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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10,00'da açılarak üç 
oturum yaptı. 

1985 Malî Yılı Genel ve Katına Bütçeli İdareler 
Kanun Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. Sa
yısı : 149, 150, 220) görüşmelerine devam edilerek : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Büt
çesi, 

Maliye Bakanlığı ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1983 Malî Yılı Ke-

sinhesapları ile 
Gelir Bütçesi; 
Kabul edildi, 
(izmir Milletvekili Vural Afıkan'a Başkanlık tez

keresinde belirtilen sebep ve süre ile izin verilmesi 
kabul olundu. 

önceki birleşimde görüşmeleri tamamlanarak bu 
birleşimde açık oya sunulan>: 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (1/587) (S. Sa
yısı : 207) ve 

Petrol işleri Genel Müdürlüğü (1/588) (S. Sayısı : 
205); 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarılarının, 
oyların ayrımı sonucunda, kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısının da (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) maddeleri kabul edilerek tümü açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/608) (S. 
Sayısı : 149), 

Kataia Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı (1/609) (S. Sayısı: 150) ve 

1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarısının (1/558) • (S. Sayısı : 
220)i 

Maddeleri de görüşülerek kabul edildi; tasarıların 
gelecek 'birleşimde açık oya sunulacağı açıklandı. 

(21 Analık 1984 Cuma günü (bugün) saat 10.00'da 
toplanılmak üzere birleşime saat 00.10'da son veril
di, 

Başkan 
IBaşkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye 

Çankırı 
Saffet Sakarya 

Kâtip üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 
Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 
KATİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH. —" KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983.Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (1) 

(1) 149, 150 ve 220 S. Sayılı Basmayazılar, 
8.12,1984 tarihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanunu Tasarılarıyla 1983 Malî Yılı Kesinhesap 
İKanunu Tasarısı üzerindeki son konuşmalara başlı
yoruz, 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyele

rin adlarını sırayla okuyorum : 

— 2 — 
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Halkçı Parti Grubu adına'Sayın Turan Bayezit 
ve Sayın Tülay Öney; Anavatan Partisi Grubu aldına 
Sayın Halil Şıvgın ve Sayın Sabahattin Araş; Milli
yetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Sabri 
Keskin ve Sayın. Mustafa Çorapçıoğlu. 

Şahısları adına; Sayın İlhan Aşkın, Sayın Nev
zat Yağcı, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Haydar 
Koyuncu, Saym Kadri Alt ay, Sayın Sırrı Özbek, Sa
yın Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın Mehmet Kaşıkçı, 
Sayın Turgut Kunter, Sayın Muzaffer İlhan, Sa
yın Lutfulkh Kayalar, Sayın îsmail Saruhan, Sayın 
Hakkı Artuıkıarslan, Sayın Şükrü Yürür, Sayın Şaban 
Küçükoğlu. 

Efendim, gruplar adına süre 1 saat 30 dakikadır, 
şahıslar adına süre 20 dakikadır. Yalnız bir noktayı 
istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, süre oldukça uzundur, 
katiyyen süreyi 'tecavüz edecek şekilde arkadaşlar ko
nuşma yapmaya kalkışmasınlar. İstemeyerek sözleri
ni süre biter bitmez keseceğim, 1 saat 30 dakikada 
söylenmeyecek söz yoktur. Teşekkür ederim. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Turan Bayezit; 
buyurun. 

Sayın Bayezit, Sayın öney ile süre üzerinde bir 
anlaşmanız var mı? Yarı yarıya mı? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sos
yal adalet üzere taksim ettik Sayın Başkan. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun efendim; 
süreniz 45 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1985 Yılı Bütçesi üzerinde Halkçı Parti Gru
bunun genel değerlendirmesinin son konuşmasını ya
parken, Grubum adına Yüce Heyeti saygıyla selam
larım. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 15 günden beri devam ede-
gelmekte olan müzakerelerimizin kısa bir özetleme
sini, bir değerlendirmesini yaparsak; uzun süreden 
beri, çalışmaya başladığımız ilk günden beri özle
mini çektiğimiz bir tablonun kısmen de olsa gerçek
leştiğini görüyoruz. Bu tablo, sayın bakanların tavır
ları ve konuşma üsluplarıdır. Birkaç istisnası hariç, 
genelde Hükümet eski tahrik edici tutumundan, mu
halefeti şekilde dışlayıcı tutumundan bu bütçe gö
rüşmeleri süresince uzaklaşmıştır. Ancak, bu tavrın 
bütçe görüşmelerinin doğası gereği bir nevi kuzu postu
na bürünmek oiup olmadığını bundan sonraki görüş-
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meler sırasında müşahede edeceğiz. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

Bu görüşmelerde yine dikkati çeken bir husus, 
Anavatan Partili bazı milletvekili arkadaşlarımızın 
Sayın Başbakana Fuzulî'yi aratırcasına methiyeler 
düzmeleni ve yine Anavatan Partili bazı arkadaşlıarı-
mızın temenni parantezi içinde Hükümeti tenkit et
meleridir. İkincisi bu Meclis açısından çok sıhhatli 
bir gelişmedir. Devamını biz de diliyoruz. 

Sayın mMletvekilleri, genel görünüş bu olmakla 
beraber, sözlerimin başında da dediğim gibi, bunun 
bir iki İstisnası oldu. Sayın bakanlardan bir tanesi, 
gözünde devamlı taşıdığı pembe gözlüğe; hatta pem
be lense rağmen, muhalefetin elinde bir kara fırça 
gördü devamlı olarak ve bir bakan tarafından kul
lanılmasını talihsizlik olarak karşıladığımız, «İnşal
lah biz mahcup olmayacağız, siz mahcup olacaksı
nız» şeklinde bir cümle sarf etti. Arkadaşlar bir icraa
tın sonunda ne iktidar mahcup olur ne muhalefet 
mahcup olur. Mahcubiyet kötü niyete yönelik bir so
nuç doğurur. Bu itibarla biz bu sözü söylenmemiş te
lakki ediyoruz. 

Saym milletvekilleri, konuşmaların ikinci karak
teristiği, teknik özellikler dışında hemen hemen her 
konunun ekonomik açıdan ele alınmasıdır Ancak, bu
nu yadırgamamak gerekir. Çünkü, hepimiz yakından 
biliyoruz ki, Sayın özal'ın iktidara geldiği günden bu 
yana; hatta daha doğru bir deyimle, 24 Ocak 1980 
tarihinden bu yana (ki, kendilerinin vurguladıkları
na saygı göstererek 1983 senesini istisna etmek icap 
eder) yalnız milletvekilleri değil, tüm millet bu mem
lekette ekonomist oldu. Herkes ekonomi konuşur, her
kes ekonomi öğrenir oldu. 

Nereden alındı bu kültür? Bu önemli. Ortadirek 
bu kültürü çarşı ve paz.ırdaki etiketlerden, çadırın 
ortadirek dışındaki yan kazıkları (ister altından ister 
gümüşten yapılmış Olsunlar) Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Kanunundaki reformdan sonra ceplerin
de korkusuzca dolaştırdıkları dolarlardan ve marklar
dan aldılar. 

