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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T.'B.M.M. Genel Kurulu 21.6.1984 Perşembe gü
nü saat 15.00'te açıldı. 

Gündeme geçmeden önce Başkan; Viyana'da 
20.6.1984 Çarşamba günü vukubulan ve milletimizi 
üzüntülere garkeden menfur olayı Yüce Meclis adı
na tePin ettiğini ve şehidimizin ailesine başsağlığı di
lediğini belirtti. Aynı konuda : Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz Genel Kurula açıklamalarda bulundu; 
MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâmran inan, 
HP Grubu adına İstanbul Milletvekili Mucip Ataklı 
ve ANAP Grubu adına Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş da gruplarının görüşlerini belirttiler. 

önceki yasama yıllarına ait olup bu yasama yılın
da tekrar basılıp dağıtılan : 

Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk 
Geza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İd
diasıyla Devlet Eski Bakanı Refet Sezgin Hakkında 

' Anayasanın 90, 147 (Yeni 100 üncü) Maddeleri Uya
rınca Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Başba
kanlık Tezkeresi (9/21), 

içel Eski Milletvekili ibrahim Göktepe ve 15 Ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu, 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun Tayin Ettiği Yayın 
Esaslarından Uzalaştırdığı ve Bu ^ Eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu.İddia
sıyla Eski Başbakan Bülent Ecevjt Hakkında Anaya
sanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına Dair önergesi (9/38), 

Tekirdağ Eski Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 68 
Arkadaşının, Senatör Olabilmek İçin, Gümrüklerden 
Hazineye İntikal Eden Malları Partizanlarına Dağıt
mak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Ey
leminin Türk Geza Kanununun 228 ve 240 inci Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Ba
kanı Orhan Öztrak Hakkında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/57), 

Tokat Eski Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 Ar
kadaşının Memuriyet Mevki ve Nüfuzunu Kötüye 
Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 228, 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu İd
diasıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye 
Eski Bakanı Yılmaz Esgenekon ve Ticaret Eski Baka
nı Halil Başol Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin önergesi (9/59), 

İçel Eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 50 Ar
kadaşının, Bakanlıkları Zamanında Görevlerini Kö

tüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla Es
ki Başbakan Bülent Ecevit ve Köy İşleri ve Koopera
tifler Eski Bakanı Mustafa Ok Haklarında Anayasa
nın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi 
(9/66), 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Eski Üyesi Nazım 
Inebeyli ile Ankara Eski Milletvekili Oğuz Aygün ve 
50 Arkadaşının, Bakanlıkları Zamanında Görevlerini 
Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 Sayüı Kanunun 
36 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Mah
mut Türkmenoğlu 'Haklarında Anayasanın 90 inci (Ye
ni ltfâ üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına ilişkin önergesi (9/68), 

Adana Eski Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun ve 
47 Arkadaşının, Ülkemizdeki ABD Üs ve Tesisleri
nin Ulusal Çıkarlarımız Dışında Kullanılmasına İzin 
Verdiği ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 125 
inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Sü
leyman Demirel Hakkında Anayasanın 90 inci (Yeni 
10Ö üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmasına ilişkin önergesi (9/295) 

istanbul Eski Milletvekili Sevil Korum ve 64 Ar
kadaşının, Anayasanın Bazı Maddelerini İlgaya Te
şebbüs ve Bazı Maddelerini ihlal Ederek Görevini 
Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci Maddesine uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakan Süleyman Demirel Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına Tiişfcin önergesi (9/299) 
ve, 

Niğde Eski Milletvekili Yılmaz Cemal Bor ve 56 
Arkadaşının, Tutum ve Davranışlarıyla Anayasal Hak 
ve özgürlükleri Çiğnedikleri, Yurttaşlar Arasında Ay
rıcalık Yaratarak Haksız İşlemlerle Karşılaşmaları
na Yol Açtıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 228, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel ile Ba
kanlar Kurulu. Eski Üyeleri Haklarında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir -Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi (9/301); 

Reddedildiler. 
Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Ba

rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/97) ve, 
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Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve 
Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Bakanından 
(6/106), 

Sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk 
gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına 
ilişkin (6/105) ve, 

Urfa Milletvekili Osman Doğan'm, Türkiye ile 
Suriye arasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
(6/109), 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergeleri mehil 
verildiğinden; 

Ertelendileia 

21.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu
nun 35 inci Maddesi ile 13.3.1924 Tarih ve 442 Sa
yılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine Birer Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/483) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak tümü açık oya sunuldu; oylann ayrımı 
sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

26.6.1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.26'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Koral 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İçel Çankırı 
Durmuş Fikri Sağlar Saffet Sakarya 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

26 i 6 . 1984 Salı 

Tasarılar 
1. — 14.4.1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye 

Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Dört 
Fıkra Eklenmesine Daıir Kamun Tasarısı (1/535) (Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.6.1984) 

2. — 20.8.1981 Tarihli ve 2512 Sayılı Başbakan
lık Deniz Teşkilatı .Hakkında Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/536) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi : 
22.6.1984) 

3. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/537) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.6.1984) 

Teklif 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

ödememe Protestolarının Kaldırılması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1984) 

Raporlar 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 

Türk- Geza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82) (Dağıtma tarihi : 25,6.1984) (GÜNDEME) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve Nevşe
hir Milletvekili Turan Öztürk'ün, Seçimlere Katı
lamamaları Sebebiyle Para Cezası Ödeme Yükümlü
lüğü Altına Bırakılanların Para Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/106) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1984) (GÜNDEME) 

3. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuurluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci 
Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma ta
rihi : 25.6.1984) (GÜNDEME) 

4. — Büyük Şdhir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/469) (5. Sayısı : 
87) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 

meydan ve sokaklara verilen Abdi ipekçi adım değiş
tirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına iliş
kin İçişleri Balkanımdan slözlti soru önergesi (6/125) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — 'istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğunç' 

ün, bazı belediye başkanlarının ücretlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/122) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.6.1984) 

»+.. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Ankara Milletvekili Sururi Baykaİ'a kadar yok

lama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. •— Adana Milletvekili Nuri Korkmazdın, Baş
bakan Turgut Özal'ın 23 Haziran 1984 tarihinde İs
tanbul'da gazete sahip ve yöneticileriyle yaptığı ko
nuşmayla ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talep eden iki ar
kadaşımız var. . 

Birincisi Adana Milletvekili Sayın Nuri Kork
maz, Başbakan Sayın Turgut özal'ın 23 Haziran 
1984 tarihinde İstanbul'da gazete sahipleriyle yaptı
ğı toplantıdaki konuşmasına dair. 

Buyurunuz Sayın Korkmaz, süreniz 5 dakika 
efendim. (HP sıralarından alkışlar). 

NURİ KORKMAZ ((Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Başbakan Sayın Turgut özal, 
23 Haziran 1984 tarihinde istanbul'da gazete sahip 
ve yöneticileriyle yediği akşam yemeğinde yaptığı ko
nuşmada, «Bize yardım edilirse Türkiye'nin siyasî ya
pısında değişiklik yaparız» sözü üzerine yüksek hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanın bu açıklamala
rını çok önemli ve o kadar da manidar buluyorum. 
Önemli buluyorum; çünkü Parlamentonun çalışmaya 
başladığı günden bu yana altı ay geçmesine rağmen, 
Sayın Başbakan, ilk defa siyasî yapı değişikliği gibi 
bir konuya değinmiştir. Gazete sahip ve yöneticileri 
huzurunda yardım talep etmesini doğal karşılamak
la beraber, manidar karşıladığımı belirtmek istiyo
rum. 

(Değerli milletvekilleri, Türkiye'de demokrasiye 
adım atılmıştır; ama onun bütün kurallarıyla işleme
si yönünde henüz ciddî bir gelişme olmamıştır. El

bette seçim yapmak, Parlamentoyu çalıştırmak önem
lidir; ama bunlar kadar önemli olan, geniş katılım ve 
tartışma ortamıdır. Nitekim Sayın Başbakan da, de
mokrasinin 'bütün icaplarıyla yerleşmediğini kabul 
etmektedir. Sayın Başbakan yaptığı konuşmada, «Bi
ze yardım edilirse Türkiye'nin siyasî yapısında deği
şiklik yaparız. Bir geçiş dönemindeyiz, demokrasiyi 
bütün icaplarıyla oturtmalıyız» demiştir. 

Şimdi huzurlarınızda Saym Başbakana soruyo
rum: Kimden yardım istiyorlar? Ekonomide yapı de
ğişikliği meydana getirirken, kararları alırken duy
madığınız sıkıntıyı siyasî kararlarda neden duyuyor
sunuz, bir zorunluluk mu var? Böylesine önemli bir 
konuyu gazete sahip ve yöneticileri huzurunda dile 
getirirken, Parlamentodan ve muhalefetten neden 
esirgiyorsunuz? Geçiş döneminin hassasiyeti içindeki 
planlarınız nedir? örneğin, Anayasa ve yasalarda ne 
gibi değişiklikler düşünüyorsunuz? Uzun bir süre
dir ağır bir yük altında bulunan Silahlı Kuvvetleri
mizi bu yükten ne zaman ve nasıl kurtarmayı planlı
yorsunuz? Polis iç 'güvenlikte tam sorumluluğu ne 
zaman ve nasıl bir düzenlemeyle alacak? İdarî dü
zenlemeler düşünüyor musunuz? Muhalefet, partile
riyle sıkı ve sağlıklı bir diyalogu sağlayacak mısınız? 
Parlamentoyu kararname tasallutundan kurtaracak 
mısınız? 

Tüm bu konularda Sayın Başbakanın Yüce He
yete açık ve net bilgi vermesini diliyor, saygılar su
nuyorum. ı(HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Lib

ya'da çalışan işçilerimizin sorunları konusunda gün
dem dışı konuşması., 
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BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver, Libya'da çalışan işçilerimizin sorunlarıyla 
ilgili olarak, buyurunuz efendim. 

Sayın Canver, süreniz beş dakika efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Libya'da çalışan işçilerimizin bir kıs
mının 'başına gelen ve son derece haksız ve üzücü bir 
olayı sizlere nakletmek amacıyla gündem dışı söz al
mış bulunuyorum. 

'Biliyorsunuz yurt dışında çalışan işçilerimiz, son 
derece ağır koşullar altında ve tamamen yabancı ül
ke devletlerinin çoğu kez tek taraflı olarak tespit et
tikleri statüler dahilinde çalışmakta ve karşılığında 
aldıkları ücretleri biriktirip Türkiye'ye döndüklerin
de kalıcı bir iş sahibi olma arzusunu gütmektedirler. 
Ülkemizde yaşam koşullarının giderek ağırlaşması 
ve işsizliğin önemli boyutlara ulaşması sonucu, ya
bancı ülkelerde iş arayan işçi sayımızda da büyük 
bir artış gözlenmektedir. 

Yabancı ülkelere gitmek zorunda kalan işçileri
mizin, daha bu niyetlerinin başında, başlarına çeşit
li belaların geldiği hepimizin bildiği bir gerçektir. İş
çi vatandaşlarımız eğer kendilerine yabancı ülkelerde 
iş bulan firmalara para kaptırmaz ve yabancı ülke
lerden sınır dışı edilmez, yıllarca çalışmak olanağı
nı bulur ve kazandıkları paralar ile birlikte ülkeleri
ne dönmek isterlerse, bu kere de Libya'da onları bir 
başka olay bekleyecektir. IBu olay, kazandıkları dinarla
rı yurt dışına nasıl çıkaracakları olayıdır. Bu ancak 
iki şekilde mümkün olabilmektedir: Eğer kazandık
larını Libya Hükümeti vasıtasıyla çıkarmak isterler
se vergisini ödeyecek ve karşılığında dolar veya ster
lin alabileceklerdir. Dinarlarını değiştirmek zorunda
dırlar; zira Türk bankalarında dinar geçmemektedir. 
Türk bankaları, Libya Hükümetinin aldığı kararlar 
gereğince, böyle davranmak zorunda kalmaktadırlar. 
Yıllardan beri Libya ile aramızdaki bu pürüz gideril-
memiştir. Libya'da çalışan işçilerimize bir ikinci 
yol tercihi daha kalmaktadır ki, o da Libya'da mev
cut Türk firmaları vasıtasıyla kazandıkları dinarla
rın karşılığını Türkiye'de Türk parası olarak ala
bilmektir. 

Konuşmamın asıl amacı, bu ikinci yolu tercih et
mek durumunda kalan bir işçimizin başına gelen 
'olayı anlatmaktır. Olayın sorumlularının isimleri ve 
belgeleri bende mevcut, eğer Hükümetten ilgilen
mek isteyen bir bakan çıkarsa, onları takdim etmek
ten memnunluk duyucağımi ifade etmek isterim. 
Olay şu: 
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Iİ980 yılında Libya'ya giden bir işçimiz, kazancı
nın bir kısmı olan 1 500 dinarı, karşılığını Türkiye' 
de almak üzere sözü edilen büyük şirketimizin ora
daki genel müdürüne teslim ediyor. Aralarında ya
pılan anlaşma gereği firma, İstanbul'da bu işçimize 
3 ay sonra ödemek üzere senet vermeyi taahhüt edi
yor. O arada, yani paranın verildiği 20 Mart 1984 ta
rihinde dolar resmî kurda 318 lira olmasına rağmen, 
314 liradan 1 500 dinarı 'genel müdüre teslim ediyor. 
Bu arada Türkiye'ye kesin dönüş yapan bir arkadaşı
na vekâletname vererek, adına firmadan 3 ay vade
li senetleri almasını istiyor. 3 ay sonra kendisi Türki
ye'ye döndüğünde arkadaşının senedi almadığını gö
rüyor ve kendisi ünlü firmanın merkezine 'giderek pa
rasını isterdiğinde, şirket yetkilileri; «Orada yapılan 
anlaşmanın kendilerini ilgilendirmediğini, bu parayı 
ancak bir yıl sonra ödeyebileceklerini» bildirerek 
uzun tartışmalardan sonra çaresiz kalan işçiye 5 adet 
ve hepsi Temmuz 1985 tarihinde öndenmek üzere se
net veriyor. (Bu arada işçi vatandaşımız, bu paranın 
kendisine anlaşmaya aykırı olarak ve 15 ay sonra 
ödeneceğinden 'bahisle firma yetkilisinden faiz istemi 
de cevapsız kalıyor. 

Evet sayın üyeler, işte olay bu ve çaresiz işçinin 
dramı böyle gelişiyor. İşçiye, «Neden bu firmaya gü
venip de paranı teslim ettin?» dediğimde; «Türkiye 
adına iş yapan ve ülke içinde de ünlü bir firmaya ne
den güvenmemesi gerektiğini» bu kez de o bana sor
du. İşçi vatandaşımız büyük ölçüde haklı idi. Daha 
Başbakan, geçenlerde bir sürü Türk firmasının tem
silcisiyle birlikte^ Libya'ya 'gelmiş ve ihracatımızı ar
tırmak ve bu firmalara iş bulmak amacıyla Libya 
Hükümetiyle görüşmeler yapmıştı. Başbakanımızın 
güvendiği bu firmalara bir işçimizin de güvenmesin
den daha doğal bir şey olamazdı. 

Sayın üyeler, bu firmanın bu şekilde işçilerimiz
den peşin olarak tahsil edip ve uzun vadelerle (geri 
ödediği meblağların 300 - 350 bin dinar arasında, 
yani yaklaşık 500 milyon civarında olduğu iddia edil
mekte, hatta bazı işçilerin bu paralarının tahsili pe
şinde koşmaktan bıkıp vazgeçtiği bile ileri sürülmek
tedir. Düşünebiliyor musunuz bu firmanın kârını? 
Yalnızca bu işçimizden kârı, kur farkını; faizi, para
nın değer kaybını hesaba katarsanız ana parayı geç
tiğini göreceksiniz. 

Ülkemizde yaşayan insanlarımızın yoksulluğa itil
mesine rağmen, Türkiye'mizin tüm olanaklarının 
kendilerine tahsis edildiği bu tip firmalar, orada alın 
feriyle çalışan bir işçinin emeğini bu şekilde sömür-
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mekten utanç dahi duymamaktadırlar. Ticaretin 
gözyaşı yoktur sloganının bazı firmalarca nasıl an
laşıldığını bizler biliyoruz. Gerçekten yalnızca işçinin, 
emekçinin gözyaşı var daima. Firmalar, sinekten yağ 
çıkarır gibi işçinin her şeyini sömürmekte asla sa
kınca görmüyorlar ve tüm bunları, ülkeye döviz ge
tirdikleri iddiası adı altında yapıyorlar. Acaba bu iş
çilerden alınan dinarlar karşılığı elde edilen dolar
lar şimdi nerede? Belki de vergi iadesi alabilmek için 
Türkiye'ye getirilmiş olaibilir. İşçilerden birer ikişer 
yıl vadeli toplanan paralar ile kim bilir neler adı al
tında belki de hayalî ihracatlarla vergi iadesi alır, 
bey gibi yaşarsınız, 

Sayın üyeler, yeter artık; vatandaşlarımızı ülke
mizin içinde ve dışında yerli yabancı firma ve şa
hıslara soydurmayalım. Çalışanların hakkını yemeği 
de ticaretmiş gibi görenler, sizlere sesleniyorum; bu 
ticaret değil, olsa olsa gasp olur. 

Sayın (Başkan, değerli üyeler; büyük 'gruplarla 
yurt dışına seyaıhatlar yapmak, orada bulunan işçile
rimizle boy boy fotoğraf çektirmek ve Ibir şeyler ya
pıyormuş gibi görünmek, görüyorsunuz yetmiyor. 
'Kişinin ayinesi iştir lafa bakılmaz; tablo ortada, hâ
lâ vaatlerle dolu ıbir Türkiye. 

Ancak, bunların aksini beklemek olanaksız. Çün
kü Türkiye içerisinde yaşıyan yüzbinlerce emekçinin 
'haklarının savunulmadığı ve askıya alındığı 1984 Tür-
kiyesinde, yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunla
rıyla ilgilenilmesini beklemek, kanımca hayalcilik
ten öte bir şey değildir. 

Sayın Hükümete bu konuda bir soru yönelttiğim
de bana verecekleri cevabı ben şimdiden biliyorum 
ve size açıklamakta yarar görüyorum. (Diyecekler ki: 
(Biz altı aylık bir (Hükümetiz, bunun hesabı bizden 
sorulamaz ve ilave edecekler; bu sorunun da hallini 
bizden beklemeleri bize ne kadar güvendiğinizi gös
termektedir. 

İnsaf sayın üyeler ve lütfen biraz tevazu göstere
lim. Başaramadığınızı kabul edelim. Zira Hüküme
tin altı ay içerisinde halkımızın başına getirdikleri, 
bundan sonra getireceklerinin göstergesidir. 

Saygılar sunarım. <HP sıralarından alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Vahit Halefoğlu'na Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31466) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, 
okutuyorum: 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri 'Bakanı

nın daveti üzerine 20-23 Haziran 1984 tarihleri ara
sında Federal Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet 'Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

•BAŞKAN — (Bilgilerinize sunumuştur. 
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 

Bakanı İsmail özdağlar'a Devlet Bakanı S udi N. Tü-
rel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/467) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletlerarası Çevre Konferansına katılmak üze
re 24-27 Haziran 1984 tarihleri arasında Federal 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İsmail öz-
dağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Sudi N. TürePin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerraiıze sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

İBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Vahit Halefoğlu'na Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/468) 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İtalya Dışişleri Bakanının daveti üzerine 2-7 Tem
muz 1984 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım.! 

'Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Kore Millî Meclis Başkanı Chae Mun Sc-

hıch'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, re-
faketinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir he
yetle birlikte Kareyi ziyaret etmek üzere davetine 
icabet edilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/465) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının tezkereleri var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(Kore Millî Meclis Başkanı Ohae Mun Cohıch'ın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, refaketin-
de Türkiye Büyük MMet Meclisinden bir heyetle bir
likte Kore'yi ziyaret etmek üzere davetine icabet edil
mesi Başkanlık Divanimizin da uygun görüşleriyle 
Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

BAŞKAN — Bu tezkereyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişr 
tir. 

5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkereleri (3/469) (3/470) 

BAŞKAN — Bazı .milletvekillerine izin verilme
siyle ilgili Başkanlık tezkereleri var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin hiz-
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemle
ri, Başkanlık Divanının 18.6,1984 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Medisi 

Başkanı 

Malatya Milletvekili İlhan Dinçel, 15 gün hasta
lığı nedeniyle 11.6.1984 tarihinden itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır, 15 gün 
hastalığı nedeniyle 14.6.1984 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

«Malatya Milletvekili İlhan Dinçel, 15 gün has
talığı nedeniyle 11.6.1984 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır, 15 
gün hastalığı nedeniyle 14.6.1984 târihinden itiba
ren»,, 
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BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler...'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir tezkere daha var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 25.6,1984 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Antalya Milletvekili Aydın Gürkan, 15 gün has
talığı nedeniyle 20.6.1984 tarihinden itibaren, 

Denizli Milletvekili İsmail Şengün, 69 gün hasta
lığı nedeniyle 218.5.1984 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza su
nacağım. 

«Antalya Milletvekili Aydın Gürkan, 15 gün-
hastalığı nedeniyle 20.6.1984 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

«Denizli Milletvekili İsmail Şengün, 69 gün has
talığı nedeniyle 28.5.1984 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

6. — Hastalığı nedeniyle iki aydan fazla izin alan 
Denizli Milletvekili İsmail Şengün'e ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/471) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye- Büyük Millet Meclisi Genel (Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 
olarak iki aydan fazla izin alan Denizli Milletvekili 
İsmail Şengün'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
130 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayı
na sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bu tezkereyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir., 
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EÇİMLER V. — SJ 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim 

jBAŞKAN — Gündemimizin «Seçimler» Kısmına 
geçiyoruz. Plan ve IBütçe Komisyonundaki açık üye
lik için Halkçı Parti Grubunca Ankara Milletvekili 
Sayın Sururi Bayfcal aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... IKalbul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonundaki 
açık üyelik için Milliyetçi Demokrasi Partisi Grübun-

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 

A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu Adına 
grup baskanvekilleri Ankara Milletvekili Ali Bozer 
ile Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Hükü
metin izlediği ekonomik politika konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/2) 

2. — Halkçı Parti Grubu adına grup baskanve-
kilteri Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ile İstan
bul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 81 arkada
şının, Hükümetin izlediği ekonomik politika konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/3) 

IBAİŞIKİAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki 8/2 esas numaralı ve Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına grup başkanvefcille-
ri Ankara Milletvekili Ali İBozer ile Balıkesir Millet
vekili Fenni îslimyeli'nin, Hükümetin izlediği ekono
mik politika konusunda bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi ile ikinci sıradaki 8/3 esas nu
maralı ve Halkçı Parti Grubu adına grup başkanve-
killeri Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ile İstan
bul Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 81 arkada
şının, Hükümetin izlediği ekonomik' politika konu
sunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge
sinin öngörüşmelerini yapacağız. 

Hükümet adına Sayın Başbakan hazır bulunu
yorlar. 

ca Konya Milletvekili Sayın Haydar Koyuncu aday 
gösterilmiştir. 

!Bu hususu oylarınıza sunuyorumı- (Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonundaki açık üyelik için Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubunca Balıkesir Mil
letvekili Sayın Mustafa Çorapçıoğlu aday gösteril
miştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler., 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Her iki önergenin konularının birbirine çok yakın 
olması dolayısıyla Genel Kurul uygun gördüğü tak
dirde, bu önergelerin görüşülmesini birlikte yapaca
ğız. 

Her iki önergenin birleştirilerek görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu orta 
tabakaya ciddî surette tehdit eden zamları ve bu 
tabakanın maruz kaldığı hayait pahalılığını ve geçim 
sıkıntısını müzakere ederek Hükümetin uyguladığı 
ekonomik politika hakkında genel görüşme açılma
sına oy birliği ile karar vermiştir* 

Hükümet programında yer alan en önemli hedef 
enflasyonun kontrol altına alınması ve 1984 yılı fiyat 
artışlarının % 25 düzeyinde tutulmasıdır. 

Hükümetin kurulduğu günden bugüne kadar yedi 
aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen, enflasyon 
kontrol altına alınamamıştır. Bu sebeple yıl sonun
da enflasyonun % 50'leri aşacağı endişesini taşımak
tayız. Bu durumdan 'Sayın özal Hükümetinin enf
lasyonu aşağıya çekemediği; aksine enflasyonun cid
dî bir tırmanış gösterdiği anlaşılmaktadır. Aynı za
manda Türk parası geçmişte görülmeyen bir oran
da devamlı değer kaybetmiştir. Bu ise maliyet gir
dilerinin artması ve pahalılığın gerçek nedenlerden 
birini teşkil eden maliyet enflasyonunun ortaya çık-
masidır^ ' 

Diğer taraftan, Sayın özal Hükümeti bir başı
boş ekonomi politikası izlemektedir^ Serbest piya
sa ekonomisinin kendine has kuralları işletilmemek-

SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
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te ve bu başıboşluğun altında vatandaşımızın ezil
diği üzülerek görülmektedir. Bütün bunlar Sayın 
özal Hükümetinin takip ettiği moneter ekonomik ted
birlerin başarısız sonuçlarının en belirgin örnekleri
dir. 

Partimiz bu başarısız politikanın, orta ve dar ge
lirli vatandaşlar üzerinde yaptığı menfi etkileri bü
yük bir istirapla müşahede etmektedir. Gerçekten 
orta ve dar gelirli vatandaşların refahını sadece enf
lasyonun aşağı çekilmesine bağlayan Sayın özal 
Hükümeti, takip ettiği 'bu politika ile yedi ay gibi 
kısa bir sürede bu tabakaların yaşam şartlarını ta
hammül edilmez hale getirmiştir. Aziz milletimiz iş
çisiyle, 'köylüsü ile,, memuru ile, emekli, dul, yetim 
ve esnafı ile ümitsizlik içinde Sayın özal Hükümetin
den insaf bekler hal© gelmiştir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bu ıstırabı 
içten hissediyor ve aziz milletimizin buna layık ol
madığı inancını taşıyoruz. 

Sayın Özal Hükümetinin programında yer alan 
diğer önemli bir hedef de yatırım ve üretimi artır
mak dolayısıyla işsizliği önlemek ve ihracatı artır
maktır. 

Üzülerek belirtmek' isteriz ki, geçen yedi aylık 
içinde üretim ve yatırımların artmasına ilişkin ciddî 
bir emare yoktur. Bu itibarla işsizlik büyük ölçüde 
artmıştır. Hayalî ihracatın bütün kamuoyu tarafın
dan bilindiği bir ortamda ihracat rakamlarımın cid
diyetini kabul etmek mümkün görülmemektedir. Bü
tün ikazlarımıza rağmen, Hükümetin hayalî ihracat 
olayları üzerine gitmemesini de üzülerek müşahede 
etmekteyiz. Diğer taraftan banka kredi faizlerinin 
çok yüksek düzeylere ulaşması sonucunda bankacılık 
sistemi ciddî zorluklar içine itilmiş, donmuş kredi
lerin ve protesto edilen senetlerin miktarı artmıştır. 

Sayın özal Hükümeti ülkemizin sorunlarına, sos
yal devlet anlayışım dikkate almadan sadece mate
matiksel açıdan yaklaşmak yolunu tercih etmiştir. 
Ekonomiyi, sosyal niteliğinden soyutlayarak ve hat
ta münhasıran parasal yönü ile değerlendirmek top
lumu, ferdî ve onun yaşamını hiçe saymak anlamını 
taşn% Bu itibarla, takip edilen bu politikayı gelir da
ğılımı dengesini bozması, ve sosyal tabakalar arasın
daki gelir farklılığını artırması bakımından yetersiz, 
isabetsiz ve devlet anlayışı ile bağdaşmaz bulmakta
yız. 

Bütün bu sebepler muvacehesinde vatandaşın ge
çim sıkıntısına ve hayat pahalılığına müncer olan 
Hükümetin izlediği ekonomik politika hakkında ge
nel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Bozer 
MDP Grup Başkan vekili 

Fenni Islimyeli 
MDP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN —İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türk'iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halkçı Parti Grubu adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gemiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Cahit Tutum 
Grup Başkanvekili 

Tülay Öney 
İstanbul 

Neriman Elgin 
Ankara 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Feridun Şakir öğünç 
Grup Başkanvekili 

Halit Barış Can 
Sinop 

Kâzım İpek 
Amasya 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Mehmet Azizoğlu - Seyit Hüsamettin Konuksever 
Bursa Edirne 

Sururi Bay kal 
Ankara 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Bahriye Üçok 
Ordu 
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Hasan Altay 
Samsun 

Sabri Irmak 
Konya 

Kemal Özer 
İstanbul 

Ruşan Işın 
Sivas 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Turgut Sözer 
Sakarya 

Yılmaz Önen 
İzmir 

Vecihi Ataklı 
Urfa 

hmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Enver özcan 
Tokat 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Mehmet Nuri Üzel 
Eskişehir 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Vehbi Batuman 
Adana 

Metin Üstüne! 
Adana 

Mehmet Hayri Osmanhoğlu 
Gaziantep 

Arsan Savaş Arpacıoğlu Coşkun Bayram 
Amasya 

Fikret Ertan 
İzmir 

; Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Tevfdk Bilal 
Hatay 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Aydın 

Adana 

özer Gürbüz 
Sinop 

Selahattin Taflıbğlu 
Yozgat 

Cemal özdemir 
Tokat 

Şevki Taştan 
Sivas 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Arif Toprak 
Niğde 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

Güven Gürfcan 
Antalya 

Halis Soylu 
Kars 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

1 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Mahmut Akkılıc 
İzmir 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Rıza öner Çakan 
Zonguldak 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Mucip Ataklı 
İstanbul 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Musa Ateş 
Tunceli 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Veysel Varol 
Erzincan 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halkçı Parti T.BJM.M. Grup milletvekilleri ola
rak bizi, Hükümetin izlediği ekonomi politikası ile 
ilgili bir genel görüşme ihtiyacına sevk eden neden
leri özetle şöyle ifade etmek istiyoruz^ 

1. Bilindiği gibi Anayasanın 98 inci maddesine 
göre genel görüşme, «toplumu ve Devlet faaliyetle
rini ilgilendiren belli bir konunun T.B.\M.M. Genel 
Kurulunda görüşülmesi» olarak tanımlanmaktadır. 
Bugünkü fiyat artışları ve tırmanan hayat pahalılığı 
•karşısında, toplumumuzu en yakından ügilendiren 
konunun ekonomik durum olduğu açıkça ortadadır 
Dolayısıyla muhalefet partileri .için olduğu kadar, 
İktidar Partisi için de, bu meselenin bir genel görüş 
me kapsamı içinde T.B.M.'M. Genel Kurulunda tar 
tışılması fevkalade büyük bir ihtiyaçtır. 

2. Sayın özal Hükümetinin programında, Tür 
kiye'nin meselelerinde, huzur ve güven sağlanmasın 
dan sonra ikinci sırayı, iktisadî ve sosyal mesele 
lerin aldığı; anarşinin yeniden doğmaması için eko 
nominin düzgün işletilmesi gerektiği ifade edilmekte 
ve «ilk hedefimiz aşırı enflasyonu kontrol altına ala
rak, dar gelirlinin belini büken pahalılığı önlemek 
için fiyat artışlarını yavaşlatmaktır» denilmektedir, 
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Oysa 'bilindiği gibi Özal Hükümeti iktidara gel
diğinden bu yana, fiyatlar başdöndürücü bir artış 
hızı kazanmış ve hayat pahalılığı bir afet halini al
mıştır. Sayın Hükümet «ilk hedefi» olarak üan ettiği 
bu konuda neden büyük bir başarısızlığa uğramıştır? 
Bu noktada görüşlerimizi açıklamak istiyoruz. Bi
ze göre ortada büyük bir teşhis hatası vardır ve bu 
hatadan dönülmedikçe, Türkiye'nin, aşılması çok 
daha zor sorunlarla karşılaşacağı endişesini taşıyo
ruz. 

3. Sayın özal Hükümetinin izlediği ekonomik 
politikanın, kendi programında «amaç» olarak belir
lenen, «ortadireğin millî gelirden daha fazla pay al
ması»; «tasaıruf eğiliminin artırılması için her türlü 
tedbirin alınması» gibi ilkelere ters düşen yönleri 
bulunduğu karaşındayız. Bu konuları tartışmaya aç
makta büyük yarar görüyoruz. 

4< Sayın özal Hükümeti programında «kalkın
ma bir bütündür. Sosyal ve iktisadî gelişme arasın
da ahenk ve dengenin sağlanması, kalkınmanın te
mel şartıdır.» denilmektedir. Esasen bu ilke daha da 
belirgin biçimde Anayasamızda ifadesini bulmakta
dır. Anayasamızın 166 ncı maddesi ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmanın bir bütün olduğunu or
taya koymaktadır. Hal böyle iken, bugün izlenen eko
nomik politikanın sosyal içerikten tamamen yoksun 
olduğunu ve imkânların varlıklı kesimler lehine kul
lanıldığını esefle müşahede ediyoruz. 

5. Hükümetin genel felsefesinin Devleti, ekono
mik faaliyetlerden uzaklaştırmak olduğu bilinmekte
dir. Hükümet programının pek çök bölümünde, Dev
letin, ekonomide, genel seviyede bir tanzim edici ve 
yönlendirici fonksiyonu olacağı ve Devletin sanayi 
ve ticarete anaprensip olarak girmemesi gerektiği 
ifade edilmiştir. Bu, karşı olduğumuz bir ekonomik 
sistem tercihidir. • 

Ancak biz bunu tartışmıyoruz; Hükümetin ikti
dara geldiği günden'beri aldığı bazı kararlarla büt
çeyi küçültmeye yöneldiği bir gerçektir. Ancak, bîr 
yanda Devletin bütçe kaynaklan daralırken, öte yan
da uygulanan sıfcı para politikası, yüksek kredi faiz
leri, sürekli artan döviz kuru karşısında özel kesi
min ne ölçüde yatırım ve üretim faaliyetine girebile
ceğini ve Türkiye'yi işsizlik, üretim düşüklüğü gibi 
çıkmazlardan ne kadar kurtarabileceğini tartışmak 
istiyoruz. 

6. Hükümet yetkilileri tarafından değişik ifade
lerle enflasyon oranı hakkında basına yapılan farklı 
açıklamaları ve fiyat artışları konusundaki farklı 

yorumları artık doğru bir çizgiye oturtmak zamanı 
gelmiştir., Bu fiyat artışları, bu sürekli zamlar ne za
man duracaktır? Daha da önemlisi hangi tedbirlerle 
ve hangi araçlarla, nasıl durdurulacaktır? Her geçen 
gün filesini daha az doldurabilen vatandaşımızın gö
zü ve kulağı Meclisimizdedir. «Toplumu ilgilendiren 
belli bir konunun T.B.M.M. de görüşülmesi» olarak 
tanımlanan genel görüşmenin, bu konuda açılması 
büyük zorunluluk haline gelmiştir. 

Sayın özal Hükümetinin programında «kendi par
timizin desteğine olduğu kadar, Hükümet dışındaki 
partilerin de yardımlarına, ikazlarına ve tenkitlerine 
değer vereceğiz. Ciddiyet, müsamaha, tenkide taham
mül, muhalefetle olan münasebetlerimizde başlıca 
stratejimiz olacaktır», açıklaması yer almaktadır. 

Baştan beri sıraladığımız olaylar ve gerçekler kar
şısında ve Hükümetin de bu açık beyanlarına daya
narak T.C. Anayasasının 98 inci maddesi uyarınca 
genel görüşme açılması isteğimizi saygılarımızla su
nuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri okutmuş bulu
nuyoruz. 

İçtüzüğümüze göre, Genel Görüşme açılıp açıl
maması hususunda Hükümete, siyasî parti grupla
rına ve önergedeki birinci imza sahiplerine veya on
ların göstereceği bir diğer imza sahibine söz vere
bilirim; ancak konuşma süreleri Hükümet ve grup
lar için 20'şer, önergedeki imza sahipleri için 10'ar 
dakikadır., 

Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın özal, süreniz 20 dakikadır efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; muhalefet partilerimizin ekonomik durumla 
ilgili olarak, tatbik etmekte olduğumuz ekonomik 
programın bir nevi başarısızlığa uğradığını iddia ede
rek Genel Görüşme açma talebini biraz fazla acele
ye getirilmiş, günün geçici şartlarından istifadeyi ön
gören bir talep olarak görüyorum. 

Aslında bir ekonomik program, özellikle enflas
yonla mücadele gibi çok ciddî bir konunun başarı ve
ya başarısızlığa uğradığını daha 6 ayını yeni doldu
ran bir Hükümete karşı iddia etmek teknik olarak da 
mümkün değildir; ama ne var ki, muhalefet partileri
miz ortamın şartlarından azamî istifadeyi esas almış
lardır. Biz de bu bakımdan, bu gerekçelerin doğru 
olmadığını huzurunuzda bir kere daha ifade etmek 
durumundayız. 
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Muhterem milletvekilleri, enflasyon meselesinde, 
hızlı bir enflasyonun geriye çekilmesi meselesinde mem
leketimiz yeni bir tecrübe içinde değildir. Eskiden tec
rübesi vardır ve bu konuda geçmiş yıllarda başarıyla 
uglunarhış iyi de bir tecrübemizin var olduğunu söy
lüyorum. 

Enflasyon bir memleketin başına birden bire gel
mez; yani hükümetler bugün bir karar alır, ertesi günü 
enflasyon yukarıya çıkmaz. Türkiye'mizin geçirdiği 
1978-1979 ve 1980 yılında pikine varan enflasyonist 
dönem, aslında kaynaklarını taa geriden, geriye git
tiğimiz takdirde daha geriye gitmek de kabildir; ama 
biz bunun başlangıcını 1974 yılı olarak tespit ediyo
ruz. 1974 yılında dünya petrol fiyatlarının büyük ar
tışıyla başlayan ve zamanında gerekli tedbirler alına
mayan ve birikimler neticesi Türkiye'miz maalesef 
1977-1978-1979 yıllarında hızlanan bir enflasyonla kar
şılaşmış ve rnalesef ancak ve ancak 1980 yılında çok 
ciddî bir programla, çok ciddî tedbirler manzumesiyle 
bunu dizginlemeye gayret etmiştir. 

Ekonomi tarihimizde «24 Ocak Kararları» diye 
adlandırılan, bugün bir bakıma dünya literatürüne de 
bu bakımdan geçmiş olan bu kararlar, bu söylediği
miz kötüye gidişi durdurmak, Türkiye'mizi yeni bir 
kalkınma hamlesini başlatabilmek için hazırlanmış ka
rarlardır. 

Bakınız, kararların alındığı ayın ertesinde, yani 
Şubat ayında, memleketimizdeki, Ticaret Bakanlığının 
toptan eşya fiyatları endeksine göre, bir aylık fiyat 
artışı yüzde 29 gibi yüksek bir seviyeye erişti. Hemen 
şunu söyleyeyim : Tabiî 24 Ocak Kararları diye alı
nan kararlar, içerisinde Kamu iktisadî Teşebbüslerinin 
mal ve hizmetlerine 2 misli, yerine göre 3 misli hatta 
gübrede 5 misline kadar varan ayarlamaların, bir baş
ka tabirle zamların yapıldığı bir kararlar manzume-
siydi. Sadece zamlardan ibaret değildi, daha birçok ka
rarlar beraberinde alınmıştı. 

