... Kajbul edilmiştir, 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ 
•BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

111 Devlet Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve Geliştiril
mesi 71 r892 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... 'Kajbul edilmiştir. 

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GENEL 
SEKRETERLİĞİ BÜTÇESİ 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 53 026 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen--
î&t... Kabul edilmiştir, 

111 Nükleer Enerji Alanında 
Araştırma ve Uygulama (660 393 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 16 627 000 
BAŞKAN — Bölümü oyna
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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DENİZ MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

111 Deniz Hizmetlerinin Yürü
tülmesi 68 584 000 
BASK AN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

'1Ö1' Genel Yönetim, ve Destek 
Hizmetleri 57 871 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... <Ka|bui edilmiştir, 

'l'l'l' Devlet Enformasyon Hiz
metleri 730 224 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 1 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kajbul edilmiştir. 

Bu suretle Başbakanlık Bütçesi kabul edilmişftir. 

B) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI BÜTÇEM : 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi
ne geçiyoruz. 

Söz alan üyelerin isimlerini okutuyorum : 
Sayın Aydın Tuğ, Turgut Tan, Bahtiyar Uzunoğ-

lu, İsmail Şengün, Paşa Sarıoğlu, Muzaffer Ender, 
Selçuk Kantarcı'oğlu. 

Efendim, bu arkadaşlara sırasıyla s'öz veriyorum. 
Süreleri 15'er dakikadır, arz ederim. 

Sayın Aydın Tuğ, buyurunuz efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, Danışma Metli

sinin saygı değer üyeleri;1 

'Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve plan 
uygulamaları hakkında kısaca görüşlerimi belirtmek 
istiyorum. 

17 . 1 . 1982 O : 1 

'Bilindiği gibi 1929 dünya ekonomik bunalımından 
sonra batılı ülkelerce 'bunalıma düşmeme veya bu
nalımdan çıkma aracı olarak geliştirilen planlama 
düşüncesi bizde 1930'lu yıllara kadar gider. Adı «Bi
rinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı» olan bu plan
ları bugünkü anlamda plan konsıepsi içinde plan say
mak mümkün değildir. Bunlardan Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı 1929 - 1930 yılları dünya ekonomik kri
zinin etkilerini azaltmak ve dış ticaret açığına çö
züm getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Başarı kazan
ması nedeniyle ikincisinin hazırlanmasına yol açmış
tır. İkinci Dünya Savaşı İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı
nın uygulamasını yarıda ıbırakmışsa da, savaş bitimin
de ekonomiyi 'düzlüğe çıkaracak onarım programları
nın hazırlanmasına bu plan kaynak teşkil etmiştir. 

Bu planda makro ölçekte dengeler sağlanmamış, 
sadece sanayinin belirli birkaç alt sektörünü kapsa
dığı için bugünkü plan terminolojisinde yatırım pro
jeleri olarak ifade edilebilmiştir. 

Bu plan ve onarım programlarından sonra Türk 
ekonomisinin tekrar rayından çıktığını görmekteyiz. 
1957'lerden sonra açık ve kesin bir sekide hissedilen 
ekonominin ilk 'bunalımından batının da telkiniyle 
Türkiye'nin planlı bir ekonomiye geçmesi en çıkar 
yol olarak görülmeye başlanmıştır. O devrin siyasi 
planlama kadrolarının planlı ekonomiyi ben'iımseme-
melerine rağmen, ekonomiyi düzlüğe çıkaracak plan
lama gayretlerinin bir yabancı uzmanın başkanlığında 
yürütüldüğünü görüyoruz. Böylece 1958 Ağıısltos ayı 
istikrar programını, bozulan ekonomiyi rayına oturt
ma operasyonu olarak ifade edebiliriz. 

Aslında 27 Mayıs Harekâtı, başlamış ve yürütül
mekte olan bu çalışmaları hazır bulmuş ve onu geliş
tirmiştir. Yine o günün koşulları içerisinde hazırlanan 
yeni bir istikrar programı beklemen ve istenen başarıyı 
tümüyle sağlayamamıştır. 

27 Mayıs 1960 Harekatının temel kurumlarından 
biri olan Devlet Planlama Teşkilatı çok önemli Ana
yasal güvencelerle 30 Eylül 1960 tarihinde yürürlüğe 
giren 91 sayılı Yasa ile kurulmuştur. 1961 Anayasa
sının öngördüğü kavramlar içerisinde planlama kav
ramının ve kurum olarak da Devlet Planlama Teşki
latının özellikle yüklendiği işlevler açısından önemli 
bir yeri olduğu ve ağırlığı olduğu kuşkusuzdur. 

1961 Anayasasının 41 ve 129 ncu maddeleri kalkın
manın plana dayalı olmasını öngörmüş, planların yü
rürlüğe konulması ve bütünlüğünün korunması için de 
ayrıca 77 sayılı Yasa çıkartılmıştır. 
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Devlet Planlama Teşkilatının kuruluşunu sağla
yan 91 sayılı Yasada bu Teşkilatın görevleri kısaca 
şöyle özetlenmiştir : 

Ülkenin tabii, beşeri ve iktisadı kaynaklannı tam 
bir şekilde tespit ederek takip edilecek ekonomik ve 
sosyal politikayı tayinde hükümete yardımcı olmak; 

'Bakanlıkların ekonomik politikalarını ilgilendiren 
faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak, tavsiyelerde 
bulunmak, müşavirlik görevi ifa etmek; 

Uzun vadeli planlar, yıllık programlar hazırlamak, 
Plan ve programların başarıyla uygulanması için ida
renin ıslahı hususunda tavsliyelerde 'bulunmak; 

Plan ve programların uygulanmasını takip ötmek, 
değerlendirmek, gerekirse değiştirmek; 

Özel sektörün faaliyetlerine planın hedef ve ga
yelerine uygun bir şekilde teşvik, tanzim edecek ted
birleri tavsiye etmek olarak sıralanabilir. 

(Aslında bu Teşkilatın o günkü koşullar içerisinde 
kurulmasında ana amaç kanımca, ülke ekonomisini 
zaman zaman düştüğü buhranlardan kurtarmak, sağ
lıklı ve dengeli bir sanayileşmenin gerçekleşmesini sağ
lamak, toplumun çeşitli kesimleri ve ülkenin çeşitli 
bölgeleri arasında varlığı 'bilinen dengesizliklerin gi
derilmesine yardımcı olmaktır. 

Sayın üyeler; 
Planlı kalkınma döneminin 'başlangıcından bugü

ne kadar geçen 20 yıl Türkiye'de planlama tecrübele
rimde ve >bu tecrübeler içerisinde Devlet Planlama Teş
kilatının değerlendirilmesi için yeterli bir zaman pe
riyodu oluşturmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kuruluş Yasasında belirtilen görevleri yanında, 
belki onlardan daha önemli bir görevi de üretimi ge
nel anlamda artırarak kalkınmayı engelleyen faktör
leri önceden görüp, toplumsal gelişmeleri de dikkat
le izleyerek sosyal patlamalara yol açmadan bu dar
boğazları gidermek ve bunun için gereken tedbirleri al
maktır. Devlet Planlama Teşkilatının bu işlevlerini 
tümüyle yerine getirdiği Söylenemez. 1980 - '1982'ler 
Türkiyelinden gerilere baktığımızda çığ gibi büyü
müş olan ekonomik ve sosyal sorunlar bu kanımızı 
doğrulamaktadır, 

Saygı değer üyeler; 

1960'dan sonraki planlama döneminde plan uy
gulamalarına dikkatlerimizi çekersek, 1963 - 1967 yıl
larını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üre
tim araçlarıni ileriye götürmek bakımından çeşitli çö
zümler önermiştir. Toprak - insan ilişkilerinin yeni
den düzenlenmesi, adil ıbir vergi reformunun gerçek
leşmesi, KİT'lerin yeniden düzenlenmesi, hızlı nüfus 
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artışına mani olmak için bir nüfus planlaması yapıl
ması akla gelen önemli öneriler arasındadır. Ancak, 
Birinci Beş Yıllık Planın uygulandığı devrede bilinen 
bazı nedenlerle bu önlemlerin alınmasına imkân gö
rülememiştir. Bir açıdan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı uygulamasının Türkiye'de yetişmiş insan gücü 
imkânları ve planlama tecrübesi de dikkate alındığın
da başarılı olduğu söylenebilir. Ancak belirli varsa
yımları olan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uy
gulaması kanımca denildiği kadar da 'başarılı olama
mıştır. Her ne kadar plan hedeflerinden biri olan yüz
de 7'li'k kalkınma hızı yaklaşık olarak gerçekleşmişse 
de, planın diğer varsayımları ve düzenleme önerileri 
uygulamaya aktarılamamıştır. Örneğin; yeterli sana
yileşme hızı geliştirilememiştir. Daha önemlisi, sana
yide yapısal düzenlemeler yapılamamıştır. Çarpık bir 
sanayinin temeli o günden atılmıştır. 

İdari reform, vergi reformu, KİT'lerin yeniden 
düzenlenmesi, nüfus planlaması 'Birinci Plan ilkeleri
nin doğrultusunda geliştirilememiştir. Bu reformlar 
ve düzenlemeler yapılmadan yüzde 7'lik kalkınma hı
zının elde edilmesinde plan hazırlıklarında öngörül
meyen işçi dövizlerindeki hızlı artış rol oynamıştır. 
Buna Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
Türk kamu yönetimidin plan düşüncesine Ve kadro
larına belirli bir saygı ve güven duymasını da eklemek 
mümkündür. 

Bundan Sonra İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planını ileriye götürmek 
gibi bir amaçla hazırlanmamıştır. Biraz evvel arz 
ettiğfm gibi, 77 sayılı Yasa planların bütünlüğünden 
bahsetmektedir. Ana amaç olarak ihracatıta geliştiril
mesine yönelmiştir. Bu dönemde ekonominin tüm ola
rak planlanmasından ziyade özel kesime ağırlık veri
lerek, Özel kesime aktarılacak kaynakların planlama
sına çalışılmıştır. 930 sayılı Yasa ve 1967 yılında çı
karılan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planınin Uygu
lanması Esaslarına Da'ir Yalsa, dengenin bu sektöre 
kaydırılmasının belirli vesikalarıdır. Bu dönemde de 
her ne olursa olsun, uygulamanın çok başarılı oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu nedenlerle 1968 ve 1972 'dönemini kapsayan 
İkinci Plan, Birinci Plan gîbi makrö düzeyde değil, 
daha çok proje düzeyinde ekonomiyi yönlendirmeye 
çalışmıştır. Yine de proje tercihleri bir makrö hede
fe göre seçilmediği ve terci'nler tutarsız olduğu için 
ekonominin yapısal bozukluklarına çare bulunamamış
tır. Nitekim bu durumun sonucu olarak '1970 yılında 
ulaşılan bunalım köklü bir operasyonu gerek'tirmiş-
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tir. Ağustos 1970 kararları bu uygulama biçiminin pek 
'başarılı olmadığının tescil edilmesidir. 

1973 - 1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 12 Mart 1971 ortamında hazırlanmış
tır. Bu plan, ağır sanayinin kurulması, kamu yönetimi
nin yeniden düzenlenmesi, 1995'lerde Avrupa Ekono
mik Topluluğuna tam üye olmak gibi iddialarla or
taya çıkmıştır. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde Türkiye'de, siyaset yapma biçimi ile tutarsız 
olduğundan, bu plan da uygulamaya maalesef akta-
rılamamıştır. Tüm siyasi partilerce reddedilen bir 
plan olduğu halde, Meclislerden geçerek kabul edil
mesi, seçime gidilmenin ön koşulu olarak görüldü-
ğündendir. Ne var ki, daha sonra İktidar olan her par
ti, önce planı esastan reddetmiş olduklarından, yıllık 
programlarla kendi tercihlerini uygulamaya çalışmış-
'lardır. Böylece gerçekte plansız ekonomi uygulandığı 
halde, Anayasal düzenin planlı ekonomi tercihi uygu
lanıyor görüntüsü verilmiştir. 

Bu arada çok önemli bir husus, '1'970'li yılların or
tasına doğru başlayan Petrol Üreticisi Ülkeler Örgü
tü (OFEC) tarafından yapılan fiyat düzenlemelerin
den kaynaklanan enerji krtizirii'n etkisiyle Türkiye'ye 
şiddetle yansıyan bunalım karşısında gerekli ve zorun
lu önlemlerin zamanında alınmamış olması, Türkiye 
ekonomisini yeni bir bunalıma sokmuştur. 1978 - 1983 
yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı böyle bir ağır bunalım içerisinde hazırlanmıştır. 
Ancak hazırlanırken Önemini ide yMrmiştir, özelliğini 
de yitirmiştir, önce, Hükümetin seçim endişeleri ara
sında bir «Derleme doküman Plan» diye Parlamen
toya sevkedilmiştir. Görüşmeler başlamadan Hükü
met düşmüş, yeni gelen Hükümet plan dönemini 1 yıl 
ertelfemıiştir. 

Bu 'plan döneminde ekonomik bunalım son dere
ce ciddi ve acil boyutlarda olmasına rağmen bunalım 
görmemezlikten gelinmiştir. Bu planda gerçekleşmesi 
imkânsız hedefler seçilmiştir; % 8 gibi ulaşılması 
güç olan hedefler. Böylece, uygulama pratiği olma
yan Dördüncü Plan bir tarafa itilmiş, atılmıştır. 

Nihayet, izlenen bu ekonomik politikalar nede
niyle bunalım bugünlere kadar getirtilmiştir. 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Türkiye'de planlama deneyimlerinin hikâyesini 

kendi görüşüm doğrultusunda özetlemeye arz ettim. 
Bugüne kadar 4 plan devresi geçirmiş olan ülkemiz 
hâlâ gelir dağılımındaki adaletsizliğe çare bülamıyor-
sa, döyiz darboğazı yüzünden büyük ölçüde dışa ba
ğımlı hale gelip, düne kadar Lüksemburg'a dahi el 

açacak duruma geldiysek, temelinde ekonomik ve 
sosyal sorunların yattığı anarşi dünyanın hiçbir ye
rinde görülmem'iş boyutlara ulaşıp Devleti yıkma 
noktasına geldiyse, ülke kaçakçılar cenneti hailine 
dönüşüp, kara servet aldı yürüdü ise, vergi sistemi1 

adaletsiz bir bal alıp namusluyu cezalandıran, na
mussuzu ödüllendiren bir duruma dönüştüyse, işsiz
lik çığ gibi büyüyüp 3,5 milyonu aştı ise, hayat pa
halılığı çekilmez bir hal alıp halkı canından bezdirdi 
ise, dünyanın açlığa gittiği bir dönemde tarımın 
önemini kavrayarak tarımsal planlarımızı üretimimi
zi maksimize edecek boyutlara getiremediysek, köy
den kente olan göçü zamanında tedbir alarak dur-
duramadıysak, en verimli tarım arazilerine konan 
fabrikalara mani olamayıp güzelim tarlaları işleye
meyecek hale geldiysek, dışa bağımlı lüks sanayie 
mani olup önce tarımsal sanayie önem veremediy-
sek, uçan profesörlerle yönetilen, çoğu politik he
saplarla açülmış yüksekokul ve fakültelerin adedini 
her gün artırıp, sonra da derslere hoca bulamayacak 
hale geldiysek, mili eğitim politikamızı belirleyip 
bu memleketin hangi dalda, ne kadar meslek men
subuna ihtiyacı olduğunu saptayamadiysak, para 
ediyor diye pancardan vazgeçip soğan eken, soğan
dan vazgeçip bir başka şey eken Çiftçiye yol gostere-
miyorsak, o halde 20 yılda neyi, ne ölçüde planla
dığımızı yüksek takdirlerinize arz ediyorum?.. 

Saygıdeğer üyeler; 

Hepinizin bildiği gibi, her ekonominin iki önemli 
işlevi vardır. Birincisi, hesaplama. İkincisi, denetim. 
Ekonomik modeli bizim gibi olan ülkelerde bu işlevi 
serbest piyasa mekanizması yerine getirmektedir. 
Piyasa mekanizmasının zaman zaman bunalımlar 
yaratıyor olması dikkate alınarak piyasa mekanizma
sının ortaya çıkardığı hatalar ve sapmaları önceden 
'tespit ederek, bunları düzeltecek nitelikte bir merkezi 
planlama örgütüne gerek görülür. 

Ekonomisi piyasa mekanizmasına göre işleyen 
bir ülkede böyle bir teşkilat varsa, ayrıca bir de eko1^ 
nom'ik bunalım varsa, ya bu merkezli planlama gö
revini göremiyor veya bu örgüt devre dışı bırakılıyor 
demektir. Bu iki husus bugüne kadar politikacıların 
elinde ve sorumluluğunda olan konular olmuştur. 
Bugün ve bundan sonra ekonomik sapmaları, bozul-' 
maları zamanında alacağı önlemlerle giderecek nite
likte bir planlama örgütüne İhtiyaç vardır. Bu örgü
tü yeterli güçte donatmak durumundayız. Nitekim 
Devlet Planlama Teşkilatı, toplumsal güce ve siyasi
lerin desteğine dayanmadığı için biçimsel olarak var-
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lığını korumuş; ancak, esasta karar sürecinin dışı
na itilmiştir. Aslında, kurulduğu yıllarda çok yönlü 
bir itibarla Devlet ve toplum yaşamına katılmış bir 
teşkilattır. Ancak, 20 yıl «çinide olumsuz gelişmeler, 
bu kıymetli teşkilatın prestijini zedelemiştir. Bu kıy
metli teşkilatın prestijini korumak mecburiyetinde
yiz. Bunun sonucu olarak Türkiye'de ekonomik po
litika arayışlarını kendi grupları adına yapan kurum
lar ortaya çıkmıştır veya Devlet Planlama Teşkila
tına alternatif kuruluşlar bulunmuştur; IMF ve 
uluslararası mali örgütler gibi. 

Bugün, Devlet Planlama Teşkilatına yeterli ve 
etkin 'bir siyasal ve toplumsal destek sağlanmış olsa 
bile, işlevleri ve iç bünyesi ile yeniden düzenlenme
dikçe, Anayasal ve yasal görevlerini yapmakta zor
luk çekecektir. Toplumun her kesiminde bu yargı 
gittikçe artmaktadır. 

Sonuç olarak sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. 
Türkiye'de ekonomik bunalımları çözmek için her 
10 yılda bir yeni askeri ve ekonomik planlamalar uy
gulanmaktadır. Kaynak kullanımından çok, kaynak 
aktarımını, planlamaya yönelik yaklaşımlardan vaz
geçilerek siyasal ve toplumsal bunalımlara çözüm ge
tirilmelidir. 

Ülke kalkınmasının itici gücü olan insan potan
siyelli, coğrafi, doğal, stratejik imkânlarımız yeterli
dir. 

'Bu nedenlerle 1970'ılerden bu yana izlenen sosyal, 
siyasal ve mali ekonomik politikalar ve geçmişteki 
deneyimlerimizin <bir değerlendirmesini yaparak, ge
lecekteki Türk ekonomisinin sağlam temellere otur
tulması için bu Teşkilatı her türlü politik oyunlar
dan uzak tutmak. {(Bunun altını (bizzat çizerek söy
lüyorum) 'her türlü politik oyunlardan uzak tutarak 
iyi planlayabilmek için, ülkenin yapısını, dokusunu 
ve özeliklerini! iyi Ibilen uzmanlardan takviye ederek 
çalışmalarını sağlamalıyız. 

Geride bırakılan 120 yıl insan yaşamında olduğu 
'kadar Devletin yaşamında da önemli Jbir süredir, 
bu yılların kaybedilmesi üzücüdür. 

»Bu çerçeve içinde Atatürkçü bir görüşle, O'nun 
ekonıamıik ısiıstemi ve felsefesi İçinde geçmişin de
neyimleriyle dıe Devlet Planlama Teşkilatının ken
dini yeni »görevlere (hazırlaması gerekeceği inancın
dayım. 

Sözlerimi Iburada bitirirken, Bütçesini kısaca 
tetiklik etmiş olduğum bu Teşlkilâtın, aslımda sorum
lu bakanllıiklar ve kuruluşlar tarafından yerine geti-
riilmıesi gereken görevleri de üstlendiği, bu ne

denlerden Kuruluş Yasasında belirtilen dairelere 
ilâveler yapılarak Üçten altıya çıktığı gözlenmekte
dir. Bu Teşlkilâtın, Kuruluş 'Yasasında belirlenen 
planlama ve danışıma fonksiyonundan icra fonksi
yonuna doğru (hızlı bir 'kayış içerisinde olduğunu 
görmekteyiz. Teşkilâtın asil görevine dönecek şe-
ikilde yenliden organize edilmesi en büyük temenni
lerimiz arasındadır. 

Bütçesinin 310 ikot molu «Müşavir firma ve kişi
lere ödemeler» kaleminde yer alan 195 milyon li
ralık bir miktar aslında bana oldukça 'büyük bir ra
kam olarak görünmektedir. (Bunun bu yıl büyük tu-
Itulmasının amacını gerçekten anlayamadım. 

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinde 
1979'dan itibaren 'büyük (artışlar görülmektedir, 1980' 
de de ıbu artışlar devam etmiştir. 1980'den 1981 
'Bütçesine intikal eden cari harcamalarda % 114 
gibi büyük Ibir rakam dikkatlerimizi çekmiştir. Ca
ri ıfrarcamalardâki Ibu artışın esas sebebi nedir?.. Aca
ba cari giderlıerdeki artış, personel sayısındaki art
madan mı ileri gelmektedir?.. 

iSözleriml burada bitiririken, benim için bir an
lamda özeleştiri niteliğinde olan bu düşüncelerimin 
değer verdiğim bu Teşkilâtın tüm ilgilileri tarafın
dan bu teşkilatı iyiye, doğruya ve güzele götürme 
amacına matuif olduğu şeklinde anlamalarını rica 
eder, hepinize derin ısayigı ve selâmlarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSayın Turgut Tan'ı rica ediyorum. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Türkiye'de iktisadi ve mali politikaların yürü
tülmesinden sorumlu, ıbu politikaların yürütülmesi 
için gerekli temel araçları kullanan iBâkanlar Kurulu 
dışında beldi başlı 'üç Ikuruluş vardır. Bunlardan biri 
Mâliye (Bakanlığıdır, diğeri TC Merikez Bankasıdır 
ve nihayet bir tanesi de Devlet Planlama Teşkila
tıdır. Bu bakımdan şu sırada Bütçesini görüştüğü
müz Devlet Planlama Teşkilâtı açısından Türkiye' 
de bu iktisadi ve mali politikaların yürütülme
sinde gördüğüm bazı somut âksaklılklara değinmek 
'işitiyorum. 

ıHemen şunu belirteyim ki, Türkiye'de sâdece ik
tisadi ve mali politikaların yürütülmesinde değil, 
başika (konularda da ciddi bir görev ve yeitlki dağılı
mı buhranı vardır. Bir başka deyimle söylemelk 
gerekirse, bazı Ikonuflarda görevli ve yetkili birden 
çok Ikuruluş karşınıza çıkarken, başika bazı fconu-
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landa ise görevli ve yetkili kuruluş bulmak olanağı 
yoktur. Bu sadece Türkiye'nin çeşitli iç poliıtikası-
nı ilgilendiren ıkonularda olduğu gibi, bazen Tür
ikiye'nin'dışarıya karşı ıbazı politikalarının yürütülme
sinde de görülmektedir. Mesela, maliye politikasının 
yürütülmesinde biraz sonra bir iki örnekle önünüze 
getireceğim Maliye Bakanlığı - Devlet Planlama Teş
kilatı uyuşmazlığı zaman zaman görülen; teşvik po
litikasının yürütülmesinde Sanayi Bakanlığı - Tica
ret Bakanlığı - Devlet Planlama Teşkilatı üçlüsü 
arasındaki ilişkiler; bunlar 'belki Türikiye'nin içinde 
söz konusu olan sorunlar; ama mesela bir AET po
litikası söz konusu olduğunda, yuırıt dışına karşı 
Türikiye'nin tek «İden, tek bir ağız olarak yürütmesi 
gereken AET politikası söz konusu olduğunda, o 
zaman da karşınıza Devlet Planlama Teşkilatı - Dış
işleri Bakanlığı ve bu ikisi kadar belki etkili olma
makla beraber kısmen de Ticaret Bakanlığı tarafım
dan izlenen politika çıkmaktadır. Dışişleri Bakanlığı 
ile Devlet Planlama Teşkilatı arasındaki uyum 'sağ
lanamaması zaman zaman Ciddi sorunlar yaratabil-
mektedir ve bazen birbirinin tersi politikaların savun
masına varıncaya kadar. 

Şimdi bu genel sözlerden sonra daha somut ola
rak Bütçesini görüştüğümüz Devlet Planlama Teş
kilatı açısından soruna 'baktığımızda, sanıyorum 20 
yıllık uygulama, 1961 Anayasasının getirdiği dü
zenlemelerle beralber Türkiye'de 20 yılı bulmuş olan 
planlama uygulaması bize bazı konularda artık bir
takımı genellemeleri yapabilmeye yetecek derecede 
deney kazandırmıştır. Ben bu sorunları birkaç nök-
'tada toplayıp sunmak istiyorum. Bunlardan bir ta
nesi, doğrudan doğruya bu planlama faaliyetini yü
rütmekle görevlendirilmiş olan örgütle; yani Dev
let Planlama Teşkilatıyla ilişkilidir. Diğeri de, bu 
planlama faaliyetinin yürütülmesinde görülen bazı 
yanlış uygulamıallarla ilgilidir. 

Örgüt açısından karşımıza çıkan sorun kanımca 
iki noktada belirgin biçimde görülmektedir. Bun
lardan biri, Devlet Planlama Teşkilatının siyasal 
iktidarlarla olan ilişkisidir. Diğeri de, Devlet Plan
lama Teşkilatının Türk kamu yönetimi içerisinde; 
yani Türkiye'de tek ve 'bütün olduğu Anayasaca söy
lenen idarenin bir parçası olarak bu idarenin diğer 
bölümleriyle olan ilişkileridir. 

(Hepinizin hatırlayacağı gibi, Türkiye'de plan 
uygulamasına geçildiğinden 'bu yana zaman zaman 
Planlama örgütünün bazı sorunları kendi düşünce
lerinin kabul edilmediğini ileri sürerek istifa edip 
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ayrılmışlardır örgütten veya siyasal 'iktidar bazı 
görevlileri, sayıları bazen yüksek rakamlara varan 
görevlileri bu veya benzeri başka nedenlerle görev
den almak yoluna gitmiştir. 

Kanımca bu sürtüşmeler aslında Devlet Planla
ma Teşkilatının Devlet içerisindeki işlevinin iyi 
belirlenmesiyle yakından ilgilidir. Benden evvel ko
nuşan değerli üye 91 sayılı Yasadan örnekler de ve
rerek Teşkilatın görevlerini anlatmaya çalışmıştı. 
Orada dikkat edilirse Devlet Planlama Teşkilatının 
görevleri sayılırken hep, «Tavsiye etmek, müşavirlik 
yapmak, göüüş bildirmek» gibi Teşkilatın ana gö
revi olan danışmanlık hizmetinin ifadelerini kullan
maktadır; yani «Karar alır» demiyor, hep, «Görüş 
'bildirir, tavsiyelerde 'bulunur vesaire» deyimlerini 
kullanıyor. O 'halde Devlet Planlama Teşkilatı bir 
kurmay hizmeti gören birim olarak; kimin kurmay 
hizmeti?., iktisadi ve sosyal politikaların tespitinde 
yetkili olan Bakanlar Kurulu, ki siyasi sorumluluğa 
da o sahiptir, Meclis önünde yürüttüğü iktisadi ve si
yasi, sosyal politikaların başarısından, başarısızlığın
dan hesap vereodk olan Balkanlar Kuruludur, parla
menter sistemin gereği de budur, en doğal, tabii il
kesi de budur, binaenaleyh kararı verecek olan 
odur; ama kararı vermeden önce kendi etrafındaki 
danışmanlarına soruyor, «Hangi kararı vereyim?» 
diye. «Şu kararı verirseniz şu sonuç ortaya çıkar, 
hu kararı verirseniz bu sonuç ortaya çıkar» diye 
danışmanlları kendisine düşüncesini bildiriyor; ama 
hiç bir danışman, «Ben size şu görüşü bildirdim, 
siz bunu uyguiamadınız, 'ben artık sizle çalışamam, 
siz benim görüşümü kabul etmiyorsunuz, en doğ
rusu budur» diyememelidir. Bu danışmanlık göreviy
le bağdaşan tok 'tutum değildir. 

Nitekim size, Başbakanlığı, döneminde Planlama 
Teşkilatından böyle bir takım istifalar sonucu, gö
rüşlerinin kabul edilmemesi yüzünden isltifa eden 
Planlamacılara zamanın Başbakanı İnönü'nün söyle
diklerini kısaca, aynen naklederek bu konuyu bağla
mak istiyorum!: 

«Siz sorun taşıyan bir Hükümetin danışman
larısınız. Fikirlerinizi bildirirsiniz, Hükümet bunla
rın bir kısmını uygular, bir kısmını uygulamaz. Çün
kü, kararı siyasi bir karar olacaktır. Mademki so
run ona aittir, hu yetkiyi de kendisine tanımak la
zımdır. Danışman için ayıp olan nedir? Fikrinden 
'başka toir şey söylemeye mecbur edilir, söylediğin
den başka şey söylemiş gibi gösterilir, verdiği ra
por açıklanmaz, gizlenir; danışman o zaman çekin
mekte haklıdır.» diyor. 
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IBu sanırım, (kurmay hizmeti gören daınşman'la-
/rın siyasal iktidarla olan 'ilişiklilerini en güzel ifade 
eden deyimler sayılmak gerekir. Budur; düşüncesini 
'bildirir, uygulayacak olan siyasi iktidardır, sioruım-
lıuluk da ona aittir. Doğru bildirilirse, yanlış uygu
larsa, yanlış uygulamadan sorumlu olan odur; ama 
yine bu sözlerde söylendiği gibi, verilen görüş çarpı-
tılırsa, hiç görüş alınmazsa bu ayrı bir konudur. 