Ben elden geldiğince bu kuraldan sıyrılarak siz
lere, Hükümeti! bir yıllık icraatını ve 1985 Bütçesi
nin özünü analiz ederken, ekonomik konulara değin
memeye; daha çok politik ve sosyal nitelikli konula
rı ele alarak görüşmelerime devam etmeye özen gös
tereceğim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kuruluyla ilişkileri bütün ikaz-

• lafımıza rağmen düzelmemiştir, endişe verici çizgisin-^ 
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de devaim etmektedir. Hükümet Yüce Heyetinizin 
saygınlığına gölge düşürecek davranışlardan . kaçın
maya mecburdur. Bu alışkanlığın gitgide Yüce Mec
lisin varlığının da münakaşa edilebileceği bir ortamı 
yaratmasından endişe duymaktayız. 

Geçen yasama döneninden bu yana şikâyetimiz, 
Sayın Başbakanın bu Yüce Heyeti kendi karar ve 
planlarını kabule hazır ve mecbur bir topluluk ola
rak görmesinden ve bu nedenle hafife alınmasından 
kaynaklanmıştır. Arkadaşlar, bu olgu mevcuttur, ke
lime oyunlarıyla ve millî irade edebiyatıyla geçişti-
rilemez. 

«Biz Hükümet Programında yer alan. kendi par
timizin desteğine olduğu kadar, Hükümet dışındaki 
partilerin yardımlarına, ikazlarına, tenkitlerine değer 
vereceğiz. Ciddiyet, müsamaha, tenkide tahammül, 
muhalefetle olan münasebetlerimizde başlıca strate
jimiz olacaktır» sözlerinin süslü cümleler olarak kal
masını istemiyoruz. Sayın Başbakan bu Meclisin ya
kasından elini çekmenidir arkadaşlar. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri 12 Eylülden bu yana tees
süs eden huzur ve güven ortamının, Anayasanın ola
ğanüstü kurumlarına başvurulmadan sürdürülebilme 
şartlarının gerçekleştiğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki, 
polis ve jandarma moral yönünden, imkân yönün
den normal idarenin devamını sağlayabilecek bir ni
teliğe gelmiştir. Yine inanıyoruz ve şükranla yâd 
ediyoruz ki, bu vatanın bölünmesini, bu milletin par
çalanmasını hedefleyen anarşinin bel kırılmıştır. 
Bu itibarla, birkaç istisnası dışında sıkıyönetimin 
kalkması ve Hükümetin sıkıyönetimden normal ida
reye geçerken olağanüstü hal itiyadını bırakarak, bir 
geçiş dönemi olarak kabul etmemesi gerektiği inan
cındayız. 

Sayın milletvekilleri, TRT'den şikâyetimiz devam 
etmektedir. TRT, bu mukaddes çatı altında iktidar 
partisinden daha çok oy almış bulunan ve bu ne
denle daha çok seçmeni temsil eden muhalefete ek
ranlarını ve mikrofonlarını kapamıştır. TRT, yasa
nın bazı maddelerinin arkasına sığınarak ve Hükü
metin direkt ve endirekt müdahalelerinin etkisiyle bu 
tabloyu karşımıza çıkarmaktadır. Biz bugünkü özerk 
Devlet Radyo ve Televizyon Kurumunun hiçbir za
man 1960'dan önceki yılardaki «Vatan Cephesi Rad
yosu» na dönmesini istemiyoruz arkadaşlar, (HP sı
ralarından «Bravo» sesleri; alkışlar) 

TRT'nin hiçbir mensubu ne bu vebali yüklenme
lidir ve ne de tarih önünde bunun hesabını vermeye 
mecbur olmalıdır. 
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Sayın miletvekilleri, Hükümetin dış ilişkilerde ka
rarlı, dengeli ve olaylara ön alan bir politika izle
mesi gerekir. Büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» ilkesini dinamiğinden soyutlanmış bir yoruma 
indirgemek asla mümkün değildir. Yurdumuzun jeo
politik durumunun bir avantaj teşkil edebileceğini de 
gözden uzak tutmamak gerekir. Bağımsızlığımıza göl
ge düşürmeyen, eşitlik ilkesine dayalı, millî menfaat-
larımızı geniş bir perspektif içinde değerlendiren po
litikaların yanında olacağız. 

Müslüman ülkelerle siyasal ve ekonomik ilişkile
rimizin geliştirilmesinin yanında, ancak Batı toplu
mundan soyutlanma sonucunu doğurabilecek politi
kaların karşısındayız. (HP sıralarından alkışlar) 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde yapılan 
pazarlıklarda, dışarıdan yönlendirilme görünümünü 
veren yanlış tavırlardan kaçınılması gerektiği inan
cındayız. Yunanistan'ın maceracı ve şımarık tutumu
na karşı Hükümetin alacağı bütün akılcı tedbirleri 
destekliyoruz. (Alkışlar) 

Sayın milletvekiljerıi, Hükümetin bu bütçeyle ne
ler getirdiğini ve neler yapabileceğini arz ederken, 
önce onun yapısını tahlil etmek gerekecektir; onun 
dayandığı iktidarın yapısını tahlil etmek gerekecektir. 

Biliyorsunuz Sayın Özal, 6 Kasımdan önce dört 
eğilimi birleştirme sloganıyla yola çıktı ve bunda şek
lî bir başarı kazandı, iktidar oldu. Dört eğilim slo
ganı, kısa süre önce görüyoruz iki birdenbire bir de
ğişikliğe uğradı; 1965'ten bu yana bu Meclisteki ilk 
tek parti iktidarı sözleri söylenmeye başlandı. 

Şimdi burada şöyle bir sual sormak gerekecektir: 
Acaba bu Hükümet bir tek parti iktidarı mıdır, yok
sa bir koalisyon mudur? (ANAP sıralarından «Allah 
Allah» sesleri) 

Arkadaşlar, döıt eğilimi birleştirme ilkesiyle or
taya çıkılarak kurulan bu Hükümet, bir örtülü koa
lisyon Hükümetidir. (HP sıralarından alkışlar) Açık 
koalisyonlarda Koalisyonun şartları ortaklarınca bi
lindiği hailde, örtülü koalisyonlarda bu şartlar ken
dilerince de bilinemez. Ortaya çıkarılması gerektiği 
an gündeme getirilir, pazarlık masasına yatırılır. İşte 
örtülü koalisyonların vücut verdikleri hükümetlere 
zararları ve Hükümetin başarı şansına etkileri bura
dan kaynaklanır. 

Bizim bütün temennimiz; bugün siyasal açmazlar 
içinde olan Hükümetin ve Sayın özal'ın böyle bir 
tabloyla karşı karşıya kalmamasıdır. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — O bizi ilgi
lendirir, sen kendi işine bak. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
yelim. . 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kan müdahale etsinler, ben devam ederim. (HP sı
ralarından alkışlar) 

Hükümet kalkındırmayı hedeflediği ortadireğe ne 
getirmiştir, onlara ne verebilmiştir? Ben maruzatı
mın bundan sonraki kısmında Hükümet Programın-
dakıi vaatlerini alıp onları değerlendirmek yöntemini 
uygulayacağım. 