Şimdi nasıl oluyor da bir ayın içerisinde endeks 
yüzde 29 gibi yüksek bir'artış gösteriyor? Bunun iza
hı basittir. Aslında bir evvelki dönemde, yani 1979 yı
lında, fiyatları sabit tutma, fiyatları değiştirmeme, 
ayarlama yapmama gibi bir durum, Türkiye'de çifte 
fiyatlar yaratmıştır. Hemen hemen birçok konuda 
çift fiyatlar meydana gelmiştir. Karaborsa meydana 
getirmiştir, haksız kazanç meydana getirmiştir. 

Çok iyi hatırlıyorum, bir misal verirsem : Yağ 
fiyatı endekslere giren 100 ise, aslında yağ bakkal
larda veya başka yerlerde tezgâhın altında iki mis-
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line satılmış ve tabiatiyle endekse geçen fiyat, aslında 
100 olmuştur. Bunun gibi hemen hemen birçok ka
lemi böyle görmek mümkündür. Netice itibariyle doğ
ru kararlar alındığı zaman, bu 1979 yılında kaydedil
meyen büyük enflasyon 1982 senesine aktarılmış ol
maktadır. 

Bunları söylemekten kastım, 1980 yılında bu ted
birler alındığı zaman, enflasyonun birdenbire yüzde 
113 gibi seviyelere yükseldiğini aynı yıl içerisinde gö
rüyoruz. Aslında bu geçici bir hadiseydi. Demin de 
ifade ettiğim gibi, 1979'un kaydedilmeyen enflasyo
nunun mühim bir kısmını içine alıyordu. 

Yılın Mayıs ayından sonra, bu kararlar alındıktan 
takriben iki-üç ay sonra yavaş yavaş endekslerde de
ğişiklikler görülmeye başladı ve esas itibariyle 1981 
senesinde, o tarihte planlanmış enflasyon hızı yüzde 
40 iken, hakiki rakam 1981 yılı sonunda yüzde 36 
mertebesine geldi. Yani yüzde 113'lerden bir bakıma 
yüzde 36 gibi bir değere, bir sene sonra inmiş olduk.; 

1982 yılında bu seviye daha aşağıya çekildi. Plan
lanmış rakam yüzde 25 idi. Bu işlerden o /tarihte so
rumlu bakandım ve bizim esas hedefimiz yüzde 20 
civarındaydı; ama resmen tayin ettiğimiz, gösterdi
ğimiz hedef yüzde 25'ti, aynen 1981'in yüzde 40'ı 
gibi, netice yüzde 23 civarında realize edilmiştir. Biz 
hasbelkader yılın ortasında görevden ayrıldık. 

1983 yılında durum bu söylediğim istikamette git
memiştir. 1983 yılı için ilk hedef, tespit edilmiş hedef 
yüzde 20'dir. Maalesef yüzde 20 hedefine göre, en
deksler farklı olmakla beraber, şimdi kullanacağım 
endeks International Monetery Found'da müşterek 
olarak kullandığımız endekstir, Devlet İstatistik Ens
titüsünün yeni tüketici fiyatları endeksidir, bu endeks
lere göre, 1983 yılında yıibaşı-yılsonu rakamları yüz
de 37, civarında bir fiyat artışı olduğunu gösteriyor; 
ama enteresan olan durum, yılın ilk yarısında bu ra
kamların altı aylık dönem için hesap edildiği zaman, 
yıllık bazda yüzde 27,5 olduğunu, yılın ikinci yarısın
da ise, ikinci altı ayda ise aynı bazda yüzde 47'ye yük
seldiğini gösteriyor ki, yıibaşı-yılsonu bu şekilde yüz
de 37'ye gelebiliyor ve son dört ay, maalesef aynı şe
kilde hızı hesap ettiğimiz zaman, yüzde 62'ye yükse
liyor. 

'Bunun manası şu, yorum yaptığınız zaman, Tür
kiye 1983 yılı içerisinde yeniden hızlanan bir. enf
lasyon dönemine girmiştir. Biz bunu ilk defa bugün 
söylemiyoruz. Zannedilmesin ki bugünkü durumu mü
dafaa için böyle bahaneler buluyoruz: Hayır. Şu 
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doküman bizim seçimlerden evvel seçim beyanname-
mizdir, 1983 yılı Ağustos ayı içerisinde hazırlanmış
tır. 

Kısa bir kısmımı okuyayım: «1983 yılı için yüzde 
4,8 kalkınma hızı, yüzde 20 enflasyon, 7 milyar 
dolar ihracat hedefi öngörülmüştü. 1984 yılı için 
ise, yüzde 5 kalkınma hızı, yüzde 25 enflasyon ve 
6,8 milyar dolar ihracatı hedef alan bir bütçe o ta
rihlerde hazırlanmıştır. Gerek mevcut verilerden, 
gerekse 1984 yılı hedeflerinden, dikkat edilirse, 1983 
yılı sonunda programlanan hedeflerin bir hayli geri
sinde kalınacağı, kalkınma hızımın yüzde 2,9 civarın
da olacağı, ihracatın ise geçen yılın seviyesinde ger
çekleşeceği - ki, geçen yılın seviyesinde gerçekleşme
di; altında gerçekleşti - enflasyonun yüzde 30'u aşa
cağı anlaşılmaktadır. 

Son 3 yıllık göstengeler dikkate alındığında, 1983 
yılında ekonomik iyileşmenin devam ettirilemediği, 
bazı temel politikalardan sapmalar meydana geldiği , 
görülmektedir. 

Bu durum karşısında mevcut hükümetin bazı ted
birleri şimdiden alacağını ümit ediyor; tedbirlerin se
çim sonrasına bırakılması halinde meselelerimizin da
ha da ağırlaşacağını hatırlatmayı görev sayıyoruz.» 

Bu, bizim seçim beyannarnemizdeki ifadedir. 
Hükümet Programının Yüce Mecliste okunması 

sırasında yine aynı konuyla ilgili olarak, «Son 3 ay
lık enflasyonun gidişi, şayet müdahale edilemez ise 
önümüzdeki yıl için ciddî bir tehlike teşkil edecek
tir. Şurasını belirtelim iki, enflasyonla mücadelede 
fiyatlar genel seviyesinin azalış veya artış eğilimin
de oluşu fevkalade önemlidir. Gittikçe hızlanarak 
artış gösteren bir enflasyonu tekrar düşürebilmek 
son derece zor bir iştir. 1984 yılı hedefi olan yüzde 
25'lik enflasyon oranına ulaşabilmek, bu sebeple ila
ve bir gayret ve fedakârlığı gerektirecektir. 

1983 yılındaki tablo, enflasyonu kontrol etmenin 
ne kadar zor ve ne kadar dikkat isteyen bir iş oldu
ğunu bir defa daha göstermiştir.» dedikten sonra de
vam ediyoruz ve diyoruz ki: «'Değerli üyeler, diğer 
taraftan KİT ürünlerinde gerekli ayarlamalar za
manımda yapılmadığı için özellikle son 6 ayda Merkez 
Bankası kaynaklarına müracaat artmış, bu durum da 
enflasyonu ciddî bir şekilde körüklemiştir. Şirket ve 
banka kurtarma operasyonlarına büyük miktarda 
kaynakları tahsis etmenin doğurduğu mahzurları 
uzun uzun anlatmayı gereksiz buluyoruz.» 

IBütün bunlar bugün söylenen laflar değil ta ge
çen seneden itibaren söylediğimiz ifadelerdir. 

Bunları söylemekten kastımız herhangi bir şe
kilde geçmişi şu veya bu şekilde kötülemek değildir, 
o manada söylemiyorum, Yalnız, enflasyonla müca
delenin ciddî bir mücadele olduğunu, bunun için her 
şeyi yerli yerinde tespit etmemiz gerektiğini ifade et
mek istiyorum. Bu mücadele kısa bir mücadele de
ğildir. Türkiye'nin ve bütün dünyanın tecrübesi, bu 
meselenin orta vadede hatta uzun vadede ancak neti
cesinin alınabileceğini göstermiştir. 

Benim 1980 yılında hasbelkader bir teknisyen ola
rak başladığım, bilahara 1'2 Eylül 1980'den sonra Hü
kümette ıgörev aldığım ve sorumluluk yüklendiğim 
devrede, yüzde 11.3'ten başlayan ve 1981 yılında yüz
de 36'ya, 1982 yılında da yüzde 23'e kadar düşüre-
bildiğimiz ve 1983 yılında bunu yüzde 20 ve daha 
altına götürmeyi planladığımız, 1984'te de yüzde 15 
ve altına çekmeyi planladığımız bir gerçektir. 

'Bunlar planladığımız noktalardı, ama maalesef 
1983 yılındaki bazı olumsuz gelişmeler bu trendi ter
sine çevirmiş ve yeni baştan bir gayret gösterme 
mecburiyetini ortaya koymuştur. 

1983 yılında iktidara geldiğimiz zaman yaptığı
mız bir hesap var. Nitekim, sizlere de açık seçik ola
rak seçim beyannamemizde dahi meseleyi bildiğimiz, 
meselenin ne olduğunu çok iyi teşhis ettiğimiz orta
da olduğuna göre, 1983 yılı sonunda iktidara geldi
ğimiz zaman önümüzde iki tane yol vardı. Bir tane
si: Hemen bütün eksik kalmış ayarlamaları, yani 
tabirimizle zamları derhal yapmak, ekonominin yeni 
dengelerinin teessüsüne imkân vermek, hiçbir şeyi 
bekletmemek. Bizim genel eğilimimiz budur; benim 
iş tutma anlayışım da budur. 

Belki tenkit edilecek taraftır, ama açıklamak mec
buriyetindeyim. Maalesef şöyle bir durumla karşı kar
şıya geldik: Bir kere 1983 yılının 6 Kasımında yapı
lan seçimler, evvelki seçimlere baktığınız zaman eğer 
bir parti tek başına iktidara gelmişse, seçimleri ka
zanmışsa hemen hemen 20 - 25 gün içerisinde hü
kümetler kurulabiliyor, seçimden sonra; ama maale
sef bu sefer anayasal bazı sebeplerden dolayı Hükü
metin kurulması ve güvenoyu alması ta Aralık'ı 
bulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan 3 dakikanız var 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tamamlamaya gayret edeceğim. 

Ve biz mecburen şu nokta üzerinde durduk: Ayar
lamaları hemen yapalım veya yapmayalım. Oldukça 
önemli bir kısmını yaptık. Hatta şikâyet konusu ol-
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muştur. Gübre zamları, elektrik zammı gibi, bir 
kısım zamlar; bunların bir kısmını yaptık, büyük bir 
kısmını yapamadık. Yapamamamızın sebebi gayet 
aşikârdır. Onu da açık söyledik. Söylediğimiz şey şu: 
Eğer hepsini Kasım sonundan evvel yapmış olsaydık, 
size açıkça ifade edeyim, biz iktidarda olup da ya
pabilmiş olsaydılk, bu söylediğimiz bugün Mayıs ayın
da, Nisan ayında artan endekslerin çoğunu biz 1983 
yılına kaydederdik. O yola gitmedik. Önümüzde se
çimler vardı. Bu seçimler mahallî seçimlerdi; ama 
Türkiye'min önemli seçimleriydi. Neden önemli se
çimlerdi? Bir mahallî seçim bu kadar önemli ola
maz; ama hepiniz de çok iyi biliyorsunuz, o seçime 
iştirak etmemiş, yani 6 Kasıma iştirak etmemiş, bu 
seçime iştirak etmek isteyen partiler de vardı. Biz 
ve sizler, zannediyorum sizler de katılıyorsunuz, de
mokrasinin icapları olarak bu dışarıdaki partileri de 
'bu seçimlere sokmak istedik; hatta o yüzden kanu
nu değiştirdik. Bu hesaplar yapılmıştır. Zamları yap
sa idik, ufak bir ihtimal de olsa - çok ufak 
diyorum - Anavatan Partisi İktidarının veya bu 
Meclisin bütünüyle dışarıdakilerden daha az rey al
ma ihtimali herhalde ne sizi ne bizi bu sandalyelerde 
oturtamazdı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNt GÜLER '(İstanbul) — Bunun 
için mi yaptınız Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hayır, mesele bu saldalyelerde oturmak değildir... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Mesele, memleketi bir yeni badireye atmamaktır, aslı 
budur. Yoksa sizin kaybettiğiniz gibi biz de kaybe
debiliriz, hiç önemli değildir. Mühim olan konu 
memleketi bir daha badireye atmamaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Memleketin stabilitesi bizim bu 
endeksleri 1983'e veya 1984'e kaydetmemizden çok 
daha önemliydi. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bu hesabı yaptık ve meseleyi böyle neticeye getir
dik. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimiz altı ay
dır icraattadır. Çok şey yaptık; bu memlekette el 
sürülmemiş birçok konuya el attık. Meseleyi in

celeme sadece bir ekonomik durumun veya günün 
şartlarına göre şu fiyatın artması veya bu fiyatın 
azalması şeklinde mütalaa edilemez. Büyük bir idarî 
reformu bu iktidar yapmıştır. Bir Türk parasını ko
ruma mevzuatını, 50 senedir ele alınamayan bu mev
zuatı bu iktidar düzenlemiştir. Gecekondu, tapu, 
konut meselesini yine bu iktidar halletmiştir ve ina
nıyorum ki, şu sırada Türkiye'nin itibarı dünya üze
rinde en yukarı seviyesindedir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) İşte misalini söyleyeyim: Daha 1980 sene
sinde iane torbamıza maalesef Türkiye'ye yardım 
adı altında 20 küsur memleket para vermiştir. Bu 
ufak ülke de 1 milyon dolar Ikoydu, epey gürültüsü 
oldu Türkiye'de o tarihlerde. (HP sıralarından, «Do
lar 25 lira idi o zaman» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ve bugün bu memleket ihracatını geliştirmek için 
ihracat yaptığı bazı ülkelere 700 milyon dolar kredi 
vermektedir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Önergenin reddedilmesini şu bakımdan istiyorum: 
Enflasyonla mücadele ciddî ve kararlı bir tutum is
ter, uzun bir mücadeledir. İşin psikolojik tarafı var
dır. Sadece teknik mesele değildir. Her gün bu mem
lekette devamlı olarak hayat pahalılığından bahsedi-
lirse, maalesef bu bazı kimseleri fiyat artırmaya doğ
ru yönlendirebilir. 

Bizim alacağımız tedbirler var; söyledim onları. 
Biz bu şekilde daha fazla para arzını Ikısarız. Ama 
o da iyi değildir. Bu gibi meselelerin, kanaatimce 
memlekete yararlı olabilmesi için, üzerinden ciddî 
bir süre geçtikten sonra açık seçik müzakere edil
mesinde fayda mütalaa ederim. Ama daha altı ayını 
doldurmamış, daha alınan tedbirlerin, birçok defa
lar ifade ettiğimiz gibi bizim aldığımız tedbirler an
cak 6 - 7 ay sonra netice vermeye başlar dediği
miz halde, bu meselenin önümüze getirilmesini çok 
ciddî bir davranış olarak görmüyoruz. 

Sayın Başkan, bu bakımdan önergenin reddedil
mesi kanaatindeyiz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
CÜNEYT OANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakandan bir hususu sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Hayır efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler, anlaşılamayan müdahaleler) 

Efendim, müsaade ediniz de adınıza ben idare 
edeyim Meclisi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ali Bozer. (MDP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika Sayın Bozer. 
MDP GRUBU ADINA ALT BOZER (Ankara) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hükü
metimizin izlediği ekonomik politika hakkında Ge
nel Görüşme açılması hususunda partimin görüşle
rini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım (Karşılıklı 
konuşmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim hatibi dinleyelim. 
ALİ BOZER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 

sözlerime evvela bir üzüntüyle başlamak istiyorum. 
Biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak ekonomik 
durum hakkında Genel Görüşme açılması için öner
ge verdiğimiz zaman, fırsattan istifadeyi düşünme
dik. Samimiyetle muhalefet görevini yerine getirme 
hedefini güttük. Bu itibarla görevi ciddiye alıyoruz, 
ciddî telakki ediyoruz. Sayın Başbakanımdan böyle 
bir yorumu talihsiz bir tesadüf olarak mütalaa edi
yorum. Çünkü kendileri çeşitli vesilelerle diyalogun 
önemine değinmiştir. Diyalog bu vesilelerle yapılır. 
Müsaade buyurumuz da Yüce Meclis Memen ekono
mik polÜtikamım hiç olmazsa 6 aylık sonuçlarını deği
şik açıtlardan görmek ve değerlendirmek fırsatımı bul
sun. Bu (müsamahayı kefldilierimdem istemek ve bekle
mek hakkıımızdır. (MDP şuralarımdan alkışlar) 

Değerli üyeler, Hükümetin izlediği ekonomik po
litikanın sonuçlarını değerlendirebilmek için bir nok
tadan hareket etmek gerekir. Bu itibarla biz, genel 
laflardan ziyade somut, belli bir noktadan hareket 
suretiyle sonuçları rakamsal biçimde huzurlarınıza 
sermek istiyoruz. Bunu yaparken zamanın, kısa mı 
uzun mu olduğunu hangi noktalarda kısa hangi nok
talarda uzun olduğunu da açık seçik göstermeye ça
lışacağım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bakanları işgal et
meyelim sayın üyeler. 

ALt BOZER (Devamla) — Hareket noktamız, Hü
kümet programında yer alan temel ilkeler ve hedef
lerdir. Müsaade 'buyurursanız önce bu temel ilke ve 
'hedefleri kısaca özetlemek isterim. Hafızalarımızı ta
zelemekte fayda vardır. 
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Birinci hedef; enflasyonun yüzde 25'e çekilmesi
dir yıl sonu itibariyle. Bunu yapabilmek için yüksek 
faiz politikası uygulanmaktadır. Emisyon kontrol al
tına alınmaktadır, hatta ücretlere çok mütevazi zam
lar yapılması tercih edilmektedir. 

İkinci hedef; ihracatı artırmaktır. İhracatı artır
mak için üretim artırılacaktır, üretim dışa dönük 
üretim ofecaiktır. Devamlı ve bilerek yapılan kur 
ayarlamaları sübvansiyon yerine kaim olacak ve bu 
suretle ihracat teşvik edilecektir. Ödemeler dengesi 
kurulacaktır. Sayın Başbakanın ifade buyurdukları 
gibi ihracat 6,850 milyar dolar, ithalat 9,5 milyar 
dolar civarındadır. 1983 sonu itibariyle döviz rezer
vimiz tahminen 1 milyar dolardır. Bu, Hükümet 
Programında ilk aşama olarak telakki edilen hedef
lerdir. 

İkinci aşamada, yatırımlar hızlanacak dolayısıy
la işsizlik önlenecektir, başka bir deyimle Hüküme
tin sosyal muhteveya taalluk eden programı ikinci 
aşamada mütalaa edilmektedir. Bu doğrudur, yanlış
tır, tercih meselesidir kritiğini yapmıyorum; ancak 
şunu belirtmek istiyorum : Birinci safhadaki 'hedefle
re ulaşılmadan, yatırım artırılmadan, mademki işsiz
liği aşağı çekmek veya sabit tutmak için özel tedbir
ler alınmıştır, öyleyse ikinci safhaya geçmek, yani iş
sizliği aşağıya çekmek mümkün olamayacaktır. 