Özetle söylemek gerekirse; Örgüt kendi temel iş
levi, yani 1960'da, 1961 'de (kurulduğu zamanki işlevi 
içerisinde tutulduğu takdirde siyasal 'iktidarla ara
sında herhangi Ibir sorun çıkması söz konusu olma
yacaktır. 

ikincisi; Örgütün görevlerindeki gelişmede za
man içinde farklı yönde olmuştur. Yine bu söyledi
ğim işlevin dışına çıkan birtakım görevler üstlen-
m/ek yoluna gitmiştir, .gereksiz görevler üstlenmek 
yoluna gitmiştir. Demin söylediğim gibi, Devlet 
Planlama Teşkilâtı Hükümete temel iktisadi ve sos
yal politikaların saptanmasında görüş (bildirir. Bu 
politikaların hazırlanmasında yardımcı Ibir kuru
luştur. Binaenaleyh, bu görev üst düzeyde bir görev
dir. Oysa, zaman içinde, baktığımız takdirde, biz 
Planlama Teşkilatının içinde çalışmadık, tabii bizim 
bilmediğimiz pek çok daha örnek vardır; ama Dev
let Planlama Teşkilatının (kendisinin çıkardığı (bülten
den, içeride yapılan işler yazılıyor zaman zaman, 
oradan Iben size iki ıtane örnek vereyim:: 

iBıir kamu kuruluşunun alacağı jeep için Devlet 
Planlama Teşkilatından görüş alınıyor veyahutta 
ıbilmem ne şehrindeki liman binasının ikinci katının 
inşaatı için Planlamadan görüş alınıyor. Bu aslında 
Türkiye'de yürütülen, özellikle yöneticilere tanınan 
yeltki ve sorumluluklarla da yakından ilgilidir. Bir 
ekonomik kamu kuruluşunun başındaki genel ımüd'ü-
rü düşünün. Milyarlık tesisi işletiyor; kendisinin ya
pacağı herhangi bir ihmal milyonlara, milyarlara 
imal olacak, böylesine bir kişi; ama bu kişiye biz, 
kuruluşu için (binek oltoımdbili alacağı zaman, «Sen 
buna kendin karar veremezsin, Devlet Planlama 
Teşkilatından soracaksın, olumlu görüş alacaksın;» 
diyoruz. Bu yola girdiğiniz zaman yöneticilerin in-
siyatiflerini ortadan kaldırmış olursunuz. O yönetici 
der ki, «O zaman ben burada nasıl genel müdü
rlüm?.,» 

(Aynı sorun hurada mahkûmlara verilecek izinler 
konuşumda da tartışıldı. Sayın Devrimsel buraya ge
tirdi. Cumhuriyet Savcısına siz mahkûma izin ver
me yetkisini vermezseniz, «'Adalet Bakanlığından so

racaksın» derseniz, burada o kişinin insiyatifi ne
rede kalır? Yani İner şeyi ıbtiz merkezde toplayalım, 
ondan sonra merkez işin içinden çıkamaz hale 
gelsin... İş Iburaya varmaktadır. Ne olmaktadır?.. 
Siz bu (türlü, Devlet Planlama Teşkilatına kadar 
gitmemesi gereken, oradaki yöneticinin kendi insi-
yatifini kullanarak, sorumluluğu alarak karar verme
si gereken durumlarda sordurursanız, ondan sonra 
o Teşkilât o gelen sorulara cevap verecek kadar 
eleman çalıştırmak zorunda kalır, onlara cevap ve-
reoek, onu inceleyecek elemanı işe almak zorunda, 
kalır. Bunun sonucu ne olur?.. Bunun sonucu başta 
küçük Ibir kurmay birim olarak düşündüğünüz Dev
let Planlama Teşkilâtı giderek genişler, genişler, 
bugün görüldüğü gibi neredeyse (bir bakanlık haline 
gelir. Zaten bu aşaımadan sonra Ibenim kişisel dü
şüncem, Türkiye'de belki de Maliye Bakanlığının 
Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüyle Devlet 
Planlama Teşkilatını birleştirip, italya'da olduğu gi-
foi Bütçe - Plan Bakanlığı kurmaktır. O hale gel
miştir Türkiye'deki gidiş. 

Örgütteki bu gereksiz 'fonksiyon birikimline pa
ralel olarak (dediğim gibi) eleman sayısı da artmış
tır. Ayrıca, «kadrolular, kadro karşılığı sözleşmeli
ler ve özel hukuk sözleşmelileri» gibi Türk perso
nel politikası açısından da ilginç statülerle kişiler 
çalıştırılır hale gelmiştir. 

Nihayet, idari örgütlenme içindeki durum 
'bakımından son bir konu da şudur : Bütçe ha
zırlığında yatırım projeleri açısından söz sa
hibi olmak suretiyle Maliye Bakanlığıyla bir
takım sürtüşmeler ortaya çıkmıştır, teşvik politi
kasının yürütülmesinde Sanayi Bakanlığıyla sürtüş
meler ortaya çıkmıştır. Size hemen bir örnek ve
reyim : Bir Sanayi Bakanı Türkiye'de şunu söyle
yebilmektedir, aynen günlük gazeteden alıyorum, 
istanbul'da sanayicilerle yaptığı toplantıda aynen 
şöyle diyor «Devlet Planlama Teşkilatının hazırla
dığı raporu ciddiye almayın. Sorunlarınız olunca 
Bakanlığımızla diyalog kurun.» Yani Devlet örgütü 
içerisinde ıböyle sürtüşmeler sonucu birtakım ayrıl-
ımalar, zıtlaşmalar ortaya çıkabilmektedir. 

Planlamanın yöntemiyle ilgili slon Ibir nokta ise 
şudur: Bütlün plancıların Türkiye'de kabul ettiği, 
kimsenin inkâr etmediği veyahut aksini söylemediği 
bir konu var: «Türkiye'de plan kamu kesimi için 
emredicidir.» (Herkes (bunu tekrarlıyor. Ne demek
tir kamu kesimi için emredici Olması?. Plana bak
tığımız zaman kamu kesimine yöndük tedbirler ön-
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'görüyor. Emredici ise eğer 'bu plan, bu tedbirlerin 
kamu kesiminde uygulanması zorunluluğu var de
mektir. Oysa üç plan dönemine ailt size üç tane ra-
ikamı vermek işitiyorum: Birinci Plan döneminde 
toplam 2786 tedbir öngörülmüş kamu kesimi için. 
Bu .tedbirlerden gerçekleşme oranı '% 45; yarısı bile 
değil. İkinci Plan döneminde 2596 tedbir öngörül
müş kamu kesimi için; gerçekleşme oranı % 58. 
Üçüncü Plan .döneminde öngörülen tedbir sayısında 
önemli bir düşüş var. Anlaşılan gerçekleşiri© oranın
daki bu düşüklük ikarşusında dalha gerçekçi olmak 
'Zorunluluğunu hissetmiş Planlama Teşkilattı, her 
tedbiri koymaktan vazgeçmiş ve ıkamu kesimi için 
öngördüğü 'tedbirleri azaltarak 1852'ye indirmiş. Bu 
tedbirlerden gerçekleşme oranı % 39. 

ıSayın üyeler; 
Görülüyor iki, kamu kesimi için emredici olan 

planın Türkiye'de, kamu kesimi için öngördüğü ted
birlerdeki gerçekleşme oranı % 40 civarındadır. 
Yani % 60 bu tedbirler gerçekleşmiyor. Binaenale>y!h, 
Türkiye'de plan ıkamu kesimi için bu italblo karşısın
da emredici değildir. 

İkincisi; dkonornıik kamu (kesimini oluşturan, 
ıkamu girişimleri açısından baktığımızda, Türkiye'de 
(yine Dördüncü Plandan aldım bu tabloyu) 240 ka
mu girişiminden plan (kapsamında bulunanlar 64'-
tür; yani 240 kamu girişiminden plan disiplini içinde 
bulunanların ısayısı 64'tür. 'Binaenaleyh, bu da gös
termektedir ki, ne doğrudan idari açıdan, ne de eko-
'Momıilk 'kamu kesimini oluşturan (kamu girişimleri 
açısından plan disiplini Türkiye'de sağlanamamıştır. 
Dolayısıyla Türkiyelde kamu kesimi için planın 
emredici olduğunu söylemek de mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

Sayın Bahtiyar Uzunoğlu, 'buyurun efendim. 
İBAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Hükümetimizin sayın 
temsilcileri; 

Sözlerimin başında hemen betirtmek isterim ki, 
Bütçe - Plan Komisyonunun bir üyesi olarak amacım, 
münhasıran sual sormak veya Komisyon Raporuna 
aykırı konuşma yapmaik değil, teknik bir kionunun 
Devlet Planlama Teşkilatınca açıklığa kavuşturulma
sına hizmet etmektir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesi
nin, Bütçe - Plan Komisyonunda görüşülmesi sırasın
da, Komisyon Üyesi sıfatıyla ihracat kredi sigorta
sının Ülkemizde de uygulanmasına geçilebilmesi hu

susu ile ilgili olarak sormuş bulunduğumuz bir sual 
o sırada cevaplandırılmamış; sonradan tarafımıza ya
zılı olarak cevap verilmiştir. Ancak, bu cevap biraz' 
sonra arz ve izah edeceğimiz gibi, sorulan suali kap
samaktan ve yeterli açıklıktan yoksun bulunmuştur. 
Yazılı olarak verilen cevap, Bütçenin Komisyonda 
görüşülmesi sırasında verilmiş olsaydı, bu Bütçeyle 
ilgili olarak Meclis Genel Kurulunda söz hakkımı
zın mahfuz tutulacağına dair muhalefet şerhi koy
mamız tabiiydi. İhracatımızın geliştirilmesine katkı
da bulunacağına inandığımız, ihracat kredi sigortası 
konusunun Devlet Planlama Teşkilatını ilgilendiren 
yönüne huzurlarınızda açıklık getirilmesi imkânını 
bu kere bahşeden Sayın Başkana teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 

'Malumlarınız olduğu üzere Devlet Planlama Teş
kilatının görevleri, 91 Sayılı Kuruluş Kanununda 
açıkça belirlendiği şekilde istişari niteliktedir. Oysa 
uygulamada Devlet Planlama Teşkilatı, icrai bir 
fonksiyon ifa etmek eğliminde görülmektedir. Bu 
hususu böylece belirttikten sonra asıl konuya geli
yorum. 

Komisyonda bu 'Bütçenin görüşülmesi sırasında 
sorduğumuz sual aynen şu şekilde idi': 

Ülkemizde uygulanması çok gecikmiş bulunan ih
racat kredi sigortası sistemini yürütmesi tasarlanan 
ve kanunla kurulacak bulunan Kurumun, icrai şe
kilde Devlet Planlama Teşkilatına bağlı olarak gö
rev ifa edeceği tarzında bir eğilim göze çarpmakta
dır. Halbuki genel olarak sigorta işleriyle meşgul 
kuruluş, bu görev kendisine Teşkilat Kanunuyla ve
rilmiş bulunan Ticaret Bakanlığınındır. Kurulması 
tasarlanan ihracat kredi sigortası kurumunun, Dev
let Planlama Teşkilatına bağlı olarak görev ifa etme
si düşünüldüğü takdirde, bu durum hem Devlet Plan
lama Teşkilatının kuruluşuna vucüt veren 91 Sayılı 
Kanuna aykırı düşecek, hem de Ticaret Bakanlığının 
görev alanına açıkça müdahale teşkil edecektir. Su
alimiz, Sayın Müsteşarın bu konudaki düşünceleri 
nedir, şeklinde idi. 

IBu kere Devlet Planlama Teşkilatınca tarafımı
za aynen şu şekilde yazılı olarak cevap verilmiştir : 

«İhracat kredi sigortası için gerekli bütün çalış
maların hazırlanmış bulunduğu, bugün için sistemin 
yürürlüğe könulmamasınm ana sebebini kaynak ye
tersizliği teşkil ettiği, bu konuda gerekli olan kayna
ğın tefrik edilebilmesi imkânının yaratılması halinde 
uygulamaya geçilebileceği» şeklindedir verilen cevap. 
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Halbuki, sistemin uygulanabilmesine olanak sağ
layacak kanun henüz ne çıkmış, ne de sigortayla il
gili genel ve özel şartlar, riziko kapsamına girecek 
haller, tazminat ödeme şekil ve şartlan ve daha bu
nun gibi söz konusu sigortanın uygulanabilmesini 
mümkün kılacak belgeler veya hususlar yasal olarak 
hüküm ifade edecek şekilde hazırlanmamış veya tes
pit edilmemiştir. Kanun çıksa bile sistemin uygulan
masına geçilebilmesi için diğer ülkelerin bu konuda
ki kuruluşlarıyla ve bazı uluslararası kuruluşlarla da 
işbirliği yapılmasını gerektiren bu konuda en az bir 
seneye yakın bir hazırlık dönemine ihtiyaç duyul
maktadır. * 

'Bu duruma göre ihracat kredisi sigortası siste
mlinin yürürlüğe konulamamasının asıl sebebi, Dev
let Planlama Teşkilatınca belirtildiği gibi, hiçte kay
nak yetersizliği değildir. 1 trilyon 796 milyarlık bir 
bütçe için ihracatımızın geliştirilmesine yardımcı ola
bilecek bu derece önemli bir sistemin yürürlüğe ko
nulabilmesi yönünden kaynak yetersizliğinin söz ko
nusu olmaması lazım gelir. Esasen Maliye Bakanı 
Sayın Erdem'le yaptığımız görüşmede, «Mali kay
nağın her zaman bulunabileceği» ifade edilmiştir. 
Sayın Başbakan Yardımcısının sözünü ettiğimiz hu
suslara açıklık getirmesini dilemekteyim. 

Ayrıca ihracatımızın geliştiriîmesine, ihraç kalem
lerimize yenilerinin eklenmesine ve ihraç mallarımı
za yeni pazarlar bulunabilmesine imkân sağlamak 
üzerine uygulanmasında pek çok geç kaldığımız ihra
cat kredi sliıgortası sisteminin özellikle diş ülkelere 
kredili, yani vadeli mal ihraç eden veya dış ülkelerde 
müteahhitlik hizmetleri yapmakta bulunanı firmala
rımızın korunması bakımından Ülkemizde de bir an 
önce tatbikine geçilmesini temenni etmekteyim. 

Teşekkür eder Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BASKAN — Teşekkür ederim. 
Savın Pasa SarıoŞlu'nu rica ediyorum. 
'PASA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayılı Baş

bakan Yardımcımız, sayın üyeler; 

30 Evlül 1960 tarihinde 91 Sayılı Yasayla kuru
lan Devlet Planlama Teşkilatımız 20 yılı aşkın bir 
süredir Anayasamızjda ve dolayısıyla Devlet hayatı
mızda yerini almıştır. Böylece de Türk toplumunun 
asırlardır özlemini çektiği kalkınma, uygarlaşma ve 
adil bir gelir dağılımıyla, mutluluğa erişmesinde en 
etkin ve hâkim bir noktaltada 'bulunmaktadır. Bu 
sebeple de Devlet Planlama Teşkilatının toplumu
muzun seçtiği tercihler doğrultusunda hızlu ve den

ge! bir şekilde ilerlemesi için izlenecek sosyal, eko
nomik ve kültürel politikaların sistematik bir şekilde 
bir hedefe yöneltilmesindeki görevi ve sorumluluğu 
da çok büyük ve o derecede önemlidir. Sonuçta bu 
hedef Türk insanının refah ve mutluluğudur., 

Bu kısa açıklamamdan da görüleceği gibi, Devlet 
Planlama Teşkilatına verilen görev ve sorumluluk 
başka hiç bir kuruluşun sahip olmadığı boyuttadır. 
Gerçekten Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir Kuru
luşa sahip olmak, Devlet yönetiminde büyük bir 
avantajdır. Ancak, bu Kuruluşun görev ve sorumlu
luklarını yerine getirmesi şartıyla... O halde bu ka
dar önemli fonksiyonları olan böyle bir kuruluşun 
değerlendirilmesi ve denetlenmesi de ayrıca önem ta
şımaktadır. Çünkü bahsedilen hedefe ulaşmada 91 
sayılı Yasa, Devlet Planlama Teşkilatını Türkiye'nin 
görünür ve potansiyel kaynaklarıyla tüm varlığını 
Ülkenin geleceği için en mükemmel şekilde değer
lendirmek ve bunu toplum adına yapmakla yüküm
lü kılınmıştır. 

Bilindiği gibi bir bunalım döneminin içinden geçi
yoruz. Ekonominin ve sosyal yapının sorunlarının 
çoğaldığı böyle zamanlarda Devlet Planlama Teşki
latının ne düşündüğü, ne yaptığı ve ne yapacağı ay
rıca önem kazanmaktadır. Çünkü, Türkiye'nin eko
nomik ve sosyal taplosunu bilmek, bu gibi hallerde 
her zamankinden çok daha gerekli olmaktadır. Bu 
sebeple de Devlet Planlama Teşkilatı Sayın Müste
şarının, Bütçe Plan Komisyonuna verdiği brifing 
sonunda arkadaşlarırnızca kendisine gerçekten çok 
özlü ve tutarlı sorular sorulmuştur. Ancak, üzüle
rek belirteyim ki, Sayın Müsteşarın bunlara verdiği 
cevaplar tatmin edici olmaktan çok uzak olmuş, as
lında verilen cevaplar sorular hariç, herseye cevap 
olmuştur denebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin evvelden beri devam edegelen bir 

ödemeler dengesi sorunu vardır. Devlet petrol fatu
ralarının yükselmesiyle bu açık daha çok aleyhimize 
gelişmeye başlamıştır. Türkiye bunun yanında sana
yi için gerekli ham ve yarı mamul maddeler ile ya
tırım malları için de önemlii derecede döviz ödemek
tedir. Yatırım malları içinde özellikle enerjiyle ilgili 
olanların faturası gittikçe altından kalkılamaz bo
yutlara erişmiştir. 

Türkiye geçmişte kaybettiği zamanı telafi etme
ye çalişmaktadir. Bugüne kadar Batılı ülkelerden bu 
yatırımlar için temin edilebilen en büyük krediler 
ya kullanılmış veya kullanılmaktadır. Ancak yeni 
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projeler için ne kadar zorluklarla kredi temin edil
diğimi, şu anda içinde bulunduğumuz durum dolayı
sıyla yakınen bilmekteyim. Yani Türkiye bu ülkeler
den artık enerji projeleri için kredi temin edemez 
duruma gelmiştir. Birkaç yıl önce başlayan bu du
rum üzerine Doğu Bloku ülkelerine dönmek ve on
lardan bir nevi kliring esasına dayalı ticari anlaş
malarla enerji yatırımları için mal ve tesisat almaya 
başlanmıştır. Ancak şimdi bu kaynakların da yavaş 
yavaş kuruduğunu görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Halen Türkiye'nin elindeki termik ve hidrolik 
projeler dışında 2000 yılına kadar gerek enerji açı
ğını gidermek ve gerekse kalkınmanın gerektirdiği 
•% 10 civarındaki enerji ihtiyacını karşılamak için 
daha 120 milyar kilovat - saat üretecek 20 adet ter
mik santral ile 224 adet orta ve daha büyük boyda 
hidrolik santral potansiyelimiz vardır. Bunların liste
si yanımdadır. Diğer enerji kaynaklan olan bitümlü 
şist ile jeotermal enerjiyi saymıyorum. 

Bu projelerin hizmete sokulması ve üretime geçil
mesi için eskalasyon faiz hariç, 25 milyar dolar dış 
paraya İhtiyaç vardır. Yani 2000 yılına kadar yılda 
ortalama 1 milyar doların üzerinde sadece enerji 
yatırımları için dış para gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yukarıda kısaca değindiğim üzere, dış kaynakla

rın bu derece daraldığı, hatta kuruduğu, ilerisi için 
alarmın şimdiden çaldığını görmemek mümkün de
ğildir. Şimdi belki de, gerçekler bu derece açık ve 
dramatik bir şekilde ortada dururken, her halde Dev
let Planlama Teşkilatımız sorunu en radikal bir şe
kilde çözme formüllerini getirmiştir diye düşün-
müşsünüzdür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzülerek ifade edeyim kii, Devlet Puanlama Teş

kilatının bu konuda herhangi bir formülü ve planı 
olmadığı gibi, uzun vadede de bu sorunu çözmek için 
Üçüncü Plan Döneminin başından beri üzerinde du
rulan ve de planda yer alan Türkiye Eloktromeka-
nik İmalat Sanayii Projesi TBMSAN'ı da buzdola
bına kaldırmıştır; böyle bir sanayiin kurulması VÎL-
KİM imalatını hizmete sokmasının, bugün başlasa 
dahi en az 4 - 5 yıl süreceğini bilmelerine rağmen... 

IŞimdü çok merak ediyorum, şu anda inşa halin
deki santrallerin birçoğu 1983 - 1985 yılları arasın
da hizmete gireceğine göre, acaba bugünden ele 
alınması lazım gelen projeler hangi kaynaklardan fi
nanse edilecektür?.. 

Uzun vadede soruna yaklaşımları nedir? Nasıl 
bir modelle çözüme gidilmek istenmektedir? 

ıBu sorunun önem ve boyutu hakkında sizlere bir 
örnek olarak Elbistan Termik Santralını vermek is
tiyorum. Bu Santral 4 adet üniteden ibaret olup, dış 
para ihtiyacı 900 milyon dolan bulmuştur. Geride 
daha aynı büyüklükte ünitelerden oluşan 14 adet üni
te vardır. Demek ki, sadece bu santralın finansmanı 
için bugünkü fiyatlarla 3,5 ila 4 milyar dolar gerek
mektedir, 

Sayın arkadaşlarım; 

Devlet Planlama Teşkilatının görevleri arasında 
bir de plan ve programların uygulanmasını izlemek 
ve değerlendirmek görevi vardır. Bu, gerçekte çok 
önemli görevlerinden birisidir. Çünkü Türkiye'nin 
ve Türk insanının kaderine damgasını vuracak çok 
büyük yatırımlarıın izlenme ve değerlendirilmesi bu 
Kuruluşa emanet edilmiştir; ama görünen odur ki, 
Devlet Planlama Teşkilatının bu yatırımları izleme
si, sadece belli periyotlarda kendisine gönderilen ra
porları birleştirip bir kitap haline getirmekten İbaret 
kalmaktadır. Esasea yürürlükteki projelerin hazin ha
li de buna bir misal olarak gösterilebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 

IBugün 6,5 trilyonun üzerinde bulunan kamu ya
tırımları Devlet Planlama Teşkilatına emanet edil
miştir. Bu itibarla bu kuruluş bunlar üzerinde yapa
cağı her tasarrufu son derece titizlikle ve hesabını 
toplum adına yaparak yürütmek zorundadır. Ancak 
Devlet Planlama Teşkilatının Meclis Komisyonlarına 
sunduğu bilgilerden şunu gözledik ki, bu Teşkilat yö
neticileri kamu yatırımlarını, kamunun üstlendiği bir 
yük olarak görmekte ve daha önce önemli olarak ka
bul ettikleri projeleri tatmin edici olmayan gerekçe
lerle önemli ölçüde tasfiyeye gitmektedirler. Bu ge-
rdkçelere katılmak mümkün değildir. Çünkü bu po
litika, Türkiye'nin, sözlerimin başında da değindi
ğim tgibi, çağdaşlaşma ve sanayileşme özlemine ters 
düşmektedir. 

Diğer önemli bir husus da, Devlet Planlama Teş
kilatının Türkiye'de mevcut mühendislik ve teknolo
jik gücü, doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve 
kullanılmasında Türk toplumunun, Türk teşebbüs 
gücünün emrine vermede ve yönlendirmedeki yeter
sizliktir. Bugün yatırım projelerinde milli mühendis
liğin payı da maalesef gittikçe küçülmekte ve milli 
mühendislik bir güç ve etken olmaktan çıkarak, ye
rini yabancı firma ve mühendislere bırakmaktadır. 
Böylece yılların1 zorlu ve yorucu tecrübe ve dene-
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yimle olgunlaştırılan ve oluşturulan ulusal teknik gü
cümüz, içinde bulunduğu bu dağınık tablo karşısın
da kader ve geleceğini kendi toplumunun dışında, 
yüreği acı ve burukluk içinde aramaya zorlanmış
tır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Herşey telafi edilebilir, ancak yetişmiş insan gü

cünü ve onun edindiği tecrübe ve deneyimi1 telafi et
imde çok güç olduğu gibi, toplum için de faturası 
son derece yüklü bir iştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Devlet Banlama Teşkilatı 20 yıllık tarihinde ül

keye büyük hizmetler yapmıştır. Şimdi de kendisin
den beklenileni, milli özlemler ve hedefler doğrul
tusunda ve tam olarak yapmak yükümlülüğü altında
dır. Çünkü Türk toplumu çok uzun yılların ve hat
ta asırların ihmalini kendisine yaşam tarzı olarak 
seçtiği demokratik düzen ve benimsediği karma eko
nomi moddi içinde, iki gücün birbirini tamamlayan 
ve dengeleyen dinamizm ve potansiyellini arkasına 
alarak, zamana karşı yarışmada, akıl ve disiplini tem
sil eden planlama kavramı içinde gideceğine yürek
ten inanmaktadır ve Devlet Planlama Teşkilatı da bu 
ümitle kurulmuştur. Bu inanca lâyık olmak da Dev
let Planlama Teşkilatının bir devlet kuruluşu olarak 
en büyük görev ve amacı olmalıdır ve bunu bekle
mek de hepimizin hakkıdır. 

Hepinizi saygıyla «damlarım, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Muzaffer Ender'i rica ediyorum. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, sayın Hükümet üydeıi; 

Gerçeği söylemek gerekirse, Türkiye'de 20 yıla 
ulaşan bir zamandır var olan ve ülkenin kaynak ve 
imkânlarını en verimli şekilde çalıştırarak, beş yıllık 
programlar çerçevesinde çözmeye uğraşan bir Devlet 
Planlama Teşkilatının bulunduğunu en ücra köyler
deki Türk vatandaşı bile 'bilmektedir; ama bu Teş
kilatın bu kadar uzun zamandan 'beri Türk toplumu
nun hangi sorununu hallettiğini bir türlü anlayama
makta, ortadan kalkan ıbir problem görememektedir. 

Bu Teşkilatın, bir devlet hayatını düzenleyecek ka
dar geniş yetkilere sahip müstesna planlayıcıları nasıl 
seçilmektedir? Gerçekten, devletin sürüp giden, ebedi 
hayatında büyük sorunları halledip, 'bir gün milleti 
aydınlığa çıkaracak, ülkenin şartlarını ve imkânlarını 
çok iyi 'bilip, bunları en verimli şekilde kullanmayı 
sağlayabilecek güç ve kabiliyette imidirler bilmiyorum; 
lama bundan bir ay kadar önce, yüksek (tirajlı 'bir ga

zetemizin sürekli yayınında, Devlet Planlama Teşki
latının nasıl bir planlama yaptığını, bugün 'bir ev ki
rasını bile karşılamayan 10:000) liralık ücretten vergi 
olarak kesilen vatandaşın alın teri milyarları, çürü
yen temellere nasıl cömertçe döktüğünü, içimiz sızla
yarak okuduk ve gördük. 

Öyleyse hu Teşkilat İkimin adına, neyi, niçin ve 
nasıl planlamaktadır? Yanlış planlamadan doğan ve 
heba olup giden milyarlarca liranın sorumlusu ikimler 
olacaktır? 

©enim, 'bugüne kadar gördüğüm şekliyle, Devlet 
Planlama Teşkilatı, kalın kalın kitaplarla büyük işler 
yapıyor görünümünü veren, aslında madensuyunun, 
gazozun, içkinin, çeşitli tarım, orman ve sanayi ma
mullerinin istatistiklerini karşılaştırarak, gdecek yıl
lar için bu konularda tahminler yürüten ıbir kuruluş 
olmaktan ileri gidememiştir. 

Siyasi iktidarların ilgili dairderdeki yatırım prog
ramlarını, hükümetlerin isteklerine göre yıllık devre
lere bölerek, beş yıllık planı, bir milli Devlet planı 
gibi gösteren bir düzenleme teşkilatı, yıllık 'bütçelerin 
yatırımlarla ilgili istatistik şubesi hüviyetindedir.; 

Halbuki, bu Teşkilattan beklenen, siyasi parti 
iktidarlarının sık sık değişen hükümet politikalarının 
etkisi altında kalmadan, devlet ve millet hayatında 
iyiye doğru köklü değişiklikler yapabilecek, öncelikle 
en 'verimlilerinden başlamak üzere, büyük yatırım pro
jelerini hazırlamak, ülkenin kaynak ve imkânlarıyla, 
toplumun (ihtiyaçlarını gerçek hesaplarla değerlendire
rek, devlet hayatında geçici bir görev topluluğu olan 
hükümetlere, görüşlerini kabul ettirmek ve program
larının bu yönde hazırlanmasını sağlamak olmalıdır. 
Mesda, bütünüyle bir Doğu, ıbir enerji, bir sağlık, 
bir eğitim, bir yol, bir mesken sorunlarının çözümlen
mesi gibi... 