Hükümet demiştir ki; «Ortadireğe ek gelir sağla
mak lazım» Çünkü enflasyonla mücadele için bir 
şey vermiyor. Dün de gördünüz memura herhangi 
bir şey verilmediğini. «Bir ek gelir sağlamak lazım.» 
Nedir bu ek gelir? «Ortadireğin tasarruflarına yük
sek faiz vereceğiz.» Bu, Anavatan Partisinin Progra
mında da var, Hükümetin Programında da var ve 
neşrettikleri kitapçıklarda da var. Ne olmuştur? Evet, 
tasarruf mevduatına verilen faizler yükseltilmiştir. 
Ortadirdk açısından önemi olan bu faizlerin yüksel
tilmesi değil, ortadireğin eline ek gelir geçebilecek 
tasarruf yapıp yapamadığ'dır. 

Bugün asgarî ücretle çalışan bir işçi, bugün 40 -
50 bin İra dolaylarında maaş alam çok büyük ra
kamlara varan memur kitlesi, ek gelir sağlayacak bir 
tasarrufu bir yana bırakın, ay sonunu getirme imkâ
nından mahrumdur. Bu nedenle, Hükümet Progra
mındaki ek gelir sağlama vaadi sadece bir iyi niyet 
temennisi olarak kalmıştır, 

Hükümetlin memur ve işçiler için, ortadireğin 
mahdut bir kesimi için, getirdiğini üstüne basa basa 
ilan ettiği iki tedbir vardır: Biri «faturalı yaşam» 
dediğimiz vergi iadesi, diğeri de katsayılarda nispî 
artış. Faturalı yaşam ve katsayı artışı, abartılarak 
gündeme getirilen ve ortadirek, memur ve işçi bakı
mından, maddî tatmin yönünden beklenilen neticeyi 
sağlamayan ve amaçları belli olan tedbirlerdir. Faturalı 
yaşamın getirdiği ek »gelir, ortalama ayda yüzde 5-6 
civarındadır, ©u nispet hiçbir zaman yüzde 50'lerin 
üstüne çıkmış enflasyonu yüzde 4'5'lere dahi çekmeye 
yeter değildir. K>tsayıda ise hükümet, ocakta ve tem
muzda katsayı ayarlaması yapıyorum görünümü altın
da aslında ocak ayında vermesi gereken nispetin çok 
altında bir parçayı ocakta, öbür yarısını da temmuz
da vermektedir. Bu uygulamalar da şeklen memurun 
ve işçinin yanında uygulamalar gibi görünmesine rağ
men ortadireğin bu kesimine 'hiçbir şey getirmemiş
tir. 
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Sayın milletvekilleri, ortadireğin büyük bölümü 
olan çiftçilere gelelim1: Acaba çiftçilere ne getirmiştir 
hükümet? Gene programdan okuyoruz: 

«(Tanım ürünleri destekleme politikasında çiftçi
mizin alın terinin karşılığı olan fiyatların verilmesi 
kadar ödemelerin de zamanında yapılmasını aynı de
recede önemli görüyoruz.» 

Hükümet acaba bu vaadini tutmuş mudur? Ha
yır arkadaşlar. Hiçbir zaman destekleme fiyatları 
çiftçinin ve ailesinin alın terini karşılamamış, IMF 
reçetelerinin ışığı altında uygulanan bu yöntem bir 
yandan da temel tarım girdilerine, gübreye, özellikle 
akaryakıta yapılan zamlar sonucu çiftçinin alım gü
cü üzerinde daha çok olumsuz etki yapmıştır. Çiftçi
nin ^alacağının zamanında ödeneceği vaadi ise, bir 
kısmı peşin ödenmek suretiyle çiğnenmiş, senet ve se
pete başvurulmuş, çiftçinin başlangıçita cebine girmesi 
gereken para hükümet tarafından alınmış ve Jıükü-
met çiftçiye karşı bir tür gizli tefecilik yapmıştır ar
kadaşlar. (HP sıralarından alkışlar) 

Yine hükümet programında tabiî şartlar ve afet
ler dolayısıyla çiftçinin uğradığı zararın telafisini 
öngören 'hükümet, şimdiye kadar bu konuda bir giri
şimde bulunmamıştır. Oy veren vatandaşlar bunu iyi 
değerlendirmelidir. 

Gene pazarlama desteği vaadi gerçekleşmemiş, 
tarım kredileri faizi çiftçinin zararına, küçük çiftçi
nin karşılayamayacağı Ölçüde yükseltilmiştir. 

Hükümet programında çiftçi ailesi gelirini ortala
ma millî gelir seviyesine getirmeyi amaçlayan bir ta
rım reformu öngörülmüş, ancak sulama alanları tah-
ditli, küçük çiftçiye değil, toprak ağalarına yönelik 
bir yasa çıkarılmış ve hepsinden önemlisi Anayasa
mızın çiftçinin topraklandırılma hedefi göz ardı edil
miş ve üstelik bu yasa bir reform olarak ndtelendiril-
rnişitir, 

Sayın milletvekilleri, esnaf ve sanatkârı sosyal 
•bünyemizin istikrar unsuru ve toplumun temel direği 
kabul eden hükümet (bu temel direk de programda 
vardır, ortadirekten ayrı bir direk, ortadireğin temeli 
gibi oluyor galiba) programdaki vaadine rağmen ne 
Halk Bankasının kredi şartlarına bir iyileştirme getire
bilmiş (Programda olan bir konuyu arz ediyorum) 
ne de her ticarî bankanın daha uygun kredi vermesi
ne ağırlık tanıyacağı vaadini tutmuştur. Sistemi gere
ği mevduata yüksek faiz vermeye mecbur olan hükü
metin Halk Bankasının uyguladığı faizi düşürmesi 
bir yana, ticarî bankaları esnafa daha uygun şartlar
la kredi vermeye yönlendireceğinin ve bunun nasıl ger-
çekleştirileceğinin düşünüknesıi gerekmektedir. 
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Arkadaşlar, bugün ekonomik sıkıntıların ve idarî 
tedbirlerin baskısı altında ezilen esnaf, teselliyi Ana
vatan Partisine verdiği oyun pişmanlığında bulmakta
dır. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hükümetin, ortadireğin diğer 
bir kesimine, işçiye ve işçi haklarına bakışını değer
lendirmek istiyorum. Anayasamızın 54 üncü maddesi 
«Grev hakkı ve lokavt» kelimelerini kullanır. Yine 
bu madde «İşçiler grev hakkına sahiptirler» «Işvere- . 
nin lokavta başvurmasının şartları» diye devam eder. 