Buradan şuna gelmek istiyorum : İstihdam soru
nu Hükümetlin ilke ve hedefleri yanında zamanla
mayla fevkalade yakından ilişkilidir. Yani Hükümet 
enflasyonu ne kadar çabuk aşağı çeker, ne kadar ça
buk yatırımları, üretimi antıırursa o kadar süratte iş
sizlik sorununa çözüm getirebilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, öyleyse Hükümetin en 
önemlii hedeflerinden, ilkelerinden bir tanesi de za
manlama meselesidir. Enflasyonu bir senede, iki sene
de aşağı çekemediğiniz müddetçe, iki sene süreyle 
işsizlik artacaktır; ona deva bulamayacaksınız. 

Buna isterseniz bir İMF formülüdür diyelim. Bu
nu biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak küçültü
cü anlamda kullanmıyoruz. Bizim buradaki mütaa-
amız, İMF'nin formülleri dikkate alınır, fakat iyi 
uygulanır kaydıyladır. Ülkenin özellikleri de dikkate 
alınmak şartıyla iyi uygulanmalıdır. Bizim tenkitle
rimizin temel felsefesi ve hedefi bu uygulamaya ta
alluk etmektedir. 

Peki, bu ilkeler açısından mesele ele alındığı za
man altı ay sonunda nereye ulaşılmıştır? Bir görüşe 
göre altı aylık süre kısadır, kesin ve erken hüküm 
vermeyelim. Bu görüşü de biz saygıyla karşılarız. Ama 



T. B. M. M. B: 83 26 , 6 . 1984 0 : 1 

bu görüş, bizim görüşümüze göre isaibetli değildir. 
Çünkü öyle tedbirler vardır ki, bunlar yapısal bir 
değişikliği ifade eder, bu yapısal değişikliğin sonuç
larını almak bir zamana bağlıdır; ama, öyle tedbir
ler vardır ki, bunların neticelerini belli kısa bir za
man ölçüsünde almak kabildir. 

Bir üçüncü noktaya değinmek istiyorum. Niha
yet... 

HAKKI ARTUKASLAN (Bingöl) — Hangi ted
birler? 

ALÎ BÜZER (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız biz dinledik, siz de dinleyiniz, arz edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Siz devam buyurun 
efendim. 

ALÎ BÜZER (Devamla) — Şimdi, bazı tedbirler 
de bazı hususlarda vardır ki, bu hususlar hakkında 
semptomlara göre teşhiste bulunulur. Yani, ortada 
bazı arazlar varsa susun söylemeyin, daha zaman 
vardır demeve kimse mezun değildir, ü teşhisleri yap
mak, tahminleri ileri sürmek herkesin hakkıdır. Bu 
itibarla biz zamanı erken bulmuyoruz. Biz, sadece 
görüşlerimizi açıklıyoruz, uyarıcı görevimizi yerine 
getiriyoruz. İzin verin de bunu yapalım. 

Şimdi, acaba enflasyon hangi tür tedbirlerdendir? 
işte enflasyonu aşağı çekme meselesi uzun vadeli bir 
tedbir değildir. Bunun hakkında hemen mütalaa ser-
dedebiliriz. Neden, çünkü çok iyi hatırlıyorum, Sa
yın Barbakanımız Hükümet Programını burada oku
dular; üç aylık mevduata yüksek faiz uyguladılar. 
Niçin? Bunun cevabını da verdiler. Çün'kü, üç ay 
sonra enflasyonu aşağıya çekmeyi ümit ediyorlardı. 
öyle ise müsaade edinde biz de üç ay sonra, hayır 
enflasyon asa$ı çekilmedi diyebilelim, mesele bura
dadır. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlarım, eğer bu kürsüye çıkan her arkada
şımız başka başka istatistiklere dayanır ise biz bu
rada sonuca varamayız. Bizim resmî istatistiklerimiz 
doğrudur yanlıştır, bu başka iş; ama biz bir nokta
dan hareket edeceğiz. Binaenaleyh, değişik istatistik
lerle burada neticeyi değerlendirmek imkânına sahip 
değiliz. Ben Devletin istatistiklerine dayanıyorum; 
Resmî Gazete 18 Mayıs 1984, sayfa 22, açınız bakı
nız; Sayın özal Hükümeti iktidarı devraldığı zaman 
enflasyon, bu resmî kayıtlara göre yüzde 30,6Mır. 
Kime İtibar edeceğim ben? Devletin Resmî Gazete
sinde yayınlanmış resmî rakamlara değil de nereve 
Mbar edeceğim? Bunlar yanlışsa değiştiriniz. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi öyleyse yüzde 36'dan yüzde 25'e gelmek 
-rerekir. Aylık enflasyon oranlarını zaman kaybetme
mek için söylemiyorum; ama maalesef Hazine ve 
Oış Ticaret Müsteşarlığıyla, Devlet istatistik Ensti
tüsünün rakamları birbirinden farklıdır; bu da, fark
lı. Bunların ikisi de elimizde vardır, vakitten tasar
ruf -için söylemiyorum; ama sonucu söylüyorum : 
Beş aylık enflasyon Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığına göre yüzde 27,5'tur, Devlet istatistik Ens
titüsüne göre yüzde 28,4'tür, nerede kaldı yüzde 25, 
müsaade edin de resmî kayıtlara dayanarak mütalaa 
söyleyelim. 

Aynı döneme, yani Ocak ve Şubat aylarına Sa
vın Ulusu Hükümetine bakınız; çok daha düşük enf
lasyon nispeti, Ocakta yüzde 4,3; Şubatta da yüzde 
1,6'dır. 

Öyleyse sonuç şudur arkadaşlarını : Geçen beş ay
lık, altı aylık, dönem içinde enflasyon tırmanmaya 
devam etmiştir. Sayın özal Hükümetinin takdim et
tiği gîbi enflasyonu bu kısa süre içinde kontrol altı
na almak mümkün olamamıştır. «Yıl sonunda yüz
de 25'leri yüzde 301arı bulacağım» diye ifade bu
yuruyorlar, temenni ediyoruz bulsunlar; ama bunu 
biz imkânsız görüyoruz^ 

Şimdi sonuç ne olacak? Enflasyonun zamanla
ma unsuru üzerinde durdum ya, sonuç şu : Yatırımlar 
gecikecek, niçin?.. Biraz sonra onu da arz edeceğim. 
istihdama istenilen zaman ölçüsü içinde çözüm bu
lamayacaksınız. Sosyal dengeyi daha uzun bir süre 
tesis edemeyeceksiniz. Ücretleri de yeteri derecede 
artıramayacaksınız. 

Acaba yüksek faiz politikası sonuç doğurdu mu, 
onun üzerinde de durmak lazım. 

Arkadaşlarını, ekonomi Sadece bir yönüyle ele 
alınmaz, bunu bilhassa belirtmek istiyorum izniniz
le. Yani, yüksek faiz politikası uygulayalım ve mev
duatı çekelim, mesele düzelir. Zannetmiyorum ki Hü
kümetimiz de böyle bir görüşe sahip olsun. Çünkü, 
R*er böyle 'bir görüşe sahipseniz, ekonomiyi o zaman 
felakete sürüklersiniz; çünkü ekonominin başka yön
leri de vardır, onu arz etmek istiyorum. Yüksek fai
zi mevduata verdiğiniz anda, kredi faizi ne olacak, 
onu düşünmeniz lazım. Kredi faizi bugün müşteriye 
maliyeti itibariyle yüzde 80 civarındadır. Siz müte
şebbise diyeceksiniz ki, yatırım yap, yüzde 80'le kre
di al, bunu ucuza sat, para da kazan; olmaz bu. 
Türkiye'deki işletmeleri Sayın Başbakanımız benden 
çok daha iyi bilirler, onu kabul edeceğim; neden? 
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Çünkü, çok iyi bilirler ki işletmeler özkaynakla ça
lışmazlar Türkiye'de, krediyle çalışırlar. Bir de bu
nun yüzde 80 faizi olursa ne olur? Yatırım yapıla
maz. Yatırım yapılamayınca ne olur? işsizlik sorunu 
çözülemezn 

işte arkadaşlar, «yüksek faiz politikası uygula
dım, üretim artacak» demek bir çelişkidir. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

Bununla da kalmıyor iş arkadaşlar; Türk parası 
da dolar karşısında değer kaybediyor. 6 Kasımda bir 
dolar 258 Türk lirası iken bugün 364 Türk lirasıdır; 
bu da maliyet enflasyonu yaratıyor. Yani, siz bir ta
raftan krediyi yüksek tutacaksınız, öbür taraftan it
hal girdilerinde dolar yüksek olacak, ondan sonra 
da yatırım, ondan sonra da işsizlikle mücadele; ol
maz bu arkadaşlarım. (ANAP sıralarından, «Sabit 
tutabilir miyiz?» sesleri) Müsaade buyurunuz efen
dim, 

Emisyon hacmi kontrol altına alınmış mıdır? 
Çünkü, enflasyonu aşağı çekebilmek için emisyonu 
da kontrol altına almak lâzım. Resmî rakamlara göre 
Ocak 1984'te 671 milyar Türk Lirası olan emisyon 
hacmi 1 Haziran 1984 itibariyle 758 milyar Türk 
Lirasıdır. Bir artma var. Bunu kritik etmiyorum; çok 
samimî bir efeşitJiri yaıpmalk işitiyorum. Çünkü, emis
yonu çok hesaplı kullanmak lazım. Ne çok kısabilir
siniz, ne açabilirsiniz. Ama vaat edildiği gibi enflas
yon da kontrol altına alınmamıştır. 

Acaba toplam mevduatta artış var mıdır? Arka
daşlarım, 1 Ocak 1983 tarihini almak bizi yanıltır. 31 
Ocak 1983 tarihini aldım onun için, Ocak 1983'ün 
sonunu aldım. O zaman mevduat 2 trilyon 985 mil
yar, 15 Mayıs 1984 tarihi itibariyle mevduat 3 trilyon 
480 milyar Türk Lirası. Zannediyorum yüzde 16 ci
varında bir artış var mevduatta. Bunun da yeterli 
olup olmadığını takdirlerinize sunuyorum. 

ihracat ve ithalata gelince : İhracat ve ithalat ra
kamlarına girmeden, ödemeler dengesine kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, geçen Ocak, Şubat, Mart, Nisan ay
larında, 1983'ün bu aylarına nispetle ihracat artmış
tır, bunu kabul etmemiz lazım. Memnuniyet verici 
'bir iştir. Ancak, rakamlar başka türlü söylüyor baş
ka bir yönden de. Bakınız size Nisan ayını örnek ve
reyim : Geçen sene Nisan ayında dış ticaret açığı 181 
milyar Türk Lirası (küsurlarını atıyorum) bu sene 
312 milyar Türk Lirası olmuş birdenbire. Acaba bu 
trent mi devam edecek, yoksa Ocaktan Marta kadar 

olan trent mi? Kaldı ki, buna hayalî ihracat rakam 
lan dahil değildir. Bu hususta hiçbir bilgimiz yok, 
muhtevasını bilmiyoruz. Onun için ihracat rakamla
rını, dış ticaret açığını biraz temkinle karşılamak 
mecburiyetindeyiz. Şimdi ihracatta da hayalî itha
lattan söz ediliyor. Bunu da dikkate almamız gere
kir. 

İhracatta vergi iadeleri kaldırılacaktı; hayır kal
dırılmadı, Eylüle kadar ertelendi. Bu nasıl bir du
rum yaratıyor biliyor musunuz? Bizim kanımıza gö
re, hayalî ihracatı teşvik ve tahrik eden faktörlerden 
biri işte budur. Madem kaldırılmayacaktı, Eylüle ka
dar uzayacaktı, neden acele edildi? Madem Nisanda, 
Mayısta kalkacaktı, niye Eylüle kadar uzatıldı? Dev
let idaresi bir istikrar ister. Ancak o takdirde güven 
verilibelir. 

Döviz rezervlerimiz yine 1 milyar dolar civarında
dır. Yatırım ve üretim hakkında, yabancı sermaye gi
rişi hakkında elimizde rakamlar yoktur. Burada bir 
kımıldama müşahade edilmiyor, tersine, işsizlik art
maktadır; 4 milyona yaklaşıyor. 

Peki; tablo bu ama, acaba ne gibi tedbirlerle 
bunlar daha iyi bir şekilde ıslah edilebilirdi, yaşam 
daha normal bir halde sürdürülebilirdi? 

BAŞKAN — Sayın Bozer, üç dakikanız var efen
dim. 

ALİ BOZER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bunları size, zamanın kı

salığı dolayısıyla ayrıntılarıyla anlatmayacağım, ama 
bir hususu belirtmek istiyorum : Evvela diyorlar ki 
«Biz alternatifsiziz.» Yani öyle bir ekonomik model 
uyguluyoruz ki, bunun başka bir ihtimali yoktur. As
lında «alternatif» kelimesi de yanlış kullanılıyor. Al
ternatif ya biridir ya öbürüdür; üç tane alternatif ol
maz. 

Ben size şu hususu arz edeceğim muhterem arka
daşlarım : Cenubî Amerika ülkelerine bakınız, «Bi
zim ekonomimizin kaynağını teşkil eden IMF formü
lüdür» dddim, o IMF formüllümü 'tatbik eden Cenubî 
Amerika ülkeleri var, bir de İngiltere var. Sonuç, 
fwglter©'de bankla, ber Cenubî Amerika ülkesinde baş
ka. (MDP sıralarından alkışlar) 

Öyle ise, lütfen «alternatifi yoktur» iddiasını bı
rakalım. Uygulayıcıların, meseleye yaklaşımı iyi se-
çenl'örin ıtenikiûlenini dilk'kaltle lafljaiırn. 

Arkadaşlarım, biz makul ölçüde vergi artırılma
sını tercih ederdik. Hatta, verginin yüzde 75'i ücret
lilerden, yüzde 25'i de serbest meslek, sanayi ve ti-
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caret erbabından alınacak şekilde bu dengeyi kur
mak lazım bir kere, Sosyal adalet bunu gerektirir. 
İkincisi, ödeyebilecekleri nispette vergi almak lazım. 
Vergiyi düşürdüğünüz zaman vergi tahsilatı kaybo
lur fikri yanlıştır; vergi düştüğü zaman -Osmanlı 
İmparatorluğu tarihinde misalleri vardır- tahsilat art
mıştır; çünkü herkes vergiyi seve seve vermiştir. 

Bakınız şimdi ne olmuş verginin millî gelir için
deki payı; 1978 - 79'da yüzdel9 iken bugün yüzde 
15'e düşmüş. Bu rakam tahmini rakamdır ve bu se
ne içindir. 

Şimdi bunu nasıl karşılıyoruz? KİT mamullerine 
yapılan zamlarla. Nedir o zamlar? Tutunuz çimento
dan, demirden, kömürden, petrol ürünlerinden, ener
jiden yüzde 25 ile yüzde 100'lere varan zam. 

Müsaade buyurursanız bir şey söyleyeceğim muh
terem arkadaşlarım; şu son senelerde hep şunu gör
düm : Yüksek zam yapalım, refaha kavuşalım... Hiç 
bu makul zam devrini de göremedik, nedense hep 
yüksek zam yapıyoruz; yüzde 25'le yüzde 100 ara
sında değişen zam ufak zam değildir. 

İşte alternatif : Biz iktisadî Devlet Teşekkülleri 
ürünlerine bu ölçüde zam yapmazdık. Sayın Ulusu 
Hükümetinden de sormak lazım. Biliyoruz İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin tümü de zararda; devredil
medi. Niçin öyle ise bu zamlar? Yeni yatırımlar için
se, vergi halini alıyor, 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ALİ BOZER (Ankara) — Bağlıyorum Sayın Baş

kanım. 
KİT'lerin verimli çalıştırılması üzerinde durmak 

lazım. 
İthalat rejimi bizim sistemimizin dışında değişti. 

Birkaç mal yasaklandı, geri kalanın hepsi serbest 
dendi. Halbuki biz ne dedik; liberasyon listesini 
genişletin dedik. Hükümet bugün ne yaptı? beş de
ğişiklik yaptı. Hâlâ ithalatta bel'irginsiz bir atmosfer 
vardır. 

Efendim bunların sonunda bir hususu belirtmek 
istiyorum : 

Enflasyonun psikilojik etkenleri de gerçekten var
dır, ama enflasyonun o psikolojik etkenleri bu me
selenin Yüce Mecliste konuşulması değildir. Eğer bir 
'hükümet kalkar, «Enflasyonu üç ay sonra aşağı çe
keceğim» der, «altı ay sonra, bir sene sonra çekece
ğim» der sonra da «13 Aralıkta çekeceğim» diye 
'beyanlarda 'bulunursa, 'bizzat o kendisi enflasyonun 
psikolojik etkenini yaratır. 

Saygılar sunarım efendim. (MDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Tülay öney, bu-

vurunuz efendim. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 
Sayın Öney, süreniz 20 dakikadır efendim. 
HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (Istanlbul) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmam
da aynen Sayın Barbakanın üslubunu ve yavaşlığını 
kullanıp, kendilerinin kullandığı kadar, -gerekiyorsa 
eğer- 26 dakikalık bir süreyi kullanmak istediğimi 
şimdiden arz ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın yaptıkları 
konuşmaya cevap vermek için huzurunuzda bulun
muyorum. Yalnız, konuşmama başlamadan önce iki 
noktayı burada belirtmekten kaçınmanın mümkün ol
madığı kanısındayım. 

Birincisi; lütfen sayın arkadaşlarım, şu enflasyon 
oranında bir anlaşalım. Devletin istatistikleri vardır 
ortada, Ticaret Bakanlığı istatistikleri yanında İstatis
tik Enstitüsünün istatistikleri de vardır. İki günden 
beri Plan ve Bütçe Komisvonunda tartısmava başladı
ğımız devletin resmî belgesi olan. Hükümet üvelerinin 
hftnsinin imzasını tasıvan Besinci Bes Yıllık Planda gös
terilen enflasyon oranları. Hemen söyleyeyim: Beşinci 
Beş Yıllık Planda 1983 yılı için gösterilmiş enflasvon 
oranı da yüzde 30,6'dır. Son üç ayında böyle oldu, ilk 
beş avında şöyle oldu diye birtakım istatistik ovunla-
nvla bir yılın enflasvon rakamı değiştirilemevecefci gibi. 
Tnternational Monetary Fund ile biz yüzde 37 üze
rinde konuşuyoruz, Planımıza yüzde 30 yazıyoruz 
şeklinde bir izah da olamaz kanısındayım. 

İkincisi; Sayın Başbakan burada da söylediler, 
dün televizyonda da belirttiler enflasyon bekleyişi 
içinde olanları uyarmak istiyorlar. «Eğer böyle bir 
bekleyişten yarar umanlar varsa daha sıkı para poli
tikası uygularız» dediler. Bunun da anlamını kavra
makta güçlük çekiyorum, acaba bu kime tehdittir? 
Enflasyonu, bizzat fiyatlarına zam yaparak uygulavan 
kişilere mi tehdittir, yoksa zavallı, gittikçe satın alma 
<;ücü azalan halka bir kere daha mı tehdittir? Daha 
sıkı para politikası, daha satın alma gücünü azalta
cak bir faktördür, açık. 

Savın milletvekilleri; Halkçı Parti Grubu olarak 
bizi izlenen ekonomi politikası konusunda bir Genel 
Görüşme açılması isteğine sevk eden nedenler, öner
gemizde özetle açıklanmıştır. Temel nedenlerimiz, Hü
kümetin ilke olarak serbest piyasa modelini benim
semiş olması, enflasyonla mücadelede belli bir me
todu ısrar ve inatla uygulamaya devam etmesi ve bu 
modelinin alternatifsiz olduğunu iddia etmesinden 
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doğan endişelerimizdir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, 
serbest piyasa modelinde belirleyici faktör fiyattır. 
Fiyatın bugün gelişmekte olan ülkelerde kaynak tah
sisini en iyi biçimde yaptığı, özellikle o ülkelerin so
runlarındaki önceliklerin saptanmasında en iyi bir 
öge olduğu hiçbir şekilde artık iddia edilememekte
dir ve bütün dünyada geçerliliğini yitirmiştir. 