îşte, Devlet Planlama Teşkilatı, bu büyük sorun
ların çözüm yollarını, hem de birtakım Allanın ina
yetine • kalmış tahminlerle değil, matematik hesaplara 
dayanan, kesin çözüm şekliyle ortaya koyabilmelidir. 
Aksi halde, bir yılın 12 ayından yalnız iki ay ça
lışan, hammaddesi yüzlerce kilometre uzaktan taşınan 
fabrikalar yapımına cevaz verirse, Türkiye'de ne dün
ya piyasalarında rekabet imkânı bulamayan bu pa
halı üretimin önüne geçilebilir, ne de devlet hazinesi 
daha uzun yıllar kemirilmekten kurtulur. 

Esasen, planların beş yıllık sürder için düzenlenmiş 
olması da, Devlet Planlama Teşkilatının siyasi ikti
darların baskısı dışında kalabilmesini ve Devletin te
mel sorunlarının çözümünde rahatça çalışmasını sağ
lamak içindir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
©enim görüşüme göre planlama Türkiye'de iki 

yönde uygulanırsa en verimli sonuca ulaşabilir. Bi
rincisi; Ülkenin yaşamını tümüyle ilgilendiren büyük 
ana problemler tespit edilmeli, bunların hesabı, kitabı 
yapılmalı, finansman kaynakları yaratılmalı ve diğer
lerinin uygulamasına yardımcı olacak en verimli pro
jeden işe başlanmalı, böylece 'hedefler birer birer yok 
edilmelidir. Aksi halde, her tarafta yarım yarım ka
lan teşebbüsler kısa bir müddet sonra kaderine ve il
gisizliğe 'terkddilmekte, hiç kimse sorumlu tutulama-
dan Devletin milyarları uçup gitmekte, sonra da ha
zineyi doldurabilmek için zam ve vergi boruları öt-
türülmektedir. Kısacası, planda tek hedef, konuda 
tam isabet, kalkınma ve planlamada parolamız olma
lıdır. 

ikinci önemli nokta, planlamanın bölgesel şartla
ra uygun olarak yapılmasıdır. 

Bugün, ülkemizin geniş topraklarında her bölge 
keödime mahsus tabiat şartlarına ve üretim özelikte-. 
rine sahiptir. Herhalde, pancarı yeterli olimayan bir 
yerde şeker fabrikası, tütünü yeterli olmayan bir yer
de sigara fabrikası kurulmamalıdır. 

Değerli arkaıdaşJlarırn; 
iBir taraftan bu yatırımlar gerçekleştirilirken de, 

tarım arazilerinin yok edilmemesi, havanın ve deniz
lerin kirlenmemesi, toprağın veriminin düşmemesi 
mutlaka sağlıanmahdır. Maalesef hâlâ Devlet, eroz
yona uğrayan topraklarımız için miyarlara varan 
masrafları göze alırken en verimli binlerce dönüm 
arazinin fabrika temelleri arasında yok olmasına, çi
mento tozlarının etkisiyle bölge insanlarımın evlerini, 
yurtlarını terketmesine, (topraklarım verimsiz kafasına 
Devlet Planlama Teşkilatı da seyirci kalmaktadır ., 

Son olarak, Devlet Planlama Teşkilatınım görev
leri arasında bulunan yatırımda öncelikli illeri tespit 
konusuna da dokunmak istiyorum. Sık sık değişen bu 
listenin gerçekleri yansıtmadığı düşüncesindeyim. Zi
ra çok defa aynı bölgedeki daha gelişmiş bir il'e bu 
imkânı tanımakta, onun bitişiğindeki çok daha zayıf 
bir il'i gelişmiş sayarak, yatırım imkânlarından mah
rum bırakmaktadır. 

Sanıyorum ki, bu tutum ve anlaşıımııı temelinde 
siyasi baskılar bulunmakta idi. Bence, herşeyden ön
ce, yatırımda öncelikli iller dışındakiler tespit edil-. 
melii. Bunlar dışında kalan bütün ilere, bu anlayış
tan faydalanmak imkânları sağlanmalıdır. Böylece 
geçmişte var olan ve gelecekte de beklenen siyasi bas
kılar kendiliğinden ortadan kalkmış olur ve Atvrupa-

ıdaki işçilıerimiz, hasretini çektikleri bölgelerine rahat
lıkla yatırım yapabilirler. 

Devlet Planlama Teşkilatının bundan sonraki ça
lışmalarında daha verimli olması dileğiyle Yüce Mec
lise ve Hükümet üyelerine saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Selçuk Kantarcıoğlu'nu rica ediyorum. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkam, 

sayın üyeler, sayın bakanlarım; 
Devlet Planlama Teşkilatının önemli bir meselıe-

sine açıklık getirilmesi ve konunun çözüme kavuş
turulması içim huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, bazı kuruluşlarım kadroları, bütçe 
vkanunlarında yer almışken, Bütçe Kanununun tümü 
üzerimde açıkladığım gibi, bu bütçede kadro ille ilgili 
hususları bütçeden çıkarılmış ve çıkacak kanunlar 
çıkmış gibi düşünülerek, bütçe hazırlanmıştır. 

Simidi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı per
sonelinin, bütçe kanunlarıyla verilmiş bazı haklarınım 
da geri alındığı ve bu personellim âdeta kazamı'lmış 
haklarına elkonulduğu görülmektedir. 

Oeçen yılki bütçenin ekinde, Devlet Planlama Teş
kilatı personelinin kadro cetveli ve cetveldeki dipnot
ta yazılı haklar, bu yılki cetvelin, kadro kamunu çı
kacağı farz edilerek, ödenek cetvelime .eklenmıemesli 
Mart ayımdan itibaren bu personelim aylık almasına 
ve emekli haklarının verilmesine engeli olacaktır. 

'Bu durumu 1977 yılından beri ortadan kaldırmak 
için normal çözüm yolları Devlet Personel Dairesin
ce savunulmuşsa da, ancak bu yıl, hem de yaınıhş bir 
şekilde personelin aleyhime bir durum yaratılarak çö-
çümllenmek istenmiştir. 

Malumunuz olduğu üzere, Devlet Planlama Teş
kilatı, 91 saydı Kanunla kurulmuştur. 657 sayıilı Dev
let Memurları Kanununun 237 nci maddesinde yü
rürlükten kaldırılan maddeler arasımda, bu Kamum 
hükümleri mahsus tutulmuştur. 

Bu Teşkilatta çahşan sözleşmeli personelin kad
ro karşılık gösterilerek çalıştırılması mümkün oldu
ğundan, ek gösterge ile de ilişkisi kurularak, beşinci 
bir istihdam tarzı ortaya çıkarılmıştır. 

Şimdi konuyu 1977 yılıma götürüyorum,. «Başba
kanlık Devlet Personel Dairesi yayını.» «Devlet per
sonel rejimi nasıldı, ne oldu, yeni düzenleme nasıl ol
malıdır» (Sayfa : 86) 

i«2067 sayılı 1977 Yıh Bütçe Kanununun 151 mci 
sayfasında Devlet Planlama Teşkilatının kadro cet
vellerimin altına aşağıdaki şekilde bir hüküm konul
muştur : 
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Müsteşar, genel' sekreter, daire başkanı, müşavir, 
şube müdürü, uzman ve uzman yardımcısı kadrola
rınım gerektirdiği hizmetler, bu kadrolar karşılık gös
terilerek 657 sayılı Kanunun değişik 237 nci madde
sinin (e) fıkrası uyarınca sözleşmelerinde aksimıe hü
küm olmadıkça, Emekllü Sandığı ile liligilemdiirilıerek 
sözleşmeli elemanlara gördürülıöbilıiır. 

Müsteşar, genel sekreter, daire başkanımın ek gös
tergeleri (-f 200 )», (O zaman öyle idi, sonra Bakan
lar Kurulu Kararı l e bunlllar yükseltildi) «Müşavir, 
şube müdürü, uzmanın ek göstergesi ( + 150 )'dlir.» 

ıBu hükme göre, sözleşme ile çalıştırılan persone
llin ek göstergölıerden bir yıl için yararlanması sağlan
mış, Devlet Memurları Kanununum 4 ncü maddesii-
mim (a) ve (b) fıkraları müştereken kullanma iiımkânı 
verilmiş kadrolar, Genel Kadro Kanununa bağlanıdı-
ğı veya bir sonraki yıl bütçesinde böyle bir kayıt ol
madığı takdirde, personellin mağduriyetinin nasııl çö
zümleneceği düşünülmemiştir.» Bugünkü durum da 
böyledir. Bu konuya dört yıl önce Devlet Personel 
Dairesince parmak basılmıştır. 

«Esasen Kanunun 5 nci maddesinin; (Bu Kamu-
na tabi kurumlar 4 ncü maddede yazılı dört istihdam 
şekli dışında personel çalıştıramazlar) kesin hükmü
me karşılık, bu şekilde beşinci bir istihdam şeklimi or
taya çıkarmak da mümkün değildir.» Madem ki çı
karılmıştır, o hailde kazanılmış hak ilkelerimin koiTum-
ması gerekmektedir. 

Durumun düzeltilmesi içlin Devlet Planlama Teş
kilatı kadro cetvelimin, (Ki, yaklıaşık olarak hatırlım
da kaldığıma göre 855 civarındadır) hemen bugün 
Bütçe oylanmadan önce aynı mtetnıin, yani dipnotla 
birlikte tasarıya eklenmesi gerekmektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
,Sayın Recai Dinçerli rica ediyorum. 
RECAt DÎNÇER — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin çok değerli üyeleri, Sayın Başbakan Yar
dımcımız, bakanlarımız ve değerli arkadaşlar; sizleri 
saygı ile selamlıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı uzon yıllar, kurulduk
tan bu yana elbette ki, Devletin çeşitli politikalarımın 
yürütülmesinde büyük rol oynamıştır. Bendenizin de 
çok iyi tanıdığı ve meslektaşlarımın da bulunduğu 
bu Teşkilat bugüne kadar büyük hizmetler yapagel-
miştir; ancak, Türkiye artık büyümüştür. Türkiye 
modern dünyada yerimi almıştır. Artık biz, bu çalış-
mailan daha eksik görmekteyiz. 
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Devlet Planlama Teşkilatımın Bütçesini görmekte
yiz. Bu Bütçe, bugünkü çalışmalara kifayet edip et
mediklerini her halde kendileri daha iyi planlamış.' 
durumdadırlar. Gerek eleman olarak, gerek parasall1 

olarak ne yapmak gerekiyorsa, bu Teşkilatın bütün 
sektörleri nasıl işletmesi gerekiyorsa kendilerini o 
duruma getirmelidirler. Biz, Meclis olarak buna ha- s 

zırız, 
(Ben esas görüşmemi Devlet Planlama Teşkilatınım 

lihracaıtla ilgili görevlerime geçerek sözlıerimi moktaia-
yacağımj 

Bugün Türkiye, üretmek ve üretimini ihraç etme
ye mecburdur. Eğer İhracat yapamazsak üretimimiz 
(hiç bir şey ifade edemez. Mesele 45 milyon insanı sa
dece ve gelecek yılın bir milyon insanını beslemek 
değil, ihracat yapacağız ki, üretimimizi artıralım ve 
(yaptığımız ihracatla elde edeceğimiz dövizlerle mem
leketin diğer ihtiyaçlarım temin edelim, 

'Bugün ihracatta büyük bir dağınıklık vardır. Dev
let Planlama Teşkilatının biir beyin olarak ihracatı 
bir noktada toplamasını önermek benim için vazge
çilmez bir unsurdur. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ve 
diğer bankalar 'bugün ihracat için bütün ülkelerden, 
hatta dün akşam evime iki tane ihracatçı telefon etti, 
bir tanesi Dubai'den, Sayın Dalökay'ım da projesiini 
yapmış olduğu büyük bir cami inşaatının yanında, 
Dubai'nin pekçok bizden mal ithal etmek istediğini; 
gereik sınai malı gerekse gıdai mallar ithal etmek is
tediğini bildirdiler. Özel ve âcil kredilere ihtiyaçları 
var. Bu ihtiyaçlar için mutlak surette planlamanın 
bir yenilik getirmesi gerekir. Bugün bankaların nasıl 
yardım yaptığımı siz bilmektesiniz. Burada her şeyi 
açıklıkla görüşmemiz gerekir. Bir bankadan kredi al
mak o kadar meseledir ki, ya mütevazıi bir kat vere
ceksiniz, ya Avrupa'dan gelinken bir (kürk getireceksi
niz ve buna benzer hediyelerle ancak krediler yürü-
yegeîraektedir veyahut da şahsi dostluklarla bu kre
diyi alma durumundasınız. Ben bunu çok değerli, ha-
ıkikaıten son derece saygı duyduğum Devlet Planlama 
Müsteşarıma giderek ve bir de ihracatçıyı götürerek 
bir saat sabırla bizi dinlemiş, birtakım meseleleri or-
Jtaya koymuştuk. Biir banka üç aydır bir ihracatçının 
kredisiini tutmaktadır. Kendisine faizimi de ödeme
mektedir. Bu bankamın kötü bir politikasıdır. Biz, 
bunlar dururken bir bankerlik müessesesinin burada 
Cenaze namazını kılıyoruz ve düşümüm, kime itimat 
edeceğiz?... 
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Çok değerli Devlet Bakanımız Sayın öztrak, bu
rada çok tatlı, çok güzel görüşmeleriyle bankerlik 
müessesesine ve artık duçar duruma gelmiş olan kü
çük cari hesap sahiplerine, geçimini temin edemeye
cek dereceye gelmiş vatandaşlarımıza yardımcı ola
cak bir sistemin getirümesiini burada ifade etmişlerdi; 
ama Bakanlar Kurulumdan hiç bir zaman böyle bir 
durumun ortaya çıktığını söylemek mümkün değil-
ıdiı\ 

iBugün o zavallı insanlar alacakları parayı düşün-
memöktedir^ler. Nasıl geçimimizi bundan sonra devam 
ettireceğiz; bunu düşünmektedirler. Bu bakımdan 
bankerlik müessesesinin devamı ile onlar artık ge
cekondudan çıkmışlar, 10 bin liralık, 15 bin liralık 
eve gelmişler onlara güvenerekten. Tekrar gecekon
duya bunları göndermek mümkün değildir. Hiç ol
mazsa namuslu, dürüst bankerleri, Tasfiye Kanu
nundaki esasları düşünmeden, bir yıl' müddetle uza-
tı'lmasını istirham etmiştik ve bunu da, dışarıda iki 
defa Sayın Maliye Balkanı, «Bize yetki verdiğiniz tak
dirde bunu yapabileceğiz)» demişlerdi. Bizim Bakan-
1ar Kuruluna büyük saygımız var. Bu Meclisten her 
zaman böyle kararlar çıkabilir; ama çıkan kararların 
da artık bu insanları, sayısı 4 - 5 milyonu bulan, son 
derece ihtiyaç sahibi içerisinde bulunan insanları dü-
şünnuek lazım gelir. 

'Onun içiiıı, otel yaptırmışilar, 'ihracatçı 20 milyon 
lira para almış, 30 milyon lira para almış... İhracat 
yapacak, parasını geri verecek tabii. Bir fabrika kur
muş, fabrikayı işletir hale gelecek. Bir sene müsaade 
edilmesini isteriler. Bütün bankerlerin de, bu fakir 
halkın da istediği durum budur. Hükümetimizden, 
tekrar bunu istirham etmekteyiz. 

iBir de ihracat konusunun, ki, bu memleketimizin 
en hassas noktasıdır, bugün ihracat yapamazsak mem
leketimizde gerek tarım ürününü, gerekse sanayi ürü
nünü artık üretmemiz mümkün değil. Binaenaleyh, 
ihracat nasıl şekillenmellidir? İhracat için müracaat 
eden ihracatçılar çeşitli yollara gidermektedirler. 
Merkez Bankası, Teşvik Uygulama Dairesi, ellbette 
ki, Devlet Planlama TeşkMatının çok güzel yapısının, 
gerek Merkez Bankası ile gerek diğer bankalarla olan 
Viskilerini çok iyi düzene sokması lazım gelir. Devle
ttin görevi bu olmahıdır, Devlet Planlamanın görevi 
bu olmalıdır^ 

(Hepinizi saygı ile adanılıyorum .(Alkışlar) 
jBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son söz Sayın Ayhan Fırat'ındır. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce M<ec-
li'sin sayın üyeleri, Sayını Bakan, Devlet Planlama 
Teşkilatının sayın temsilcileri; 

Türkiyenin imali ve iktisadi politikasına yön ve
ren ve kalkınmanın sevap ve günahlarını birinci de
recede üstlenmiş bir kuruluşumuzun Bütçesini gö
rüşmekteyiz. Bu kuruluşumuzun kamu yatırımları 
bakımından ne denli mühim ve etken olduğunu he
pimiz bilmekteyiz. 

Kamu yatırımları ülkemizde ne zaman ve nasıl 
başlamıştır? ıBu arada buna bir göz attıktan sonra, 
bir konudaki düşüncemi arz etaek istiyorum. 

Osmanlı Devleti zamanında ilk olarak il 810 
yıllında Beykoz Teçhıizat-ı Askeriye fabrikasının ku
rulmasıyla Devletlin sanayi faaliyetine girişi başla
mıştır. Bilahare Feshane, İzmit Çulha, Hereke Do
kuma, Bakırköy Pamuklu ve Yıldız Çini fabrikaları 
kurulmuştur. Bu fabrikaların imalatı daha ziyade sa
ray ve ordunun lihtiyaçlarmı karşılamaya yönelikti. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşme ve kal
kınmanın daha ziyade ferdi yatırımlarla veya özel 
sektörce yapılması düşünülmüş ve Teşvik-i 'Sanayi 
Kanunu ıçıkartulmıış, teşebbüslerin finansman ihtiyaç
larının karşılanması esas alınmış, ayrıca gümrük hi
mayeleri gibi tedbirlerle teşvik edilmiştir. 

Ancak, uzun süre bu tedbirlere rağmen istenilen 
neticeye varılamamış,, ekonomik kısır ve sanayileşme 
istenilen hıza erişememiştir. IBu nedenlerle devlettin 
ekonomik hayata daha ağırlıklı olarak katılması, 
hatta öncülük etmesi fikri ağırlık kazanmıştır. 

Atatürk, genç Türkiyeriin sosyal, siyasal, kültürel 
devrimlerinin plan ve uygulamasını yapmış, netice
lerini de kısa sürede görmüştür. Ekonomik yapıda* 
ki kısırlığın ve sanayideki ağır ıflenlemenin uygar top
lumlar seviyesine erişmeyi şiar edinmiş olan Türk 
halkı için yeterli olmadığına yakınen müşahade et
miştir. 

İşte, bu nedenlle Türkiye'deki devletçilik fikri 
Atatürk'ün ekonomik görüşleri neticesi kendisinin 
ortaya koyduğu çağdaş bir modelidir. Atatürk'ün 
ekonomik modelinin tam ifadesi şu sözleri içerisinde 
açıklıkla belirtiimişbir: 

«Devletçiliğin bizce mânası şudur: Fertlerin hu
susi 'teşebbüslerini ve faaliyetlerimi esas tutmak; fa
kat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok 
şeylerin yapılmadığına gözönünde tutarak, memle
ketin 'iktisadiyatını devletin eline almak.» 

'Muhterem arkadaşlarım; 
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İşte, 1933 senesine 'kadar böyle gelindikten sonra, 
1933 senesinde 'önce Sümerbamk, 1935'de Etiibank, da
ha önce ve bu arada bazı şeker fabrikaları, çay fab
rikası ve 1950 senesinde siyasi iktidarın değişmesin
den sanıra da bunun aksi alacağı beklemiırkem devle
tin çimento, kâğıt sanayiine ve yem sanayine ağır
lıkla girdiğimi görmekteyiz. 

Hai böyle diken Sayın Planlama Müsteşarı
mızın 19811 İzmir İkinci İktisat Kongresinde yayın
ladığı tebliğde aynen şöyle denmektedir: 

.«Devletin asllii görevi gümrük muhafaza 've ver
gi • toplama ve 'bumun gibi işler olması gerekir. Dev
letlin doğrudan ilgilenmesi gerekli olmayan sektörler
deki işletmelerim sosyal indirimli satışlar yoluyla 
işletmede çalışanlara veya dar gelıirlilere devri düşü-
nülebiliır.» 

Muhteremi arkadaşlarım; 
iKarma ekonomimin yıllardır devam ettiği ülke

mizde 'bu düşüncemin kamu sektörü yatırımlarıan ya
pan :biır kuruluşun başı tarafından derpiş ledilmıiş ol
masının 'ine derece uygun veya tezat teşkil ettiğini 
takdirlerimize arz ederim. 

Benim ayrıca sayın Planlamadan öğrenmek iste
diğim birkaç kornu vardır. Bunları da şu arada arz et
mek istiyorum: 

Yatırımların büyük oıranda büyük 'yatırıımıların 
sürüncemede kaldıkları, liki ve hatta bazılarınım üç 
devrelik 'beş yıllık plan dönemlerimi kapsadığını gör
mekteyiz. 'Bütçe imkânlarınla göre bu konuda sayın 
Planlama bundan sonıra kusa sürede bu yatırınıilfanfl 
ekonomiye katkıda bulunabilmesi için bir tedbir al
makta mıdır veya ne düşünmektedir? 

İkincisi, son zamanların güncel bir problemi var
dır; renkli televizyon yayınlarımın Türkiye'de (ger
çekleşmesi. Türkiyenin döviz darboğazını atlatması
nı beklediğimiz önümüzdeki yıllarda eğer acele edil
diği takdirde 6 milyon televizyon potansiyelline sa
hip olan Türkiye'de, bunum hiç .değilse yansımın renk
liye dönüştürülmesi esnasında Türfciyenıin ne 'gibi 
bir döviz darboğazıyla karşılaşabileceği düşünülmüş 
müdür, dolayısıyla bunda 'acele edilmekte imidir? Se
ne olarak bir belirleme var mıdır? 

(Ayrıca, Türkiye'de bazı kamu kuruluşlarımın ve
ya ıKlİT'lenin yatırımlarının ikilem teşkil ettiklerimi 
görmekteyiz. Dublikasyoo mevcuttur. Planlama son 

zamanlarda bumun bir ıtanesine el atmıştır. Gayet ye
rindedir ve acaba bu da radyolink muhabere zincir
lerimin, PTT tarafından yapılan muhabere zinoirîe-
riniin televizyon nakilimi ide yapabilmek üzere PTT ta
rafından da inşa edildiğini görmekteydik. Planlama 
bunu durdurmuştur. ıBu konuda ne düşünmektedir 
bumdan sonrası için? 

•Muhteremi arkadaşlarum; 
Sayın Planlamanın Türkiye'de önemli bir sorun 

olan toplu .taşımacılığa ne yönı vermek istediğimi öğ
renmek istiyorum? 'Bilhassa daha önceki genel büt
çe görüşmelerimde de arz ettiğim gibi, 1990'larda 10 
milyon nüfuslu olacağımı tahmin ettiğimiz İstanbul, 
büyük bir nüfus potansiyelime sahip olan Marmara 
havzasını ve Avrupa'yı Anadolu'ya birleştirecek olan 
Arif iye - Sincan demiryolu için Bütçede ayrılmış 
olan miktarın ne denli küçük olduğunu arz etmiştim. 
Acaba bu konuda ne düşünmıe!kted'irler? Terimin ta
rihi nedir? llarfci yıllarda yeni bir veçhe vermeyi dü
şünüyorlar mı bunu öğrenmek istiyorum? 

Son olarak da bugün, 191812 yılı Bütçesinde de 'gör
düğümüz gibi) Türkiye'de başlamış olan bazı yatı
rımların durdurulduğunu veya geni 'bırakıldığını gör
mekteyiz. Bu yatırımların fizibilite raporlarının yan
lış olduğu ifade edilmektedir veya mali potansiyelin 
buna imkan vermediği söylenmektedir. 

Fizibilite raporları yanlış olan projelerden örnek
ler vermek istemiyorum, Ancak, bu fizibilite rapor
ları dikkatlinizi çökerim gene bu Planlama Teşkilatın
ca fizibl olduğu belirtilmiştir, hammadde yokluğun
dan durdurulduğu söylenmiştir ki, artık bu projele
re daha fazla yatırım yapılmasına imıkân görülme
mektedir. .Bunların efconomıiye kazandırılması için 
ne düşünülmektedir? Yoksa bu harcanmış milyar
lar bir kenara atılacak mıdır? 

Hepinizi saygıyla selamlarım. '(Alkışlar) 
BAiŞKİAlN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle hatiplerin konuşmaları sona ermiş bu

lunuyor. 
Saatimiz H'4.00ye çok yaklaştığı İçin, Hükümetin 

cevabını saat 14.00'de dinlemek üzere oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50ı 

»>•« 
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İKİNCİ C 

AcıümaSa 

BAŞKAN s Başkaavdtili 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet 

Başkan — ISayım üyeler; 
Danışma Meclisimizin 316 ncı Birleşiminim ikinci 

oturumunu açıyorum. 
Çonığunluık vardır. 
Görüşmekte olduğumuz Devlet Planlama Teşki

lâtı Bütçe Tasarısı üzerinde sayın üyelerin konuşma
ları tamamlanmıştır. ISııra Sayını Balkana gelmiştir. 

Buyurun Sayım Ozal. 
DEVLET «BAıKIAîNI - BAŞBAKAN 'YiAİRİDIiM-

CISI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler,1 

Ben, Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerin
deki cevaplarımı 2 bölümde yapmak istiyorum. Bu
nun üçtim müsaademizle belki biraz .tayin edilen zama
nı geçerim; ama bunu ıgerek Başbakanlık, gerekse 
-İstatistik Bütçelerinde telafi edebiliriz. 

Birimci bölümıde, Devlet Planlama Teşkilatıyla 
İlgili direbt bazı sorular sorulmuştu onlara; ikinci 
bölümıde de, daha çok ekonomik pırogramlia il'gili ge
nel mahiyette yapacağım açıklamalar bulunacaktır. 

Gerek Bütçenin müzakereleri sırasında genel ola
rak, gerekse Planlama Teşkilatının Bütçesinin müza
kereleri şifasında (haltta Başbakanlığın) bu konula
rın sorulduğunu müşahade ediyoruz. 

•Efendim, ilk önce Devlet Planlama Teşkilatıy
la il'gili konulara geçeyim. Devlet Planlama Teşki
lâtı 1961 Anayasamızın 'getirdiği en önemli müesse-
lerden biridir. İKanaatım böyledir; çünkü, planlı kal
kınma mefhumu şu veya 'bu şekilde nüans farkları 
da olursa olsun, Türkiye'mde ilk defa Planlama Teş
kilatıyla beraber gelmiştir. Devletin hesabının kitabı
nın 'ilik defa ciddi tutulduğunu bu Teşkilat zamanım
da, bu Teşkilatın kuTuluşundan sonra görüyoruz. 
Bu bakımdan zannediyorum 1960 ihtilalinin en önem
li müesseselerinden birisi olarak Planlama Teşkilatı
nı kabul etimde lazımigeliır. 

Diğer bir sebep, ilk plan tatbikatından son bu
nalımlı yıllara gelinceye kadar <tKii, 1977 senesine ge
linceye kadar, ki, bunalımın biraz sonra ekonomik 
bölümde açıklayacağım sebebleriyle) Türkiye'de 
planlı kalkınma birçok ülkelerin dikkatini çeker 

Lti : 14.00 

M. Vefik KtTAPÇUGİL 

PAMAK, Evliya PARLAK 

bir tarzda nispi bir !Üiyat istikrarı içerisinde ve ortala
ması '% 7'ye çok yakım bir tarzda temin edilebilmıiş-
tiir. Bunda da her halde, Devlet Planlama Teşkilatı
nın küçümsenmeyecek bir ırolü 'olmuştur. 

Planlama Teşkilatı bildiğiniz gibi 91 ısayılı Kanu
na göre kurulmuştur. Bu Kanunda, sayım isözcülerim 
de belirttiği gibi, bakanlıklara, Bakanlar Kuruluna 
müşavirlik, danışmanlık yapmak görevleri Vardır. Ta
bii bizde müşavirlik denilince, müşavirliği kenara çe
kilme manasına da anlama eğilimi çok kuvvetli. Dev
let Planlama Teşkilatının müşavirliği bu nıamada bir 
müşavirlik değildir. Devlet Planlama Teşkilatının 
müşavirliği, benim tabirimle aktif bir müşavirliktir. 
İşin içerisine bizzat girmektir, 

Zaten, tatbikata baktığınız zaman hadise .şöyle: 
Devlet Planlama Teşkilatı iki anaunsurdam meydana 
gelmiştir. Bir tanesi, Yüksek Planlama Kuruludur, 
diğeri Planlama Merkez Teşkilatıdır, 

Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanım Başkanlı
ğında, Kabineden üç Balkan Ve 'Planlama Merkez Teş
kilâtının Müsteşarı 'ile üç tane daire başkanından 
meydana gelir. Yani bir nevi teknokratlarla politika
nın temsil edildiği bir Kuruldur.. 

Bilabara çıkan birçok kanunla, (iki, bunun başım
da 9313 sayılı Plan Uygulama Kanunu geliyor) Yük
sek Planlama Kurulunun görevleri biraz daha genıiş-
İetilimıiştir. Bütün ekonomik konular hemen hemen, 
program değişiklikleri, projelerim programa ithal edil
mesi gibi birçok komu Yüksek Planlama Kurulun
dan 'geçirildikten sonıra Bakanlar Kuruluna gelir, 

Tabiatıyle Yüksek Planlama Kurulu da .Başba
kanın Başkanlığımda olduğuna göre, bu kararlarım1 

% 99'unun otomatik olarak Bakamlar Kurulundan 
da geçtiğimi kabul etmek bir yanlış anlamaya sebep 
olmayacaktır. Genellikle ışimdiye kadarki tatbikatta 
Yüksek Planlama Kurulundan geçen her bir karar 
Bakamlar Kurulundan da aynen geçmiştir, herhangi 
bir değişiifcliğe uğramamıştır. Bu, bizim 1970'tem bu 
tarafa elde ettiğimiz tecrübedir. 