Arkadaşlar, bu kelimeler bir üslup gereği konul
mamıştır, bunun bir amacı vardır. Anayasamıza göre 
grev bir haktır, lokavt bir hak değildir. (HP sıralaVm-
dan alkışlar) Ancak hükümet programına bakarsak 
bilinçle yazılan şu ifadeyi görürüz : «Grev ve lokavt 
hakları.» İşte işçinin çoluk çocuğuyla açlığa terk edil
mesi olan lokavtı Anayasaya rağmen bir hak olarak 
programına alan bir hükümetin işçi sorunlarına bakış 
açısını değerlendirmek için bundan daha belirgin ve 
çarpıcı bir örnek olamaz arkadaşlar. 

Toplusözleşme müessesesini hükümet, anayasal zo-
riınluk olduğu için kabul etmekedir ve elinden geldi
ğince serbest pazarlık sisteminin önünü kapatmakta, 
özel sektöre de dolaylı etki yapmaktadır. 

Sıkıyönetimin sürdüğü bölgelerde işçi çıkarma ya
sağının kaldırılması erken alınmış bir tedbirdir. Hü
kümet toplu işten çıkarmalara karşı yasal önlemler 
getirmek zorundadır. Sosyal adalet anlayışının gereği 
budur. Enflasyonun ve büyümenin kısır döngüsü için
de aldığı ekonomik önlemlerle işsizliği tırmandıran 
hükümetin bu konuya eğilmesini bekliyoruz ve sayın 
bakanın «İşçilerin kazanılmış haklarına dokunulmaya
cak» şeklindeki sözünü de şahsı adına değil, hükümet 
adına verilmiş bir teminat olarak kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sezar'ın hakkını Sezar'a ver
mek gerekirse, işçiler konusunda hükümetin yaptığı 
bir iyileştirmeye temas etmeden geçemeyeceğim. Evet, 
hükümet, işçi emekli maaşlarının Ödenmesindeki güç
lüğü bir nispette hafifletmiştir; bunu vurgulamak ge
rekir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, hükümetin Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sorunlarına bakış 
açısını belirtmeye geçiyorum. 

Beşinci Beş Yıllık Planın müzakeresi sırasında, 
kalkınmaya ayrılacak paydan yüzde 10 nispetinde bir 
ödeneğin, yıllık programlarda bu bölgeler için ayrıl
masını içeren muhalefet önergelerini reddettirdiği ha
tırlardadır. Atatürk Barajı, Urfa Tüneli gibi hayatî 
projeler bu hükümetten önce başlatılmış ve devam 
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edegelmekte olan projelerdir. O halde bunların, bu
gün insanca yaşamanın asgarî koşullarını sağlayan 
altyapıdan dahi mahrum bulunan bu bölgelerin sorun
larına eğilmede bir misal olarak gösterilmemesi ge
rekir. • • 

Hükümet programında altı temel mesele içinde yer 
alan ve bir devlet bakanının sorumluluğuna bırakıl
masıyla önemi özellikle vurgulanan Doğu ve Güney
doğu Anadolu'nun kalkınmasının hiç olmazsa makro 
düzeyde bir programa bağlanması gerekir. Eğer ko
nuya şimdiye kadar olduğu gibi yıllık programlarla 
yaklaşılacaksa, hükümetin temel mesele teşhisiyle ic
raatı arasında bir uyum olduğunu söylemek mümkün 
olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu pasajda önemli bir konu, 
özel sektörün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatı
rım yapma durumudur. Biliyorsunuz hükümet, kuru
luşunu takip eden günlerde özel sektörü bu yörelere 
çekebilmek: İçin, sıfıra inen muafiyetlerle geniş bir 
teşvik rejimi gdtirmışti. özel sektörün doğasını, biz
lerden çoik iyi 'bilmesi gereken hükümet, bu tedbir
lerin kâğıt üzerinde kalacağını hâlâ kabullenmemiş 
görülmektedir. 

Teşvik tedbirlerine ve hükümet programında yer 
alan, Anayasaya uygunluğu kabili münakaşa bulu
nan, bu 'bölgelerde yapılacak sınaî yatırımlarının ma
liyetlerinin 'bir kısmının devletçe hibe olarak karşı
lanacağı vaadine ve 'bazı özel sektörün yönlendirilme
sine rağmen, özel sektör Doğu ve Güneydoğu Ana-
'dolu'ya gitmemiştir. Bunun üzerine hükümet, prog
ramında istisnaî bir kurum olan, gerektiğinde bura
larda sınaî yatırımları yapma ilkesini gündeme ge
tirmeye mütemayil görünmektedir. Bu takdirde, lbu 
bölgede bölgesel ve kısmî bir devletçilik uygulamaya 
mecbur kalacaktır ve 'bu durumda hükümetin ekono
mik politikalarının tespitindeki sıhhatli davranışım bir 
kez daha olumsuz yönden ortaya koyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hükümet, personel rejimini 
bir devlet sorunu olarak değil, kadrolaşmasının bir 
aracı olarak ele almıştır. Üst üste çıkarılan kanun 
hükmünde kararnamelerle oluşturulanpersonel poli
tikasının amacı, iktidara ve haltta iktidar içindeki si
yasal dengelere yatkın bir kadro oluşturmaktır. Bu 
amacın gerçekleşmesinde sadece üst düzey görevlile
riyle yetinilmemekte, devletin geleceğe yönelik olarak 
ele geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Bugün merkez teşkilatında daire başkanı, genel 
müdür, müsteşar yardımcısı hatta müsteşarı ve 67 
ilin tümüne yakınında, müdürleri tedvir veya vekâlet 
yöntemiyle çalıştırılan bakanlıklar vardır arkadaşlara 
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Hükümet bu- yola başvurmakla, iki netice ortaya 
çıkarmaktadır. Biliyorsunuz bu görevler, dana evvel 
de arz ettiğim gibi, üçlü kararnameye bağlı görev
lerdir, Hükümet tedvir yoluna başvurmakla Sayın 
Cumhurbaşkanının denetiminden kaçmaktadır; bunu 
iyice bilmesi gerekir. Yine, bu görevlere getirilecek 
olan bir kişi, asaleten atandığı takdirde, güvenlik so
ruşturmasına muhatap kalacağından, bu şahıslar ara
sında bazı sakıncalı yeniçerilerin ortaya çıkacağını hü
kümet bilmektedir. Bu yönden bu yola gitmemektedir 
arkadaşlarım^ (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi görüşülürken, iktidar grubunun sayın sözcüle
rinden 'birinin ileri sürdüğü temenni, Türk Millî Eği
timinin temel ilkeleri üzerindeki görüşümüzü bir kere 
daha vurgulamaya bizi mecbur etmiştir. Bu ilkeler 
Atatürk Devrimleriyle saptanmış bulunmaktadır. Çağ
daştır, millî kültürün sentezinde Batıya yöneliktir, 
ilericidir ve lâik 'bir çizgidedir. Tüm Türk Ulusunun 
saygı duyduğu millî, ahlakî ve manevî değerler gibi 
kavramların arkasına sığınarak, Türk Millî Eğitimi
ni bu çizgisinden saptırmaya şimdiye kadar hiç kim
senin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeye
cektir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Okula politikanın sokulmaması hepimizin hedefi
dir. Sayın Millî Eğitim Bakanı bunu açıkça dile ge
tirmişlerdir. Ancak, ne var ki, «öğretmenler günü» 
dolayısıyla televizyondan yayınlanan mesajında, öğret
menlerden, iş 'bitirici nesil yetiştirmelerini istemeleri, 
'bu niyetiyle tezat teşkil ölmektedir, (ANAP sıraların
dan «Ne demek?» sesleri) 