Kaldı ki, Türkiye'de gerek 1961 gerek 1982 Ana
yasaları, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın, 
yani ekonominin yönetiminin kapsamlı bir planla ya
pılması ilkesini getirmiştir ve bu görevi de Devlete 
vermiştir. Bu Anayasalarımızın yaklaşımı aslında fev
kalade anlamlıdır; çünkü ekonomik kalkınmayı veya 
'büyüme politikasını sosyal içerikten yoksun bırak
mak belki çok kolay, ancak fevkalade tehlikeli bir 
yaklaşımdır. O nedenle Türkiye'de 1962 yılından beri 
hazırlanan dört tane Plan da ekonomik kalkınmay
la sosyal politikalar arasındaki kompleks dengeyi 
kurmaya özel bir özen göstermiştir. 

1962'den 1975 veya 1976'ya kadar geçen yakla
şık 15 yıllık dönemde Türkiye yılda ortalama yüzde 
6,5 gibi OBCD ülkelerinde bile ulaşılması çok güç 
olan bir hızı, kalkınma hızını 15 yıl süreyle aralıksız 
tutturabilmiş ve sağlayabilmiştir. Hükümet Programın
da da aslında bunun çok büyük bir başarı olduğu ifade 
edilmektedir. Üstelik bu sağlanırken, böyle bir kal
kınmanın topluma maliyeti hiçbir zaman dayanılmaz 
boyutlara varmamıştır. Bu dönemde ne aşırı bir işsiz
lik vardır, ne bugünkü gibi anormal bir enflasyon 
vardır, ne Türk parasının değerinde bugünkü gibi mo
ral bozucu bir düşme vardır ne de dejenere olmuş 
bütçe açıkları söz konusu değildir. 1962 ile 1976 dö
nemini lütfen hatırlayın. Kimimiz memurduk, kimimiz 
işçi, köylü, çiftçi, sanayici vesaire, hangi kesimin sı
kıntıları ve şikâyetleri bugünkü boyutlardaydı?.. Hiç
bir kesimin sıkıntı ve şikâyetleri bugünkü boyutla
rında değildi, bunu kabul etmek zorundayız. 

Kaldı ki, Türk ekonomisinin bugünkü kadar sıkın
tılı ortamında, ayakta durabilmesini sağlayan birçok 
büyük tesisin de bu dönemde ekonomiye kazandırıl-
dığlnın bilincinde olmamız lazımdır. Birkaç örnek ve
reyim : Son derece büyük tesisler, örneğin bir Keban, 
örneğin bir Petkim, bir Aliağa, bir Seydişehir Alümin
yum tesisi, bir boru hattı ve daha ilanihaye sayabi
leceğim kadar tesisler. 

Sayın milletvekilleri; bu tip argümanlar ne zaman 
ileri sürülse, karşı görüşü paylaşan kişilerden daima şu 
karşı argüman gelmiştir. «Efendim, 196Ö'lı, 1970'li yıl
larda Türkiye zaten hep ileriye dönük potansiyelini 
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ve ilerideki tasarruflarını yemiştir; öylesine yemiştir ki, 
1980'in başında iflasa gelinmiştir.» Bunun anlamını 
kavramakta büyük güçlük çekiyorum. İleriye dönük 
tasarrufu yemek ne demektir?.. Eğer, bundan çok 
büyük ölçüde dış kredilerden yararlanma, çok büyük 
ölçüde dış borçlanma yapma kasdediliyorsa, hemen 
söyleyeyim : 1979 sonlarında zannediyorum, Türkiye' 
nin birikmiş dış borçlarının toplamı 17 milyon dolar 
civarındadır. 1984 yılına geldiğimizde, ki 19801-1984 
arasında başka bir ekonomik model uygulanmıştır, 
ama 1983'e geldiğimizde bu dış borç toplamı 23 mil
yar doları bulmuştur. 

iki gündür tartışmakta olduğumuz Beşinci Beş Yıl
lık Plana baktığınız zaman, 1990 yılına geldiğimizde 
Türkiye'nin dış borçlarının toplamının 30 milyar do
lara yakın olacağı açıkça gösterilmektedir. O halde, 
eğer ileriye dönük tasarrufu yemek demek, dış borç
lanmak, dış kaynak kullanmak demekse, önümüzde 
tespit edilen dönemde, bu Hükümetin tespit ettiği dö
nemde demek ki, daha çok ileriye dönük tasarrufu 
yiyeceğiz. Onun için geçmiş dönem için söylenen 
bu argümanı kabul etmek bizce mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, 1960ı ve 1970'lerden söz et
tiğim zaman yanlış bir intiba uyanmasın. Biz Halkçı 
Parti olarak bundan önce yapılan dört tane Beş Yıllık 
Planın, tek tek dört tane planın, savunuculuğunu yap
mıyoruz. O planların hatası da olabilir, hazırlanma 
tekniklerinde bazı yanlışlıklar da olabilir. Savundu
ğumuz o dört tane plan değildir. Bizim savunduğumuz, 
ekonominin yönetiminde, planlı ekonominin Türkiye 
şartlarında çok daha geçerli ve yararlı olduğu husu
sudur. 

Bizim plan anlayışımız şudur : Kesinlikle büyü-
meci, ulusal ekonomi yapısını oluşturmaya dönük bir 
sistematik; ama öyle bir plan sistematiği ki, sadece 
oraya hedefleri yazıp, şu kadar kalkınırız, bu kadar 
yatırım yaparız diye bırakmakla değil, bütün icraat 
ve politikalarla, alınacak bütün yan tedbirlerle enteg
re bir biçimde ve büyük bir ısrarlı gayretle o hedef
lere varmayı özleyen bir plan anlayışıdır. 

1977 - 1978'lere gelindiğinde gerçekten Türkiye'de 
sıkıntılı bir döneme girilmiştir. Burada Hükümetle 
mutabık olduğumuz noktalar vardır. Olayın başlangı
cı 1974 petrol krizidir. Ondan sonra Kıbrıs olayları 
sırasında ülkemize getirilen ambargodur, dış kaynak 
imkânlarımız azalmıştır vesaire. 

1978 - 1979'da gelinen buhranı, Türkiye'nin önce
ki dönemde uyguladığı planlı ekonomiye yüklemek 
fevkalade büyük bir hatadır. Oradaki somut sorun, 
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Türkiye'deki siyasal iktidarların, o günlerde oluşan 
yeni koşullara kısa sürede ayak uydurup, gerekli poli
tikaları uygulayamamasından olmuştur. Temelinde, eğer 
o günkü şartları göz önüne alan bir planla birlikte 
kriz ekonomisi yönetimi uygulansaydı bunalım bu 
boyutlara varmayacağı gibi, bugünlere kadar da sür
mezdi. önemli olan, öylesi bir bunalım döneminde 
ekonomiyi serbest piyasa mekanizmalarına teslim et
mek olmuştur. Hataların en büyüğü buradadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle 1979 sonunda ge
linen o sıkıntılı dönem sonrasında 1980'de ekonominin 
yönetimi değiştirilmiş ve o güne kadar gündemde bu
lunmayan araçlar gündeme sokulmuştur. Serbest piya
sa mekanizmalarını harekete getirerek moneter poli
tikaları uygulamaya koymuşuz. Döviz kurunun sü
rekli yükseltilmesi, faiz oranlarının enflasyonun üze
rinde tutulması, mal ve hizmet fiyatlarının serbest pi
yasa koşullarına uygun olarak sürekli yükseltilmesi 
şeklinde özetlenen yeni sistem, aslında uygulamaya 
konduğu günlerde bir ölçüde geçerlidir. Çünkü o gün
lerde Türkiye'de önemli ölçüde bir talep enflasyonu 
vardır ve Sayın Başbakanın burada belirttikleri gibi, 
yine o günlerde Türkiye'de uzun süre bastırılmış fi
yatlar olayı yaşanmıştır. Karaborsa vardır, çifte fi
yat vardır. Ancak, böyle bir politika açısından son 
derece önemli olan bir hususu asla gözden kaçırma
mak lazımdır. O da böyle bir politika çok kısa bir sü
re içinde uygulanacak bir şok politikasıdır, bir kriz 
idaresidir. Uzun süre devam ettirildiği takdirde için
den çıkılmaz sorunlara yol açacağı gibi, kendi ken
dini besleyip büyüten bir enflasyona yol açacağından 
etkinliğini de yitirir, işte bugün gelinen nokta budur. 

Bu politikayı savunanların şimdi şu soruya mut
laka cevap vermeleri gerekir : Dört yıldan beri uy
gulandığı halde niçin ekonomide halen istikrar sağla
namamıştır? Bir başka soruyla bunu takviye edeyim : 
Sürekli zam yapma ihtiyacı nereden kaynaklanmak
tadır? Sayın Başbakan sık sık, «çeşitli seçimler ne
deniyle yapılması zorunlu olan zamların ertelendiği
ni, bunun da meseleyi büyüttüğünü» ifade etmekte
dirler. Peki her dakika bir zam yapmak zorunda mı 
kalacağız, bu sürekli zam yapma ihtiyacı nereden do
ğuyor? Bize göre cevap açıktır, şok politikaları veya 
kriz iderisinin moneter tedbirleri ancak talep enflas
yonu olduğu hallerde, bu tip enflasyonla mücadele 
için yeterlidir. Nitekim 1980 yılı başındaki talep faz
lalığı ve bastırılmış fiyatlar olgusu karşısında, zam 
politikaları uygulanarak enflasyon bir ölçüde düşürü-
lebilmiştij;, ama bugün durum bu değildir. Onun için 
bugün yapılan zamlar enflasyonu düşürememektedir. 

Faiz hadlerinin yüksekliği, devamlı yükselen döviz fi
yatları ve özellikle aramalı niteliğindeki malların fi
yatlarına yapılan zamlar, bugün ekonomiyi tümüyle 
maliyet enflasyonu çemberinin içine sokmuştur. 

Yapılan her zam kendinden sonraki zammın ha
bercisi olmaktadır. Gayet açıktır; demir-çeliğe yaptığı
nız bir zammın otomotiv sanayindeki mamullere veya-
hutta diğer başka birtakım sektörlerin mamullerine 
yansımaması mümkün değildir. SEKA ürünlerine yap
tığınız zammın okul kitaplarına, gazete fiyatlarına yan
sımaması mümkün değildir. Petrol zamlarının, taşıma
cılık konusu olan tüm malların ve tüm sanayi işlet
melerinin maliyetlerini yükseltmeyeceği iddia edilemez. 
Dolayısıyla, söz konusu politikanın ekonomide istikrar 
sağlamak şeklindeki ana hedefine ulaşmak mümkün 
olamamaktadır. Ayrıca bu yüksek maliyetlerde ihra
catı sürekli olarak artırmanın da ne kadar mümkün 
olabileceğini takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Döviz fiyatını ne kadar artırırsanız artırın, ihracatta 
vergi iadesi sistemini ne kadar genişletirseniz genişle
tin, sürekli bir ihracat artışı sağlamanız, bu maliyet
lerle mümkün değildir. Ne olur olay? Birtakım hayalî 
ihracat konularına yol açarsınız. 

Kaldı ki, ihracat her şeyden önce bir üretim me
selesidir. Moneter politikaların en önemli eksiği, üre
tim boyutuna hiçbir ağırlık verememesidir. Bu yük
sek maliyetlerle, faiz ve döviz maliyetleriyle yatırım 
yapmak her halde son derece zordur, Nitekim rakam
lar ortadadır. 1979'dan bu yana Türkiye'de sabit ser
maye yatırımları sürekli bir gerileme göstermiştir. Özel 
kesim yatırımları daha da dramatik şekilde gerile
miştir. Bu gerilemeyi telafi için kamu sektörü daha bü
yük yatırımlar yapmak zorunda kalmıştır. 

1980'den beri uygulanmaya çalışılan, devletin eko
nomik faaliyetlerden çekilmesini amaçlayan serbest 
piyasa modelinin, şu göstergeler bile Türkiye için bü
yük ölçüde geçersiz olduğunu ortaya koymaya yeter
lidir. Nitekim bugün Beşinci Plan getirilmiştir, görüşü
yoruz. Beşinci Planda da yüzde 58 oranında kamu 
sektörünün yatırım yapması, yüzde 42-43 oranında 
da özel sektörün yatırım yapması öngörülmüştür. Ne
den? Eliniz mahkûmdur. Böyle bir sistem içinde özel 
kesimin çok büyük yatırımlar yapmasını sağlamanız 
mümkün değildir, 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da ne yapılma
lıdır sorusuna girmek istiyorum : Her şeyden önce so
runlara ve sorunların kaynağına doğru teşhis koymak 
lâzımdır. Enflasyon gerçekten ciddî bir sorundur, 
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doğru. Ama bugünkü enflasyon tamamen maliyetler
den kaynaklanmaktadır. O halde talep enflasyonu ile 
mücadelenin aracı olan para ve zam politikaları terk 
edilmeli, üretimin maliyet unsurlarının üzerine gidilme
ye başlanmalıdır. 

Ekonomideki maliyet strüktürünü tümüyle etkile-
. yen bazı temel faktörler vardır, örneğin tarım sektö
rü için gübre, sanayi kesimi için petrol ve bir ölçü
de de elektrik, demir-çelik. 

BAŞKAN — Sayın Öney, üç dakikanız kaldı efen
dim. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sübvaisiyon siste
minden ilke olarak kaçınmakta yarar olabilir, ama 
tüm ekonomideki maliyetlerde bir dejenerasyonu önle
mek için gübre, petrol, demir-çelik gibi temel girdi
lerde sübvansiyon uygulamak bugünkü koşullarda ge
rekli olmaktadır. Uygulamadığınız zaman da yine bir 
başka türlü sübvansiyon uygulamak zorunda kalıyor
sunuz çünkü. 

İşte bugün Ek Ödenek Tasarısı ile buraya getir
diğiniz, çalışan kesime 55 milyar lira.civarında dağıt
maya karar verdiğiniz ücret artışı. Bu 55 milyar lira 
ücret artışları da kimsenin dişinin kovuğuna gitme
yecek bir meblağdır; ama bütçeye 55 milyar liralık 
bir yükü getirip koymuştur. O halde başlangıçta süb
vansiyonları disiplinli uygulayarak maliyetleri ve fi
yatları böyle dejenere etmerfiek çok daha anlamlıdır. 
Zaten bugün vatandaşımız artık, kendisine yapılan 
ücret zammının hiçbir anlam taşımadığının çok far
kındadır; feryat etmektedir, ücret artışı da istemiyo
ruz, fiyatlar artmasın yeter ki diye. 

Gelelim döviz kuruna : Enflasyonun bu kadar hız
la arttığı bir dönemde döviz kurunun artacağı tabiîdir. 
Ancak bu noktada bazı yumuşatıcı düzenlemeler yap
mak zorundasınız, örneğin : Sanayiin temel girdileri 
olan ithal malları için imkânlar ölçüsünde katlı kur 
sistemi uygulayarak temel birtakım ithal mallarını 
daha düşük bir döviz kurundan ithal etmenin yolla
rını bulmak zorundasınız; ancak bu noktada spekü
latif hareketlere yol açmamak için bu tipte ithal edi
lecek malların ithalatını devlet eliyle yaparak işe gir
mede büyük yarar vardır. 

Ekonomik faaliyetlerin temel unsurlarından biri 
kredidir elbette. Kredi faizleri enflasyonun bu kadar 
hızla arttığı bir dönemde artacaktır; çünkü mevduata 
verdiğiniz faizi artırıyorsunuz; ama burada birkaç dü
zenleme yapmak zorundasınız. Bankacılık kesiminde 
masrafları asgarî düzeye düşürerek mevduat faiziyle 
kredi faizi arasındaki farkı minimuma indirmek zo

rundasınız. Ayrıca üretimi ve özellikle istihdamı artı
racak faliyetleri selektif biçimde saptayarak bu alan
lara verilen kredilerin faizlerini düşük tutmak için faiz 
farkı sistemini disiplinli şekilde uygulamak zorunda
sınız. 

Tasarruf konusuna da kısaca değinmek istiyorum. 
Tasarruf mevduatı ve faiz-kâr konusunda asıl önem 
taşıyan bir noktayı burada irdelemek lazımdır. Eko
nomideki toplam tasarruf potansiyeli, yani tasarruf 
edebilme imkânı nedir? Eğer bu noktanın sonuna va-
rıldıysa, mevduata yüksek faizler uygulayarak mev
duatı yükseltmek imkânından yoksunsunuz. Onun için 
tüketim alışkanlıklarıyla da bir miktar meşgul olmak 
zorundasınız ekonomide. Bugün bir yandan «tasarru
fu artırayıım» diye yüksek faiz öderken, Türkiye'de 
herkes için çok cazip olan bir sürü lüks ithal malını 

* getirerek reklamlarla halka benimsetmeye çalışmak, 
açık bir çelişki olmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, son 
olarak yatırımlara kısaca değinmek istiyorum. 

Türk ekonomisini bugün içine düştüğü dar çember
den kurtarmanın tek yolu yatırımları ve üretimi artır
maktır. Bu yapılmadığı takdirde ne enflasyona, ne de 
işsizliğe çare bulmak söz konusu olamaz. Aksaklıkları 
apaçık ortaya çıkmış bulunan para politikası araçla
rıyla bu meselelerin çözüleceğini düşünmek fazla 
iyimserliktir. 

Sonuç olarak : Bugünkü ekonomik politikanın al
ternatifsiz olduğunu iddia etmek, bir şartlandırma gay
retinden başka bir şey değildir. 1980'de başlatılan bu 
ekonomik politika değil başarıya ulaşmak, dört yıl 
sonunda kendi kendini tüketmiştir. Enflasyon en alev
li biçimde devam etmektedir. İşsizlik bir sosyal felaket 
halini almıştır. Kamu kesimini ekonomik faaliyetlerden 
çekmek için gösterilen tüm çabalar boşa gitmiş, ser
best piyasa modelinin savunucuları kamu kesimine 
daha fazla ekonomik faaliyette bulunma görevi yük
lemeye mecbur kalmışlardır. Dolayısıyla, bir yandan 
kendi felsefesiyle ters düşmeye başlayan, öte yandan 
da Türkiye'nin bugünkü sorunlarını yanlış araçlarla 
çözmeye yönelen bu modelin alternatifsiz olduğu ve 
tek yol olduğunu iddia etmek büyük hatadır. Büyü
meyi hedef alan ve bütün uygulama politikaları, ted
birleri ve icraatıyla desteklenen ciddî ve gerçekçi bir 
planlı ekonomi, bu modelin tam bir alternatifidir. 
Halkçı Parti olarak daima bu görüşün savunucusu ola
cağımızı ifade eder, hepinize saygılar sunarım, (HP 
ve MDP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Öney. 
Anavatan Partisi Grubu adına Saynı Şıvgın bu

yurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) Süre
niz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA HAIİL ŞIVGAN (An
kara) — Sayın Başkan ve Meclisimizin değerli üye
leri; muhalefet partilerince verilen Genel Görüşme 
önergelerinde Hükümetimizin ekonomik konulardaki 
altı aylık uygulaması başarısız olarak değerlendirile
rek, halka vaat ettiklerimizi yerine getiremediğimiz 
iddia edilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken Hü
kümet Programının bütün bir iktidar dönemini kap
sayan bir program olduğu gözden uzak tutulmakta
dır. Eğer hükümetler altı aylık icraatlarıyla değer-
lendirilebilseydi o zaman hükümet programları beş 
yıllık değil, altı aylık olarak haırlamrlardı. Diğer 
taraftan bu altı aylık kısa süre içerisinde çok önem
li bir demokrasi tecrübesi olan mahallî seçimlerin 
de yer aldığını hatırlatmak istiyorum^ 

önce, önergelerin anateması olan hayat pahalı
lığının durdurulmadığı konusuna değinmek istiyo
rum. Hükümetin enflasyonu aşağıya çekmeyi vaat 
etmesine rağmen, yaptığı yüksek oranlı zamlarla 
enflasyonu daha da körüklediği iddia edilmektedir 
önerge sahiplerince. 