Planlama Teşkilatının 91 sayılı Kanuna göre üç 
anadairesi olmakla beraber, ilk önce 1968 yılımda 
Plan Uygulama Kanunumun getirdiği yenilikle Teş-
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vik Uygulanma Bürosu veya Dairesi, yabancı sarma--
yeyıi de .içine almak kaydıyle, ı(ki, bunlar da aynı ÜCa-
nıunun içerisinde olan daireler idi veyahuüta faaliyet-
ler idi) 1968 yılında ilk 'Önoe Başbakanlığa' bilahara 
da Başbakanlığın 'bir genelgesiyle Planlama Müs
teşarlığına bağlanmış kuruluşlardır, 

itlk teşvıik uygulama tatbikatı 1968 yılında be
nim de Planlama Müsteşarı olduğum bir devreye 
rastlar ve Türkiye'de özel teşebbüsün büyük çapta 
gelişmesinde rol oynayan teşvik sisteminin ilk tatbi
katı o yıllarda yapılmıştır. 

197i 1 yılına kadar bu şekilde faaliyet sürmüştür. 
19711 yılında '12 Mart ille Hükümet değişikliği olmuş, 
o Hükümet değişikliğinde yeni gelen ekonomik anla-
yıış Planlama Teşkilatında bu dairelerin lüzumsuz 
olduğunu, bu dairelerin yerlinin esas itibariyle Sana
yi Bakanlığı- ve Ticaırât Bakanlığı olduğu kanaatine 
varmış ve bu daireleri bildiğiniz gibi o tarihte oıralâ-
ıra tekrar bağlamıştır. 

Tatbikat maalesef lumüîan neticeyi vermemiştir. 
Tatbikatın umulan neticeyi vermediğini geçtiğimiz 
seneler çok açık bir suretle göstermiştir. 19(80, 24 
Ocak kararlarıyla beraber benlim de yine o tarihte 
Planlama Mıüsteşafvekilli olarak görev yaptığım dö
nemde bu daireler tekrar birleştirilerek bir tek dai
re hüviyetinde ilk önıoe Başbakanlığa, sonra da Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığıma bağlanmıştır. 

Kanaatim budur, IBu şekilde çok daha ciddi, çok 
daha tutarlı fonksiyon görülmektedir. Aslında «Plan
lama bu teşkilâtları üzerine almakla esas fonksiyon
larını kaybediyor» iddiası da doğru değildir. Bunlar 
tamamıyla ayrı teşkilatlardır kendi fonksiyonlarını 
gören. 

Yalnız mühim olan konu işudor: Teşvik tatbikatı
nın dinamik bir tatbikat olması lazım. Bu dinamik 

t tatbikatın aynı zamanda program ve plan hedefleri
ne uygun yapılması lazım. Plan ve program hedef -
derinin kontrol edilebildiği yer esas itibariyle 'Planla
ma Teşkilâtıdır. 

Biraz sonra genel ekonomik durumu izah ettiğim 
zaman, arada yapılan gelişmelerin büyük çapta bu 
Dairenin faaliyetlerinden de kaynaklandığını ifade 
edeceğim. 

(Planlama Teşkilâtı kurulduğundan bu tarafa, ka
nunun rolüyle özel teşebbüsün rolünün ne olacağı 
üzerinde çok muhtelif »görüşler ortaya konulmuştur. 

Bizim ilk Plandan itibaren tatbik ettiğimiz sistem 
karma ekonomi sistemidir. Tabiatlıyla karma ekonomi 
sistemi dediğimiz zaman bunun sınırları birbirinden 

farklı ısınırlar olabilir. Başlangıcında karma ekonomi 
sistemini, ;büyük çapta Devletin sanayie girdiği şekil
de de anlamak mümkündür veyahutta mümkün ol
duğu kadar daha az sanayie girdiği 'şeklinde de an
lamak mümkündür. 

Bizim şu anda görüşümüz ve daha eVvel takip 
ettiğimiz, şu anda takip ettiğimiz ekonomik politika 
da bir karma ekonomi sistemidir. Bu karma ekonomi 
sisteminde esas itibariyle Devletlin rolü daha çok 
altyapı sistemlerini; elektrik, yol, liman «gibi sistem
leri, 'vatandaşın yapamayacağı; ama yapiılması lüzum
lu ilişleri yapmak, bunun yanında sanayi sahasında, 
elimizde mevcut üniteleri mümkün olduğu kadar ran-
tabl hale getirmek fazla büyütmeden, yapılması icap 
eden, yine özel teşebbüsün yapamadığı işleri yapa
bilmek şeklinde tanımlanabilir., 

Hemen şunu ifade edeyim:: Bugün Türkiye'de ge
lişen teşebbüs gücünün sanayi sahasında yapamaya
cağı hemen hemen pek az iş kalmıştır. Tabiatıyla 
devirler değişiyor. 1930'laria 1980'ler arasında Türfci-
yenin durumunda da büyük farklar meydana gelmiş
tir; ama bu ifade ettiğim prensipler, zannediyorum 
Aziz Atatürk'ün muhtelif zamanlarda söylediği eko
nomik anlayışa da fevkalâde 'yakındır. Pratik, prag-
matik, gerçekçi bir anlayıştır. 

Biz planlamamızı hiç bir zaman sosyalist ülke
lerin merkezi planı gibi düşünmek istemiyoruz. Plan
lama, kamu sektörü için emredici olmakla beraber, 
burada 'özel sektör için teşvik edici, yönlendirici bir 
hüviyet taşıması lâzım. Hatta hatta Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri için dahi !bu meselenin emıredioi değil, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mühim bir kısmını 
eğer biz ileride hakiki manalariyla yani kuruldukları 
tarihlerdeki manalariyla, Atatürk'ün zamanında ku-
rulduklarındâki manalariyla bir müdebbir tüccar gi
bi hareket etme vasfını koyarsak, koyabilirsek, on
ların dahi 'yatırımlarına kendilerinin karar vermeleri 
daha doğru olacâktıır; ama Devlet Bütçesine, Dev
let Maliyesine yaslanmadan. 

lihracat sigortası konusunda birtakım problemler 
olduğunu bankalarımızda, biz ide biliyoruz, üzerinde
yiz. Yalnız, şu kadarını söyleyeyim, ihracat sigortası 
konusunda: Bu konuya 'geçmeden evvel ihracat kre
dilerini genişçe vermenin imkânlarını arıyoruz. Ka
bul etm-ek lâzım ki, ihracat sigortası bir imkân me
selesidir. .İmkânınız büyüdükçe, genişledikçe ihracat 
sigortası sistemine de geçersiniz. İhracat sigortası 
çok güçlü Batılı ileri ülkelerin tatbik ettiği bir «iş
itenidir; Amerika'nuı, Japonya'nın, Almanya'nın, tn-
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gilıtere'nin. Türkiye'min takanları maalesef isted'iği-
mliz ölçüde ihracat sigortası vermeye manlidlir. Çün
kü, ihracat sigortasından evvel ihracat kredisini bu
gün lâyıkı ölçüde veremiyoruz. Bunlar da bir kay
nak meselesidir. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kul
lanmak mecburiyetindeyiz, yanlış sigorta tatbikatı 
yaparak bunları yanlış yolarda kullanamayız. 

Yatınımlar 'konusunda da 'bir iki noktayı açıkla
mak (işitiyorum : 

özellikle son iki yıldır yatırımların bir an evvel bi-
ıtirilmesi için özel bir program uygulanmaktadır. Bil
diğiniz gibi Türkiyenin 1973iten bu tarafa politik ha
yatımda görülen 'karışıklıklar, koalisyon idareleri ve 
bunların getirdiği birtakım problemler, memlekette 
gelişen anarşi netice itibariyle 'birtakım projeleriınize 
dahi tesir eder hale gelmiştir. 

Maalesef Türkiyenin 'imkânları daraldıkça, özel
likle son yıMaırda proje sayıları daralmanın aksine 
daha fazla artmıştır. !Netioede şöyle bir tabloyla kar
şı karşıya kalmışızdır; bu projelerin hepsini realıize 
etmeye kalkarsak 10 ısene zaman alacaktır, il Ol sene 
paramızın bir nema getirmeden toprakta kalması, her-
haınlgli bir ilave, mllıi 'gelire katkı sağlamaması yapı
lacak en büyük yanlışhkl'ardan biri olacaktır. Onun 
'için projelerde liki senedir memlekete en büyük kat
kıyı sağlayacak, kısa zamanda devreye ©irebilecek 
projeleri 'öne aldık. IBu projeleri 2-3 senede yerine 
ıgöre 'bitirebilmek 'için ağırlıklarımızı bu projelere 
kaydırmaya çalıştık. 'Bu üş kolay bir liş değildir. Çün
kü, her tarafta, memleketin her köşesıinde yatırım 
arzusu vardır, iş, istihdam arzusu vardır; ama kay
maklarımız mahdut olduğu müddetçe bunu en iyi 
sakilde kullanmamın yollarını bulmak mecburiyeti 
de var. Eğer bu yolla gidersek yeni yeni projeleri 
bir an evvel devreye sokar, onların meydana getir
diği 'ilâve kıymetlerle memleketi daha zenıginleştirir 
ve onun sonucumda da daha 'büyük, daha fazla pro
jeyi devreye sokabiliriz. Esas düşünce budur. 

Tabiatiyle 'bazı projelerimizde düşünüldükleri 
zamanda fizibiliteleri Varken, 'geçen yıllar bu fizibi
liteleri zayıflatmış olabilir. IBu her projenin başıma ge
len bir hadise olabilir. (Nitekim, bundan yıllarca ev
vel planlarıımış ve Kırıkkale civarında yapımıma baş
lanmış Orta Anadolu (Rafinerisi o günkü şartlarla 
ekonomik olmakla 'beraber, bugün ekonomıisıi ibiraz 
zayıflamıştır. Sebebi, petrol fiyatlarımın anormal ar
tışı, ilk tahminlere 'geme Türkiyenin petrol tıüketiımimi 
Dördüncü Beş Yıllık Planın sonuna doğru <ll milyon 
tona getireceği hesap edilirken, bu ırafcamlar bugün 

aşağıya düşmüş, petrol tüketirdi artacağıma miktar 
olarak 1981'de 19'80'e göre azalma göstermiştir. Bu
nun sonucunda da Orta (Anadolu Rafinerisinin o ka
dar süratle yapılmasına da ihtiyaç kalmamıştır; ama 
rafineride büyük çapta yatırım halen yapılmıştır, 
makineler gelmiştir, tesisler gelmiştir. Biz bu yatı
rımda biraz süreyi uzatmaya, yani 1-2 ısene kadar bir 
süre uzatımına doğru Igittik, omdan sonra devreye gi-
reoektir, bu suretle de yatırıma ayrılan fonları başka 
yerlere sarfetme imkânını buluyoruz. 

Renkli televizyon konusunda yakında tahmin edu-
yorum Başbakanlıktan bir açıklama yapılacaktır. 
Ekonomik (Kurulda da görüşülmüştür. Renkli tele
vizyonun iıfâve külfet getireceğini de iyi biliyoıruz, 
doğrudur; ama kabul etmek lâzım ki, vatandaşımız, 
dışarıda oturan işçilerimiz devamlı olarak Türkiye' 
ye renkli televizyon getiriyorlar. Bütün etrafımızda
ki komşularda, renkli televziyon yayını vardır. Hu
dut bölgelerimizde devamlı olarak hu yayınlar iz-
enmeye başlanmıştır. Tahminlerimiz asgari 500 bin 
şu anda Türkiye'de ırenikll televizyon bulunuyor. Ar
tık bunlara gözümüzü kapayamayız. 

Netice itibariyle renkli televizyon için 1984 yı
lı Temmuz ayı bir hedef olarak alınmıştır. Bu, zan
nediyorum yakında açıklanacaktır. 

Ari'fiye - Sincan kısmı programdan çıkarılmış de
ğildir, programdadır; ama yatırım önceliğinde biraz 
ıgerileme yapılmıştır, imkânlarımız geliştiği zaman 
tekrar hızlandırılma şekli düşünülmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Müsaadenizle simidi ekonomik program üzerim

deki düşüncelerimizi, ekonomik programda yapmak
ta olduğumuz işleri, 198111in durumunu ve bu ko
nuda yapılmış dan değerlendirmeleri, tenkitleri, 
eleştirileri, her neyse, 'belli ölçüler içerisinde cevap
landırmaya çalışacağım. 

Hemen sözümün başında hiç bir programın, he
le ekonomik programların tenkit edilemez olduğumu 
söylemiyorum. Her program tenkit edilir, hele eko
nomik programlar hepsinden fazla tenkit edilir. Çün
kü, büyük kütleleri alakadar eder. Büyük kütleleri 
alakadar ettiği için her taraftan da ses çıkar. IBu işe 
başlarken zaten bunun böyle olacağını da çok iyi 
biliyorduk. 

•Bugün Türkiyenin takip etmekte olduğu, mnemle-
ketin takip etmekte olduğu bu ekonomik programı 
tenkit edenler genelMe şu noktalar üzerinde duru
yorlar; «Evet birtakım başarılar sağlanmıştır; ama 
bu başarılarım fedakarlık 'ölçüsü nedir? Bir tabirle 
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söyleyebilıirsek kemer sıkıma bellki boğaz sıkmaya ka
dar gitmiştir.» Omdan sonra, «Türk iş âlemi yüksek 
faizlerden büyük çapta şikâyetçidir. İş akimimin ya
nında ihracat artıyor, bunllar da güzel; ama ürerim 
artmadan bu meseleler ıçiözülemez, üretimıin artması 
yatırımların yapılmasına 'bağlıdır, yatırımlar aşağıya 
gitmiştir, yatırımların aşağıya gitmesi istihdam mese
lelerini 'gündeme getirtmiştir, Türkiye'de işsizlik var
dır.» 

Tabiatıyla bütün bu tenkitlerin bir kısmının bel
li ölçüler içinde yapıldığı kanaatinde değilim, yani 
•rakamlara dayanarak, hesabı kitabı yapılarak söy
lendiği kanaatinde değilim. Bir kısmı bu ölçülerin 
biraz dışına çıkıyor; ama kabul etmek lazım ki, her 
ekonomik programın da böyle bir kaderi vardır, bu 
şekilde tenkit yapılacaktır, bizim vazifemiz de on
lara gerekli ölçüler içerisinde 'gerekli ©evaplaırı Ver
mektir. 

Bu detaylara girmeden evvel hemen sözümün 
başında program 'başlamadan evvel Türkiyen'im sıkın
tılı dönemlinin, l(kii, bu sııkımıtıi'i dönem pikine 1979 
senesi sonunda erişımıiştir) 1979 senesinde Türkiyenin 
ekonomik dunımunıum bir kesitlimi alarak başlamak 
istiyorum':1 

Türkiye 1979 yılı sonumda, daha evvelki yıllarda
ki birikimler sonucu fevkalâde zor bir ekomomlik sı
kıntı içerisine düştü. IBu sıkıntıyı şöyle tarif etmek 
mümkün; karaborsa hemen 'hemen birçok kalemde 
vardır. Karaborsa yanında yokluklar vardı, kuyruk
lar vardı; bugün demirperde lüUkdleni genişinde gör
düğümüz, Polonya'da gördüğümüz, televizyonlara 
geçen kuyrukların hemen hemen büyük kısımları, 
Büyük şekli Türkiye'de de mevcuttu o tarihlerde. 
1979 yılı sonunda bu yokluklar ve kıtlıklar 'yanımda, 
bir önemli konu da döviz transferlerinin yapılama
yışıdır. '1977 Şubatından başlayarak Türkiyenin dö
viz transferleri aksamaya başlamıştır. Bumu içiniz
den iş âlemimde çalışmış olanlar varsa çok yakından 
blirler, 

Sene 1977 Şubat ayı dedim, 1977'den itibaren bu 
transferler büyük çapta aksadı ve bugün ismine 
'«Garantisiz Ticari Borçlar» dediğimiz ve 'bir za
manlar rakamları 1 milyar 900 milyon dolara yük
selen bir borç birikimi de meydana geldi. Bu garanti 
edilmemiş borçlardır. »Bunun haricimde sigorta mü
esseselerinim sigorta ettiği, yani HERMEIS gibi, 
(KOFAS gibi, ÎSCD gibi müesseselerin finanse etti
ği sigorta sistemleri içinde Türkiye'ye gelmiş mal
ların bedelleri; tabii alıcılar bunu istemiyorlar, si

gortalarımdan paraları aldılar onlar; ama Türk Dev
leti o sigortalara borçlu hale geldi. Bu borçları da 
ödeyemez ihale geldik. 

Devletten devlete olan borçları da ödeyemez ha
le geldik. Garantisiz borç diye ufaltmayalım hadise
yi, ben 1980 senesinde yurt dışına çıkıp da 'bu ala
caklıların meydana getirdiği bazı heyetlerle görüş
tüm. Tabii (fevkalâde zoır görüşmelerdir. 'bunlar. 20 
binden fazla karşımızda alacaklı vardı. Tabii 20 hin 
kişi ile konuşmadık, daha ufak sayıda insanlarla 
konuştuk; ıfakat çok zoır bir iş olduğunu söyleyebi
lirim. 

1979 yılı sonunda Türkiye'nin bir önemli noktası1 

da yakıt meselesidir. Gerek linyitte, Mnyiitde dahil, 
yurt içinde üretilen bir meta, maalesef akaryakıt 
yokluğundan dolayı onlar bile zamanımda ihtiyacı 
olan şehirlere iletilememiştir. Gayet iyi 'hatıdiyorum, 
o senenin kışı fevkalade fazla idi, - 30 dereceyi geç
mişti Erzurum'da soğuk ve Erzurum kömürsüz kal
mıştı. 

Elimize geçen dövizler; gerek işçi dövizleri, ge
rekse ihracat dövizleri Türkiyenin ancak petrol ra
kamımı karşılıyordu. Petrol faturasını karşılıyordu. 
Bu kadar ıfecti bir durumdaydı Türkiye. Dışarıda da 
tabiatıyla finansman itibarı, fimams itibarı fevkalâde 
aşağıya inmişti. Enflasyon 'bir tahmine göre '% 80, 
bir tahmine göre % 100\in üzerimdeydi 1979 somun
da, onu da biraz sonra anlatacağım. 

Sayın üyeler; 

Bunun sebebi ne idi?,. Birçok tahliller • yapılmış
tır, sebebi 1974 petrol bunalımıma bağlamak kabil
dir; ben de bağladım, birçok kimseler de bağladı. 
1973 yılı sonunda Türkiyenin döviz rezervleri, Tür
kiyenin bir senelik ithalâtını karşılayacak seviyede 
idi. Bu büyük 'bir ırakamdır; ama 1974 yılı 'içerisinde 
petrol fiyatları üç misli, .3,5 misli arttı. Varili üç do
lardan aşağı yukarı varili 112 dolar civarına 11 dolar 
civarına geldi. Bizim 200 - 250 milyon dolar civarın
da olan petrol faturamız, buna takriben '600 - 700 
milyon dolar ilâve edilerek 800 ilâ 900 milyon dolar 
arasında bir ırakama ulaştı. 

Mesele bununla da kalmadı, 800 - 900 milyon do
larlık bu petrol faturası, sade bu olsaydı belki ida
re edilebilirdi, o zaman bir yanlışlık yapıldı. Batıdan 
aldığımız bütün mallarım fiyatları da petrolü denge
lemek içim, batının petrolü dengelemesi için onların 
fiyatları da aşağı yukarı bu ölçülerde arttı; yami Tür
kiye iki tazyikin arasına girdi denilebilir. 
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ıBu ıtazylikler sonucumda ekonomi, demin anlattı
ğım 1979 senesindeki duruma kademe kademe geldi 
ve 1979 senesindeki fevkalâde kötü duruma bu şe
kilde eriştik. Bu bu şekilde tefsir ediliyor. 1979 yı
lındaki Türkiyenin petrol faturası, petrol fiyatları 
1974*e göre artarak 1 milyar 700 milyon dolar ol
muştu. 

Şimdi, 1980 yılımda Türkiyeniin petrol faturası; 
ikinci bir petrol şoku gelmişti 1980 yılımda bütün 
dünyaya, 17 dolar olan petrol varj fiyatı, 1980 yılı 
içerisinde 34-35 dolara yükselımıişbir. Türkiyenin pet
rol ifa turası 1980 yılı içerisinde 3 milyar 6C0 milyon 
dolardır. 1 Milyar 700 milyon dolar değil. 1981 yı
lı içerisinde tahmin ©ttiğimıiz rakam (son bir ay yok 
elimizde) 3 milyar 800 milyon dolar civarında ola
cak; miktar azalmakla beraber fiyat arttığı için 3 
milyar 800 milyon dolar civarında. 

Simidi soruyorum, nasıl oluyorda bu ikinci pet
rol şoku olduğu halde Türkiyenin bugün ekonomi
sinde ne bir döviz darlığı vardır, ne yokluklar var
dır, ne de enflasyon '% lOO'ler seviyesindedir, Tür
kiye nasıl oluyor da 1,5 sene gibi, 2 sene gibi kısa bir 
zaman (içerisinde hem1 birinci petrol şokumu, hem de 
ikinci petrol şokunu ikaıldiırabiltmiiştir?.. :Bunun bir 
tek izahı vardır; Türkiyenin ekonomik idaresi son 
ikli senede çok daha disiplinlin bir hale götirilmıiştir 
de, hadise o yüzdendir. Bu şekilde tefsir edilmesi 
lazımdır. Aksi takdirde 1974 petrol artışından çok 
daha fazla bir artışı 1980 içinde gören Türkiyenin 
çok daha sıkıntılı bir döneme girmesi icap ederdi. 

1981 yılı sonunda Türkiyeniin göstergelerini de 
çok kısa olarak anlatayım. Enflasyon muhtelif ölçü
lere göre toptan eşya fiyatlarını alırsanız, son 12 >nci 
ay rakamı yok, Kİ raci ay rakamını tahımıin ederek 
söylüyorum, % 27 civarında yılbaşı, yıil sonu, Tüke
tici fiyatlarımı esas alırsanız % 30'larda, 1977 yılım
da Türkiye'deki enflasyon hızları, toptan eşya fiyat
larını Söylüyorum sırf mukayese etmek için, % 35 
yılbaşı, yıl sonudur bu söylediğim rakamlar, Iİ978 
yılında '% 49, 1979 yılında '% 01, 1980 yılımda % 95 
ve 1981 yılımda 11 ayın sonunda 12 noi ay tahmini 
!% î26'dıır. 

Aslımda 1979 yılımda, hemen şunu da açıklayayım, 
fiyatların mühim bir kısmının karaborsa fiyatlar ol
masından dolayı '% #1 rakamımdan daha yukarıda 
olduğumu ben tahmin ediyorum, hakiki enflasyonum. 
Çünlkü, resmi ırakamtlara intikal etmeyen çift fiya'tlar-
dan dolayı, karaborsa fiyatlardan dolayı resmi fiyat
lara intikal etmemiştir ve nitekim 1980 yılımda 24 

Ocak'da tedbirler ahımıp, fiyatlar serbest bırakıldığı 
zaman ilk ay Şubat ayımda toptan eşya fiyatlarının 
birden % 29 arttığı gözükmüştür. Bunun sebebi ga
yet basit izahı da gayet basit, bunun mühim bir kıs
mı dama evvel olmuş, fakat kaydedilmemiş enflas
yondur, yani 1979 senesinde olmuş, fakat fiilen he
saplara girmemiş olan enflasyondur. Fiili kaydı 1980 
yılı içerisinde yapılmıştır. 

Tahminim, <bu ıbakımldan 1979 yılı hakiki enflas
yonun ı% 110 civarında olduğudur. Buna mukabil 
1980'de enflasyon hızını ı% 95 değil, belki ı% 70'ler 
civarımda düşünmek lazım. 

Enflasyon hızını 'bu şekilde izah ettikten sonra, 
ikinci önemli göstergenin, Türkiye'nin döviz gelirle
rinde olduğunu görüyoruz. Döviz gelirleri bakımımdan 
iki kalem var önemli, 'bir tanesi ihracat, diğeri de 
görünmeyen kalem gelirleridir. 

Türkiye'min ihracatı 1974'den sonra, özellikle 1977, 
1978, 1979 yıllarında aşağı yukarı '2 milyar dolar 
seviyesinde kalmıştır, bir aşağı, bir yukarı; 1 milyar 
800, 1 milyar 900, 2 milyar 200, 2 milyar 28,0i milyon 
dolar rakamları civarında kalmıştır. Ciddi bir artış 
göstermemiştir, ilk defa olarak Ibu programın tatbi
katıyla 1980 yılı içerisinde 2 milyar 910 milyon do
lara ve 1981 yılı içerisinde 11 aylık rakamlar 4 mil
yar 47 milyon dolardır ve tahminimiz yıl somunda 4 
milyar 6ÛÖ milyon doları geçecektir. '% 60Tım üzerinde 
bir artış. Dünya şartlarını düşündüğümüz zaman, dün
yada fevkalade ticaretin kısıldığını düşündüğünüz za
man, Ibu artışın fevkalade büyük bir artış olduğunu 
müşahade edeceksiniz. 

Daha önemlisi, bu artışın içerisinde sınai mallar 
payının çok süratle, bir senede ibüyük bir kabuk de
ğiştirir giibi yükselmesidir. Aşağı yukarı, sanayi mal
lar ihracatımız, bütün ihracat bünyemiz içerisinde ev
velki yıllarda maksimum vardığı yer % 38 idi; '% 
120 bir artışla, 11 aylık 'bir devrede sanayi malları 
ihracatı (% 120'lik bir artışla 'bugün eriştiği seviye 
<fo 47-48 civarına gelmiştir. Tarım mallarıyla sanayi 
malları aşağı yukarı aynı seviyeye gelmiştir. 

Buradan şunu söylemek istemiyorum; tarım ürünle
ri satışları ihracatı azalmıştır manasını katiyen çıkarma
yınız, Tarım ürünleri ihracatı, geçtiğimiz 1981 yılı 
içerisinde '% 38 gibi çok yüksek bir artış göstermiş
tir, 'Bugünkü dünya şartları içerisinde, hele hele Türk 
tarımının ürünlerimin mühim bir kısmınım Masik ürün
ler olduğunu düşünürseniz, buradaki artışım da haki
katen çok calibi dikkat olduğu göz önüne gelir. 
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ıRir önemli ihracattaki değişiklik, ihracatın yö
nünün değişmesdidir. Bir sene içerisinde, aşağı yukarı 
iki sene içerisinde Türkiye ihracatının yönü şöyle 
•değişmiştir : 

1979 yılında ihracatımızın 1% 48'i Müşterek Pa
zar ülkelerine, ,% 1'7'si Orta Doğu ülkelerine, i% 17'si 
demirperde gerisi ülkelerine, gerisi diğer ülkelere; 

1981 yılı: % 41-42'si Orta Doğu ülkelerine, % 
31-32'si 'Müşterek 'Pazar ülkelerine, :% 6 ila 7'si de
mirperde 'gerisi ülkelere. 

Niçin demirperde gerisi ülkelere ihracatımız aza
lıyor onu da söyleyeyim : 

Diz bu ülkelerle vaktiyle 1978 yılında 'kliring an
laşmaları, ikili anlaşmalar yapmışız. O zaman Tür
kiye'nin büyük döviz sıkıntıları var. 'Bu ülkelerden 
daha fazla mal alabilmek için kredi marjları koymu
şuz; 5Q milyon dolar, 100 milyon dolar ve zannetmi
şiz ki, bu ülkelerden daha fazla, Batıdan alamayacağı
mız malları alabilelim. 1980'den sonra Türkiye'nin 
ekonomik durumu düzelince, Türkiye daha rahat ibir 
döviz transferlerine kavuşunca kimse Doğu ülkele
rinden mal almaya yanaşmamış. Neticede Doğu ül
kelerinin Ikredi marjları Doğu ülkelerinin lehlerine ça
lışmaya 'başlamıştır. Bugün Türkiye'nin 100 milyon 
dolara yakın Polonya'dan alacağı vardır. Sovyet Rus
ya'dan dahi alacağımız var. Yani, (bir taraftan Ikredi 
alınken, bu ülkelere biz İbir nevi kredi vermişizdir. 
Limitler dolduğu için de bundan sonra daha fazla 
ihracat yapılamamaktadır. Aslında bu gösterge Tür
kiye'nin ekonomisinin fevkalade iyi bir İhale geldi
ğini gösteren çok açılk-seçik bir göstergedir. 

Diğer döviz gelirleri kalemine geldiğimiz zaman, 
bunların başında işçi dövizleri, diğer görünmeyen ka
lemler ve turizm geliyor. 

1980 ve 1981 yılı içerisinde bu kalemler de çok 
ciddi gelişmeler olmuştur. İşçi dövizleri ilk önce 1980 
yılı içerisinde 2 milyar doları aşmıştır, kararlı olarak 
aşmıştır ve 2 milyar doları ve 1981 yılı tahminlerimiz 
2 milyar 550,2 milyar 600 milyon dolar civarında ola
cağıdır. Buna mukabil diğer görünmeyen kalem ge
lirleri iki faktörden dolayı tahminlerin üzerinde 
artış göstermektedir. Bunlar transit nakliyeler bir, 
ikincisi, Türk müteahhitlerinin dışarıdaki ibüyük faa
liyetleri ve zannediyorum önümüzdeki yıllarda bu ka
lemlerden çok daha ciddi Türkiye'ye gelirler gele
cektir. 

Turizm, müteahhitler ve transit nakliyelerin net 
miktarı 900 milyon dolar civarındadır. 