Biraz sabredin -arkadaşlarım, geliyor. 
iş bitirici niteliği, millî eğitime hâkim olan mev

zuatın hiçbirinde yoktur, 'bu kelime hiçbirinde geçme
mektedir arkadaşlar. (ANAP sıralarından, «Yanlış 
biliyorsun» sesleri) îş bitirici niteliği, Anavatan Partisi 
iktidarının kendisine yakıştırıp, kendisine vurduğu bir 
damgadır; kendilerinin işidir, Türk millî eğitimini il
gilendirmez. 

İSMAİL ÜÜDÜL (Edirne) — Ne demek? 

BAŞKAN— Lütfen efendim; 
M, TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın ba

kanın, «İş bitkici nesil yetiştiriniz» direktifiyle, o 
programı izleyenlerin bilinç altlarına girmeyi hedefle
mediğini, bu kelimeyi 'bir alışkanlık sonucu kullan
dığım ka'bul etmek istiyoruz arkadaşlar. 

MEHMET DELÎCEOÖLU (Adıyaman) — De
magojiyi bırak, esasa geli 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, millî eğitim konusu gündeme geldiğinde, 
YÖK uygulamasına temas etmemek mümkün değildir. 
Ancak, zaman mahdut kaldığı için bunu sonundaki 
bir fıkrayla ve sizlerin değerlendirmenize bırakarak, 
YÖK. konusunu geçmek istiyorum. 

Arkadaşlar, üniversiten'in birinde bir hademeyi rek
tör işten çıkarmak istiyor. Hademenin hiçbir kabaha
ti yok; muntazam çalışıyor, milliyetçi, muhafazakâr 
-hoş çıkarmaz böyle adamı- ama nedense çıkarmak 
istiyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim, böyle bir 
usul yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Fakat bir 
yöntem 'bulamıyor. Toplanıyorlar, büyük hocaya so
ralım diyorlar. Gidiyorlar ve soruyorlar, cevap şu
dur arkadaşlar : «Odacıyı önce profesör yapın, on
dan sonra işten atın.» (HP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, eğer bir toplumda, bundan önceki dö
nemlerde yaşadığımız gibi gerçekler böyle mizahın 
acı kelimeleriyle dile getiriliyorsa orada bir yara var 
demektir. Bu yaraya dikkat etmemiz gerekir. (HP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hükümet bir reform tutkusu 
içindedir. Her icraatına bir reform damgası basmış
tır. Personel rejimi reform, konut sorunu reform, 
kaçakçılıkla mücadele reform... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. . 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bir işlevin, 
bir tedbirin reform olup olmadığını onu uygulayan
lar değil, tarihî süreç içerisinde toplum değerlendi
rir. Onun dçin bizim hükümete dostça ikazımız, her 
icraata reform damgasını basmamasıdır. Çünkü bir 
gün kazara reform yapacak olurlarsa, ona verecek 
isim bulamayacaklardır arkadaşlar. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sadece idarede reform 
konusunda şunu belirtmek istiyorum : İdarede, re
form değü, idarede keşmekeş yaratılmıştır ve Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana hiçbir dönem
de, devletin en önemli fonksiyonları siyasî sorumlulu
ğu olmayan kişilere bırakılmamış ve bazı organlarda 
hükümet dışında hükümet yaratılmamıştır. Bu hükü
met bunu yapmıştır arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı bütçesi sosyal içe
riği bulunmayan bir politikanın uygulama aracıdır. 
Toplumu bir çarpım tablosunun dar çerçevesi içinde 
değerlendiren bir görüşün simgesidir. Bu bütçe, fakiri 
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daha fakir yapacak, zengini daha zengin yapacak bir 
görüşün temel taşlarından biridir. Fedakârlığı sadece 
bugünkü nesillere yüklemekle kalmayıp, gelecek ku
şakların cebindekileri de talih oyunlarına yatıran bir 
politikanın gerçekleşmesine yöneliktir. Yine bu bütçe, 
fon imparatorluğunun anayasal zorunluluk gereği ge
tirdiği bir tasarıdır, işte bu nedenlerle Halkçı Parti 
Grubu 1985 yılı bütçesine ret oyu verecektir. 

Yüce heyete arz eder, saygılar sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
Sayın Tülay öney, buyurunuz efendim; süreniz 

45 dakikadır efendim. (HP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, bu son 
günde Halkçı Parti Grubunun görüşlerini ifade etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

15 günden beri aralıksız sürdürdüğümüz bütçe 
görüşmelerinin sonuna geldik. Yüce Meclisin sayın 
üyeleri bu bütçe üzerinde ayrıntılı ve kapsamlı gö
rüşler ileri sürmüşler ve eleştiriler dile getirmişlerdir. 
Hükümetin tüm ekonomi ve maliye politikası müza
kere edilmiştir. 

Bütçe görüşmelerinde bu kadar kapsamlı konu
ların gündeme gelmesini iki nedenle doğal karşıla
mak gerekir : 

Birincisi, bütçeler, birtakım rakamların alt alta 
dizildiği basit birer hesap tablosu olmanın ötesinde 
anlam taşırlar. Hükümetlerin temel ekonomik tercih
lerini ortaya koydukları birer çalışmadır bütçeler. 

İkincisi de, Meclisteki bütçe görüşmeleri, yasama 
organıyla yürütme organının karşı karşıya geldiği en 
kapsamlı ve en uzun müzakere edilen tek konudur. 
O nedenle taraflar, özellikle iktidar ile muhalefet 
birbirlerine iletmek istedikleri bütün görüşleri bu ve
sile ile dile getirirler. Ben de bu son günde bütçenin 
tümü üzerinde grubumun görüşlerini ifade ederken, 
hükümetin ekonomi ve bütçe politikasına ilişkin te
mel tercihlerinin bazıları üzerinde duracağım. 

Sayın milletvekilleri, her şeyden önce şunu belirt
mek istiyorum : Sayın özal Hükümeti iktidara geldi
ğinde, aslında son derece olumlu koşullar bulmuştur, 
yani hiç de güç şartlar devir almamıştır. Ülkede hu
zur ve asayiş sağlanmıştı, bunu elan da devam ettir
me sorumluluğunu büyük ölçüde silahlı kuvvetler üst
lenmiştir. 