Zam isteyerek, sevinilerek yapılan bir iş değil
dir. Zammı kimse severek, isteyerek yapmaz. Buna 
mecbur olduğumuz için yaparız. Ancak ekonomi bel
li bir noktaya geldikten sonra ekonomiyi dengeye 
getirecek bazı zamlarm yapılması mecburiyeti hâsıl 
olur. Eğer iktidara gelir gelmez ciddî ve gerekli ted
birler alınmamış olsaydı, içinde bulunduğumuz şu 
yaz aylarında 1979 yılındaki yüzde 80'lere varan enf
lasyon, döviz darboğazı, yokluklar, karaborsa ve 
kuyruklarla karşı karşıya kalabilirdik, 

Türkiye'de 1980 yılında da büyük fiyat ayarlama
ları yapılmıştı. Ancak enflasyon hızı geriletildikçe 
fiyat ayarlamalarının da dozu küçülmüştü. Bu ne
denle enflasyon hızında planlanan gerilemeler gerçek
leştikçe fiyatlarda büyük operasyonlar yapılmayacak, 
ufak çapta ayarlamalar ekonomide dengeyi sağlama
ya yetecektir. 

Şunu ifade etmek isterim ki, zam yapmamakla 
fiyat artışlarının önlenemediğini geçmiş uygulamalar
da açıkça gördük, beraber yaşadık, iktidar dönemi
mizde enflasyon hızının yüzde 10'a çekilmesi enflas
yonla mücadelemizin temel bir amacı olacaktır. Yan
lış anlaşılmasın diye vurgulamak istiyorum; bu he
defe 1989'a doğru ulaşmayı amaçlıyoruz. Altı ay son-
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ra enflasyon için yüzde 10'a düşürülmedi denilmesin 
diye bunu söylüyorum. Bu hedefe ulaştığımız zaman 
bugün herkesin şikâyet ettiği zamlar, yüksek kredi 
faizleri ve Türk lirasının hızlı değer kaybı ortadan 
kalkacaktır. 

önergelerde, uygulanan ekonomi poltikasının ha
talı olduğu ve bu hatadan en kısa zamanda dönül
mesi gerektiği söyleniyor. Ekonomik kararların doğ
ru ya da yanlış sonuçları belirli bir süre sonunda 
ortaya çıkar. Bugün karar alıp yarın sonucunu göre-
bilseydik ekonomiyi idare etmek çok kolay bir iş 
olurdu. Doğru olduğuna inanılan politikaların başa
rısı, kesin sonuç alınıncaya kadar umutsuzluğa ve 
paniğe kapılmadan ve politikalardan taviz vererek 
zikzaklar yapmadan uygulanmasına bağlıdır. Bu ba
kımdan programımızın başarısı için Hükümetin eko
nomik politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerek
tiğine inanıyoruz. 

Önergelerde, enflasyondaki tırmanışa ek olarak 
Türk lirasının da geçmişte görülmeyen bir hızla 
değer kaybettiği söyleniyor. Türk lirasının değer kay
betmesi büyük çapta enflasyonun sonucudur. Türk 
lirasının değer kaybı Türkiye'deki enflasyonun, me
sela Amerika Birleşik Devletlerindeki enflasyondan 
daha yüksek olmasından dolayı ortaya çıkıyor. Bun
lar birbirinden bağımsız iki değişik hâdise değildir. 
Halbuki önergede bunlar iki değişik gösterge gibi 
sunuluyor. Bü durumu açıklayacak basit bir örnek 
vermek istiyorum:1 

Hepinizin bildiği gibi balık pazarında bol olan 
bir balığın fiyatı, nadir bulunan bir başka balığın 
fiyatına göre daha düşüktür. Aynı' şekilde bizim pi
yasamızda Türk lirasının miktarı dolara göre fazla 
olunca, dolaı karşısında değer yitirecektir. Bu du
rumda sıkı para politikası, Türk lirasının değer kay
bını durduracak bir politika olarak ortaya çıkmak
tadır. Eğer önergelerde istendiği gibi rnonöterist po
litikadan vazgeçilirse Türk lirası, dolara göre daha 
da bollaşacağından bu değer kaybı daha da hızlana
caktır 

Diğer taraftan, Türk lirasının değer kaybetmesi
nin üretimde kullanılan ithal mallarının fiyatlarını 
artırarak maliyet enflasyonuna sebep olduğu ileri sü
rülüyor. Bu iddianın da geçerli olmadığını Türkiye' 
deki durumu basitleştirerek bir örnekle açıklamak is
tiyorum. 

Yılbaşında piyasadaki malların toplam değeri 100 
lira olsun. Altı ay içinde yüzde 30 civarında bir enf
lasyon olduğunu varsayalım. Bu malların toplam de-
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geri 130 lira olacaktır. Bu malları satın almak için 
kullanılacak para miktarındaki artışın da yüzde 10 
civarında olduğunu varsayalım, bu durumda piyasa
da sadece 110 lira bulunmaktadır. Yani, 130 değe
rindeki malı satın alacak miktarda para yoktur, Eğer 
bu yüzde 30'luk enflasyon Türk lirasının değer yi
tirmesinden kaynaklansaydı, o zaman piyasada den
genin kurulabilmesi için mal üretiminin yüzde 20 ora
nında düşmesi gerekirdi. Aksi takdirde eğer fiyatlar 
yüzde 30 artar, para arzı artışı da yüzde 10'da ka
lırsa, üretilien malların yüzde 20'sinin nasıl satın alı
nabileceğinin açıklanması güçtür. 

Halbuki, üretimde düşme değil aksine artış ol-
. duğu bir gerçektir. Denilebilir ki, o zaman paranın 
dolaşım hızı arttı. Oysa Türik bankacılığında bunu 
kısa zamanda sağlayacak bir teknolojik değişiklik 
mevcut değildir. 

Bunlardan da anlaşıldığı gibi şu an için Türki
ye'de bir maliyet enflasyon değil, talep enflasyonu 
hâkimdir. Bu ise, yeterli para politikalarının sürdü
rülmesi gerektiğini göstermektedir. 

Önergelerde, Hükümetin başı boş diye nitelendi
rilen bir ekonomi politikası izlediği iddia edilmek
tedir. Bunun yanlış bir tespit olduğunu hep beraber 
burada müşahede ettik. Aynı politikalar, iş çevreleri 
ve akademik çevrelerde de gerektiğinden fazla di
siplinli, fazla sıkı bir politika olarak nitelendiril
mektedir. Tabiî ikisi çelişki. 

Kredi faizlerinin çok yüksek olmasından şikâyet 
edilmesi ise, mevcut faiz oranlarının da enflasyon 
oranımdan düşük -olmasını istemek anlamına gelir. 
Biz tasarruf sahibine enflasyon oranının üzerinde ek 
gelir sağlayacak bir faiz politikası uygulamakta ka
rarlıyız, 

Bu durumda, kredi faiz oranları da enflasyon ora
nının daha üzerinde olmak zorundadır. Bu ise, kıt 
olan malî kaynakların sadece verimli alanlarda kul
lanılmasını sağlayacak bir ekonomik mekanizmadır. 

Bankalarımız da kendilerine düşeni yapıp kredi 
kullandırırken ciddî malî tahminlerde bulunmak, he
sap ve kitaplarını dikkatli yapmak zorundadırlar. 

Diğer taraftan kredi faiz oranlarının, dolayısıyla 
mevcut faiz oranlarının enflsyon oranından daha dü
şük seviyelerde tespit edilmesini istemek hayat şart
larının zorlaştığını ifade ettiğimiz dar ve sabit ge
lirli kesimin, bir ek gelir imkânından mahrum bı
rakılmasını istemektir. 

Hükümetin uyguladığı politikaların sosyal içerik
ten yoksun ve ülkemiz sorunlarına, problemlerine 
sadece matematiksel açıdan yaklaşan politikalar ol
duğu iddia ediliyor; iki önergede de bu ifadeler var. 

Biz gerek seçim beyannamemizde, gerekse Hü
kümet programında sosyal adaletçi olduğumuzu bir
çok defa ifade ettik. Zaten iktisadî kalkınmada asıl 
hedef, sosyal gelişmenin sağlanmasıdır. Sosyal geliş
menin sürekliliği ve gerekliliği kaynakların artan bir 
oranda sağlanması ise iktisadî gelişmeye bağlıdır. 
Eğer iktisadî olayların matematiksel yönü unutulur-
sa, yapılan programlar yanlış sonuç verir. Bu ise, 
eninde sonunda sosyal çalkantıları doğurur. Eko
nomide var olan matematiksel ilişkileri görmezden 
gelmenin sosyal adaletin uzun vadede nasıl düzelti
leceğinin anlaşılır tarafı yoktur. Matematik ve he
sap kitap bilmeyenler tarafından hazırlanacak olan 
iktisadî politikalar, hem bugünkü iktisat ilmiyle çe
lişkili olurlar, hem de şu huzur ve güven içindeki 
vatamn yeniden çalkantılara sürüklenmesine sebep 
olurlar. 

Bu arada, muhalefete mensup her iki partinin söz
cüleri sanki sözbirliği etmişçesine, Anavatan iktida
rının üç ay gibi kısa bir zaman içerisinde enflas
yonu aşağı çekeceğine dair söz verdiğini, üzerine 
basa basa vurguladılar. 

Değerli üyeler, Anavatan Partisi 6 Kasım seçim
lerine gelirken bir seçim beyannamesi hazırladı^ 
Ağustos ayında neşrettiğimiz bu beyannameden bazı 
parçalar okuyacağım şimdi huzurlarınızda. Bu du
rumun böyle olmadığını tespit açısından ifade ediyo
rum. 

Şöyle demişiz; «Enflasyonun Aşağı Çekilmesi» 
başlığı altında şu ifadeleri kullanıyoruz: «Enflasyon, 
dar ve sabit gelirlinin, orta direğin en büyük düşma
nıdır. Enflasyon, işçi, memur ve emeklinin her yıl 
aldığı ücret artışlarını hayat pahalılığı karşısında te
sirsiz kılar, gerçek satın alma gücünü düşürür, ge
lir dağılımın daha da bozuk hale getirir. Esnaf, bo
şalan raflarını eskisi kadar dolduramaz. Çiftçi tar
lasını işletmekte, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk 
çeker. Anvatan Partisi enflasyonu çok aşağı seviye
lere düşürmeye kararlıdır. Bunun için uygulayacağı
mız politika ve tedbirler şunlardır: 

1. Para arzı, ekonominin gelişmesine paralel 
olarak dikkatli bir şekilde kontrol edilecek, diğer 
bir ifadeyle yeterli para arzı politikası uygulanacak
tır. Şu anda yapılmakta olan da zaten budur. 
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Bütçe açıklarının makul bir seviyede tutulması
na önem verilecektir. 

Yatırım politikasında, kısa zamanda netice alına
cak ve kendini süratle geri ödeyecek projelere önce
lik tanınacaktır. 

Tasarruflaıın en iyi projelere akmasını temin 
edebilmek için serbest pazar ekonomisi kurallarına 
riayet edilecek, kurtarma operasyonları gibi bürok
ratik müdahalelere imkân verilmeyecektir. Nihaî 
faturası daima dar ve sabit gelirliye yüklenen mü
dahalecilikten kaçınılacak, mal, para ve döviz de
ğerinin serbestçe teşekkül ettiği ekonomik politika
lar takip edilecektir. 

tthalatta kademeli olarak liberasyona gidilerek, 
tüketicinin ucuz ve kaliteli mal alması temin edile
cektir. 

Ayrıca üzerine basılarak vurgulanan bir husus 
var, dikkatinizi çekiyorum. Ülkemizde işsizlik mese
lesi uzum yılların birikimidir. Bu yüzden kısa za
manda çözülebilmesini gerçekçi bulmuyoruz.» 

Bu satırlar 1983 Ağustos ayında Anavatan Par
tisinin Seçim Beyannamesinden alınmıştır. Yani ik
tidara talip olan bir parti vatandaşlarına diyor ki: 
Biz işsizliği kısa sürede çözemeyiz, oyunuzu ona 
göre veriniz. Ve Aziz Milletimiz oylarıyla Anavatan 
Partisini iktidar yapıyor. Ancak, doğru, istikrarlı 
ve kararlı politikalar uygulanması halinde, önce işsiz
liğin artması önlenebilir. Zamanla ve tedrici olarak 
da birikmiş işsizlik azaltılabilir Genelde işsizliğin 
azalma hızı, kalkınma hızıyla orantılıdır. 

Şimdiye kadar yapılan incelemeler yüzde 7 dola
yında bir kalkınma hızının işsizliği tedricen azalta
cağını göstermektedir. Daha yüksek bir kalkınma 
hızı bu süreyi daha da kısaltabilir. 

Değerli arkadaşlarım, okumuş olduğum metin, 
Anavatan Partisinin 1983 yılı Ağustos ayında neşret
miş olduğu metin idi. 

Şimdi gelelim muhalefetteki arkadaşlarımızın «üç 
ayda enflasyonu indireceğiz diye geldiniz» şeklin
deki beyanlarına. Arkadaşlarımıza Anavatan Parti
si Hükümetinin iktidarının burada okunan progra
mım takdim ediyorum. Şimdi bu programdan kısa 
bir pasaj okuyacağım sizlere; 26 ve 27 nci sayfala
rı. Sayın muhalefet sözcülerine bu sayfaları dikkat
le okumalarını tavsiye ederim. Diyoruz ki: tik önce 
enflasyonun aşağı çekilmesi gereklidir. Enflasyon, 
dar ve şahit gelirlinin, orta direğin en büyük düş
manıdır. Enflasyon, işçi, memur ve emeklinin her 

yıl aldığı ücret artışlarını hayat pahalıhğı karşısında 
tesirsiz kılar, gerçek satın alma gücünü düşürür. Ge
lir dağılımı da daha bozuk hale getirir. 

tşte bu ifadeler var ve diyoruz İki: «Ortadirek 
tabirinden toplumumuzun cif tçisi, işçisi, memur, esnaf 
ve bunların emeklilerini anladığımızı tekrar ifade et
mek isteriz. Nasırlı ellerinden, göz nuru ve alın ter
lerinden tanıdığımız ortadirek, alınacak tedbirlerle 
toplumumuzun güçlendirilmeye en çok layık olan ke
simidir. Uygulanan ekonomik politika da bunları 
güçlendirmek içindir. Zira üreten, diğer bir deyişle 
pastayı büyütecek olan bunlardır. Çiftçisi aç, işçisi 
perişan, memur ve esnafı sefalete itilmiş bir toplu
mun geleceği olamaz. Sosyal problemlerimizin ha-
fifletilmesinin en önemli şartı olarak ortadireğin sağ
lıklı ve dengeli gelişmesini kabul ediyoruz.» 

tşte Anavatan Partisi Hükümetinin burada oku
nan programından parçalar, 

Değerli arkadaşlarım, altı aylık bir süre, Hükü
metçe alınan ekonomik kararların başarısızlığını id
dia etmek için bile yeterli bir süre değildir. Bu iti
barla verilen Genel Görüşme önergesini hem zaman
sız, hem de sağlam bir mesnetten yoksun buluyo
ruz. Anavatan Partisi Grubu olarak teklifin reddi 
istikametinde oy kullanacağımızı ifade eder, hepinizi 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şivgın. 
önerge sahipleri adına Halit Barış Can, buyuru

nuz efendim. 

Süreniz 10 dakikadır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bir ekonomik model; sonu-ne olacağı 
belli olmayan, birtakım kavram ve ekonomik deyim
lerin arkasına saklanarak insan kavramım bir ke
nara bırakırsa, ferdin mutluluğunu ve insanların her 
şartta yüzlerinin gülmesini amaç edinmezse; yani 
özetle ferdi ihmal ederse başardı olması mümkün 
değildir. Son aylarda gerek izlenimlerimiz, gerek ba
sındaki görüntüler, gerekse halkımızdan gelen şikâ
yetler, ülkemizdeki yaşam şartlarının çok zor nok
talara geldiğini göstermektedir. Bu nedenlerle ve 
aşağıda açıklayacağımız gerekçelerle , Anamuhalefet 
Partisi olarak, ekonomik politika konusunu Anaya
samızın 98 inci maddesindeki Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgi edinime ve denetim yollarından biri 
olan Genel Görüşme yolu ile Yüce Heyetinize ge
tirmeyi amaçlamış bulunmaktayız. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Özal Hükümeti gö
reve başladıktan sonra yapmış olduğu bir seri ilk 
zamların gerekçesinde, «Geçen dönemki Hükümetin 
ertelediği ve zorunlu zamlardır» açıklaması yat
maktaydı. Ayrıca zamların gerekçesinde, kendilerin
den önceki hatalı politikların bir gereği olduğu be
lirtiliyordu. tik zamların mazereti böyle açıklan
masına rağmen, sonradan yapılan ve özellikle KİT 
ürünleri ağırlıklı olan beş-altı seri zammın sebep
leri ise bir türlü açıklanamamıştır; televizyonda dün 
geceki «İcraat İçinden» programı dahil. 

Aslında zamlar konusunda büyük aldatmacalar 
vardır ve kamuoyuna anlayabileceği üslubun dışın
da yuvarlak beyanlar verilmektedir. Zamlar konu
sundaki aldatmacıları şöyle sıralayabiliriz: 

1. 24 Ocak Kararları uygulanmaya başladığın
dan beri ülkemiz özellikle zamlı ekonomi sürecine 
itilmiştir. Çünkü, bu ekonomik modelin kurulma 
niyetleriyle birlikte zamların başladığı ve devam ede
ceği beyan edilmiş ve şikeli açıklamalarla bir avuç 
işadamına ve holdinglere gerekli uyarılar yapılmış
tır. Bir yandan mal ve hizmet fiyatları alabildiğine 
artarken; «Siz ortadireği kollayacağız, siz biraz sı
kışın» diyerek, bir avuç fırsatçı iş çevresine şikeli 
mesajlar göndermek, ciddî hükümet olmanın sami-
miyetiyle bağdaşmamaktadır. Çünkü, zamların sürek
li olacağı açıklanan, bazan da ima edilen bir ülke
de, herhalde elinde malı olan işadamı kazanacak, 
geliri artmayan ortadirek ise sürekli geçim sıkıntı
sına sürüklenecektir. Hükümet bu politikasını; yani 
zam politikasını, havadan kazanç sağlanabilen bir 
anapolitika olarak benimsemiş ve belli bir çevre le
hine sürdürmeye kararlı görünmektedir. Güncel bir 
örnek ve sadece bir tanesini veriyorum: 

Karabük Demir Çelik Fabrikasının kapısında ka
raborsa bugün yüzde 30 civarındadır. Sayın Başba
kana bunu bir ihbar olarak bildiriyorum. 100 liralık 
demir bugün fabrikanın kapısında 130 liradır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Başbakanı meşgul ediyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum; sayın 
bakanları meşgul etmeyelim efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Hükümetin eko
nomik modelinin üç önemli hedefi; ödemeler denge
si, tasarrufların artırılması ve enflasyonun aşağıya 
çekilmesidir. Zamların enflasyonu aşağıya çekeceği 
kesin olarak söylenemez, Çünkü, zamlarda lira de
ğer kaybetmekte, her zam yeni bir zammı davet et-
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mektedir. Başta petrol olmak üzere, her malın ma
liyeti ve ithal malının da maliyetleri artmak
tadır. Fabrika maliyetleri çok kısa sürede 
tüketiciye kadar yansımaktadır. Böylelikle im
kânı olan tüketici yeni zam korkusuyla ihtiyacının 
üstünde mal almak yollarını aramaya bakacaktır. 
Talepler artınca da etiket kurnazları sık sık etiket 
değiştirmeye başlayacaklardır. Son aylarda ülkemiz
deki zamlar böyle başlamış ve gelişmiştir. 