Bütün bunlarla şu neticeye geleceğim: Türkiye'
nin ödemeler dengesi 198$ yılında cari işlem açığı de
diğimiz kalem 3 milyar 200 milyon dolar ilken, benim 
şahsi tahminim, 1981 yılı sonu neticeleri tam kati 
çıktığı zaman bu açığın, cari işlem açığımn 1 milyar 
600, 1 milyar 700 milyon dolara düştüğünü görece
ğiz. Bu tabii, bir sene içerisinde yapılmış fevkalade 
önemli bir gelişmedir. 

Hemen ıburada şunu söyleyeyim: Eğer 1980 yılı 
içerisinde ikinci büyük 'bir petrol fiyatı artışı olma
saydı, bu söylediğim cari işlem açığı 300-400 milyon 
dolar cari işlem fazlası haline gelecekti. Yani 1979 
fiyatları olsaydı petrolde, biz bugün cari işlem açığı 
yerine, cari işlem fazlasına sahip olacaktık; ama öyle 
tahmin ediyorum İki, 1983 yılı somunda Türkiye cari 
işlem açığını sıfıra indirecek ve muhtemelen pozitife 
geçecektir. 

Vaktiyle ilk program tatbikatı başladığı zaman, 
biz ıbu rakamların, bu hedefin 1985 yılı sonunda temin 
edileceğini ifade ediyorduk. OECD yetkilileri, görüş
tüğümüz Dünya Bankası yetkilileri 'bizim hayal içinde 
olduğumuzu tahmin ediyorlardı, bunu yüzlerinden an
lamak kabildi; ama 'bugün rahatlıkla 1983 yılı so
nunda 'bu hedefe varabiliriz diyoruz, kimse de 'bir şey 
diyemiyor. 

Üçüncü önemli bir gelişme sahası Türkiye'nin mil
li gelirinde görülüyor. Türkiye'nin mili geliri, 'birçok
larının talhminlerine rağmen, enflasyonla beraber, 
enflasyonun hızlanmasıyla beraber milli gelirdeki ar
tışlar aşağıya doğru, yani azalmaya doğru 'başlamış
tır. 

Şimdi müsaadenizle ibunu bir kalemde söyleyeyim: 
1976 yılında enflasyon hızı 1% 10 civarındadır, se

ne başı, sene sonu. Milli gelir artışı % 7,7'dir, reel 
artışlar. 

11977 yılı enflasyonun |% '35 olduğu bir senedir, 
milli gelir artışı ı% 4'dür. 

1978 yılı enflasyonun '% 49 olduğu bir senedir. 
% 3-2,9'a düşmüştür milli gelir artışı. 

1979 senesi enflasyon ı% '811, milli gelir artışı 

1980'de enflasyon ı% 95, milli gelir artışı % 1,1. 
tik defa 1981 senesinde bu aşağıya doğru giden tremt 
değiştirilmiş ve son tahminler milli gelirin |% 4,4 
artacağını göstermektedir reel olarak. 

'Bir taraftan istikrar, bir taraftan kalkınma, iMsi 
bir arada yapılıyor. Hem mili gelir artıyor, hem enf-
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lasyon. aşağıya çekiliyor, hem de aynı zamanda ihra
cat da beralberinde gidiyor. 

Sözlerimin bu noktasında bir önemli konuya te
mas etmek istiyorum. 'Birçok kimseler Türkiye'de 
ve 'yurt dışında da bana şu sualleri sondular; özellik
le sasyalislt çevrelerden geliyor bu sualler yurt dı
şında ve yurt içinde: «Bu sıkı para politikası yü
zünden 'istihdamda gelişmeler aşağıya gitmiştir. 
Milli gelir, sanayi istihsal duraklamaktadır, yani bir 
durgunluk işareti vardır, durgunlukla temin ediyor
sunuz...» Söylenen siöz bu. Aıma bu söylediğim, şu 
anda verdiğim rakamlar ibunun doğru olmadığımı 
(kanıtlıyor. Türkiye'de 198(1 yılı içerisinde milli geli
rin '% 4,4 arıttığı devrede sanayinin milli gelir içe
risindeki artış yüzdesi ı% 8 dir. tlik defa ciddi şekil
de sanayi istihsali artıyor demektir. 

îDalha başka hir kanıt vereyim; Türkiye Elekt
rik Kurumıuınca sanayiye verilen elektrikteki artış 
miktarı kemdi devreleri içerisinde % 15 ar fim ıış tır 
19811 yılı içinde. Bu, herhalde istihsali düşen bir sa
nayide kullanıılmıyor, istihsali antan bir sanayide 
kullanılıyor. 

Memur ve ücretlilerin kayıplarından da bahsede
ceğim. Memur ve 'ücretlilerin maalesef benim ne fevka
lade üzüldüğüm kayıpları bizim icraatta bulunduğu
muz senelerde değil, daha evvelki senelere aittir ve 
maalesef de bu kayıpları ıbirdenibire karşılamak da 
mümkün değildir. Size sadece iki seneyi vereceğim. 
1978 yılı içerisinde demin bahsetlbiğim rakamlardan 
enflasyonum % 49 olduğunu söyledim. Memur kat
sayıları artışı nasıl gidiyor?.. 1970 ila 1973 arasında 
memur katsayısı 7, hiç değişmemiş, 1974'ifcs 8, 1975 
- 1976 da 9, 1977 de 12, 1978 de 14, ıiki katsayı 
artmış; enflasyon % 49, iki katsayı artmış. Zanne
diyorum o sene biraz yakacak zammı vesaire de 
var veya 1977 senesinde var, çok emlin değilim. Be
nim hesabıma 'göre memurun aldığı bu katsayıdan 
dolayı artış % 1'7'yi geçmiyor, enflasyon >% 49. 
İkinci sene, 1979 senesi katsayı 14 ten 16 ya çıkı
yor. Zannediyorum Iburada biraz yakacak ilâvesi 
var; hin lira kadar veya 750 lira kadar, Bütün 
ibunlarla % 25-30 civarındadır memura ilâve 'edi
len şey; ama enlflasyon bir hesaba göre % 80, bir 
hesaba göre % d00 tşlte memurun kaybı bu sene
lerden geliyor. 1981 senesine, enflasyon hızı <% 26, 
memura ve bütün ücreStlilere verilen bir vergi indi
rimlerinden dolayı, ikinci yakacak Kamlarından do
layı bizim hesabımız % 45 ilâ 55 civarında, ücrete 
göre değişiyor; ama ilave bir katkıdır. Fakat geç

miş yılları karşılayacak durumda değildir ımaale-
sel Geçmiş yıldakileri karşılamaya gidersek, biz enf
lasyonu ısiira!£le geni getiririz; ama hedefimüz ön,ü-
ımüızdeki 2-3 yıl içerisinde hunu telafi etmektir. 
Tabii problemlimiz de var; Devletin kadroları da 
çok fazla şişmiştir. Daha' iyi para vermek istiyorsak, 
daha az mamurla idare ©tanemiz lazım. Daha fazla 
para verebiliriz. E, çok daha fazla memur kullanır
sanız daha az para verirsiniz. Türkiye'nin durumu 
maalesef bu kadar açıktır. Ama ifade ediyorum, 
1981 senesinde durum pozitife doğru gitmiştir ve 
ümit ediyorum ki, 1982 senesinde de aynı şekilde 
durum memurlar 'bakımından pozitife gidecektir. Za
ten enlflasyonu ne kadar aşağıya alırsak dar gelirli
lere o kadar büyük fayda sağlarız. Kanaatim bu
dur. Enflasyonu artıralım, işimizi daha iyi idare 
ederiz dediğiniz zaman, (bunlar büyük yanılgılar
dır. Bunun sonucunda Türk ekonomisi daha büyük 
çıkmazlara girer ve dar gelirliler, büyük kitleler 
'bundan büyük zarar görürler. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Bizim takip ettiğimiz ekonomik politikaya muh-
ıtelif zamanlarda içeride ve dışarıda, haötıa (bir misa
lini burada anlatacağım, iışıte «Şikago okulu, Şili mo
deli, Brezilya modeli», hatta hatta bir 'Alman ga
zetecisi «Thalbcher modeli» dedi. Geçen gün gelen 
Avrupa Parlamento Heyetinde de sosyalist mebuslar 
da var, onlar da dediler ki, «Siz HME'den talimat 
ahyormu'şsunuz?» iBuna kadar meseleler karıştırıh-
yor. Benim 'ifade elbmek istediğim bir şey var; biziım 
takip ettiğimiz politika, Türkiye'ye has bir politi
kadır. Hiç kimseden de emir almıyoruz. Bizim yap-
ıtığımız iş, ibizim kendimize, kendi bünyemize uy
gun bir programdır ve inandığım kadarıyla söylü
yorum, milletin gücüne inanmış hir politikadır, 
onun için de Atatürkçüdür. Biz milletin gücünü 
mümkün olduğu kadar şu kalkınma hamleleri içeri
sine sokmak istiyoruz ve bunu soktuğumuz zaman 
göreceksiniz ki, Türkiye çolk daha süratli kalkıına-
caıktır ve son iki yılda da bu hamle yapılmıştır, bu
mun işardtleri verilmiştir. Zannediyor musunuz ki, 
bugün ihracat yapanlar nasıl çırpmıyorlar? İhracatı 
Türkiye'de vatandaş yapıyor. Türk kamu teşebbü
sünün ihracatı çök yüksek değil. Sizin, birçoklarımı
zın belki küçümseyebleceği, kamyoncularımız ka
vunlarını, karpuzlarını dolduruyorlar, Halep paza
rında satıyor, IBağdat'ta satıyor. İşte Türkiye ihra
catı bu şekilde artıyor. Ama bu vatandaşın önündeki 
engelleri açmak 'lazım, önündeki engelleri açacağız, 
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dalha da fazla açacağız. Bu dana fazla açtığımız 
zaman göreceksiniz, çok dalha ileniyıe gidecektir Tür
kiye. 

Bu programda bizim devlet anlayışımız da şöy
le: Devlet, memurları böl; ama ıiki yakası bir ara
ya gelmeyen bir devlet değil, memuru az, güçlü (bir 
'devlet -olması lazım. Memuru az, fazla değildir. 
Ama finans gücü kuvvetli 'olan, vatandaşına destek 
olabilen ıbir devlet olması lazım. Devlet hiç bir za
man vatandaşın karşıısıında veyahutta vatandaşın ra
kibi değildir, devlet vatandaşın yardımcısıdır. Aıs-
lolan vatandaşın kendisidir, milletin kendisidir. 
Devletin müesseseleri vatandaşın ihizmetindedir. 
Böyle görmek lazım. 

(Bir dıe yanlış anlaşılan bir konu dalha var; serlbesit 
piyasa nizamı. Senbesıt piyasa nizamı Türkiye'nin 
heves ettiği, Atatürk'ün istikamet olarak gösterdiği 
batının Sanayileşmiş ülkdlerinliın, ileri üllkıelenirakı kulL 

laridığı bir sistemdir. Seribest piyasanın nizamı bu ül
kelerde demokrasiyle beraber kuUanıllan b!ir sistem
dir. Almanya'da sosyal demokratlar vardır, İskandi
navya'da sosyalistler olabilir, ingiltere'de işçi partisi 
iktidara gelebilir; ama batıda bütün bu m(emılıeketller-
de kullanılan sistem, yine serbest piyasa nizamıdır. 
Serbest piyasa nizalmmım kullanılmadığı yegâne yer, 
benlim bildiğim kadarıyla demirperde gerişlidir. îışte 
orada da kuyruklar vardır, yokluklar vardır. Devle
tin sonuna kadar müdahale ettiği yer ve en ufalk de
taya kadar planladığı merkezi planlama tatbikatı de
mirperde gerisinde vardır. Ama gidiniz, bakınız bu 
sistemler çöküyor. Polonya'da çöktüğünü görüyoruz. 
Hatta hatta diğer ülkelerde de çökmeye başlamıştır. 
Halikım taleplerini karşılayamıyor. Kuyruklaır var, yok
luklar var ve buıgün altın fiyatları düşüyor. Niye al
tın fiyatları düşüyor?.. Dolar yükseliyor diye değil 
sadece, bu ülkeler döviz alabilmek için altın satıyor
lar. 

Türkiye, seneler evveli bu modeMıerin çok ıstıra
bını çekti. Bizim geçirdiğimiz dönemin birçok prob
lemleri vardır ve tabiatıyla 1,979 yılı sonundaki tab
loya biz birden bire gelmedik. Seneler süren birta
kım yamliişjhklar sonucu geldik. Bu yanlışliklardan 
birkaç tanesini anlatmak işitiyorum. 

Bir tanesi petrol konusudur. Birçoklarımız hatır
layacaklar, petrol konusunda, daha Türkiye'de pet
rol bulunmadan yabancıları kovmaya kaJiktık. «Pet-' 
rolünü kendin işlet.» sloganlarını bu mıemlieketıfce çok 
kimse getirmiştir. Bir zamanlar, 1968 senesinde veya 
1969 senesinde Türkiye'de üretilen petrol', ihtiyacı

mızın neredeyse yarısını karşılıyordu. 3 milyon 900 
Ibin ton, 4 milyon tona yaklaşmıştı. O zaman dla 8 
milyon ton petrol kuiıamyorduk; ama ondan sonra 
aşağıya düştü. Çünkü, bizden başka kimsenin petrol 
aramasını istemedik; ama unuıtmayalam ki, petrol ara
maları fevkalade pahalı işlerdir. Bugün, Türkiye'ide 
aranan petrol, bunun için serfedilen para, açılan ku
yu sayısı bu kadar geliştirilmiş Amerika Birleşik Dev-
lietletİMndekinin beş yüzde biridir. Yani birlim başına 
diyorum. 

ıBinook dışarıdan gelen kimseler bu rakamları gör
düğü zaman, «Siz hiç petrol aramamışısınız» dediler 
bize. Bugün petrol isıtlihsalıimıiz, 2 miliyon ton civarın
dadır ve istihlakimizin ancak % 13. - 14'ünü karşıla
yabiliyoruz. Eğer % 50'>sıinli karşılamış olsaydık, emin 
olunuz şu geçirdiğimiz sıkıntıların birçoğunu geçîir-
mezldiık; ama sloganlarla 'ekonomi götürülürse bu ha
le geliir. 

Aynı şeyi madenler için söyleyeceğim. Türkiye'
nin ihracat tablosuna bakınız, zirai ürünleri % 38 ar
tıyor. Sanayi ürünleri % 120 artıyor. Madenler ne ar
tıyor? İl aylık neticeye bakınız % 10 bile değil maden 
(ihracatı. Neden? Madenleri devletüeştlirdik. Buyurun... 
Bunları muhakkak çok dalha başka anlayışlarla Türk 
vatandaşının; yabancı olsun, yerlıi ölsün Türkiye'nlin 
istifadesine açmak lazım. Türkiye'nin madenlerimin, 
ben inanıyorum ki, 1 milyar dolar ihracat kapasite
si vardır; ama bugün yapılan rakam 170 - 180 mil
yon doları geçmiyor . 

Yabancı sermayede de aynı ürkekiğe sahibiz. Se
neler senesi Türkiye'de yabancı sermaye kavgası ya
parız; ama yabancı sermaye, emin olunuz Türkiye'ide 
'Batının ölçülerine göre mevcut değildir. Çok azdır 
yabancı sermaye. Bir taraftan 1 milyon insanımız dı
şarıdadır, yabancı memlekette, yabancı sermayenin 
fabrikalarında çalışıyor. Biz, Türkiye'de kendi vata
nımızda bu adamlara iş bulamamak içlin yabancı ser
mayeye müsaade etmiyoruz... Bu, anlaşılacak iş de
ğildir. 

İşte bunlarla Türkiye bu noktaya gelmiştir. Bu
gün müsaade ediyoruz, Aliaha çok şükür bugün mü
saade ediyoruz; ama bu alışkanlıkları, bürokrasinin 
yaptığı yanlışlıkları, Devletin yaptığı yanlişlıklıarı dü-
zeltinceye kadar çok zaman geçecektir. Çünkü ya
bancı sermaye ürkek bir konudur. Türkiye'de deği-
şikNik olmuş, güzel; ama balkalım doğru mu bu, de
vam edecek imi? Tekrar değiştirecekler mi?.. Bu en
dişeler vardır. 

(Bir önemli konu da sayın üyeler; öyle gözüküyor 
ki, 1983 veya 1984^de Türkiye'de seçim olacaktır. Tür--
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kliye demokrasiye geçecektir. Bıize sorulan birçoik sual
ler var, bunu bilhassa Avrupa'm parlamenterler, gazete
ciler soruyor; «Aoalba şu ekonomide elde etltiiğünıiz ibaışa-
ırıyı Parlamentoda, tekrar seçimler olursa yaıpaıble-
oek misiniz?» diye soruyorlar. Biz bunlara, dalıma 
pozitif cevap veriiyoruz, «Evet» diyoruz, «Parlarnen-
ıto da oilisa, seçim sistemli de olsa bu başarılar elide 
edillir.ı» Tabiatıyla baızı şeylere dikkat ederek, geçmiş
te yaptığımız birtakım hataları değierlendirmıek sure
tiyle buna mani dalbiliriz. 

Türkiye, geçtiğimiz senelerde şu hataları yapmış
tır : Sosyal meseleler, ekonomik meseleler... Herke
sin gönlü taıbiatrylia sosyal meselelere ağırlık vermek 
ister. Çünkü bunıun sesi çok çıkar. Politikada da gü
cü fazladır, ama unutmayınız ki, ekonomikman güç
lü olmadığınız zaman sosyal meselelere lüzumundan 
fazla ağırlık verirsianliiz bir yerde gazınız biter ve on
dan sonra çok daha sıkıntılı duruma düşersiniz. Bu
gün >sade Türkiye değil, Birleşik Amerika, bizden çok 
daha güçlü bir devlet, aynı duruma düşmüştür. Onun 
için geri gidiyorlar şimdi. Verlillmliş olan sosyal şey-
deri, güçleri yetmediği için birer birer geri almaya 
başladılar. Aynı durum bugün Almanya'da mevcut
tur. Sosyal demokrat iktidar daıhli, birtakım mesele
lerde başka türlü kararlar vermeye başladı. Türkiye, 
buma çiok dikkat etmelidir. 

Eğer biz, sosyal meselelerimüzü iyi çözmek işitiyor
sak, ekonomik meselelere onun kadar ağırlık verece
ğiz, ekonomliıkman güçlü olduğumuz kadar sosyal 
meselelerimizi çözme imkânımız vardır, «tik önce 
sosyal meseleler, sonra ekonomik meseleler» dediği
niz zalman, eğer aralarında denge kuramaz, bu poli
tikayı götürürsek, önümüzdeki devre de geçirdiiğimıiz 
devreden farklı olamaz* 

îkimci önemli nokta; muhtelif grupların muhtelif 
talepleri olacaktır. Bugün de karşılaşıyoruz .Yamıi bu
gün; «Türkiye'de demokrasi yok» diyemezsiniz. Ga
zetelerde herkes fikrini rahatça söylüyor. İşçi, Yük
sek Hakem Kurulunun verdiği paraları az görüyor, 
gayet açıklıkla da bunu söylüyorlar. Çiftçi, çiftçi bir
likleri taban fiyatları az buluyor. Sanayici ortaya çı
kıyor, faizlerden şikâyet ediyor. Bu da doğru. Me
murlar ıda tabiatıyla şikâyet ediyor. Mühim olan, 
denge meselesidir. Eğer, grupların biz her istediğine ' 
«Evet» dersek, başlangıçta gayet iyi politikacı olu
ruz, eski tabirle söylüyorum, ama kısa bir zamanda 
Türkiye'yi tekrar sıkıntılı döneme sokarız. Muhlim 
olan, bu muhtelif grupların taleplerini mümkün ol
duğu kadar, memleketin istikametinde, memSıekeıtin 
gelişmesini bozmayacak tarzda, gelişmesinü haltta 

I artıracak tarzda dengeleyebilmıektir. Bunun çok zor 
bir mesele olduğunu da söyleyeyim. Çünkü insanlar 
karşımıza çıkıp, «Bana şunu veriniz» deyip de, siz, 
«Hayır» dediğiniz zaman kötü kişi oluyorsunuz, ama 
yarının politikacısı belki buralardan da çıkacaktır, 
şuna inanıyorum, eğer hakikaten memleketi bu şekli
de düşünürse onlar kazanacaktır. Yani, bundan son
ra Türkiye'de demagoji yapan politikacı değil; ama 
hesabını kitabını bilen politikacı daha fazla kazana
caktır. Buna hakikaten inanıyorum. Çünkü Türkliye' 
nin de geleceği buradadır. Zannediyorum Türkiye 
geliştikçe, büyüdükçe bütün bu meseleleri çözmek, bu
gün münakaşasını ettiğimiz meseleleri çözmek çok 
daha kolay olacaktır. 

©en, bütün bu düşünceler içeriiısiride hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan 
Yardımcımız. 

iSayın üyeler; Sayın Başbakan Yardımcımızdan 
sözlü ve yazılı sorularınız olabilir. Lütfen sıra ile so
rusu olan arkadaşlarımıza konuşma imkânı verece
ğim. 

(Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim, 1981 yılı enflaisyon 

hızının saptanmasında kira bedelindeki artışlar naza
ra alınmış mıdır? 

İkindisi, Devlet İstatistik Enstitüsü ile Devlet 
Planlama Teşkilatı arasında enflasyon hızının hesap
lanması konusunda bir anlaşmazlık var mıdır? îki-
ısinin rakamlarını rica ediyorum. 

Üçüncü sorum, Sayın Başbakan Vekili, «1978 ve 
1979 yıllarındaki enflasyon hızları, aslımda kayıtlar
da görülen enflasyon hızlarının çok üzerindedir.» 
dediler. Buna rağmen 1980 yılındaM enflasyon hızı 
da % 97'nin de çok altındadır. Acaba bu resmli ku
ruluşlar tarafından hesaplanan bu enflasyon hızlarımı 
gösteren rakamlarda bir yanlıışlık mı var, bu konuda 
kuşku nereden kaynaklanıyor? 

»BAŞKAN — Teşekkür elderim. 
İSayın Başbakan Yardımcımız; diğer arkadaşlar 

da sorsunlar öyle mi cevap lütfedersiniz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Ben orada olayım da efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSayın Uzunoğlu; sizin bir sorunuz olacak, buyu-

ırun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

'ihracat kredi sigortası konusunda bir husus yine açık
lığa kavuşturuliamadı. 
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Hatırlayacaksınız, sabahkıi Oturumda bendeniz 
ihracat kredi sigortasının uygulanması zorunluluğu
na işaret etmiş ve bu sistemlin ülkemizde de nıe kısa 
zamanda yürürlüğe toönıuilm'asıını ifade eylemiş'tim ve 
Genel Kurulda buna işaret etmıiştim. Bu arada böy
le bir kuruluş kurulduğu takdirde; yani ihracat kre
di sigortasını üstlenecek bir kunül kurulduğu takdirde, 
bu kuıruUlun Devlet Planlama Teşkilatlına mı, yoksa 
ıbu husus kendisüıne Teşkiillat Kanunuyla verilim'iş bu
lunan Ticaret Bakanlığına mı bağlı olarak görev ifa 
etmıesli lazım geldiği hususunda Sayın Başbakan Yar
dımcısının düşüncelilerini rica etmiştim. 

İkinci olarak; Sayın Başbakan Yardımcısı, bugün 
'için İhracat kredi Sigortasına geçilmesinin gerekli! ol
madığını ifade buyurdular. Aksine, dünyada halen 
gelişmekte olan ülkelerde bile, bu arada özelikte, 
İran, Malezya, Güney Kore, Kıbrıs, Yunanistan ve 
daha 'bunun gibi henüz sanayileşmeye dönüşmemiş 
ülkelerde dahi bu sistemden lihracatın artırılması yo
lunda araç olarak; istifade edilmektedir. Tabiatıyla 
Sayın Başbakan Yardımcısının ifade ettikleri gibi, 
«konomiinin gelişımeslinıe de bağlı bu sistemin iıl/arl'e-
mösli. Ancak, ekonornli geliştikçe bu sigortadan muh
telif kuverttürler de ekonominlin gelişmesiyle birlik
te uygulanacaktır. Örneğin İngiltere'de 1919 yılında 
kurulimıuş, 6:2 sene olmuş, 1972'de ancak dış ülkeler
deki yatırımlar s'igorta edillmîiştir. 

Arz ederim. 
/BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
ıSaym HamıitoğuHları, buyurun. 
IBEŞtR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkam; 

sabahleyin sorduğum soruya değerli Bakanımız kar
şılık vereceklerini söyllemlişllerdi. 24 Ocaık'tan bugü
ne kadar mili ekoooni'ide yer alan kanamalardan bi
ri öflarak kapatılan ştirketlerin sıayısınt, üretim dala
rına göre dağılışını rica etmlişıtim, ona cevap intizar 
ediyorum. 

Bir de; bu yıl ne ölçüde buğday ithal edeceğiz, 
ne ölçüde yağ ithal edeceğiz? Bir tarım ülkesi o t a 
Türkiye'de, kendi kend'ine yeten üllkellerden biri olan 
Türkiye'de tarım alamındakli bu başarısızlağın neden
lerini nasıl izah Gitmektedirler? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkıîıç, buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Başba

kan Yardımcısına ve 'Hükümete ihracat konusunda 
gerçekten 1981 yılında sağladıkları başarıdan dolayı 
kendilerini tebrik eder, bize verdiği bilgilerden dola
yı da teşekkür ederim. 

Ancak, tarımda % 38Uiik bir artış olduğundan 
bahsettiler. Yalnız, kendileri de çok iyi bilıiyorlıar ki, 
tarımın bazı kaynakları önümüzdeki senelerde aynı 
başarıyı gösteremeyebiiir. Sebebi : Kredi olanakları 
maalesef çok sınırlıdır ve kredi verilmesi üreticiyi 
pişmıan edecek derecede yavaş yürümektedir ve ada
letsiz dağılmaktadır tarım kesimi arasında. Bu ko
nuda lütfedip bilgi verirler mi bir? 

İkincisi; ihracatı bizzat uygulayan Ticaret Ba
kanlığıdır. Teşvik ve Uygulama Dairesi Devlet Plan
lama Teşkilatına bağlıdır ve Teşvik ve Uygulama 
Dairesinin ihracat vergi iadelerinde aynı ürünün iki 
ayrı kalemlinde ayrı ayrı vergi iadesi uygUlamaiktâ-
dır ve % lGO'den daha fazla uygulamaktadır. İsim 
sormak isterseniz arz edebilirim. Örneğin; yumurta
ya P/o 20 ihracat vergi iadesi uygulanıyor, Türkiye' 
de işlendikten sonra dışarı satılan civcive % 7,5 ver
gi iadesi uygulanıyor, acaba bunun sebebi nedir, Ti
caret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı arasın
da bir diyalog noksanlığı mıdır? 

Üçüncüsü; Sayın Bakan konuşmasının son kıs-
mında madenlerimizin ihracından 1 milyar (Hatta 
biz çok daha fazla tahmin ediyoruz) gelir, döviz el
de edebiileceğini buyurdular. Gerçekten bu memleke
tin coğrafik durumu itibariyle henüz daha çıkarıla
mayan ve keşif edilemeyen (büyük madenlerle dolu 
olduğuna inanıyoruz. Yalnız, ben çok iyi biliyorum, 
bunu yıllardan beri cevher olarak, toprak olarak sa
tıyoruz. Acaba hu konuda (Mademki yabancı ser
mayeyi Türkiye'ye getirme teşebbüsü vardır, buna 
açıklık kazandırılmıştır)' bir an önce ıbu madenlerimi
zi, bu cevherlerimizi işledikten sonra satmayı ne şe
kilde düşünüyorlar, böyle bir planları var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Samsunlu, buyurun efendim. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başbakan Yar

dımcısından iki önemli soru hakkında bilgi isteyece
ğim. 

•Birincisi; 12 Eylül'e gelişimizde ülkemizdeki üni
versite kesimlinin katkısı, durumu epeyce tartışılmak
tadır. Ben de o kesim içinde, üniversitede bir öğre
tim üyesi olarak bulunan bir kimse olarak, üniversite 
mezunu gençlerin işsizlik sorununu Başbakan Yar
dımcısının bilgisine sunmak istiyorum. Teknik branş
lar haricinde üniversiteyi bitiren gençler bulgun halen 
anne ve babalarının ceplerine koyduğu harçlıkla ida
re etmeye gayret etmektedirler. Acaba bu gençlere 
kısa bir sürede alınan tedbirleri büyük miktarda 
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sarsmayacak şekilde tekrar iş sahalarının bulunması 
mümkün olacak mıdır? Devletimiz bunu prensipleri 
ve politikaları icabı açamayacaksa, alınacak ekono
mik tedbirlerle diğer kesimlerde bu sağlanabilecek 
midir? Yoksa, gençlerin sakinliğini uzun bir süre 
beklemek yerinde olmaz veya bizi bu bekleyiş ya
nılgıya götürebilir. 