Ekonomi oldukça düzgün bir çizgide idi. Enflas
yon 1982 ve 1983 yıllarında yüzde 25, yüzde 30 gibi 
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düzeylerde tutulmuştu. Hükümet Mecliste salt çoğun
luğa sahip olmuştu, dolayısıyla yasama faaliyetiyle il
gili bir sorunu yoktu. Diyebilirim ki, özal Hükümeti 
son 15 yıldan bu yana iktidara gelen hükümetlerin 
hepsinden daha şanslı bir ortam devir almıştır. Önce 
bir defa bu tespiti yapalım. 

Hükümet iktidara gelirken ne vaat etmiştir? Şim
di ona bakalım : Bir «Ortadirek» kavramı getirmiş
tir. Bütün çabalarının bu kesimin sorunlarını çözme
ye yönelik olacağını ifade etmiştir. Onları refaha gö
türmekten söz etmiştir. Ama bakınız, hazırladığı ilk 
bütçe ile ne yapmıştır : Kamu kesiminde çalışan me
mur ve işçilerin bütçeden aldığı payı küçültmüştür. 
1985 bütçesinin sadece yüzde 21'i personel ödenekle
rine ayrılmıştır. Bu oran 1983'te yüzde 27, 1984'te ise 
yüzde 25,5'tir. Dolayısıyla ortadirek diye isimlendiri
len kesimin çok büyük bir kısmı olan memur ve 
işçinin devlet bütçesinden aldığı pay önemli ölçüde 
azalmıştır. Ortadirek, devletin pastasından gittikçe 
küçük dilim yer olmuştur. Ne yazık ki, Anavatan 
Partisine mensup milletvekili arkadaşlarımızın çoğu, 
anlaşılan bütçeyi iyi incelememişler. Çünkü, başta 
Grup Başkanvekili Sayın Aşçıoğlu olmak üzere, tüm 
Anavatan Partisi milletvekilleri hükümetin izlediği po
litikalarla dar gelirlilerin millî gelirlerden ve bütçeden 
gittikçe daha fazla pay alır olduğunu iddia etmişler
dir. îşte burada rakamları verdim; durum hiç de böy
le değildir arkadaşlarım. 

Gelelim ikinci konuya : Benden önce konuşan ar
kadaşım da değindiler, hükümet bir idarî reformdan 
söz etmiştir. Tüm uygulamalarda tasarrufa riayet ede
ceğini, getirdiği bu reformla devlette savurganlığa 
son vereceğini, 1984 bütçesini denk kapatacağını, 
çünkü enflasyonu önlemenin baş şartlarından birinin 
bütçe denkliği olduğunu vurgulamıştır. Oysa 1984 yılı 
sonunda ortaya çıkan tablo en az 700 milyarlık bir 
bütçe açığıdır. 

1985 yılı içinde durum bundan farklı değildir sa
yın milletvekilleri. 1985'te de bütçe açığının en az 
700 - 800 milyar dolayında olacağı açıktır. Zira daha 
bugünden 1985'te 500 milyar liralık bir iç borçlanma 
yapılacağı öngörülmektedir. 

Hükümetin büyük meziyetmiş gibi gösterdiği idarî 
reformun yönetimde, bürokraside ve devlet memurla
rının durumunda büyük bir kargaşa yarattığı bir ya
na, bir de devlet hizmetlerinin daha az masrafla yü
rütülmesi, yani tasarruf ilkesi de çökmüştür. Devlet 

I hizmetlerinin masrafını gösteren bütçedeki diğer cari 
j harcamalar, yani mefruşat, telefon, büro malzemeleri 
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alımları gibi harcamalar, 1984'ten 1985'e yüzde 47'Mk 
bir oranla bütçenin en hızlı artan kalemi olmuştur. 
Bu mudur devlet harcamalarında tasarruf? 

Gelelim yatırımlara : 
Sayın milletvekilleri, yatırımlar 1985 bütçesinin en 

zavallı kalemidir. Devlet bütçesinden yüzde 18 gibi en 
küçük payı almaktadır. Yatırımların düşüklüğü bir ül
ke için düşünülebilecek en vahim olgudur. Çünkü 
yatırımsızlık işsizlik demektir. Nitekim, çok büyük öl
çüde genç nüfusa sahip Türkiyemizde resmî rakam
larla dahi 4 milyona yaklaşan bir işsizle karşı karşı-
yayız. Bugün uygulanan yüksek faiz ve yüksek döviz 
kuru politikasıyla yatırımlarda artış beklemek hayaldir. 
Bu nedenle de işsizlik sorununun çözümü her halde 
bir başka bahara kalmış olmaktadır. 

Yüksek faiz politikası tasarrufları artırıp yatırım
lara kanalize etmek fonksiyonunu kesinlikle yerine ge
tirememektedir. Tam tersine parası olanları parasını 
bankaya yatırıp oradan elde ettiği faiz geliriyle büs
bütün tüketime yöneltmektedir. 

Nedenine, gelince : Bugün ülkemizde genel ücret 
seviyesinin son derece düşük olması, tasarruf edebil
me imkânını fevkalade sınırlamaktadır. Halkımızın 
büyük çoğunluğu esasen tasarruf imkânından tümüyle 
yoksundur. Orta çapta tasarruf yapabilen vatandaş 
kitlesi de, diyelim ki 300 - 500 bin lira yahut 1 milyon 
lirayla hiçbir iş kurmanın, üretken olmanın mümkün 
olamayacağını bilmektedir. Türkiye'de bugün her tür 
yatırım veya işin maliyeti o kadar yükselmiştir ki, 
kimse o düzeyde bir sermaye ya da kaynak birikimi
ne kolay kolay ulaşamamaktadır. Durum böyle olun
ca, insanlar için tek yol kalmaktadır, üstelik bu yol 
çok da caziptir; tasarrufunu bankaya yatırmak, yük
sek faiz geliriyle-bu kaynağı biraz artırmak ve doğ
rudan doğruya tüketime yönelmek. Hatta bu kolay 
rahat ve cazip yol öylesine gelişmiş ve yayılmıştır ki, 
bugün yatırım ve iş çevrelerinde bulunan birtakım 
orta büyüklükteki sermaye dahi bu kesimden çekilip, 
bankalara kaymakta ve insanlar hiçbir iş yapmadan, 
üretime yönelmeden, risk almadan yaşamanın yolunu 
bulabilmektedirler. Sonuç, yatırımsızlıktır. 

Şimdi şu soruyu sormak isterim : Böylesi bir po
litikayla bu ülkenin gençlerine ne verebilirsiniz? As
lanın ağzında bir olay haline gelmiş olan üniversite 
eğitimini binbir güçlükle yapmış, pırıl pırıl yetişmiş, 
fakat henüz para sahibi olmamış gençlerimize ne va
at ediyorsunuz? Yalnızca parası olanın işine yarayan 
böyle bir ekonomi politikası içinde gençlerin çökün
tüye uğramasına nasıl mani olacaksınız? 