Böylelikle zamlar nedeniyle enflasyonu yüzde 
100'lere çıkartıp sonra aşağı indirecekleriyle övüne-
bilenler, ekonomiyi değil de ancak propagandayı bil
diklerini kanıtlamış olacaklardır. Bu kısır döngü 
sonucu ortatiirek de aradan çıkmış olacaktır. 

Hükümetin işbaşına geldiği 6 aylık süre içinde 
yaptığı zamlar göz önünde tutulunca, zamların bu 
yıl tüketiciye getireceği yük 550 milyar lira civarın
da olacaktır. Bunun başlıca kaynağı KİT ürünlerine 
yapılan zamlardır ve 1980'den bu yana en yüksek 
noktaya ulaşacaktır. Böylelikle 1980'den bu yana 
zamların tüketiciye yükü 1,5 trilyon Türk Lirasını 
bulmuş olacaktır, 

Türkiye'de enflasyon ortalamasının üst üste yüz
de 35'i geçtiği, ücretlerin fiyatlara göre durmadan 
düştüğü, dolar olarak ulusal gelirin sürekli azalma 
gösterdiği 5 yıl 1980 - 1984 dönemidir. Bu da Sayın 
Özal'ın zam politikasının iflası için yeterli bir kanıt
tır. 

Sayın özal zamlara neden olarak. 1982'de görev
den ayrıldıktan sonra 1983'te yapılan hataları) gös
termektedir i Oysa 1983 yılı, 1982 yılından daha kötü 
bir yıl değildi. Bırakın serbest faiz ve bankerlik 
olaylarını, hava şartları 1983 yerine 1982 yılında ol
sa idi, Türkiye'nin hali daha da kötü bir görünüm 
arz ederdi. 

IMF'ye verilen mektupta 1983 yılında dış öde
meler dengesinde büyük açık verildiği yazılarak, Tür
kiye'de zaman zaman yapılan tahmin hatası özellik
le abartılmıştır. Oysa dış ödemeler dengesindeki tah
min hatası yüzde 16; yani 300 milyon dolardır. 

Zamlar söylenildiği gibi, konjonktürün bozulma
sından yapılmış ise, bunun sebebi de Sayın Özal'ın 
kendisi, zam terimine olan aşinalığıdır. Sayın Özal, 
faizci ve tefecilerden alacağı vergileri bir yana bı
rakmış, bunların karşılığım zamları hızlandırıp, Dev
letin borçlanma temposunu artırarak kapatmaya ça
lışmıştır. Sayın Özal'ın bırakın Başbakanlığım, hü
kümetlerin bir noktasında olduğu zamanlar bile, za-
ma olan yatkınlığını anlamayan kalmamıştır. 
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BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bütün zamların 

baş nedeni, akaryakıta yapılan zamlarla açıklanmak
tadır. Akaryakıta yapılan zamlar da doların yükseli
şine bağlanmaktadır. Oysa Avrupa ülkelerinde dolar 
artışına karşılık akaryakıt fiyatları çoğu zaman ucuz
lamaktadır. Sebebi de, oralarda doların bizdeki hız
lı temposuyla artmamasmdandır. Doların bizdeki ar
tış nedeni ise, uygulanan ekonomik politikadır. Kal
dı ki, akaryakıta doların artışı kadar zam yapmak da 
yanlıştır. Çünkü akaryakıt maliyeti içinde dolarla ifa
de edilmeyen, belirlenmeyen rafineri ücretleri, nav
lunun büyük kısmı, dağıtım maliyeti, bayilik kârları 
gibi birtakım da girdiler vardır. 

Sayın milletvekilleri, aslında daha önce uygulan
mış ve şimdi de uygulanan ekonomik modelin sonu
cu olarak 1980-84 arası; yani son 5 yıl Türkiye'de 
yatırımların azalıp işsizliğin süratle arttığı ve fiyatla
rın en yüksek boyutlara ulaştığı bir dönem olması
na rağmen ülke sadece dış destekle ayakta durmak
tadır. 

Sosyal adaletin sağlanması, millî gelir artışı gibi 
kavram ve olgular IMF'nin hiç umurunda değildir. 
Çünkü IMF, Sayın Özal politikasındaki hedeflerden 
biri olan yalnız dış ödemeler dengesine bakarak, öde
melerin kesintisiz sürdürülmesine gayret gösterilme
sini istemektedir. Bu amaç için, en hatalı para ope
rasyonlarının bile yapılmasına aldırmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Can, bağlayınız lütfen efen
dim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

IMF övgüyle bahsettiği kredileriyle desteğini ve
rerek, yalnız kendi sistemi içinde olan ülkelere borç 
taksitlerinin aksamamasmı istemektedir. Türkiye'de 
gayri safi millî hâsıla 5 yıldır düşmesine rağmen, 
IMF herhangi bir ses çıkartmıyorsa, kendisini ilgi
lendirmediği içindir. Dış ticaretin artması onun için 
yeterlidir. Nasıl artarsa artsın önemli değildir; ger
çek veya hayali. Oysa Türkiye sürekli fakirleşerek 
dış ticaretini sürdürmektedir. 

Türkiye'de dış paraların değerleri iç fiyatlardan 
daha hızlı yükselmektedir. Dışarıya sattığımız malla
rın döviz cinsinden değerleri ise düşmektedir; yani 
dışarıya daha fazla mal satıp daha az para almakta
yız. tşin yürekler sızlatan yanı ise, bizim hem ihra
catımızın (Gerçek veya fiktif) artış göstermesi, hem 
de paramızın dış değerinin düşmesidir. Ayrıca fiyat 

artışları hızlandı diye diş ödemeler dengesi de ka
panma eğiliminde değildir. Bu incelikler dikkate alın
dığında, dış ticaretin arttığı masalları da, IMF ma
salları aksine yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamalar ışığında, Hü
kümetin zam politikasının sabit ve dar gelirliler ve 
köylünün çöküşü ve ülkenin fakirleşmesinden başka 
sonuçlar vermediği rahatlıkla söylenebilir. 

Sayın Başbakan, 6 Kasım Seçimlerinden önce 
Halkçı Parti siyasal yelpazede sosyal demokrat gö
rüşte soldaki yerini almamış olsa idi, ne bu Yüce 
Parlamentonun kapısı açılacak; burada değil biz, kim
se olmayacaktı. (HP sıralarından alkışlar). Bu bugün 
için geçerli olduğu gibi, yarın için de geçerlidir. Halk
çı Parti, Sayın Maliye Bakanında başlayıp sizde de
vam eden iktidarın muhalefete bakış açısını, demok
ratik parlamenter sistem yönünden endişe ile izle
mektedir. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. (HP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Sayın Fenni îslimyeli, buyurun efendim. (MDP 

sıralarından alkışlar). 

FENNİ ÎSUMYELt (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Demokrasi Par
tisinin, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı dolayısıyla 
verdiği önerge üzerinde görüşme yapılmaktadır. Şüp-, 
hesiz bu saate kadar meselenin çeşitli yönlerine te
mas edilmiş durumdadır. Bendeniz de müsaade eder
seniz bu önergeye imza koymuş olan bir milletvekili 
olarak görüşlerimi sizlere arz etmekte fayda müla
haza ediyorum. 

Gerçekte, sözlerime başlamadan evvel bir nok
taya temas etmekte zaruret vardır. Sayın Başbaka
nın üzülerek dinlediğim bir cümlesini, temenni ede
rim ki, yanlış anlamış olayım. Muhalefete hitap ede
rek; «Biz olmasaydık, burada sizler de olmazdınız, 
olamazdınız» demektedirler. (ANAP sıralarından, 
«Hayır, öyle demedi» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
FENNÎ ÎSLtfMYELÎ (Devamla) — Yanlış anla

dığımı temenni ediyorum esasen. Yanlış anlamış isem 
kendileri tavzih buyururlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 
Yanlış anlamışsınız, 

FENNÎ tSLIMYELt (Devamla) — Ancak şunu 
ifade edeyim: Şüphesiz 1983 seçimleriyle buraya gel
miş olan milletvekilleri bir noktada mutabık kalma-

-lıdırlar,, O nokta; parlamentonun meşru olduğu, hü-
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kümetlerin meşru olduğu ve parlamentoda muhale
fetle iktidarın 'bir bütünlük arz ettiği noktasıdır. (Al
kışlar) Bu noktada ittifakla beraber ve müttefik ol
mak zarureti içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bir diğer noktaya 
geçmek istiyorum. O nokta da şu: 

Sayın özal, muhalefet tarafından getirilmiş olan 
Ibu önergenin zamansız olduğuna işaret buyuruyor
lar ve henüz 6 aylık bir icraatın neticesinin eleştiril
mesinin mümkün olmadığına da temas ediyorlar. Sa
yın özal'ın bütün görüşlerini dikkatle dinledim ve 
kendimi bir an 1982 'Bütçesi dolayısıyla yapılan ko
nuşmalara doğru götürmek istedim. O tarihlerdeki 
konuşmalarda da biz Sayın özal'ı aynı belagatla yine 
24 Ocak kararlarının bu memleket için uygulanma
sı gereğinden bahsettiğini; o tarihlerde de 24 Ocak 
kararlarının, kendisinin ortaya koyduğu birtakım 
tedbirlerle (ki, çok defa sapmış tedbirlerle) bir nok
taya doğru götürüldüğünü şüphesiz görmekteydik. 
O tarihlerde de genel hatlarıyla diyordu ki, «1978 -
1979'larda yüzde 100'ü aşan enflasyon vardır ve bu 
sebeple enflasyonu yüzde lO'lara doğru çekmek la
zımdır. Bunun neticesi şüphesiz vatandaştan da bir
takım fedekârlık beklemek lazımdır.» Şimdi sene 1984 
Sayın özal ve biz aynı ifadeleri tekrar zatıâlinizden 
dinlemekteyiz. «Vatandaştan fedâkârlık isteyeceğiz»... 
Sayın özal şimdi soruyorum: Hangi tarihe kadar fe
dakârlık? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 4 
Sene... 

(BAŞKAN — Sayın Islimyeli, lütfen Umumî He
yete hitap ediniz efendim. 

FENNÎ İSÜIMYELÎ (Devamla) — Konuşmayı 
yapan Sayın özal olduğu için, ona hitap etmek du
rumundayım Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bir yeni orta vade 
kesilmiş ve biçilmiş ise ekonomik meselelerin halle
dilmesi için, (ki, plan dönemi çalışmaları esnasında 
bunu tekrar üzülerek göreceğiz) Beşinci Beş Yıllık 
Plan Döneminde dahi Türkiye'nin meselelerinin hal
ledilmediğini, halledilemeyeceğini, işsizliğin mutlaka 
rakam olarak aynı şekilde devam etmek durumunda 
olduğunu göreceğiz. Yine o plan müzakerelerinde 
göreceğiz ki, Türkiye'de millî gelir dolar olarak geri
ye gitmektedir. Türkiye'de fert başına millî gelir do
lar olarak gerilemektedir. Böyle bir atmosferde zan
nediyorum meselelerin üzerine çok isabetle teşhisler 
koymak zarureti ve zamanı gelmiştir. 
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İşte bunun içindir ki, 16 aylık bir devrenin sonun
da Türk Parlamentosunun bu meseleler üzerine par
mak basması ve görüşlerini ortaya koyması zamanı 
gelmiştir. Aksi takdirde zaman gelir ve geçer; siz 
İktidar olarak kendi düşünceniz içinde kalırsınız, mu
halefetin fikirlerini öğrenmek ihtiyacına duymazsı
nız ama, hadiseler teraküm eder. Teraküm ettiği sı
rada da bir bakarsınız atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. 

Muhterem üyeler, bir noktayı tekrar vurgulamak
ta fayda mülahaza ediyorum': Geldiğimiz 6 aylık, hat
ta 7 aylık icraat dönemi sonunda ne görüyoruz? Yi
ne 1980 yılı 24 Ocak kararlarının alındığı tarihe mu
kaddem günlerde olduğu gibi, yüksek nispette bir 
enflasyon temayülü, yine tasarruflarda yeterli ölçü
de bir genişlememe, yine aynı şekilde yatırımlarda 
büyük bir duraklama, yine halkın büyük ölçüde ge
çim sıkıntısı ve hayat pahalılığından şikâyeti; buna 
munzam büyük ölçüde, büyük boyutlara varan iş
sizlik... Şu halde, bütün bu meseleleri muhterem par
lamenterler; bu dönemde görüşmeyeceğiz de ne za
man görüşeceğiz?.. Buna cevap vermek durumunda
sınız. Meselelerin daha vahim bir hal alması halin
de görüşmekten zannediyorum hiçbir netice doğ
maz. Eğer bir memlekette millî gelir artmıyor ise, 
bir memlekette fert başına gelir artmıyor ise, o mem
lekette ekonomik gelişmeden bahsetmeye imkân var 
mıdır muhterem milletvekilleri?.. (ANAP sıraların
dan «üç ay sonra göreceksiniz» sesleri). 

Müteakip üç ayı da göreceğiz bir yılı da görece
ğiz, plan müzakerelerinde beş yıl sonunu da görece
ğiz muhterem kardeşlerim; bu noktada bir kısır dön
gü içinde olduğumuzu hep beraber göreceğiz. 

Şu halde bunların görüşülmesi zamanının geldi
ğini ve geçtiğini hep beraber teşhis edip tespit etmek 
durumundayız. 

Sayın Özal'ın istikrar tedbirlerinin bu noktaya 
kadar ne netice verdiğini görüyoruz. Enflasyon ye
terli ölçüde kontrol altına alınamıyor ise, gelir dağı
lımında büyük ölçüde nispî bir dengesizlik biraz da
ha artıyor ise, üretim yeterli ölücüde artınlmamış 
ise, bunun üzerinde durmak zamanı gelmiştir ve geç
mektedir. 

Bir taraftan bir malî politika, bir taraftan bir 
ekonomik politika izleyeceksiniz ve esasen hayat şart
larının, geçim sıkıntısının altında ezilen vatandaşa, 
İktisadî Devlet Teşekküllerine fon toplayabilmek 
için yeni fiyat ayarlamalarıyla zam yaptıracaksınız 
ve bunun bedelini tüketiciye ödeteceksiniz... Böyle 
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(bir politikanın sosyal politikadan yoksun olduğu za
manı gelmiştir. 

Bir taraftan basmasından sigarasına kadar, bir 
taraftan gazından tuzuna kadar zam yapacaksınız ve 
ondan sonra daha hâlâ geçim sıkıntısı altında ezilen 
bu vatandaşlarımızdan tasarruf bekleyeceksiniz... 
Zannediyorum ki, bunlar birbirleriyle çelişkili hü
kümlerdir. Tüketim zorlukları içinde olan vatanda
şın, tüketimini kısmak durumunda olan vatandaşın 
hayatın bu fevkalâde ağır şartları altında tasarruf 
yapabileceğini beklemek mümkün müdür?.. Bu iti
barla muhterem arkadaşlarım; meseleleri bu istika
mette gözden geçirmenizde fayda mülahaza ediyo
rum, 

Tekrar ifade ediyorum: Reel millî gelir düşüyor; 
1981'de 59 milyar dolar, 1982tfe 54 milyar dolar, 
1983'te 51 milyar dolar. 

Fert başına hâsıla 1976'da 970 dolardan 19S4'de 
700 dolara düşmüş ise, bunun üzerinde ciddiyetle 
durmak zamanı gelmiştir. Bunun üzerinde ciddiyet
le durmak zamanı ve şayet bir geçiş döneminde ise
niz ve köprü yıkılmış ise, bir servis köprüsü kurma 
zamanı mutlaka gelmiştir. 

Yalnız mesele burada da bitmiyor muhterem kar
deşlerim. İşçinin günlük ücreti 10 dolar karşılığı ol
maktan, 3. dolara düşme temayülü göstermiştir. Reel 
ücretler düşmektedir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/97) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ata

türk, Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

ISoru sahibi Sayın Doğan?.. Yok, 
Sayın Enerji Bakanı?.. Buradalar. 
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Şüphesiz, enflasyonu önlemek için talebi kısacak
sınız, ama bu çeşit rijit tedbirler aldığınız zaman, 
reel ücretler bu noktada fevkalade zaafiyete uğraya-
caksa, o zaman vatandaşın yaşam gücü de büyük öl
çüde tahribe maruz kalmış olacaktır, 

Bütün bu sebeplerle Genel Görüşmenin açılması 
lazım geldiği kanaatini taşımak istiyorum ve Sayın 
özai Hükümetinin de Genel Görüşme açılması nok
tasında müspet görüşlerinin verilmesi lazım geldi
ği kanaatini taşıyorum. 

Eğer buna ihtiyaç duyulmuyorsa bir noktayı hep 
beraber gözden geçirmek durumundayız muhterem 
kardeşlerim: Türkiye'nin ekonomik meselelerini IMF 
ile görüşeceğiz, onlara açıklamalarda bulunacağız; 
ama Türkiye'nin ekonomik meselelerini Türk Parla
mentosunda çok geniş şekilde tartışma imkânını bula
mayacağız.. Buna hep beraber hayır demek zamanı 
gelmiştir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. t(MDP ve HP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Islimyeli. 

Genel Görüşme açılması ile ilgili öngörüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Genel Görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. (Alkışlar). 

Bir defaya mahsus olmak üzere erteledik efen
dim. 

2. —Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/105) 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ
lu'nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca 
bombalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi için bir ay mehil istenmiştir. Onun için 
bunu da erteliyoruz. 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet 
Balkanındanjsözlü soru önergesine geçiyoruz, 

Sayın Kuşhan?.. Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir.; 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/108) 

IBAŞKAN.— Hatay MilletVekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do-
ğan'ın, Türkiye ile Suriye arasında emlak müzake
relerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi için bir ay mehil istenmiştir. Bu sebeple bu da 
ertelenmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, merhum tsmet İnönü için yeni bir ka
bir yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada., 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim, 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıogil'in, 
resmî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/Ul) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giFin, resmî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerindeki doktor
ların çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

iBAŞKAN — Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacı-
gifin, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerindeki 
doktorların çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesine ge
çiyoruz., 

Sayın Davut Abacıgil?.. Burada, 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

BAŞKAN — «a'lıkesir Milletvekili Davut Abacı
gil'in, tarım kredi kooperatiflerinin plasman ve güb
re İsteklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
sine geçiyoruz. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/114) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine iliş
kin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir., 

11. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında 
yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/115) 

BAŞKAN — îzmir Milletvekili Durcan Emirba
yer'in, günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüsha
sında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Emirbayer?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir. 
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VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğu/un, 
2004 Saydı İcra ve İflas Kanununun 167 nci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/105) (S. Sayısı : 
Sİ) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin; «Kanun Tasa
rı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz, 

Bu kısımda yer alan 81 sıra sayılı, «Kütahya Mil
letvekili Ahmet IBüyükuğur'un, 2004 Sayılı tora ve 
İflas Kanununun 167 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifbnin görüşülmesi
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
.Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

lusunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/105 
Karar No. : 32 

18.6.1984 

Türkiye ©üyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un 2004 
Sayılı İcra ve İflas Kanununun 167 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Ada
let Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibinin de katıl
dığı toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşül
dü. 