İkinci sorum, ki bu soru herkes tarafından sorul
muş olabilir; fakat ben kısa bir cevap izni isterim. 
20 yıl emeklilik konusu Hükümetimizin getirdiği bir 
Yasadır. Muhakkak ki, kendileri bizlerden daha çok 
derinlemesine bu konuyu tetkik etmişlerdir. Bizim 
bakış açımız yüzeysel kalabilir ve bunun bilinci için
de sorumu soruyorum : 20 yıl emeklilik hakkından 
faydalanmak için müracaat edenlerden yararlı olan
lar, mesaisine ihtiyaç duyulanlar devlet hizmetinde 
tutulacaklardır. Kendilerinin bugüne kadar hizmet
leri kâfi miktarda yeterli görülmeyenlerin, sıhhat du
rumları müsait olmayanların emekliliklerine müsaade 
edilecektir. Bazı memur vaıtanıdaşlıarıimız şu soruyu 
bize iletmektedirler : «iBu Kanun tembeli ödüllen
dirmektedir, Devletine sahip çıkanı cezalandırmakta
dır» şeklinde bir ibareyi devamlı duymaktayız. Biz 
buna ihtimal vermiyoruz. Devlet büyüktür, tüm mil
letinin ve memurlarının! bir noktada babasıdır, böyle 
bir yanılgıya gideceğini tahmin eitmiyoruz; fakat 20 
yıl emeklilik işleminin uygulanmasından sonra Dev
lette kalanlar acaba aynı hassasiyetle görevlerine sa
hip çıkacaklar mıdır, yoksa onlar da o günden son
ra kendilerinden önce ödüllendirilenler gibi ödüllen-
dirilebi'lmek için Devletin (görevlerini askıya mı ala
caklardır? Acaba kendilerine şu imkân verilemez mi: 
«Bu Yasa çıktığında 20 yıl hizmetini doldurmuş olan
lar, Devletin hizmeti için değerli onduklarından do
layı emekliye sevk edilmediklerinden, kendilerine 
her an emekli edildiklerinde, aynı durumda olanların1 

faydalandığı haklar sağlanır» diye bir imkân verile
mez mi? Ancak bu takdirde Devlete hizmete devam 
edecekler, kendilerinin Devlet için gerekli olduğuna 
inanacaklar ve bu imkândan faydalanacaklardır. 

Sorularım budur; arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 'sorulan kısa rica edeyim. 
Sayın Devrimseli buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başbakan Yar

dımcımızın açıklamalarına ben şahsen çok teşekkür 
ederim; fakat şöyle bir imaj yaratıldığını sanıyorum: 
Bugün ekonomimizin geldiği başarılı noktanın nede
ninin 24 Ocak Kararları olduğu söylenmektedir. 
Acaba, 12 Eylül sonrasının, iş yerlerimin tam kapa-
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siteyle çalışma hususunda getirdiği zorunluluk, ge-
nellikle bazı grevlerdeki yasaklama ve işçi çıkarma-̂  
daki yasaklama gibi ve sosyal hayata 12 Eylül son
rasının getirdiği huzur ortamının bunda payı ne
dir? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Eray, buyurun efendim. 
A. NEDİM ERAY — Sayın Başkan, Sayın 'Baş

bakan Yardımcımız, personel politikasıyla ilgili ver
dikleri izahatta, devlet kadrolarında daha nitelik! 
ve az sayıda personel kullanılmasının esas alındığına 
dair beyanlarda bulundular. Sadece memurların sa
yışımı azaltmak ve nlitelıiklerlinü çoğaltmanın teşkila* 
tın iyi çalışmasında yeterli olmayacağı kanısında-t 
yım. 1960'h yıllardan beri üzerinde hassasiyetle ça
lışılan merkezi devlet teşkilatının planlanması konu
su ele alınmıştır; yani bakanlıkların 'bir standarda 
glöre teşkilatının yeniden gözden göçMtaesi ve bir re-
organıizasyon kamusu vardır ve Türkiye'de kırtasiye
ciliğin önlenmesiyle yakından ilgili bir konudur, 
Acaba, bugünkü Hükümetimiz bu çok esaslı ve üze
rinde bütün bürokratların hassasiyetle durdukları 
konu üzerinde Hükümetimizce bu donemde yapılan 
bir çalışma var mıdır? Bunu istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Açan, buyurun efendim. 
HAMDİ AÇAN •— Efendim, soru soran sayın 

parlamenterler sorunun cevabım da kendileri ver-< 
inektedirler. Buna dikkat edilmesini arz ediyorum.) 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Soyer, buyurun efendim. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, Sayın Baş

bakan Yardımcımız konuşmalarının içerisinde, 24 
Ocak Kararlarından sonra buigüne kadar geçen dö
nem içerisinde bazı çevrelerim «Ekonomide durgun-ı 
fufc var» iddiasının, kendi vermiş olduğu rakamlara 
dayanarak doğru olmayacağım ifade ettiler. «Ekono
mide durgunluk, resesyon yoktur» buyurdular. 

1980 yılından buigüne kadar geçen dönem içeri
sinde ekonominin iki tane sürükleyici sektörü var; 
otomotiv sanayii ile inşaat sektörü. Bu iki sektöıi 
malumuâliniz ekonominin lokomotifidir. Bu iki sek
törde acaba buyaırduğunuz, konuşmanızda, «Dur
gunluk yoktur» diye ifade ettiğiniz sözlerden, bu 
dönemde bu iki sektörde şu günden veyahut iki se
neden beri bir gelişme var da, bir hareket var da 
buna dayanarak mı söylüyorsunuz? Bunu Sayın Baş
bakan Yardımcımızdan öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
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PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, ben kürsü
de konuşmamı yaparken, önemli yatırımlarda dış 
paraya olan İhtiyacın ne kadar büyük boyutlara ulaş
tığını arz etmiştim. Aslında Sayın Başbakan Yar
dımcımız da en az bizim kadar bu konuyu 'bilmekte
dir. 1985'lerden sonra 20ICO yılına kadar Türkiye'nin 
devreye sokması gereken 120 milyar kilbvatsaatlik 
ibir potansiyeli vardır. Ancak, arz ettiğim gibi, dışa
rıdan temin edilen krediler gittikçe azaltmış ve haltta 
kurumuştur. Biraz evvel kendileri de burada' lütfe
dip söylediler; ikili anlaşmalarla, yani kliring sis
temle Doğu Blbku ülkelerinden temin edilme imkânı 
da zaten yok gibidir. Bu durumda Türkiye'nin ener
ji potansiyelini harekete geçirmek için acaba bun
dan sonra yapılması düşünülen enerji yatırımlarının 
dış finansmanı ne şekilde yapılacaktır? Bunu lütfet
sinler. 

Teşekkür ederim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Var dal, buyurun efendim. 
'İSA VARDAL — Efendim, 12 Eylül olayından 

sonra gerek mili gelirde, gerekse ihracatta arıtımlar 
olmuştur. Enflasyon düşmüştür. Buna karşılık, buna 
paralel olarak işsizlik oranında bir azalma var mı
dır, yok mudur? Yoksa nedenleri? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Başbakan Yardımcımız. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

iSuallere kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Bir 
tanesi istatistikle ilgili. Benim okuduğum enflasyon 
rakamları, 'bir kere daha tavzih edeyim, şimdi oku
duğum rakamlar Ticaret Bakanlığı toptan eşya fiyat
ları endeksidir, ve yıibaşı-yilsionu rakamları; yani yıl
başından yılsonuna kadar olan artışları veriyor. Kü
suratlarını atarak, yuvarlak olarak söylüyorum; 
1977'de % 35, 1978'de '% 49, 1979'da }% 81, 1980'de 
1% 95, 19811 "de (son bir ayı tahmin edilmek suretiyle) 
|% 26. Tabii 'bunlar senebaışı-senesonu rakamları. 
Bunların yılık ortalamaları var. Bunlar, onlardan 
farklıdır. Ona da ayrıca arkadaşlarımız arzu eder
lerse İbakalbilirler. 

Bir de «Tüketici fiyatları endeksi» tabir ettiğimiz 
'veya «Geçinme endeksi» dediğimiz endeksler var. 
Bu endeksleri de iki üç yer çıkartıyor. Bir tanesi îs-
tanlbul Ticaret Odası, istanbul'a ait çıkartıyor, diğeri 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi, Ankara ve İs
tanbul'a ait çıkartıyor, ayrıca Devlet İstatistik Ens

titüsü de tüketici fiyatlarını 10i-1'2 şehir için çıkar
tıyor. 

Bunlarda benim 'bildiğim kadarıyla kira miktarı 
yoktur. «Bildiğim kadarıyla» diyorum, belki Devlet 
İstatistik Enstitüsünün 'bazılarında olabilir, tam ola
rak bilemiyorum; fakat genellikle yok olduğumu bili
yorum. 

Tüketici fiyatları endeksleri gerek İstatistik Ensti
tüsünün olsun, gerek İstanbul Ticaret Odasının olsun 
gerekse Ticaret Bakanlığının olsun, rakamlar !% 27 
ile '% 32-33 arasında değişiyor; ama gösterdikleri bir 
trend var, yani yılbaşı-yılsonu rakamları. Bu aşağı 
yukarı yıl içerisinde enflasyon 'hızının tüketici fiyat
ları 'bakımından '% 30'lar civarında olduğunu gösterir. 

Ben konuşmamda 1979 yılı için kendi talhminimi 
söyledim. Dikkat ederseniz resmi rakamı verdim. 
«1979 yılı, toptan eşya fiyat artışı yılbaşı-yılsonu iti
bariyle (Ticaret Bakanlığının) 1% 8U'dir, 1980 yılının 
ı% 95'tir.» dedim. Bu rakamları söylerken şunu da 
ifade ettim: 1979 yılında çift fiyatlar vardı. 1980 yı
lında çift fiyatlar yoktur, fiyatlar serbest bırakılmış
tır. Karalborsa fiyatları birçok hallerde endekslere in
tikal edemez, yani hakiki piyasa fiyatları dediğimiz 
şeyler endekslere intikal edemez. Misal mi istiyorsu
nuz? Demir fiyatı piyasada 40 liraydı o tarihlerde; 
ama Karabük'ün fiyatı 20 liraydı. Ne vakit ki ka
rarlar alındı, fiyatlar serbest bırakıldı, demir fiyatla
rı piyasa fiyatlarına yaklaştı, 39 liraya geldi; endeks
lere geçen o rakam oldu, 'Buna 'benzer aynı şekilde 
çimentoda da aynı şey vardır, diğer kalemlerde de 
aynı şey vardır. 

Oradan şuna geleceğim: Birden 'bire Şubat ayında 
endeks yüzde 29 gibi bir artış göstermiştir, 1980ı Şu
bat ayında. Bir endeksin bu kadar bir ayda artış gös
termesinin 'bir 'basit izahı var; daha evvel olmuş bir 
enflasyonun resmen kaydedilmesi şeklinde ifade ettim 
ve benim yaptığım tahmine göre bunun asgari yüzde 
15'i, bir sene evvelden meydana gelmiştir, gerisi için
de bulunulan sene içinde meydana gelmiştir, diye İbir 
hesap yaparsam, bu takdirde il979 yılı enflasyonu yüz
de 1110 civarına gelir ve 19801 yılı enflasyonu da yüzde 
95'den yüzde 70'e iner diye tahmin ettim. Bu 'benim 
tamamıiyle şalhsi tahminimdir, herhangi İbir resmi ra
kam değildir. Sırf bu nüansı göstermek için yaptım. 

'İhracat kredi&i konusuna gelince: Kanun şu anda 
Bakanlar Kurulunda 'görüşülmüş değildir. Bakanlar 
Kurulunda görüşüldükten sonra tabiatıyla bu kanunda 
bu sistemin, sigortanın nereye bağlanacağı orada ka
rar verilecektin Devlet Planlama Teşkilatı kendisine 
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bağlanmasını isteyebilir veya o şekilde düşünebilir. 
Maliye 'Bakanlığı kendisine 'bağlanmasını tisteyelbilir. 
Ticaret Bakanlığı da öyledir. Netice karar talbiyaıtıyla 
Bakanlar Kurulunda verilecektir; ama 'biz şu ama ka
dar böyle bir ihtilal olduğunu da bilmiyoruz. (Kanun 
önümüze de gelmiş değil. 

Sigorta meselesinde zannediyorum esas olan, bir 
misalle söyleyeceğim, Türkiye'ye Almanya 'büyük ih
racat yaptı; geçtiğimiz yıllarda 19'76-1977-11978'fö 
yıllarda 'büyük ilhracat yaptı. Bir kısmı kredili 
bir kısmının parası ödenecek hemen. Bu paraları bi
zim transfer imkânımız olmadı, ödeyemedik. Benim 
bildiğim kadarıyla Alman sigorta sistemi Hermes, bu 
yüzden alıcılarının, yani satıcılarının mühim bir kıs
mına yüzde 85 paralarını ödedi. Hatta Hermes devam 
ederken, yani Hermes belli bir noktadan sonra Tür
kiye'ye ihracatı sigorta etmemeye başladı; çünkü, öden
me olmuyor diye. O noktaya gelinceye kadar Alman 
ihracatçısı şu formülü çalıştırıyordu, gayet enteresan 
size söyleyeyim; Türkiye'den parasını alamayacağım 
biliyordu; ama Hermes'ten parasını alacağını biliyor
du. Malına yüzde 15 zam yapıyordu, size satıyordu. 
Hermes'ten de tabiatıyla yüzde 15 eksiğiyle; ama ha
kiki fiyatıyla parasını geri alıyordu. Şimdi, ihracat 
sigorta sistemlerinin esas mahzurlarından bir tanesi de 
bu söylediğim hadisededir. 

Şimdi, bizim müteşebbislerimiz geliyorlar, diyorlar 
ki, «Sigorta yaptırsanız biz Libya'ya daha fazla mal 
satarız veya iran'a daha fazla mal satarız...» îyi gü
zel; ama o vakit gayretlerini de eksik edecekler. Na
sıl olsa Devlet parayı ödüyor diye onlar gerekli gay
reti göstermeyeceklerdir. Benim kaynaklarım limitli. 
Biz bu kadar Alman Devleti gibi zengin değiliz, so
nunda onlar bile ödeyemediler. Yüzde 85 ödememiz 
mümkün değil. Onun için diyorum ki, biz daha şu sı
rada ihracat kredisi doğru dürüst veremiyoruz. İlk 
önce onları artıralım, bizim ihracatçımız da biraz ala
cağının peşinde koşsun. Herhalde sigortayı da yavaş 
yavaş geliştikçe, kaynaklarımız arttıkça sigorta siste
mini de getirelim. Bugün sigorta sistemini getirsek biz 
'Batının ileri memleketleri gibi yüzde 85'ini ödeyeme
yiz. Kanaatımca en fazla ödeyebileceğimiz yüzde 50 
veya 60'dır. Bu gibi konular var, bunu açıklamak is
tedim. 

Şimdi, Sayın Hamitoğulları'nın sualine gelince; ta
biatıyla sorduğu sual için Ticaret Bakanlığından ge
rekli malumatı alacağımı söyledim, aldıktan sonra da 
size yazılı olarak veririz. Müsaade ederseniz, çünkü 
sorduğunuz sual oldukça teferruat isteyen bir sualdir. 
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Eğer bu malumat Ticaret Bakanlığında, (ki, iflas eden, 
kapanan şirketlerin durumu oraya geliyor) gerekli şe
kilde varsa, bu malumatı sizlere yazılı olarak veririz. 

ikinci sualinize gelelim; buğday - yağ. Bizim ta
kip ettiğimiz ekonomik politikada şu malı Türkiye'de 
üretiyoruz, bunu ithal etmeyelim, şu malı Türkiye'de 
üretmiyoruz, bunu ithal edelim diye bir şey yok. Biz 
bütün sistemimizi alıştırmaya çalışıyoruz ki, siz hem 
ithal edersiniz, hem ihraç edersiniz. Buğdayı bugün 
ithal de ederiz, ihraç da ederiz. Nitekim ithal ettiği
miz gibi ihraç da ediyoruz. Akıllıcası bu işte tüccar 
gibi davranmaktır. 

Size bir misal vereyim : Şeker bugün dünyada 300 
- 350 dolara düşmüştür tonu. Bizim maliyetimiz bu
nun çok üzerinde, pancar fiyatı yüksek olduğu için 
zannediyorum bizim maliyetimiz bugünkü fiyatlarla 
600 dolara yaklaşıyor, îran'lılar bizden şeker istiyor. 
Tabii basit bir maliyet hesabı yaptığınız zaman sata
mazsınız şekeri, mümkün değil; ama akıllıca davranır
sanız, dersiniz ki Iran'lılara, benim nakil avantajım var, 
300 dolar değilse bile 400 dolara satarım, çünkü ya
kınım; nakliye avantajımdan dolayı. 400 - 450 dolara 
iran'a satarım, aynı miktarı şekere dışarıda 300 dolara 
bağlanırım. Hem ithal ederim, hem de ihraç ederim, 
arada da 100 - 150 dolar fark kazanırım, stoklarım 
•da aşağıya iner. Onun için diyoruz ki, bu gibi konu
larda artık bu tabuları ortadan kaldıralım da, Türki
ye lüzum gördüğü zaman ithal da eder, ihraç da eder., 

Yağa gelince; aynı şey. Biz yağ ihracatım serbest 
bırakıyoruz, isteyen margarin üretir ve istediği yere 
de satar; ama buna mukabil hamyağı da libere ettik.: 
Buyurun dışarıdan hamyağı getirin, margarin haline 
getirin ve satın... Geçen sene bu şekilde Türkiye epey 
ihracat yapmıştır. Yoksa ihracat o kadar niye artıyor,, 
bu şekilde yollar da kullanıyoruz. Yapmak mecburi
yetindeyiz bunları. 

Onun için biz tarım ülkesiyiz, diye şunları biz üre
tiyoruz, bundan fazlasını dışarıdan almayalım... Ha
yır, katiyen böyle değil. Türk tarımı da dışarıya açı-: 
lacaktır. Dışarıdan icabında bazı ürünleri alacağım, 
«kârımı gördüğüm zaman ihraç edeceğim, 

Bir misal daha vereyim, mesela mısır. Geçen se
ne mısır Türkiye'de 45 liraya kadar çıktı. Bütün ta
vuk üreticileri büyük sıkıntıya düştüler. Tavuk etinin 
tabii ona göre fiyatı artamadı. Neticede uzun müca
deleler ettik; ama mısır ithalatı serbesttir bugün ve 
ben size garanti ederim, fiyatı 30 - 32 lirayı da geç
mez. Geçmeyince de tavukçuluk daha iyi canlanır.; 
Gaye mısır istihsal etmek değil, tavuk ilhraiç etimek. O 
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çok daha önemli hedef olması lazım. Burnumuzun 
dibinde Irak'ı var, Suriye'si Var, iran'ı var, bunların 
hepsi et diye bakıyor. Niye biz bunları ucuz ucuz ya
pım ihraç etmeyelim?.. Onun için, dikkat ederseniz 
yem politikasını da değiştirdik. Dışarıdan Türkiye 
yem alıyor. Yemi hatta zamanında ihraç da ederim, 
zamanında ithal de ederim. Niye elimizde daha fazla 
stok tutalım? Mümkün olduğu kadar bu politikaları 
götürmemiz lazım. 

Tarım kredilerinde biz de biliyoruz, genel olarak 
kredi sistemimiz dardır, bunu kabul ediyorum. Tabia
tıyla kabul etmek lazım ki, kredileri fazla da aştığımız 
zaman Türkiye'de problemler meydana gelir. Bunun 
bir dengesi var. Tarımdaki sıkıntımız şu; tarım kredi
leri sanayi kredilerine göre oldukça düşüktür, yüzde 
22. Sanayi kredileri bugün yüzde 60'ın üzerinde; iç 
sanayi. İhracat kredileri de yüzde 22 civarında, süb-
vansiyone edilen krediler. Tabii bir tarafa fazla kredi 
verdiniz mi, böyle büyük marjlar doldu mu, oradan 
oraya kaçak olur; aynen çift fiyatlar da olduğu gibi. 
Onun için burada fevkalade dikkatliyiz; ama elimiz
den geldiği kadar, tarımda bu sene biraz daha ileriye 
giderek, özellikle hayvancılığı büyük çapta geliştirmek 
için birtakım adımlar atılmıştır. Ziraat Bankasının 
kredi programı yeni 'baştan gözden geçiriknâşür. Ümit 
ederim ki, Türkiye'nin, kaynakları geliştikçe, özellikle 
bu tarım satış kooperatifleri meselelerini hallettikçe; 
çünkü, oralara çok büyük kaynak israfı yapıyoruz, o 
israflar asgariye indikçe Ziraat Bankası çiftçiye daha 
iyi kredi verir hale gelebilir. Ama maalesef onun ye
rine bir destekleme fiyat politikasıyla biz büyük çapta . 
elimizdeki kaynakları azaltmaya, yanlış kullanmaya 
doğru gitmişiz. Onun yerine çiftçimize daha fazla kre
di versek, çok daha iyi olacağı kanaatındayım; ama 
maalesef bunları birdenbire de yapmamız mümkün 
değil. 

Bu vergi iadesi konusunda arkadaşlarımın bana 
verdiği izahat şöyle : Damızlık civciv ihraç etmek is
temiyorlar. Onun yerine yumurta ihraç etmek istiyor
lar, çünkü daha çok damızlık civcivi Türkiye'de kul
lanmak istiyorlar. Onu bir kere daha gözden geçire
yim, eğer damızlık civciv ihracat imkânımız varsa, 
yerli istihsali bozmadan, yerli tavuk üretiminin veya 
yumurta üretiminin yapılması icabeder. 

Madenler konusunda bir kanun tasarısı Güvenlik 
Konseyindedir. Ümit ederim Etibank idaresi, elinde 
yüzlerce maden vardır, mekşuf maden veyahut da 
ruhsatı verilmiş, fakat işletilmeyen yüzlerce, hatta bin
lerce maden olduğu söylenir, bu madenlerin yerli -
yabancı birçok kimselere açılması konusunda bazı faa-
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liyetleri var; biz de teşvik ediyoruz. Çünkü boş yere 
duracağına, onu işletecek kimseler bulunacaktır. O iş
letmeyi bir an evvel yapmamız lazım; ama onun için 
ilk önce Konseyde olan kanun tasarısının özellikle bir 
daha Türkiye'de devletleşme işlemi yapılmayacağına 
emin olunacak tarzda çıkması lazım. Çünkü kimse ma
dencilik sahasına ciddi yatırım yapmaz, eğer başınız
da «Demokles'in kılıcı» gibi, ertesi şene devletleştir
me şansınız var ise... Onun o şekilde ayarlanması ica-
hediyor. 

Ben tabii burada 12 Eylüle gelişte şunun bunun 
katkısını, üniversitenin katkısını münakaşa etmek iste
miyorum. Çünkü eski yaraları, eski problemleri deş
menin bir büyük faydası yok. Biz daha çok ileriye 
bakmak mecburiyetindeyiz. 

Yalnız işsizlik konusunda, özellikle üniversite genç
liğinin, maalesef yılların getirdiği yanlış milli eğitim 
politikasının sonucudur. Muhtelif tarihlerde planlarda 
devamlı olarak teknik eğitime önem verilmesi, tek
nik liselere önem verilmesi söylendiği halde, politika
nın kolay tarafı, her tarafa lise açılmıştır. Şimdi bun
dan bir dönüş var; ama bu dönüş kolay değil. Müm
kün olduğu kadar gençlerimizi bizim daha ortaöğre
tim kademesinden teknik sahalara doğru itmemiz la
zım. Teknik sahaya ittiğimiz zaman, bunlar üniversite
ye giremeyince bir mesleğe gitmeleri çok daha ko
lay oluyor ve onun talebi de vardır. Yani Türk sana
yiinin bu noktada büyük talebi de vardır; ama maale
sef şimdiye kadarki uygulanan politika binlerce, yüz-
binlerce genci üniversiteye doğru yolcu etmiştir. Ümit 
ederim ki, bundan sonra milli eğitim politikasında çok 
köklü değişiklikler yapılarak bu talep, üniversiteye ta
lep asgariye indirilir ve daha çok ihtiyacın olduğu tek
nik sahaya, diğer meslek sahalarına doğru gençlerimiz 
yönlendirilir. 

İşsizlik, aslında Türkiye'nin genel proglemidir. Ya-
ın;i sadece bir ünivensıite konusunu ele alamayız. Tabii 
o bir münevver işsizliği dediğimiz oldukça zor bir iş
sizliktir, onu da kabul ediyorum; ama genelinde işsiz
liği çözebilmenin yolu, Türkiye'nin kalkınma hızını 
daha yukarıya çıkarmaktır. 

Maalesef orada da şöyle bir durumumuz vardır : 
Konuşmamın başında dahi anlattığım gibi, geldiğimiz 
başladığımız nokta Türkiye'nin fevkalade kötü bir 
devresidir. Ekonomikman biz sıkıntılar içerisinde idik. 
Bırakınız yeni yatırım yapmayı, mevcut fabrikaları-
mızı çalışltırmayı ilk ıhedef aldık. Zaten onları çalıştır
madan yeni yatırımlara gitmenin de manası yoktur; 
ama ümit ediyorum ki, onlar büyük çapta geçmiştir. 
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Tabii Önümüzde çok problemimiz var daha, onu da 
ifade edeyim. Bütün problemlerin çözüldüğünü kati
yen söylemek istemiyorum. % 7'lik bir kalkınma hı
zına Türkiye'nin 1 - 2 sene sonra erişebileceğine inan
cım var. % 7'lik ve üzerinde bir kalkınma hızı işsizlik 
meselesinde önemli bir çözüm getirir. Yani işsiz sayısı
nı artırmaz, azaltır; ama gene işsizlik meselesi daha 
Türkiye'nin, önümüzdeki 10 senesinin, 15 senesinin 
problemidir. Çünkü bu nüfus artışında, bu imkânlarda 
işsizliği kolay kolay çözmek de mümkün değildir; ama 
% 7'niıı üzerine çıkarsak, bunu azaltmaya doğru gi
debiliriz kanaatındayım. 

Bu 20 yıl emeklilik konusu... Tabiatıyla şöyle, si
zin söylediğiniz gibi bir inanışı biz de duyduk. Yani 
işe yaramayan taltif ediliyor, işe yarayan bir nevi ce
zalandırılıyor. Halbuki düşünce öyle değil. Düşünce, 
tahmin ediyorum, biz işine; yani ayrılmasını istediği
miz, kendi gönlüyle ayrılmasını istediğimize de yumu
şaklık yapalım, biraz daha imkân verelim. Yani ayrı
lırken meyus olmasın diye düşünülmüş bir sistem. Ta
biatıyla ayrılmaya müsaade etmediklerimiz bakımın
dan sanki ayrılanlara bir nevi müfakatmış gibi olu
yor; ama şunu da kabul etmek lazım : Personel reji
minde düzeltmeler, yaptığımız, yapmak istediğimiz dü
zeltmeler özellikle yukarı kademedeki personele doğru 
kalanlara fayda getirecektir, onu ifade ederim. 

'Konuşmamda dikkat ederseniz «ekonomik prog
ram» dedim; ne 24 Ocaktan, ne de 12 Eylülden bah
setmedim. Çünkü, muhtelif şekillerde bahsediliyor 24 
Ocak kararlarından. iBu, programın başlangıcıdır; ama 
hiçbir zaman şu şöyle olmuştur, bu böyle olmuştur, 
bu mukayeseye de gitmedim. 'Doğru da değil muka
yese etmek. Söylemek istediğim şu : Sual sorulmuştur 
bana. «12 Eylül olmasaydı Ibu kararlar; yani vak
tiyle alınmış kararlar acaba netice verir miydi?» 
(Kendilerine ifade ettim, sual soranlara. Dış 'basın
dan sordular. İBu mdticeleriı alamazdık dedim. Ala
mamamızın da sebebini izah ettim, Sebebi şudur: 

(Türkiye'de anarşi devamlı sakilde yükseliyordu. 
Anarşinin olduğu bir memlekette ekonomik güven 
yoktur, ortam yoktur. Yani siyasi istikrar olmayan 
Ibir 'memlekette zaten ekonominin bazı mümkün 
değildir. iBıirinci sebep bu. 

llkineisi, bir an için anarşinin olmadığını farz-
©delim; bu programlın önemli bir sütunu vergi ka
nunlarıydı. Maalesef o zamanki parlamentolardan 
fou kanunların geçirilmesi mümkün olmamıştır. Bu 
kanunlar geçkilemediği için de program sanlki tek 
ayaklı, yarım ayaklı kalmıştır. Çok şayanı şükran

dır iki, 12 lEyliüTden sonra, 3 ay gibi kısa bir za
manda Türkiye'min en önemli bir vergi reformu ya
pılmıştır. Haltta ıbu som vengi kanunlarıyla bunun son 
aşamıasi da tamamlandı ve vergi sistemlimiz tam ye
rine oturtulmuştur. 

IBunlar olmasaydı biz ıBütçeyi denkleştiramezdik 
ilk önce. Bunlar olmasaydı enflasyon hızını bu ka
dar aşağıya çekemezdik, bu kadar netltir; ama ben 
meseleyi sadece bir program açısından aldım. Hü
kümetin programımı size ısöylüyoruım ve içinde bu-
lunduğuımuz hükümetin programı da Ibu program
dır diye ifade etmişimdir. 

«iEkomıoîTiide durgunluk var mı yok mu?» sualini 
şöyle cevapladım Sayın Soyer: 1981 yılı sanayideki 
milli gelir artışı son rakamlara göre % 8'in üzerin
dedir. Tabii sizim tabirinizi© otomotiv ve inşaat 
sanayii ekonominin iki çekici sektörüdür. Bu datıa 
ziyade Amerika'da doğrudur yani eğer memleketleri 
düşünürseniz, bizdeki otomotiv Sanayii bu kadar ge
niş değil; ama Amerikan -ekonomisinde, biliyorum 

, iki büyük sektör tam tarif ettiğimiz gibi, bir tanesi 
otomotiv sanayiidir, diğeri inşaat, mesken inşaatıdır. 

İBiizde otomobil, kamyon, otobüs, minibüs ve 
saire imalatı var. 198:1 yılı içindeki rakamlara bak
tığınız zaman durgunluğun veya istihsal azlığının 
sadece otomobilde olduğunu görürsünüz.. 'Buna mu
kabil traktörde, kamyonda, çekicide, otobüste ciddi 
şekilde artışlar vardır. Yani otomotiv sanayii deyin
ce, eğer durgunluk derseniz sadece otomobil sana-
yiindedir 19811 yılı içinde, otomdtiv sanayiinde de
ğildir. 