İktidara gelirken demiştiniz ki; «İşsizlik önemli bir 
konudur. Biz bunun üzerine gideceğiz, tşsiz sayısın
daki artışı önce yavaşlatacağız, sonra durduracağız, on
dan sonra da azaltacağız.» Biz bunun bir yıl içinde 
çözümlenmeyeceğinin bilincindeyiz elbette; ama siz bu 
eğilimi dahi başlatamadınız. (HP sıralarından alkış
lar) Tam tersini yaptınız. Geçen yıl işsiz sayısı 2,7 mil
yonken bu yıl 4 milyona yaklaştı, oran olarak da 
yüzde 16'dan yüzde 17'lere çıktı, işsizlik artışını önce 
yavaşlatmak, sonra durdurmak, sonra da işsiz sayısı
nı azaltmak anlaşılan tatlı bir hikâye oldu. 

Sayın milletvekilleri, bu tür konuları biz ne za
man dile getirsek Anavatan Partisi mensubu millet
vekilleri arkadaşlarımız «Ne yapsaydık yani, ne yapa
lım?» gibi sorular yöneltirler. Kendilerinin bu konuda 
samimî olduklarını düşünemiyorum. Çünkü hatırla
yacaksınız; gerek Halkçı Parti, gerek Milliyetçi De
mokrasi Partisi haziran ayında genel görüşme öner
geleri vererek bu yüce Meclisin çatısı altında ülke
nin bu fevkalade artmış büyük boyutlara varmış eko
nomik ve sosyal sorunlarını bir genel görüşmeye aç
mayı talep ettik. Orada düşüncelerimizi dile getirecek
tik, kendimizce uygun olan çözümleri önerecektik; 
ama dinlemek istemediler. Her şeyde olduğu gibi, bu 
genel görüşme talebimizi de oylarıyla reddettiler. 

Sayın Başbakan bu konularda yalnızca kendi dü
şüncelerinin, kendi modelinin doğru olduğu ve baş
ka hiçbir alternatif bulunamayacağı iddiasındadır. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Doğru, 
doğru. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sanırım o nedenle 
de herhangi bir değişik görüş dinlemeyi dahi lüzum
suz bulmaktadır. (HP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın buradaki 
en büyük yanlışı, ülkemizin ekonomi tarihinin baş
langıcı olarak hep 1978 - 1979'u almasıdır. Sayın 
Başbakana göre Türkiyemizin ekonomi tarihinde 1960' 
lı yıllar veya 1970'lerin başı âdeta yoktur. Her ne
dense başlangıç hep 1978 - 1979'dur. Her ülkede bir
kaç yıl için görülebilecek öylesi bir olağandışı döne
mi hareket noktası olarak almak ya ciddî bir yanılgı
dır, ya da bir maksada matuftur. (HP sıralarından 
alkışlar) Sanırım herkesin dikkatini çekmiştir, Sayın 
Başbakan ekonomik modelini savunurken hep şu 
cümlelerle söze başlar; «1978 - 1979'da gelinen nok
tayı hatırlayınız; benzin kuyrukları, yağ, tüpgaz kuy
rukları, karaborsa, çift fiyat» vesaire. (ANAP sıra
larından «Yalan mı?» sesleri) 

Eğer bu mantık doğruysa sayın milletvekilleri... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen dinleye
lim. Ne «Yalan» demekle bir şey değişir, ne «Evet» 
demekle başka türlü olur. Hatibi dinleyelim. 

Devam buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — O zaman biz de 

şunu söyleriz; hatırlayınız 1960'lı yılları veya 1970' 
lerin başlangıcını. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — O zaman 
biz yoktuk. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Efendim, siz daha 
önce de yoktunuz. (HP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de hiçbir kesimin dert ve şikâyetleri bu
günkü kadar değildi. Ücretliler iyi kötü ayın sonunu 
getiriyorlardı. Enflasyon yüzde 8'ler yüzde 10-15'ler 
civarındaydı. Rakamlara bakınız sayın milletvekilleri. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Hesap 
bilmezler. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Dolar 10, 17, 25 li
ra gibi birtakım seviyelerdeydi. Türk parasının bir 
değeri vardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, böyle karşılıklı ko
nuşma usulü yok. 

Devam buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — İşsizlik asla bu

günkü gibi bir afet halinde değildi. Üstelik demir -
çelikten petro - kimyaya, rafinerilerden Keban Ba
rajına kadar bir çok büyük yatırım ve eser o tarih
lerde Türkiyemize kazandırılmıştır. Ülkemiz, 15 yıl 
gibi çok uzun bir süre yüzde 7 kalkınma hızını hiç 
kesintisiz gerçekleştirmişti. Neydi bu modelin sakın
cası, neydi bu modelin günahı ki, bugün bunu yüzde 
yüz tersine çeviriyorsunuz? (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin 1960'lı, 1970'li 
yıllarını tümüyle unutup birtakım dış gelişmelerin, 
Türkiye'nin elinde olmayan gelişmelerin ve özellikle 
petrol krizinin etkisiyle olağanüstü koşullar yaşadığı 
1978'li, 1979'lu, yeni bir çağ açar gibi başlangıç ola
rak almak doğru değildir. 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Fabrikalar işgal 
edildi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) r - Kendimizi, bu 

uygun ve geçerli olmayacak varsayımlardan artık kur
taralım. Aksi halde hatalarınız gittikçe büyüyecek
tir. Nitekim, bu yanlış teşhis ve varsayımlardan ha
reketle öyle bir uygulama yapılmaktadır ki, vatandaş 
şaşırmıştır. Bugün herkes şu soruyu sormaktadır : Bu 
ekonomi politikası bana hiçbir şey vermiyor, paha

lılık aldı gidiyor, işsizlik artık tahammül edilmez bo
yutta, yatırım yok, iş sahası yok; ben hiçbir şekilde 
ferahlamadım, ama acaba yabancılar Sayın Özal'ın po
litikasını neden beğeniyorlar, ne vardır bu politikada? 
Şimdi bu noktaya değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü ekonomik model her 
şeyi ihracat bazına oturtmuştur. Ülkemizde bugün işçi 
ücretlerinden teşvik politikalarına, destekleme alımla
rından altyapı kararlarına kadar her şey ihracat için
dir. Her ne pahasına olursa olsun Türkiye mal sat
malıdır. Ücret seviyesi de düşük tutulabilir, vatandaş, 
et, sebze de yemeyebilir, falan bölge ihracat merkezi 
değil, o halde orada yol yapılmasa da olur, ama ih
racat yapılmalıdır. Felsefe budur. Felsefe bu olunca, 
tabiî ilk şart, sürekli devalüasyonlarla Türk para
sının değerini düşürmek, yani Türk mallarının ya
bancılar için ucuz olmasını sağlamaktır. Gerçekten de 
bu yapılmaktadır. İşte Türk parası, değeri gittikçe aza
lan kâğıt parçasına dönmüştür ve bugün yabancılar 
1 dolar ödedikleri zaman 450 lira değerindeki bir 
Türk malını alabilmektedirler. Dün, 1 dolar ödedik
leri zaman 40 liralık, 50 liralık, 80 liralık Türk malı 
alabiliyorlardı. Yani, Türkiye'den mal almak isteyen 
veya mal almak durumunda olan bir yabancı son dere
ce kârlı çıkmaktadır. Bir yabancı için bundan daha 
parlak bir ortam olamaz. İşte bunun için Sayın özal' 
in politikasını beğeniyorlar. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