İcra ve İflas Kanununun 167 ve müteakip mad
deleri özel olarak Kambiyo Senetleri hakkında takip 
usullerini düzenlediğinden ve bu maddeler son dere
ce süratle işleyen maddeler olarak uygulamada yer 
aldığından 167 nci maddeye eklenecek bir fıkra ile 
madde işlerliğine kısıtlama getirilmesi uygun olma
yacaktır. 

Kambiyo Senetleri için İcra takibi işlemlerine baş
lamadan önce IBankaya tahsil için verilmesi mecbu
riyeti, uygulamada işlerin uzamasına sebebiyet vere
cek, daha açık bir ifade ile icra takibi işleminin iki 
aşamalı olarak yapılmasına neden olacaktır. 

(1) 81 Stra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Ayrıca her kambiyo senedinin banka aracılığı ile 
tahsile konulması mecburiyeti 'bankalara ek bir ka
zanç, tacirlere ise ek malî külfet getirecektir. 

Kambiyo senetlerinin tahsili için icra takibine baş
lanıldığında 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 sayılı 
tarifesinin <1B) bendinde yazılı Harçlar da alındığın
dan, hu nedenlerle sözü edilen senetlerin icra takibi 
sırasında harç ve damga vergisi bakımından noksan 
kalan bir yönünün bulunması söz konusu değildir. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle kanun teklifi 
Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve madde
lerine geçilmeden reddedilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali IDizdaroğlu 

Antalya 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 

Başkanvekili 
Ahmet llhami Kösem 

Malatya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

•'Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağn 

Üye 
özgür Barutçu 

Diyarbakıri 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

BAŞKAN -
efendim?.. Yok. 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Rapor üzerinde söz isteyen var mı 

— 521 — 



T. B. M. M. B: 83 26 , 6 . 1984 O : 1 

Raporu oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. Böylece teklif redde
dilmiş oluyor efendim; raporu 'bilhassa onun için 
okuttuk. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma
mıştır. Sözlü soruları ve '26.6.1984 tarihli Gelen Kâ-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbartpğlu' 
nun, özel sektöre verilen yatırım teşvik belgelerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Baş
bakan Turgut Özal'ın yazılı cevabı {7/89) (*) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz Ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalfbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

tSoru 1. 1984 yılının geçen üç ayı içinde, 236 özel 
sektöre yatırım teşvik 'belgesi verildiği 8 Mayıs 1984 
tarihli «Rapor» Gazetesinde yazılmıştır. 

a) (Bu yatırım teşvikleri hangi firmalara veril
miştir?. 

b) Yatırım konuları nelerdir?. 
e) Teşvik büyüklükleri ne kadardır?. 
d) Yeri, sektörü, yatınım konusu, firması gibi 

konuların bir cetvel halinde bildirilmesini. 

(*) NOT : Soru cevabına ekli cetveller, çak ha
cimli olması sebebiyle, yayımlanamamıştır, (7/89) 
esas numaralı dosyasındadır. 

ğıtlarda yayınlanan ve (basılıp dağıtılmış bulunan 
87, 82, 83 ve 85 sıra sayılı kanun tasarı ve teklifleri
ni sırasıyla görüşmek için 27.6.1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapıanma Saati ; 17.40 

T.C, 
'Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.6.1984 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : KJK.T.D. 
18/106-173/04793 

Tüıkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15.5.1984 tarihli ve Gen. Sek. Kan. ve Kar. 
Md. 7/89-1192/03897 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu'nun Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Sayın H. Cahit Aral tarafın
dan cevaplandırılması kaydıyla Başkanlığınıza sun
duğu yazılı soru önergesine aidiyeti dolayısıyla Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın t. Kaya 
Erdem tarafından verilen cevap 'ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Turgut özal 

Başlbakan 

Sayın Hilmi Naibantoğlu'nun yazılı soruları ce
vabıdır. 

Bilindiği gibi, müteşebbislere verilen Teşvik Bel
gelerinin, yeri, müracaat sahibi, yatırımın nevi tu
tarı, döviz gereği, tam kapasitede üreteceği mal ve 
hizmetler, yaratacağı istihdam ve gerçekleş'tırilecek 
ihracat, üretime geçme yılı ile tanınan teşvikler gibi 
unsurları, Resmî Gazete'de sürekli olarak yayınlan
maktadır. 

13 Mart 1984, 15 Nisan 1984 ve 21 Mayıs 1984 
tarihli Resmî Gazetelerin Teşvik Belgelerine aüt say
faları, sorularınıza geniş bir şekilde cevap verecek 
nitelikte olup, fotokopileri ilişikte gönderilmektedir. 

Ek : İlgili Resmî Gazete Fotokopileri 

I * » 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bazı bankaların ortak sayılarına ve 1983 yılı kâr
larına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı H. 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/98) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Som : Aşağıdaki Ibankaların ortak sayılarının (ku
rucu ortak ve adi ortak) ve 1983 yılı sonu itiloariyle 
resmî ibilançolarmdaki kârlarının Wir liste halinde 'bil
dirilmesi. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6.. 
7. 
8, 
9. 

10, 
İL 
12. 
13. 

AkJbank T.A.Ş. 
Anadolu Bankası A.Ş. 
Çaybank A,Ş< 
Demirbank T.A.Ş. 
Egelbank A.Ş. 
Eskişehir Bankası T.A.Ş. 
Hisarbanfc A.Ş. 
tk'tisat Bankası T.A.Ş. 
İstanbul Bankası T.A.Ş. 
işçi Kredi Bankası T.A.Ş. 
IMillî Aydın Bankası T.A.Ş, 
Ortadoğu İktisat Bankası T.A.Ş 
Pamukbank T.A.Ş. 

14. Şekerbank T.A.Ş. 
15. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 
16. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
17. Türk Ticaret Bankası A.Ş. 
18. T. Bağcılar Bankası A.Ş. 
19. T. Garanti Bankası A.Ş. 
20< T. îimar Bankası A.Ş. 
21. Türkiye İs Bankası A.Ş. 
22. T. Tütüncüler Bankası A.Ş. 
23. Uluslararası*Endüstri ve Ticaret Bankası A Ş . 
24. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

T.C. 
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 21.6.1984 

Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MM-149 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.5/1984 tarih ve 7/98/1296/04408 sayılı ya
zınız-

Erzurum Milletvekili Hilmi NaDbantöğlu'nun «Ba
zı 'bankaların ortak sayılarına ve 1983 yılı kârlarına» 
ilişkin yazılı soru önergeleriyle ilgili cevabımız ilişik
te arz edilŞmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Afal 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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24 BANKANIN ORTAÎK SAYILARINI (KURUCU ORTAK VE ADİ ORTAK) VE 1983 YILI SONU 
lİTİBARİYLE RESMÎ BULANCOLARINDAKt KARLARINI GÖSTEREN LİSTE 

1, 
. 2;, 

3* 
4. 
5, 
6. 
7. 
8, 
9. 

10. 
n< 
12. 
13, 
14, 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

Akfcank A.Ş. 
Anadolu Bankası A.Ş. 
Çayibank A.Ş. 
Demirlbank T.A.Ş. 
Bgebank A.Ş. 
Eskişehir Bankası A.Ş. 
Hisarb'ank A.Ş. 
İktisat Bankası A.Ş. 
İstanbul Bankası A.Ş. 
İşçi Kredi (Bankası A.Ş. 
Millî Aydın Bankası A.Ş. 
Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş. 
Famükbank T.A.Ş. 
Şekerb'arik T.A.Ş. 
Türk Dış Ticaret Bankası 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
Türk Ticaret Bankası A.Ş. 
Türkiye Bağcılar Bankası 
Garanti Bankası A.Ş. 
T. İzmir Bankası A.Ş. 
T. İş Bankası A.Ş. 
T. Tütüncüler Bankası A.Ş. 
Uluslararası Endüstri ve Ticaret 
Bankası A.Ş. 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

Kurucu ortak 
sayısı 

35 ., 
35 

100 
32 
11 
44 

(Tasfiye) 
41 

(Tasfiye) 
49 

1 000 
17 
19 
27 
25 

100 
14 

(Tasfiye) 
100 
29 
35 

100 

18 
15 

Adi ortak 
sayısı 

.3S • 
45 

100 
33 

9 
1.187 

—9 • 
41, 

315 
3.000 

103 
257 
21 

100 
195 
134 • 

2.000 
70 

535( ' 
2.440 

18 
300 

1984 yılt kân TL. 

7.919.987.338,82 
1.310.465.189,02 

9.000.140,87 
8.273.309,47 

853.445,49 
76.671.713,70 

211.781.603 

7.571.372 
132.427.394,41 

2.264.301 
344 850.622 
127.842.404,07 

2.585.076.432,51 
620.551.058,73 

2.005.632.183,00 

262.626.253,08 
18(1.790.791,90 

10.341.676.119,88 
15.000.160,62 

3.105.547.707,05 
22.611.756,90 

(Zarar) 
(Zarar) 

(Zarar) 

'(Zarar) 
(Zarar) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Türkiye'deki tarım arazisinden rasyonel olarak ya
rarlanılmasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/103) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılima-
isına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekili 

Hilmi Nalbantöğlu 
Soru 1. Memleketimizde geniş alanlar kaplayan 

funda ve çalılıklar bozuk orman alanları 12 milyon 

hektardır. Bir plan dahilinde sökülerek orman türü 
ağaçlarla ağaçlandırılmasını uygun bulur musunuz?. 

Soru 2„ Tarımın ibütün dallarından verimliliği 
artırıcı yönde işletme topluluklarına, bölge, alt böl
ge veya ekolojik çevre merkezleri içinde üretim ter
cih planları yapılmasını ve yaptırmayı sağlamayı uy
gun bulur musunuz?-. 

Soru 3. Arazi kullanmayı planlama ile tarım, 
orman ve hayvancılık yapılacak alanları analhatla-
rıyla makro seviyede tüm Türkiye'de bir plana bağ
layarak tarım, orman, miera alanlarının birbirleriyle 
tedahüllerini önleyerek yurdun her karış toprağın
dan ve bü'tfün kaynaklarından rasyonel ve etkin ola
rak yararlanmayı uygun bulur musunuz?. 

— 524 — 



1\ B. M. M. B: 83 26 . 6 » 1984 0 : 1 

T.Ç 
Tarım Orman ve 

Köy tşleri Bakanlığı 20.6.1984 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-1177/90446 
Konu : Yazılı soru önergesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. K.K.T,Dai. Bşk. lığının 4 Hazi

ran 1984 tarih ve 7/103-1335/04591 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi NaJbantoğlu tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen «Türkiye'deki tarım ara
zisinden rasyonel olarak yararlanılması» hakkındaki 
yazılı soru önertgesinin cevaibj ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 'Bakanı 
Erzurum 'Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
(Soru 1.. Memleketimizde geniş alanlar kapla

yan funda ve çalılıklar bozuk orman alanları 12 mil
yon helktardır. Bir plan dahilinde sökülerek orman 
türü ağaçlarla ağaçlandırılmasını uygun bulur musu
nuz?. 

Cevap 1. Memleketimizde mevcut 1'1,3 milyon 
hektar bozuk orman alanından büyük bir kısmının 
bir plan dahilinde ağaçlandırılmak suretiyle verimli 
ormana dönüştürülmesi çalışmaları sürdürülmekte
dir. 

Soru 2, Tarımın bütün dallarında verimliliği ar
tırıcı yönde işletme topluluklarına, bölge ve alt böl
ge veya ekolojik çevre merkezleri içinde üretim ter
cih planları yapılmasını ve yaptırmayı sağlamayı 
uygun bulur musunuz?. 

Cevap 2. Tarımda sınırlı olan kaynakların en uy
gun bir şekilde kullanılarak Verimliliğin artırılması; 
toplumun öncelikle ihtiyaç duyduğu ürünlerin ta
rımına imkân sağlanması, arz - talep sisteminin çalış
ması .mevzubahistir. Bakanlığıımız bu ilkeler doğrul
tusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Nitekim bu

güne kadar 12 ürüne ait makro düzeyde ekonomet-
rik model çalışması ikmal edilmiştir. 

Üretim tercihlerinde, fiziksel, ekolojik ve biyolo
jik unsurlar kadar ve hatta daha önemli yer tutan 
iç ve dış talep fonksiyonlarının çıkarılması için ge
rekli çalışmalar başlatılmış olup, modelleme ve bil
gisayar programlarının hazırlanması safhası tamam
lanmıştır. Bütün bu çalışmalar yürütülüriken, Bakan
lığımız ile FAO arasında «Türkiye'de Agro Ekolojik 
Zonlama» ve «Sektör Analizi» adlarında iki adet dışı 
kaynaklı proje çalışmasına girilmiş olup bu projele
rin uygulamaya konulmasıyla, yurt çapında, makro, 
bölge, İl, İlçe ve hatta mikrokilima bazında" tarım
sal üretim planlamasına esas olarak veri tabanını 
teşkil eden tarımsal ve ekolojik bilgilerin temini ille 
tarımsal ekolojik bölgelerin tespiti amaçlanmıştır. 

Soru 3. Arazi kullanmayı planlama ile tarım, 
orman ve hayvancılık alanları anahatlarıyla makro 
seviyede tüm Türkiye'de bir plana bağlayarak tarım, 
orman, mera alanlarının birbirleriyle tedahüllerini 
önleyerek yurdun her karış toprağından ve bütün 
kaynaklarından rasyonel ve etkin olarak yararlan
mayı uygun bulur musunuz?. 

Cevap 3. Tarım, orman ve mera alanlarının bir
birleriyle tedahüllerini önleyerek arazi varlığımızdan 
en rasyonel ve müessir bir şekilde yararlanmayı sağ
layacak bir Arazi Kullanma Planlamasının yapılma
sı gerekli görülmektedir. 

Böyle bir planlamanın yapılabilmesi için herşey-
den önce topraklarımızın etüt edilmesi ve arazi var
lığımızın tarımsal ve tarım dışı amaçlı çeşitli kulla
nımlara uygunluk derecesinin bilinmesi gerekmekte
dir. Bu amaçla, Topraksu Genel Müdürlüğünce 1982 
yılında Türkiye Toprak Potansiyeli Etütleri başlatıl
mış olup, bu güne kadar 45 ilin etütleri tamamlanmış-^ 
tır. Geriye kalan 22 ilin etüt çalışmalarına devam edil-ı 
inektedir. 

Arz ederim. 
Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

. . < M ~ » • « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

26 . 6 . 1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞ/MELER 

1. — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
grup başkanvekilleri Ankara Milletvekili Ali Bozer 
ile Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Hükü
metin izlediği ekonomik politika konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/2) 

2. — Halkçı Parti Grubu adına grup başkanve
killeri Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ile İstanbul 
Milletvekili Feridun Şakir öğünç ve 81 arkadaşının, 
Hükümetin izlediği ekonomik politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/3) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ata
türk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi ,(6/97) 

2^ — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi! Nalbantoğlu' 
nun, merhum ismet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. —• Balıkesir 'Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerindeki doktor
ların çalışma saatlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakndan sözlü soru önergesi (6/113) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

11. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
günlük bir gazetenin 27.4.1984 tarihli nüshasında 
yeralan bir habere üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/115) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un, 
2004 Sayılı İcra ve Islaf Kanununun 167 nci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/105) (S. Sayısı : 81) 
(Dağıtma tarihi: 20.6,1984) 



Dönem : M Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 81 

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un, 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununun 167 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2004 sayılı İcra ve tflas Kanununun 167 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun Teklifi ve 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

9.5.1984 
Ahmet Büyükuğur 

Kütahya Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Memleketimizde vergi 'kaybının büyük boyutlara vardığı, bunun ise geniş ölçüde defterlere kaydedilme
yen ticarî işlemlerden kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Vadeli satışlar dolayısıyla kullanılan çek, poliçe ve 
emre muharrer senet gibi senetlerin, hiçbir kayda taibi tutulmaksızın icraî takibata konulabilmesi, vergilen
dirme açısından kayıt ve beyan dışı kalmalarına da sebebiyet vermektedir. Bu durum hem kambiyo senetle
rinin dayandığı ticarî işlemlerle ilgili vergilerin ve hem de senetlerin tabi olduğu Damga Vergisinin aJınama-
masına yol açmaktadır. Üstelik Devlete karşı kanunî mükellefiyetlerini yerine getirmemiş olan şahıslara ait 
senetlerin cebrî icra yoluyla tahsili konusunda Devletin icra daireleri fuzulen işgal edilmiş olmaktadır. 

Yukarıda belirtilmiş olan nedenlerle, dile getirilen bu sakıncalı durumun önlenmesi amacıyla 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi hazırlanmış bulun-
malktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —• Bu madde ile tüccar kişilere ait kambiyo senetlerine dayalı alacakların cebrî icra yoluyla 
takip edilebilmesi için, mutlaka daha önce bir banka aracılığıyla tahsiline çalışılmış ve alacaklının ticarî 
defterlerine kayıtlı olması şartı getirilmektedir. 

Madde 2. •— Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET BÜYÜKUĞUR'UN TEKLİFİ 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 167 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 9.6.1932 tarih ve 2004 sayılı tera velflas Kanununun 18.2.1965 tarih ve 538 sayılı Kanunla 
değişik 167 nci maddesine aşağıdaki şekilde bir üçüncü fıkra hükmü eklenmiştir. 

(Üçüncü Fıkra) «Şu kadar ki, tüccar kişilere ait 'kambiyo senetlerine, dayanan alacakların bu bölümde
ki usullere göre takip edilebilmesi için, daha önce bir banka aracılığı İe tahsiline çalışılmış ve defter tut
maya mecbur ise alacaklının ticari defterlerine kayıtlı olması şarttır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 
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Adalet Koimisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/105 
Karar No. : 32 

18.6.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur'un 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 167 ne i Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi Adalet 'Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibinin de katıldığı 
toplantıda Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

fcra ve İflas Kanununun 167 ve müteakip maddeleri özel olarak Kambiyo Senetleri hakkında takip usulleri
ni düzenlediğinden ve 'bu maddeler son derece süratle işleyen maddeler olarak uygulamada yer aldığından 
167 inci maddeye eklenecek bir fıkra ile madde işlerliğine kısıtlama getirilmesi uygun olm'ayacaktır. 

Kambiyo Senetleri için icra takibi işlemlerine başlamadan önce Bankaya tahsil için verilmesi mecburiyeti, 
uygulamada işlerin uzamaısına sebebiyet vereceik, daha açık bir ifade ille icra takibi işleminin iki aşamalı ola
rak yapılmasına neden olacaktır. 

Ayrıca her kambiyo senedinin banka aracılığı ile .tahsile konulması mecburiyeti bankalara ek bir kazanç, 
tacirlere ise ek malî külfet getirecektir. 

Kambiyo senetlerinin tahsili için icra takibine 'başlanıldığında 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 sayılı ta
rifesinin (B) bendinde yazılı Harçlar da alındığından, bu nedenlerle sözü edilen senetlerin icra takibi sıra
sında harç ve damga vergisi bakımından noksan kalan bir yönünün bulunması söz konusu değildir. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle kanun teklifi Köm'isyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oy birîiğü ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Kâlbip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Başkanivekilıi 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Özgür Barutçu 

Öİyarbakır 

Üye 
Hasan Al tay 

Samsun 

Üye 
Selahattin Taflığoğlu 

Yozgat 

'Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kültahya 

Üyö 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
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