' İnşaat sektöründe size iştirak ederim. İnşaat sek
töründe bir durgunluk vardır. İnşaat sektöründe yal
ınız durgunluğu şöyle ifade edeceğim: 1978 - 1979' 
um aşırı talebi kalmamıştır. Yani esas sebeplerden 
bir tanesi bu. Kim ev yaptırır. Evi olmayan yap
tırır; ama daha çok tasarrufu olan yaptırır. Yani 
ikinci daireyi alanlar umumiyetle (tasarrufu olan
lardır. O tarihlerde tasarrufuna bir gelir gıetirme 
imkânı yoktu, onun için apartman dairesi alıyordu, 
para da değerini kaylbediyor diye. 1980 - 198H sene
sinde özellikle parasını değerlendirecek imkânlar çık
tığı için tasarrufunu o yönde kullanmıyor. Yani ev 
inşaatının biraz aşağıya doğru gitmesinin anase-
ibebi budur. Zamanla enflasyon aşağıya indikçe ev 
inşaatı ekonomik hale gelecektir. Yüksek faizler aşa
ğıya doğru çekilecek, onun yanında zammediyorum 
inşaat sektörü de harekete geçecektir. 

iBiz, inşaat sektörüne kolaylık olsun diye^ geçen 
tsene bir Konut Kanunu çıkardık. Bu sene bir 20 
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milyar lira enjefcte edilecektir. Ümit ©derim dalha 
Ibaşka enjeksiyonlar yapılır. Türkiye'min imkânları 
maalesef budur; ama bütiünüyle Ihier şeyi Iharekete 
geçireceğiz dersek, bu sefer açıkça söyleyeyim, dö
viz dengemiz bozulur. Bunların hepsıi (bir dengeler 
içerisinde gidiyor. Zaman içerisinde gidiyor. Zaman 
liçerisinde ekonomi 'geliştikçe, inanınız, inşaat sektörü 
de normal ıtemposuna gelecektir. 

Enerji konusunda Sayın ISanıoğlu'nun söyledik
lerine iştirak ederim. Türkiye'de enerji bir numaralı 
«sektördür, özellikle elektrik sahası. 

iBugün Türkiye'de bazı kuruluşlarda imalat yapıl
maktadır. TBMISAN Projesinin sön şeklini şu anda 
açıklayacak durumda değilim. Tabiatıyla bu «San» 
lı kuruluşların genel olarak bazı problemleri var. 
Yalnız şunu ifade edeyim, Türkiye'nin 'bu tesisleri 
yapması için, ille de kendisinin imallat yapması şart 
değildir; ama kabul etmek lazım ki, Türk ekonomisi 
gelişitikçe birçok şeyler Türkiye'de yapılacaktır. 
Yani, biz yapmayalım desek dahi, yapmayı düşün-
mesek dahi, ibirçok şeyler kendiliğinden Türkiye'de 
yapılacaktır. Öniümüzdeki hafta ilk defa Türkiye'de 
50 MW'Iıik, il 54 kilovathk bir transformatörün açı
lışını ben yapacağım inşallah. Bu şimdiye kadar 
yapılmamıştır, büyük Ibir transformatördür, bir Türk 
özel teşebbüs grulbu bu imalatı yapıyor. Bunun gibi 
/tahmin ederim biraz teşvik edersek, biraz kendi 
kendimize gelirsek, şu problemlerimizi biraz daha 
açıklığa kavuşıturursak Türkiye'de elektrik enerjisi 
sahasında, imalât sanayiinde de gelişmeler olacağı 
kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, bana sorulan sualleri genellikle 
izah ötmeye çakıştım, işsizlik meselesi de dahil; ama 
ümit ederim ki, dalha eksiklikler varsa, sayın üyeler 
her zaman sormakta serbesttirler. Çok teşekkür ede
nim efendim. 

Saygıilar sunarım. (Alkışlar). 

ıBAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Başba
kan Yardımcımız. 

ıSayın üyeler; Devlet Planlama Teşkilatı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

(Bölümlere geçilmesini toyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka'buıl edilmiştir. 

IBölümlleri okumadan evveli, bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bütçe 

cetvellerinin iki yıldan beri bütçe tasarılarına eklen
mediği görülmektedir. Bu Kuruluşum cetveMerinde 

ödemelenie ilgili 'bir dipnotu mevcut olup, persone
llin kazanılmış haklarının Jlhılâl edilmesi gibi bir du
rumun ortaya çıkmaması için, bir evvelki yıla atıfta 
bulunan maddeye Ibu kuruluşun da eklenmesini, ko
nunun Genel Kurulda açıkladığını sebeplerden do
layı çözümlenmesinin, Bütçe Kanununun ilgili mad
desinde ele alınmasını arz ve teklif ederim. 

Selçuk Kamtarcıoğlu 

IBAŞKAN — Bütçe - 'Plan Komisyonumuzun, 
Sayın Kanitarcıoğlu'mun ıbu önergesi üzerinde bir 
açıklaması olacak mı? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMÎL ÇAKMAKLI — Bir ufak açıklamamız ola
cak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Kamu personel rejimine ilişkin bu tip önergeler 
Komisyonumuzda pek çok karşımıza geldi. Bu ve 
dalha sonraki önergeyi de, baz olsun diye, kamu 
personel rejimine lilişkin çok kısa bir açıklama ver-
ımek ve bu önergeyi 'oraya dayamak istiyorum. 

(Mevzuatımızda personel rejimi, 657, 926, 1765 
ve '2556 sayılı Kanunllarla düzenlenmiş ve bu Ka-
munlara dayalı dört Itür istihdam şekli geliştirilmiş
tir. Birincisi, Devlet Memurları Kanunu ki, devlet 
memurlarını ilgilendiren hüküm bütçemizin 110 
Iharcama kalemini illgiendirmöktedir. 

İkincisi, sözleşmeli personelle ilgili istihdam 
şeklidir ki, 1)20 harcama kalemini ilgilendirmek
tedir. 

Üçüncüsü, geçici personelle ilgili istihdam biçi
midir, 390 harcama kalemini ilgilendirmektedir ve 
nihayet işçi istihdamına ilişkin 130 ve 390 harcama 
kalemlerini ilgilendiren hususlar vardır. 

DPT Bütçesine ilişkin Ibu konuda, Sayın Kantar-
cıoğlunun söylediği Ibeşinci tür istihdam şekli ola
rak geçmiş yıllarda gelişltirilımiştir. Şöyle Ibir 'gelişme 
olmuştur : 

DPT Bütçesine, DPT kadroları ve bu kadroya 
ilişkin bir dipnot teamülü getirilmiş; fakat geçen 
yıl 'Konseyin Bütçe - Plan Komisyonunda bu kadro 
cetveli ilgili bütçeden çıkarılmıştır. Çıkarılmasını 
müteakiben belli boşluklar doğmuştur. Esasen DPT' 
nin bu kadro cetveli ve dipnotu emekliliğe ilişkin 
birtakım hakları beraberinde getirmiştir, çıkarılma
sıyla da götürmüşltür. 

} 
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Şimdi, Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin ge
nel hükümler başlığını taşıyan 27 nci maddesinde 
ıbu ıkonunun görüşülmesi istenmektedir. K'omıisyon 
olarak yeri geldiğinde 'biz, ,bu konudaki 'görüşümüzü 
toölirtdbi'liriiz. Dolayısıyla önergenin yerindeliği ya 
da değiffiğinli burada değil, orada görüşmekte ve 
bu verdiğim genel çerçeve (içinde değerlendirmekte 
fayda mülâlh'aiza ediyoruz Komisyon olarak. 

Teşekkür ediyorum, arz ediyorum efendim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümetin önerge İle ilgili bir sözü var 

mı?. Yok. 
ıSayın üyeler; önergeyi, Bütçe Kanunumuzun 

kadrolara ilişkin genel hükümlerini :i)htiva eden 27 
nci ve 23 nci maddelerinin görüşülmesi sırasında 
dikkalte alınması uygun görülmüştür. O müzakere 
sırasında önerge dikkalte alınacaktır. 

Sayın üyeler; ıbölümleri okutuyorum « 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI BÜÎTÇBSt 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 665 838 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1VI Planlama hizmetleri 1 003 643 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ol
sun. (Alkışlar) 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Devlet istatistik Ens
titüsü Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın üyelerden bu Bütçenin tümü üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir sözü?.. 
Yok. 

O halde, bölümlere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 519 820 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. 'Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi 
ve değerlendirilmesi 339 683 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 234 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ve 
uğurlu olsun. (Alkışlar) 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1175) ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1175) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 5) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın üyelerimizden Sayın Doğan Gürbüz söz 
istemişlerdir. Buyursunlar. 

Yoklar mı?.. Yoklar. 
Buyurun Sayın Ay dar?.. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanlığın getir

diği bir prosedür vardı. Gayri resmi olmakla beraber 
komisyonlar birer konuşmacı görevlendirebilecekleri... 

BAŞKAN — Efendim, tabii Komisyondan ve 
Hükümetten bu konudaki görüşlerini soracağım. 

MEHMET AYDAR — Anlatamadım efendim, 
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BALKAN — Evet. Sayın Komisyonun, Sayın Hü
kümetin?.. 

KAMER GENÇ — Benim bir sorum var Sayın 
Başkanım. 

12 Eylül 1980 tarihinden önceki Toprak Refor
munda çalışan personel adediyle 12 Eylülden sonra 
çalışan personel adedi konusunda bir bilgi edinmek 
istiyorum. Azalma var mıdır?.. Azalma varsa nere
den ileri geliyor?.. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Ay dar siz görüşmek mi istiyorsunuz?.. 
MEHMET AYDA'R — Görüşmek değil, konuş

mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun buyurun, konuşmak isti
yorsunuz. Buyurunuz. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Bir görevi ifa etmek bakımından huzurunuzu ikin
ci kez bugün işgal ediyorum, özür dilerim. 

Yüce Meclisimize sunulmuş bulunan Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi nedeniyle bazı 
görüşlerimi ve düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

Türkiye'nin kalkınma sorunları arasında önemli 
yeri bulunan bir konu üzerinde konuşmamın zorlu
ğunu yine konunun tarihsel varlığına bakarak yen
menin kolaylığını düşünüyorum. 'Bilindiği üzere, tüm 
ekonomik faaliyetlerde gözetilen unsurlar arasında 
bir de doğa yer almaktadır. Toprak ise, doğanın te
mel unsurudur; kıttır. Miktarı artırılamamaktadır. 
Toprak, hem hayattır, hem de mezardır. Bu nedenle 
beşeriyetin var olduğu günde insan - toprak ilişkileri 
başlamıştır; devam etmektedir, devam edecektir. 

İnsan ve insanlık, üzerinde yaşadığı dünya topra
ğının ağır bedellerini ödemiştir, halen ödemektedir. 
Değişen haritalar, sağlanan bağımsızlıklar bunu vur
guluyor. Biz, tarih yapan, haritalar değiştiren, maz
lum milletlerin bağımsızlıklarına 'Büyük Atatürk'ün 
önderliğinde önder olan büyük bir milletiz. Dünya 
ölçeğinde rejim değiştiren ve milli misak ölçeğinde 
ülke coğrafyalarına Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
kazıyarak varlığımızla toprağımızın bedelini ödemi-
şizdir. Toprağın kutsallığı, vatan oluşundan, karın do-
yuruşundandır. 

Sayın Başkan; 
işte bu anlamdaki bir toprağın kendi öz sahiple

riyle olan ilişkilerini düzenlerken ne yapmak gerekti
ğini bugüne kadar tam ve olgun anlamda bir sonu
ca ulaştırmış değiliz. Sonuç sağlayamamanın gerçek 

j nedenlerini hepimiz bilmekteyiz. Bu da demokrasinin 
bedelidir; ancak, yanlış anlaşılmaları önlemek bakı
mından tarih takvimi içinde konuya ışık tutmak ge
reklidir. 

1876 Fransız İhtilalinde toprakların 3'te 2'sine 
sahip olan kral, aristokratlar ve kiliseden toprağın 
kendisi bizzat toprağı işleyenlere ve onun üzerinde 
yaşayanlara kan dökülerek intikal etmiş ve mülkiyet 
güvencesi böyle neticelendirilmişti. Türkiye'de Dev
lete ve vakıflara ait olduğu halde, üzerinde çalışan
ların mülkü olmayan topraklar 1925 yılında Aşar 
Vergisinin kaldırılması ve 1926'da Medeni Kanunun 
kabulü ile Türk köylüsü toprağına hukuki güvenceyle 
sahip duruma gelmiştir. 

Bu hukuku düzenleme Atatürk'ün büyük devrim
lerinden biridir. Mülkiyet sistemi, vergi düzeni ve 
hukuk güvencesi Türk köylüsünün toprağı kullanma
da gayretini, şevkini artırıyor, böylece çeşitlendiril
miş geniş tarımsal üretim elde ediliyordu. 1927 yılın-

I da 4,1 milyon hektar toprağımız işleniyor iken, 1933' 
te bu miktar 6,1 milyon hektara ulaşıyordu. Toprağı 

I kullanma ve tarımda prodüktiv sonuç sağlama böyle
ce mülkiyet güvencesine dayandırılmış oluyordu. Tek
nolojinin o günkü durumu gözetilince, Türk köylüsü
nü karasabanla; ama «iBu benim toprağım» diyerek 
hemen Kurtuluş Savaşından sonra verdiği tarım sa
vaşını çok iyi değerlendirmek lazımdır. Bu ülke top
rakları burcu burcu çiçek kokar; ama o çiçekleri, o 
bitkileri besleyen, veren toprak anada kanımız var-

I dır, canımız vardır. 

Değerli üye arkadaşlarım; 
I Olaylara hamasi bakmanın milli duygularımızı 

kabartan yanı vardır; ama bunu aklımızın önüne en
gel yapmadan, olayları ve tarihi gerçekleri irdelemek 
ve onlardan ders ve sonuç sağlamak zorundayız. Ata-

I rük milletine güvenen bir liderdir. Tarımsal devri-
I min nüfusun % 80'ini kapsayan köylü ile sağlanaca

ğını bilen ve bu nedenle de Türk ekonomisinin motor 
I gücü olarak Türk köylü ve çiftçisi olduğunu İzmir 

Kongresinde açıklıkla ve sitayişle belirtmiştir. O ta
rihlerde Atatürk, çoğunluk nüfusu belirleyen köylü 

I ve çiftçinin gelirini ve satın alma gücünü yükseltme-
I den ekonominin diğer sektörlerine doğrudan doğru-
I ya yönelmenin faydasızJığını çok iyi değerlendirmiş-
I tir. Dünyada ve Türkiye'de toprak reformu veya po-
I litik veya apolitik inceliğiyle toprak ve tarım reformu 
I amaç değil, herhalde demokratik kalkınma, refah, 
I mutluluk ve mülkiyet özlemi için olması gereken bir 
I araçtır. 

220 — 
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Değerli arkadaşlarım; 
Büyük ihtilaller, büyük darbeler ve büyük çal

kantıların temel nedenini hep ekonomik olaylar be
lirlemiştir. Türkiye'yi 1960'da 27 Mayıs'a getiren, 
12 Mart 1971'i hazırlayan ve 12 Eylül'de de Silahlı 
Kuvvetlerimizi idareye el koymaya mecbur kılan tüm 
gerekçeli olayların temelinde ülke ekonomisinin ka
rakteri yatmaktadır. Terör, anarşi, bölücülük ülkeyi 
ve ülkedeki şu veya bu ideoloji adına ülkeyi ele ge
çirme macerasının aldatıcılığına kendilerini kaptır
mış insanlarımızı sürükleyen yine ekonomik neden
lerdir. Osmanlı imparatorluğu sanayileşmiş Avrupa 
devletlerine, çağının modern teknolojisine ve fikrine, 
fikir yapısına kapalı kaldığı ve ekonomisini yarata
madığı için yenik düşmüştü. Tarih aldatmıyor, tarih 
aldanmıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
1980 yılı nüfus rakamlarına göre, kırsal alanda 

yaşayan insan varlığımız 25 milyondur. Bu da top
lam nüfusumuzun % 56'sıdır. Köyde yaşayanların 
toplam nüfusa oranındaki azalma, şehirleşme hızına 
bağlı olarak devam etmekle birlikte mutlak rakam 
olarak artan köylü nüfusunun hemen hemen tamamı 
geçimini dün olduğu gibi bugün de topraktan ve ta
rımdan sağlamaktadır. 25 milyon köylü, çiftçi vatan
daşımız 27,7 milyon hektar toprak üzerinde aktif ya
tırım yapmaktadır. Bu arazinin tamamına yakım köy 
sınırları içindedir. Ülkemizin toprak varlığının diğer 
bölümü özetle şöyledir : 21,7 milyon hektarı çayır, 
otlak; 23,4 milyon hektarı orman, funda, çalılık; bü
yük rakam olarak 2,9 milyonu çıplak kaya ve moloz; 
1,1 milyonu göl, ırmak ve baraj. Genel olarak toprak
larımızın 26,5 milyon hektarı sürüme elverişlidir. 
46,6 milyon hektarı sürüme elverişli değildir. 4,5 mil
yon hektarı da hiç tarım yapılamayacak bir karakter 
göstermektedir. 

Bugün milli gelirimizin %' 21'i, ihracat gelirleri
mizin % '60'ı, sanayi kesimindeki hammadde ihtiya
cının yaklaşık '% 75'i ülkemiz için ihâlâ temel sektör 
olma özelliğini koruyan tarımdan sağlanmaktadır. 

Görülüyor ki, tarımın milli gelirimiz içindeki payı 
sürekli azalmaktadır. Dengeli ve düzenli kalkınma ve 
gelişme gösteren bir ülkede bu doğal olgu sayılabilir. 
Gözlenen odur ki, çoğu gelişmiş ülkelerde tarımın pa
yının % 50 oranında azalması 40 - 60 yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. 'Bizde % 50 oranında azalma 24 yıl
da olabilmiştir. 1948'de tarımın milli gelir içindeki 
payı •% 53 iken, 1972'de bu oranın % 26'ya indiğini 
görmekteyiz. Bu süratli düşüş, istihdam, düzensiz ve 
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sağlıksız kentleşme, ihracat gelirlerinde azalma gibi 
sorunları beraberinde getirmiştir. Yine de övünçle 
söylemeliyim ki, Cumhuriyetin ilanından bu yana ge
çen 59 yılda tarımsal yapıdaki büyük değişme ve ge
lişme ülke ekonomisinin yine temel direği ve desteği 
olmuştur. 

Konuşmamın başında da değindiğim gibi, kıt olan 
toprak ne boş tutulmalı, ne de israf edilmelidir. Uz
manlar, bir santimetre derinliğindeki toprağın normal 
koşullarda 105 yılda, bitki kökünü tutabilecek 30 san
timlik bir toprak tabakasının ise ancak 3 150 yılda 
teşekkül edebileceğini belirtmektedirler. Toprağın bu 
ypnüyle de artan değerini iki ananoktadan hareketle 
korumak ve kullanmak durumundayız. Bunlardan bi
rincisi, topraklarımızı ekonomik üst sınırda; ama den
geli kullanmak, birim başına yüksek verim amaçla
mak; ikincisi, toprak tasarrufu şekli ile mülkiyet so
runlarını ve doğuştan toprağa bağımlı insanlarımızı 
ülke ekonomisinin faal, hevesli ve mutlu unsuru ha
line getirebilmektir... Bu temel görüş bizi ister iste
mez, yıllardır çıkmazda bulunan toprak ve tarım re
formunun hızla gerçekleştirilmesine götürmektedir. 
Şu anda ülkemizde 3,3 milyon tarımsal işletme sahibi 
yaklaşık 1,7 milyon topraksız çiftçi ailesi yaşamakta
dır. 

Demin iki noktada ifade ettiğim temel iki sorun, 
toplam 5 milyonu bulan, kaderini toprağa bağlamış 
insanımıza, Devlet olarak, süratle ve hiçbir politik 
saplantıya girmeden ulaşabilmektir. Bilindiği gibi top
raksız çiftçileri topraklandırmak amacı ile 1972'de 
1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler 
Kanunu yürürlüğe girmiş, bir yıl sonra da 1757 sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu çıkmıştır. 
Bütçesini görüşmekte olduğumuz Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı belirttiğim kanunlara dayanı
larak kurulmuştur. 

Toprak ve tarım reformunun ilk uygulamasına 1 
Kasım 1973 tarihinde Urfa tünde başlanmıştır. Müs
teşarlık, önce tapulama ve kamulaştırma işlemlerine 
başlamış, 2 856 783 dönüm tarım arazisini rezerv du
rumuna getirmiş ve 25 Haziran 1975 tarihinde çiftçi 
ailelerine arazi dağıtımına geçilmiştir. Ancak 1976'da 
Anayasa Mahkemesi, Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununu şekil yönünden iptal etmiş; amaçlar, işlem
ler, beklentiler tümüyle karanlığa itilmiştir. Tanınan 
bir yıllık süre içinde Kanun, Yasama Meclislerinde 
ele alınmadığı için de şu anda bütçesini görüştüğü
müz Müsteşarlık da varlığını kaybeder duruma düş
müştür. Müsteşarlığın varlığı, halen yıllık bütçe ka
nunlarına konulan hükümlerle korunmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun iptali ve 

yerine yeni bir kanunun konulmamış olması uygula
madan gelen büyük bir soruna zemin hazırlamaktadır. 
Süratle çözüm bekleyen sorun, basında da ele alın
mış, üzerinde önemle durulması gereken bir şekil ola
rak karşımıza çıkmıştır. 

Yargıtay Beşinci Dairesinin vermiş olduğu bir 
kararın bugün bu noktada sayın Hükümet tarafından 
da cevaplandırılması gerekmektedir. 6830 sayılı Ka
nunun 23 ncü maddesi, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca nasıl yorumlanmaktadır, bu konuda 
hangi işlemler yapılmıştır? Urfa İlinde ne kadar re
zerv toprak çiftçiye intikal ettirilmiştir, ne kadarının 
üzerinde tesis yapılmıştır, ne kadar para harcanmıştır, 
şu anda elde tutulan rezerv ve kiraya verilen toprak 
miktarı ne kadardır? Bütün bunlar aydınlatılma mem
nun olacağım. 

!Bu vesileyle saygılarımı sunar, teşekkürlerimi bil
diririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aydar. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 

t ıDOGAN GÜRBÜZ — Saym- Başkan, değerli 
üyeler; 

Geniş bir tarım potansiyelline sahip olan Türkiye
'nin mıilli bir ziraat politikasınla sahip olmaması, eko
nomiye ve sosyal yapıya olumsuz etkiler yapmıştır. 

'Milli tarım politikamızın hedef ve staratejileri tes
pit edildlp gerçekçi programlaıfla uygulanmaya ko-
nuliduğunıda ırefah toplumunun yolları açılmış ola
caktır. 

Mülkiyeti ortadan kaldıran teorilere sarılıp, üto
pik toplum yaratma: çabasında olanların hüsrana 
uğradıkları 'bir çağda yaşamaktayız. Tarım kesimin
de yaşayanlar 'endüstri kesimlinde yaşayanlardan çok 
farklı bir düşünce ve yapıya sahiptirler. Üretıirnl'ım bir 
aracı olmayı 'reddeden kırsal kesim insanı, bizatihi 
üretici olmayı tercih ediyoır. Bu tercih 'ise Marks'ın 
getirdiği komünist toplum düşüncesini kırsal alana 
sokmuyor. 

Tabii kaynaklarımı en iyi bir şekilde değerlendir
meyen hiç bir ımület ırefah toplumuna doğru gideme
miştir. Tarımsal alanda gerekli düzendeımelenin'i ya
pıp, üretimini en üst düzeye çıkarıp, pazarlamasını 
yapabilen milletler ancak gelişebillmişlerdir. Türki-
yemizin geniş 'imkânlarını değerlendirebilirsek, top
raklarından: optimum ürünüı alabilirsek, bu ürünleri 
hammadde olarak değil, mamul madde olarak sata-
bilirsek; toplama, depolama, tanımsal sanayi ve pa

zarlama ağını iyi kurabilirsek Türk tarımında refor
ma ancak gidebiliriz, 

Reform yapmak demek servet düşmanlığı yap
mak delmek değildir. Birim sahadan en yüksek hâ
sılayı elde etmenin Ve bunu en iyi değerlehdirmıenin 
hedef ve stratejilerini tespit etmek, kırsal alanda ya
şayanların sosyal ve ekonomik sorunlarını çözüp, on
ları refah düzeyine ulaştırmak demektir. (Bunun vası
tası olan toprağın parçalanabiime alt ve toplanab'il-
me üst sınırlarına İdeolojik açıdan değil, bilimsel 
açıdan yaklaşıtoalıdur. 

Var olan toprak ve iklim faktörlerini 'en iyi de
ğerlendirmenin yolları aranıp bulunacaktır. Tarımda 
ve tarım dışında kullanılacak arazilerin simıırlari1 be
lirlenecek, tahsis edilen amacın dışımda hiiç bir arazi 
kullanılamayacaktır. 'Sulu ziraat, kuru zıiraaat, çayır 
ve meralar, orman, endüstri ve yerleşıiım alanları biru-
•birilerinıin aleyhine genişleme imkânları bulamamalı-
dırlar. Toprak muhafaza tedbirleri ive sulanılabilecek 
arazilertin sulama problemi çeyrek asırda hall'edile-
bılmelidir. 

Kırsal alan her şeyden önce yaşanılabilir bir du
ruma getirilmelidir. Hızlı kentleşmenin açmış oldu
ğu yaralan köyde de görmek istemiyorsak altyapı 
hizmetlerime gerekli önemi vermek mecburiyetümde-
yiz, Yol, su, elektrik gibi vaz gecikmez ihtiyaçların 
yanında köy imar planlarına gerekli hızı vererek ile
ride meydana gelebilecek arsa spekülasyonlarını şim
diden önlemeliyiz. Köy komutları ve tarımsal yapı
larına gerekli destekler, destekleme yardımları hız
landırılmalıdır; 

Yaşanılabilir köyde tarım yapılabilir araziye ka
vuşmak tarımsal üretimin anasıdır, 

Tarım yapılan 28j5 milyon hektar arazimin 9,4 
milyon hektarı dük ımeyiUıi ve sığ topraklardır. Bugü
ne kadarkıi toprak muhafaza tedbirleriyle ancak 146 
bin 817(7 hektar araziye hizmet götürülebilmüştir ve 
3,6 milyar lira net gelir artışı sağlanmıştır. 9,4 mil
yon hektar arazimizin ıslahı ise, 200 milyar liranın 
üzerinde net gelir artışı sağlayacaktır. Islah edilebilir 
1 milyon Ibekltar arazimiz ise bugün kullanılamamak
tadır. 4 mlilyon hektar arazimizde drenaj ve çoraklık 
problemi mevcuttur. Ancak, 1'80 bin hektar alanda 
ıslah çalışması yapılmış, bu da 2,4 milyar Türk li
ralık net gelir artışı sağlamıştır. Drenaj ve çoraklık 
problemini hallettiğimizde 50 milyar liranın üzerin
de met igelir artışı sağlanabilecektir. 

Sulanılahilir arazimizin ancak % 3Ö'uniu sulaya
biliyoruz. Tümümü suladığımızda ve gerekli tedbirle-
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ri aldığımızda artan üretim bugünkü Türkiye bütçe
sini aşacak 'ölçülere varacaktır. 

Tarımda üretimi etkileyen en, büyük unsurlardan 
biri de arazi genişllikleridür. 'Miras yoluyla gittikçe 
parçalanan araziler ırantabl .işletime büyüdüklerimin 
altıma düşmesi üretimi ters yönde etkilemektedıir. Bu 
nedenle yeter gelirli tarımsal işletmelerin üdamıesıi üçin 
arazilerin belirli 'bir büyüklüğün altına indiriknıeme-
simin yasal tedbirleri alınımaüdıır. 'Kültüre açılan ara
zilerim % llfc'i 500 - '1 000 dekar arasında, % '10'u 
da 1 000 dekarım üzerindedir. 

Türküye fakirlik edebiyatı yapıp, komünizme ze
min hazırlayanların Söylediği gibi, tarım arazilerimin 
büyük çoğunluğu toprak ağalarının ellinde değildir. 
Amaç, fakliırlikte birleşmek değil, üretimi artırıcı ted
birle kırsal alamda yaşayanların hayat seviyelerini 
yükselterek ırefahta birleşmektir. 

iEkionomik aile !işletmelerimi.n çoğalmasını «ağla
mak içim arazi vergilerimi çok iyi ayarlamıaik gere-
ıkfiır. (Bölgelerin özelikleri. de 'göz önüne alınarak, üre
ttim esaslına dayanan rayiç bedeller tespit edilerek be-
li-rJi büyüklüğün üzerimdeki arazi vergileri bugünkü
ne göre artırılmalıdır. 

Arazi parçalanmasını önlemek için de belidi kü
çüklüğün altına düşen arazilere aynı işlem 'uygulan
malıdır. 

Değerli üyeler; 
47513 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa 

göre /1947 - 1972 yılları arasında Türkiye'de toprak
sız ve az topraklı çiftçilere 22 mıilyon dekar arazi 
dağıtılmıştır. Memleketimizdeki dağıtılabilecek ara
zi rezervi ise 32 milyon dekardır. Bunun 13,7 mıilyon 
dekarı Hazineye ait tarım' arazisi, 10 milyon .dekarı 
ıslah edilebilecek arazi, 8,3 milyon dekarı da k'amu-
laştırılabilecak arazidir. Toprağa muhtaç 2 mıilyon 
çiftçi ailesi olduğundan ancak bunların % 15 - >% 20' 
Miıi topraklandırma durumundayız. Geriye kalanla 
rının bir kısmımı başka sektörlerde istihdam edece
ğiz, düğer bir kısmını da kırsal alanda yaratacağımız 
yeni üretim 'imkânlarıyla teçhiz edeceğiz. 

Her köy belli bir üretim birimi olarak kabul edil-
m'eîi, bitiksel ve hayvansal üretim planlanmalıdır. 
Plan, zorlayıcı değil teşvik edici olmalıdır. Yeterli 
toprağı olmayanlar süt hayvancılığı, besi hayvancılı
ğı, et ve yumurta tavukçuluğu g£hi tarımsal üretim 
projeleriyle takviye edilerek yeter gelirli hale getliril-
mel'idir. Verimim1 düşmesine, üretıiımıin maMyetinin 
yükselmesine, toprak muhafaza tedbirlerinim zorlan
masına, sulama ve drenaj üslerinin aksamasına neden 

olan tarımda yapısal bozukluğun çok önemli bir ne
deni ide işletmelere ait tarım arazisinin çok sayıda 
parçalara ayrılmış olması ve şekillerinim bozulmuş 
bulunmasıdır. Bu yüzden toprak işleme, bakım, ekim, 
hasat işleri aksadığı gibi, mneyilli yerlerde terarilama, 
fcontr sürüm gibi metotlar uygulanamamak tadır. 

Tarım arazisinin çok sayıda parçalanmış olması 
ayrıca sınır tecavüzleri, geçit halkları ve hisse paylaş
ması bakımından çiftçiler ve aileler1 arasında büyük 
ihtilaflara, hatta fiili çatışmalara sebep olmakta ve 
kırsal kesimde önemli huzursuzluklar yaratmakta
dır. Türküye'deki işletmelerin '% 10'umun parsel sa
yısı il, % 20'sıirtin parsel .sayısı 2-3, % 20'siriin par
sel sayısı 4-5, >% 25'iriim parsel sayısı 6-9, % 25'ünim 
parsel sayısı da '•% '10'um üzerindedir.. 

Tarımsal yapımın sağlam bir temele otuıitulabil-
mesi için reformun temel ilkelerimden birinün de ara
zi tomlulaştırılması zorunluğudur. 

Ülkemizde orman içi ve çevresinde 17 bine ya
kın köy bulunmakta, 10 milyona yakın köylü orman 
içerisinde yaşamaktadır. Ormanlarımızın büyük bir 
kısmı verimsliz olması nedeniyle orman-köylü iHİşki-
lerinde yeni' anlayışlar getirilmelidir. Orman sınır
ları çok iyi tespit edilmeli, tarım yapılamayan ara
ziler orman sınıdan içine alınırken, tarım yapılabile
cek düz veya hafif meyilli yerlerdek'i meşelik, bo
zuk orman ve çıplak orman kalıntıları da tarıma ter-
keıdilmelidir. . 

tklim ve toprak özellikleri gözönüne alınarak ye
niden ağaçlandırma yapılan yerlerde uzun ömürlü 
orman ağaçları yerine kestane, ceviz, ıhlamur, man
tar meşesi, badem, okaliptüs gibi kısa devrede büyü
yen meyveli ve meyvesiz ağaçlar dik'imine ağırlık ve
rilerek orman (içi köylüllerinlim bunların ürünleri kar
şılığında iş güçlerinden faydalanma yoluna gidilme
lidir. 

'Meralarımızın hiç bir sahibi yoktur. M ülküye ti 
Hazineye ait ise de bakım ve işletmesi hiç bir kuru
luşa verilmemiştir. IBıu yüzden her üretici istediği ka
dar hayvanı meralarda otlatmakta, buna mukabil 
gübreleme, 'öt tabumu ilâve etme, zararlı otları te-
rnıiızleme, toprak ve su muhafaza tedbirleri a$ma, ot
latma zamanı, otlama süresi Ve otlatma kapasitesi 
'gibi hususlardan hiç kimse sorumlu olmamaktadır. 
'Bu durum, yalnız meraların 'fakirleşmesine sebep ol
mamakta, su rejiminin bozulmasına, toprak erozyo
nunun hızlanmasına, sel teşekkülüne ve ülkenin çöl
leşmesine neden olmaktadır. Meralarda 30 yılda 
% 40'lık bir azalma olmuş, buna mukabil hayvan 
sayısında % 35'iik bir artış [göstermiştir. 
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Tarım yapısının yeniden düzenlenmesiyle lilgili 
çıkartılacak yasada mera arazilerimin işletilme esasla
rı ele alınırken, hayvan (sahiplerine •katlanabilecekle
ri sorumluluk yiiklenimel'idir. l ^ ^ yılı sonuna kadar 
kırsal alanda 11 bin 700 kooperatııf kurulmuş, bun
ların ortak sayıları 1,5 ımıilyona yaklaşmııştır. Gaye
sine ulaşanlar 'ise parmakla sayılacak kadar azıdıır. 
Tüm destekHemıe ve zorlamalara rağmen kooperatif
çiliğin köylü içinde tutun almayışının anasöbepleni 
bir türlü .siöylenememişL'ir. Kooperatifçilik köylünün 
yapısına ve düşünce Sistemine uymamaktadır. Kâr
lılığa dayalı kooperatif şirketler kurularak kırsal ala
nın teşkliılıâtlanması sağlanmalıdır. Üretimden tüketi
me kadar devreye girecek pazar ağım ve omum ait ya
pısını kurabilecek toprak ve tarım reformu şirketleri 
kırsal alan 'ökonomislima yeni 'boyutlar getirecektir. 

Türk toplumumun! temelini teşkil eden köylünün 
•refahta birleşmelimi sağlayacak sosyo - ekonomik 
yapısını iyileştirici Toprak ve Tarım IReformu (Kamu
nu Meclisimizden çıkacağı umudu ile saygılar ısunıa-
rım. (Alkışlar). 

iBAİŞKİAfN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
'Buyurun Sayın Kubilay. 
NUHİAIT IKÜÖİLAY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimizin değerli üyeleri, Sayın Bakan ve Hü
kümet Temsildiler ini saygılarımla selamlarım. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşadığının Bütçesiyle ilgili daha 
önceki yıllara ait uygulamalar hakkında söylenecek 
birçok sözler vardır. 

Ne garip tesadüftür İki, ilk uygulamasınun yapıl
dığı Urfa fitinde bu uygulamanın yapıldığı sırada 
görev yapan bir inısan olarak, arazi ile toprak ille biç 
•ilişlkisi olmayan bir arkadaşınız olarak uygulamamın 
aksaklıklarına bizzat tanık oldum. 

Daha önceki uygulamanın kimlere hizmet eMiğii-
ni, nasıl çıkarlar sağlandığını, dönemler değiştikçe 
'nasıl değerlendirilıdiği'ni gazetelerden sizler, o bölge
de bulunan bizler çok yakından izledik. 

aksaklıklar vardı. Bu ihtiyaç yeni kanun tasarısının 
Meclisimize gelmesiyle de kanıtlanmış oluyor. 

Şimdi yeni problemler çıkmış vaziyettedir bölge
de. «Efendim yeni hazırlanan kanun tasarısında halen 
memur olanların, baroda kayıtlı olan avukatların, 
ticarethanesi olanların ellerindeki büyük veya küçük 
bağ, bahçe veya arazileri alınacak ve kamulaştırıla-
caktır» şayiası yaygın vaziyettedir. Bu insanlar ti
carethanelerini kapatmakta, avukat yazıhanesini ka
patmakta, tüccar kayıtlarını sildirmektedir. 

Daha önce hepimizin bildiği gibi, Konseyde bulu
nan bu kanun tasarısı çıkmak üzereyken bu tedirgin
lik o tarihlerde başladı, bugün Meclisimize gelmiş 
olan bu tasarının ne zaman çıkacağı da, kesinleşeceği 
de belli olmadığına göre, bu insanlar daha uzun süre 
mi huzursuz kalacaklardır?.. Daha uzun süre mi işle
rinden geri kalacaklardır?.. Öğretmen öğretmenliğin
den istifa etmiştir, ufacık bir bahçesi vardır belki. 
Diğer tüccar yazıhanesini, mağazasını kapatmıştır, 
elindeki ufacık bir tarla .veya büyük tarla neyse, açık
lığa kavuşmadığı için elinden gider endişesiyle mual
lakta, boşlukta huzursuz bir bekleyiş içerisindedir. 

Bugün bu konuşmada belirtmek istediğim husus, 
henüz kesinleşmemiş bir kanun tasarısında, ki, bu ka
nun tasarısı elimize geçmiş değildir, araştırdığımızda 
az sayıda örneğinin Meclisimize intikal ettirildiği, bi-
lahara artırılacağı duyurulduğu için tasarı metnini 
inceleme fırsatını da bulamadan konuşuyorum; belki 
de yanılıyorumdur veya oradaki insanlar yanılıyor-
lardır. Arzım, ricam ve istirhamım ilgili Bakanlık ve
ya Müsteşarlık vasıtasıyla bu huzursuzluğun önlen
mesi için bir açıklama yapılmasını talep etmektir. 

Kapanan dükkânlar açılsın, ayrılmış olan kamu 
görevlileri görevleri başına dönsünler; yarın bunun 
aksine bir durum çıktığında bu insanların tekrar ye
niden iş bulması veya görevlerinin başına dönmesi 
belki de büyük bir sorun olacaktır. 

Bunun faydalı olacağı veya zararlı olacağı konu
sunu tartışmıyorum. Bunların arazileri bu sebeple 
alınacaksa acaba bu iyi mi olur, kötü mü olur? Ça
lışan bir insanın yan gelir olarak çalıştıracağı arazisini 
işletmesi, başka yollardan da katkılar katması üreti
min artmasına faydalı olur mu, olmaz mı?.. Bunlar 
ayrıca kanun taslağını görüşmeye başladığımız za
man konuşulacak hususlardır, onlar üzerinde herhan
gi bir fikir veya beyanda bulunmak istemiyorum. 

Son söz olarak arzum, ilgili Hükümet yetkilileri 
tarafından bu insanlar biraz ferahlatılsın ve gerçek 
basın yoluyla veya TRT ile ilgililere duyurulsun. Mal 

Kanunun uygulanmasında meydana gelen boşluk
larla ilgili konuşmalarımızı, söz hakkımızı ilgili ka
nun tasarısının Meclisimize geldiğinde söylemek hak
kı mahfuz kalmak şartıyla çok acil bir konuyu bura
da açıklayıp, sizlere haber vermek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Efendim, uygulamada aksaklıklar oldu ki, Ana
yasa Mahkemesi bu Kanunu esastan şekil yönüyle 
iptal etti ve yeniden bir kanun tasarısı hazırlama ih
tiyacı böylece doğdu. Demek ki, uygulamada birçok | 
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sahibi bağına, tarla sahibi tarlasına dönsün, üretim I 
henüz kesinleşmemiş bir kanun karşısında durdurul- I 
masın ve aksatılmasın. I 

(Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın üyeler; Toprak ve Tarım Reformu Müste- I 

şarlığı Bütçesi üzerinde söz alan sayın üyelerin ko- I 
nuşmaları tamamlanmıştır. I 

Şimdi söz sırası Devlet Bakanımız Sayın Öztrak' I 
tadır. I 

Buyurun Sayın Öztrak. I 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; I 

Memleketimizde toprak reformuyla ilgili olarak I 
yasal düzenlemeler 1945 yılında Çiftçiyi Topraklan- I 
dırma Kanunu ile başlamıştır. Bu Kanun bir uygu- I 
lama süreci içinde Türkiye'ye bazı hayırlı hizmetler I 
getirmiştir; ancak Kanunun uygulaması genellikle I 
Hazine arazilerinin dağıtılması şeklinde tecelli etmiş- I 
tir. Sadece Hazine arazilerinin dağıtılması yoluyla I 
yapılan bir işlemin de adını pek tabii olarak toprak I 
reformu olarak koyamayız. I 

1961 Anayasasında yapılan değişikliklerden sonra I 
müteaddit kanun tasarı ye teklifleri hazırlanmış, Ya- I 
sama Organına sunulmuş; ama yasalaşma şansına I 
nail olamamıştır. 1972 yılında Toprak ve Tarım Re- I 
formu Öntedbirler Kanunu Yasama Organı tarafın
dan kabul edilerek yürürlüğe konulmuş ve bununla I 
toprak reformu uygulaması için gerekli hazırlık ça- I 
lışmaları yapmak ve koruyucu bazı tedbirler almak I 
imkânı tcra Organına verilmiştir. I 

Bundan biraz sonra, 1973 yılında Toprak ve Ta- I 
rım Reformu Kanunu, Yasama Organı tarafından I 
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir ve bu Kanuna da- I 
yanılarak da Urfa İlimiz memleketimizin ilk toprak I 
reformu bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu dönem- I 
lerde tesadüfen İcra Organında görev almış ve bu 
kanun tasarılarının hazırlanmasında ve çıkarılmasın- I 
da çalışmış ve ilk bölgeyi de ilan etmiş olan Hükü I 
metin konuyla görevli Bakanı bulunmuştum. I 

Bu Kanun, maalesef 1978 yılında Anayasa Man- I 
kememiz tarafından iptal edilmiştir. Bunun tartışma* I 
sına girmiyorum, tartışma esastan değildi, tartışma I 
sadece biçim, şekil yönündendi. Meclisin Komisyo- I 
nunu 1 yıl, Genel Kurulunu da asgari 4 aya yakın I 
bir süresini almış ve orada 1 yıl Komisyonda ve 4 I 
ayda aşağı yukarı Genel Kurulda tartışılmış olan bir I 
Yasanın, yeter derecede tartışılamadığı gibi bir se- I 
beple Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. | 
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Bunun burada tartışılması zamansız olacağı için, bu
nun üzerindeki tartışmaya girmiyorum, Kanunun 
maddelerinin 3/4'ü zaten Yasama Organında verilen 
önergelerle de değişmişti. Sadece hafızalarda yanlış 
kalmış veya unutulmuş bilgileri tazelemek için bu 
kadarına değiniyorum. Biçim yönünden iptal edilmiş 
bir Kanun idi. 

Tabii biçim yönünden iptal edildikten sonra, artık 
Kanunun uygulanması da imkânsız hale gelmişti. Ur
fa İlinde kamulaştırılmış arazi vardı; fakat bu ara
zinin dağıtılması imkânı yoktu. Çünkü Kanun yürür
lükten kalkmıştı. 

Sadece Urfa İlinde uygulanmamış, bölgesel ola
rak ufak bölgelerde; mesela, Simav İlçesinde, Hay
rabolu İlçesinde ve İstanbul'un bazı yörelerinde (3 
köyünde mesela İstanbul'un), Ankara'nın 2 köyünde, 
Yozgat'ın 1 köyünde bazı ufak uygulamalar da ya
pılmıştı; ama biraz evvel de değindiğim gibi, Kanu
nun iptal edilmiş olması nedeniyle bu araziler sadece 
ihtiyaç sahibi çiftçilere kiraya verilebilmiş, dağıtıl
ması veya başka bir şekilde bu arazinin değerlendiril
mesi imkânı ortaya çıkamamıştır. 

Müsteşarlık, emrine geçen arazi üzerinde Bakan
lar Kurulundan aldığı bir yetkiye dayanarak kirala
ma yoluna gitmişti. Bu uygulama ile Urfa İlinde 1978 
yılında 378 953 dönüm, 1979 yılında 420 575 dönüm 
arazi -kiralanmıştır. 1980 yılı 12 Eylül'ünden sonraki 
huzurlu ortamda evvelce kiralama yapılamayan bazı 
ilçelerde de araziyi kiralama imkânı ortaya çıkmış ve 
1980 yılında kiralanan arazi miktarı 800 bin dönüme 
ulaşmıştır. 

1981 - 1982 dönemi kiralama çalışmaları halen 
devam etmekte olup, 1 Ocak 1980 tarihi itibariyle 
1 milyon dönüm arazi hak sahiplerine kiralanmış 
bulunmaktadır. Bu arada 3'50 bin dönüm arazinin fu-
zulen işgal edildiği tespit edilerek, işgalciler hakkın
da da gerekli işlemlere başvurulmuştur. 

Urfa'nın dışındaki ufak bölgelerde de kiralama iş
lemleri muntazam bir şekilde yürütülmüştür. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra, diğer bir 
hususa da kısaca değinmek isterim; sorulan sorular 
arasında yer alıyordu : «Toprak reformu uygulaması 
acaba ne gibi imkânlar getirdi, yatırım olarak, yol 
olarak, su olarak?» vs. diye sayın üyelerden soran 
oldu. Şimdi onun cevabını da hemen vereyim : 1757 
sayılı Kanuna göre Urfa'da 1 milyar 463 milyon 956 
bin TL. tutarında yatırım yapılmıştır. 

Hemen belirtmek isterim ki, toprak reformunu 
memleket kalkınmasının araçlarından bir tanesi ve 
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memleket kalkınması için kullanılacak bir yol olarak 
düşünmek gerekir. Doktriner açıdan baktığımız za
man yanlış sonuçlara gitmemiz ve üzüntülerle kar
şılaşmamız mukadderdir. Bundan dolayı, bunu mem
leketimizin kalkınması için gerekli olan yollardan biri 
olarak telakki etmek gerektiği kanısındayız. Bu ne
denledir ki, Urfa tlinde 1,5 milyara yakın yatırım 
yapılmıştır. 

277 kilometre il yolu, 15 kilometre şehir içi yolu, 
1 012 kilometre köy yolu, 87 adet gurup köy içme 
suyu, 268 bin dönüm sulanmayan araziye sulama 
imkânı getirilmiş ve 268 bin dönüm arazi de suya 
kavuşmuştur. Böylece bu arazide sulu tarım yapıl
maktadır halen. 

Bunun dışında, 6 yatılı bölge okulu, 3 lise, 39 sağ
lık ocağı ve 38 adet de gübre deposu projesi öngö
rülmüştü, bunlar gerçekleştirildi. 

Urfa İlinde kamulaştırılan arazi miktarı 1 milyon 
690 bin 106 dönümdür. Bunun dışında tapulama sa
yesinde Hazinenin olan araziler de kazanılmıştır. Ta
pulama sonucu olarak 1 milyon 166 bin 677 dönüm 
arazi de Devletin arazisi olarak tapuya tescil edilmiş
tir. Bu araziye, diğer bir deyimle Devlet tam olarak 
sahip hale gelmiştir. 

Böylece bu faaliyetler hakkında da kısaca bilgi 
vermiş oldum, sorulan sorular arasında yer aldığı için 
bunlara da değinmeyi yararlı gördüm. 

Personel durumuna da kısaca değinmek isterim. 
Bu da sorulan sorular arasında yer almıştı : Toprak 
Reformu Müsteşarlığında 1 116 kadromuz mevcut
tur. Bugün halen 878 personel kadrolu, geçici yevmi
yeli veya sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 12 Eylül
den sonraki dönemde 238 ayrılma olmuştur. Ayrıl
manın nedeni, askere gitmek için ayrılmıştır, başka 
dairede iş bulmuştur. Zaten Müsteşarlığa bu kadar 
personel dahi bugün için çoktur, hizmetini göreme
mektedir. Sadece arazi kiralamak ve birtakım arazi
lerin tarım dışı amaca tahsisi gibi projelerle uğraş
maktadır. Onun için personel kadrosundaki azalmayı 
tabii karşılamak gerekir. Başka kurumlara gittiler, 
askerlik görevi dolayısıyla ayrıldılar ve bunların, ay
rılanların yerine de personel almadık; çünkü mevcut 
zaten ihtiyacın üzerinde idi. Yenisini almadığımız 
için de 238 kişilik bir düşüş var. 

Hemen bir noktaya değinmek isterim : Daha ev
vel de bahsetmiştim. Toprak reformunu memleket 
kalkınmasının araçlarından biri olarak telakki ediyo
ruz. Bu nedenle toprak reformu uygularken bazı ana-
ilkelere hassasiyetle dikkat edeceğiz. Zaten kanun 

tasarısında da bunların mevcut olduğunu zannediyo
rum. Danışma Meclisinin değerli katkılarıyla bu ta
sarının en iyi şekilde düzenleneceğine ve Danışma 
Meclisinden en iyi, en mükemmel bir şekilde çıka
cağına eminim. 

Amaç, birim alandan azami verimi alabilmektir. 
Çünkü memleketimizde üretimi artırmak ve böylece 
memleket refahını en üst düzeye ulaştırmak hepimi
zin yegâne amacıdır. 

Bu arada bir de tarım arazilerinin korunması 
önemli. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla, ve
rimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla ziyan 
edilmemesi lazım. Kanun tasarısı bu hususta da ted
birler getiriyor. 

Ayrıca, meraların, yaylakların ve kışlakların ko
runmasına ayrı bir önem verilmiştir. 

Parçalanmış arazilerin toplulaştırılması için ge
rekli tedbirler öngörülmüştür. 

Belirli bir normun altına tarım arazilerinin miras 
yoluyla parçalanması önlenmek istenmiştir. |Tarım 
arazileri belirli normların altına parçalanmak suretiy
le düştükleri zaman çok parçalı ve verimsiz işletme
ler ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da tedbirler ge
tirilmiştir. 

Kanunda temel ilkelerden biri, bir kimsenin ara
zisini bizzat işlemesi veya işletmesidir. Bu anailke-
den hareket edilmektedir. 

'Bütün bunları belirttikten sonra, değinilen bir so
ruya da kısaca cevap vermek isterim. 

Toprak Reformu Kanunu Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildiği için, belirli süre de geçmiş 
bulunuyor. 6830 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine 
göre 5 yıllık süre geçtiği için arazilerin, kamulaştırı
lan arazilerin iadesi söz konusu olabilecektir. Kanun 
tasarısının oldukça uzunca olması, 250 maddeyi ih
tiva etmesi nedeniyle biraz zaman alması ihtimali var
dır. Aradaki boşluğu doldurmak üzere yasal düzen
leme için gerekli hazırlığı yapmış bulunuyoruz. Çok 
kısa bir zaman içinde huzurlarınıza 3 maddelik bir 
kanunu getirerek, kamulaştırılan bu arazilerin iadesi
ni önlemek istiyoruz. Çünkü iade et, tekrar kamulaş-
tır... Bu, birtakım keşmekeşe sebebiyet verecektir. De
ğerli üyenin pek haklı olarak hassasiyet gösterdiği 
bu noktadaki hazırlıklarımızı bitirmiş bulunuyoruz. 
Esas kanunun gecikmesi ihtimaline karşı bunu siz
lere getireceğiz. Sizlerin yardımıyla zannediyorum ki 
kısa bir zamanda kanunlaşacak ve böylece gerekli 
tedbiri almış olacağız. 

Sözlerimi bitirmeden önce tekrar bir hususu be
lirtmek isterim : Memleketimizde toprak reformu 
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hiçbir zaman doktriner açıdan hesaba katılmamalı
dır. Memleketimizde toprak reformu, sadece yurt 
kalkınmasının bir aracı olarak düşünülmelidir. Hazır
lanan tasarı bu düşüncelerle hazırlanmıştır. Değerli 
katkılarınızla hizmete en iyi cevap verecek hale gele
cektir. Bu husustaki konuşmaları, prensipler üzerin
deki konuşmaları, tasarı huzurunuza geldiği zaman 
yaparız ümidindeyim. O nedenle ayrıntılara girmiyo
rum. Girmek zaten faydalı da olmaz. Kısa bir za
manda zaten huzurunuzda bu tasan konuşulmaya 
başlanacaktır. 

Bu vesileyle Bütçe dolayısıyla yapılan eleştirilere, 
bize ışık tuttuğu için teşekkür eder, Yüksek Heyeti
nizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztrak. 

Sayın üyeler; 
Sayın Bakanımızdan sözlü veya yazılı soruları 

olan sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Aksoy. 

ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkan; orman 
(köylerinin orman mıntıkalarından diğer mıntıkalara 
indirilmesi Hükümetlerin bir problemi olarak devam 
edegelmiştir, bu konuya ağırlık verilememiştir. Or
man bölgesi içerisinde olup da, orman tahdit bölge
leri içerisinde olup da tarıma elverişli, meraya elve
rişli toprak parçaları vardır. 

Hükümet, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
ormanlaştırılamamış veyahut bunun için bir gayret 
sarfedilmemiş, hali olan bu arazilere orman köylü
lerinin nakledilip, bu verimli araziden bunların iaşe
lerini temin etmeleri, bu şekilde bir tarım reformu 
içerisine almak düşüncesindeler mi, bunu öğrenmek 
isterim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Başka arkadaşımız?.. Yok. 

Saym Bakanımız?.. Buyurun. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, Sayın Hatibin sorusuna hemen cevap ve
riyorum. tki noktaya dikkat göstermek zorundayız; 
bir, orman varlığımızı korumak; iki, orman bölge
sinde bulunan halkımızın refahını sağlamak. Bu ba
kımdan, Toprak Reformu Kanunu içinde bu bölgede 
yaşayan insanların refahı için de gerekli bazı tedbir
lerin getirildiğini zannediyorum. Bunu kısaca bilgile
rine sunmak isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığı Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum, buyurun efendim. 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1982 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs^ 
teşarlığma 1982 Mali Yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(472 225 000) lira ödenek verilmiştir. 

TOPRAK VE 'TARIM REFORMU 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Toprak ve tarım reformu uy
gulamaları 

141 145 000 

111 
268 687 000 

900 
62 393 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 1 nci maddeyi (A) cetveliyle birlik* 
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen-i 
ler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs-< 
teşarlığı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterili 
diği üzere (472 225 000) lira olarak tahmin edilmişi 
tir. 
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TOPRAK VE TARIM REFORMU 
MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 51 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 421 225 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca 1982 Mali Yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 Mali Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — TC Ziraat Bankası nezdinde açıl

mış «Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel 
Bütçeden ödenmesi gereken meblağ 1982 Mali Yılı 
için Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Büt
çesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Anayasa Mahkemesinin 1757 sa

yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununu biçim yö-
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nünden iptal etmesi ve bu hükmün 10 Mayıs 1978 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması sebebiyle 
1757 sayılı Kanunun ödemelere, borçlara. Toprak ve 
Tarım Reformu Fonuna ve mali konulara ilişkin 40, 
41, 182, 187, 190, 194, 196, 198, 201, 203, 204, 205, 
206,207, 208, 219, 220 ve 223 ncü maddeleri ile 202 nci 
maddenin [(a), (c) ve (i)] 'bentleri ile son fıkrasının 
sadece ilk cümlesi, yeni bir kanun çıkıncaya kadar 
yürürlükte olup, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı bu hükümleri uygulamakla görevlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye , 

Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümünü açık oylarınıza sunacağım. İsim

leriniz üzerinde yazılı oy pusulalarım dolaştırılacak 
oy kutularına atacaksınız. Oy pusulası yanında bu
lunmayan. sayın üyeler sunacağımız mühürlü kâğıt
lara isimlerini yazmakla birlikte, kabul, ret veya çe-
kinser işaretini (koyacaklardır. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 

Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Oylama sonucunu arz ediyorum : 113 üyemiz 

oy kullanmıştır; 107 kabul, 4 ret, 2 çekinser oyla 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi Ka
nunu Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun .(Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 

yoktur. Bu itibarla yarın; 18.1.1982 Pazartesi günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17.05 
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fflöprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı H9«2 MaÜ Yılı Bütçe 'Kanunu Tasarısına <S. S. 
Sonılcu : 

5) Verifen Oyların 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamıdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akınca 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Alkyol 
Ertuğrui Alatlı 
Orhan Aüdıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldmın Avcı 
Nurettin Âyanoğliu 
iMehmet Aydar: 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangii 
Recai Baıturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Necip Bilge 

C 
Maihir Canova 
Ender Ciner 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Ka'bul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
113 
107 

4 
^ 

47 
— 

(Kabul edenler) 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğkn 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelefndost 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 

H 
Besjir Haımitoğulları 
Mehmet Hazer: 

Alli Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni îslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kaıitareıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kooatürk 
Turgut Kuriter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Avn'i 'Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

A 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki özkaya 

M. Yılmaz Özman 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak, 
Evliya Parlak 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarnoğlu 
Ahmet Sarp! 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

ş 
İbrahim Şenocak 

T 
Cavidan Tercan 
LütfuMah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
îsa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddedenler) 

Mehmet VelM »Koran 
Nihat ıKubilay 

Dündar Soyer 
Turgut Yeğenağa 

(Çekimserler) 

İmren Aykut 
Kamer Genç 

(Oya katılmayanlar) 

A 
Ali Nejat Alpat 
E'tihem Ayan 

B 
Renizi Banaz 
Şükrü Başjbuğ 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 

AbdüllbaM Cebeci 
Orhan Civelek 

D 
Vehlbi Muhlis Daıbakoğlu 
Ati Dikmen 

£ 
Muzaffer Ender 
Siyaırii Ersek 
Halil Ertem 

G 
Necdet Gebolbğiu 
İbrahim Oökfcepe 
Abdullah Pulat Oözülbüyük 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kiitapçıgil (Bşkv.) 

M 

Enis Muratoğlu 

ö 
Feridun Şaklir öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmi önder 
Nerrnin Öztuş 

Fahri Öztürk 

P 

Atalay Pdcöz 

S 

Hilmi Sabuncu 
Muuzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tattan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

36 N O BİRLEŞİM 

17 Ocuk 1982 Pazar 

Saat : 10.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-

NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
İLE KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kamunu Tasarısı ve 
Bütçe • Plan Komisyonu Raporu. (1 /74) (S. Sayısı: 4) 
^Dağıtma taılflıi: 11 . 1 . 1982) 
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