Öte yandan ve daha da önemlisi şudur : Türk 
halkı, bugün yemeyip, içmeyip dışarıya olan borcunu 
ödemeye mahkûm edilmiştir. Borçlarını ödemek, onur
lu bir devlet yaklaşımıdır. Konunun bu yanını tartış
mıyoruz; ancak, 5,5 trilyonluk bütçemizin içinden 
800 milyar lirasını ayırıp, yabancılara borç ödeme 
yoluna gidiyorsanız, yani bütçenizin yüzde 15'ini borç 
ödemekte kullanıyorsanız, bu biraz israftır. Tabiî bu
luyoruz; bu borçları azaltmak veya ödememek, tek 
taraflı olarak bizim elimizde değildir; anlaşmalarla 
saptanmıştır, vadesi gelmiştir, bu borçları ödemek 
durumuyla karşı karşıya kalınmıştır; ama, bizim söy
lemek istediğimiz şudur : Bu ağır ödeme yükü mut1-
laka hafifletilmelidir. Neden yabancılarla bir müzake
reye girip, tıpkı 1980'de yapıldığı gibi, borç ertele
mesi yapma yolu aranmıyor? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Ertele
ne ertelene ne olacak? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Böyle, bir yılda 
800 milyar gibi büyük bir külfet niçin Türk halkına 
taşıtılıyor? tleriki yıllara bunu yaymak niçin düşü
nülmüyor? 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Millet, 
düyunu umumiye borcunu ödüyor, kendi borcunu de
ğil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Üstelik Sayın Özal' 
in kendilerinin sık sık ifade ettikleri gibi, yabancılar 
nezdinde bir hayli prestiji varmış, güvenilirliği var
mış. O zaman bu borçları ertelemeyi talep etsinler 
ve bütçenin böylesine ağır yükünü biraz olsun hafif
letip, bu 800 milyarlık kaynağın hiç olmazsa bir 
kısmının yatırımlara akmasını sağlasınlar. (HP sırala
rından alkışlar) 

Görüyoruz ki bu yolda hiç tevessül edilmemekte
dir. Nasıl ki, her ne pahasına olursa olsun, ihracat 
yapılsın deniyorsa, Türk lirasının dolar karşısında 
600O - 650 liraya düşmesi bile göze alınıyorsa, aynı 
şekilde her ne pahasına olursa olsun isterse maaş 
ve ücretler çok düşük tutulsun, isterse ekonomide 
yatırımlar dursun, yabancılara borçlarımız ödensin. 
îşte yabancılar bu ekonomik politikayı bunun için 
beğeniyorlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Borçla
rımızı ödemeyelim mi? 

TÜLAY ÖNEY'(Devamla) — Sayın Başkan, eğer 
devamlı sabırsızlık göstereceklerse arkadaşlarımız, 
ben susayım onlar konuşsunlar.; 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Çok muhterem arkadaşlarım, bütün partilere sey

yanen bir buçuk saat konuşma imkânı verilmiştir. 
Acele etmeyin, sizin hatipleriniz de, sözcüleriniz de 
çıkıp konuşacak. Böyle karşılıklı konuşma diye bir 
müzakere sistemi yoktur, lütfen. 

Devam buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın milletvekil-

leri, şimdi konunun başka bir boyutunu gündeme ge
tirmek istiyorum. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Tabansız bir 
konuşma. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Daha önce de be
lirttiğim gibi, Türkiye'de bugün her şey ihracat için
dir. Yatırım kararları, işçi ücretleri, döviz kuru, alt
yapı tercihleri nasıl sadece dhracat göz önünde tutu
larak saptanıyorsa, sübvansiyon ve teşvikler de öyle 
yapılmaktadır. Aslında Sayın özal'a göre, sübvansi
yon en kötü şeydir. Ne gübre, ne petrol, ne ekmek ve 
et gibi zarurî ihtiyaç maddeleri sübvansiyone edil
memelidir; yani bu malların maliyeti istediği kadar 
artsın, fiyatları istediği kadar yükselsin, halkın büyük 
çoğunluğu isterse bunların kullanamaz hale gelsin, 

bunlar önemli değil. O nedenle, devlet kesesinden bi
raz olsun sübvansiyon yapılıp halkın önemli bazı şey
leri ucuza yemesi yoluna gidilmemektedir. Devlet ke
sesinden bazı kesimlere yarar sağlamak yanlıştır, kim 
ne kullanıyorsa, bedelini o ödesin diye bir dike tuttu
rulmuştur; ama iş ihracata gelince, hele bazı şirket
ler için devletin kesesi cömertçe açılmaktadır. (HP 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

tşte bu yıl, yani içinde bulunduğumuz 1984 yı
lında bu kesim için yapılan teşvik ve sübvansiyonla
rın bütçeye külfeti 500 milyarın üzerinde olmuştur. 
Demek ki yeri gelince sübvansiyon kötüdür, sosyal 
adalete aykırıdır, ekonomiyi dejenere eder, kaynak 
israfına yol açar; ama yeri gelince, yani iş ihracata 
veya birtakım şirketlere gelince sübvansiyon iyidir, 
güzeldir ve yararlıdır. Böylesi bir çifte standart dev
let ciddiyetiyle bağdaştırılamaz. (HP sıralarından al
kışlar) 

Üstelik ekonomik analiz olarak da yanlıştır. Bir 
anlamda bu analiz, kulağını tersten göstermektir. Ba
kınız neden? ihracatı neden sübvansiyon etmek zo
runda kalıyorsunuz; çünkü fiyatınız yüksek, satamı
yorsunuz. Fiyatlarınızın yüksekliğinin nedeni mali
yet yüksekliğidir. Maliyetlerinizin temel unsurları ne
lerdir? En başta her malın maliyetine giren petrol, 
elektrik ve tarımsal mallarınızın maliyetine giren güb
re. İşte biz diyoruz ki, petrol, gübre ve elektrik gibi 
böylesine en temel girdileri baştan sübvansiyon edin, 
ekonomideki maliyet enflasyonunu büyük ölçüde dü
şürebilirsiniz ve böylece ihraç mallarınızın fiyatı da 
daha düşük olur. İhracat aşamasında sübvansiyona 
ihtiyaç duymayabilirsiniz. Üstelik baştan yapacağınız 
bu sübvansiyonlar, memleket içindeki malların da 
maliyetini ve fiyatını biraz düşürür ve halkımız enf
lasyondan bu kadar ezilmez. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O zaman patronlar 
zarar görür. Oİur mu öyle şey? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Değerli milletve
killeri, şimdi biraz bütçe düzeni ve bütçe idaresi ko
nusuna değinmek istiyorum. 

Son yıllarda Türk bütçeleri ödenek bütçesi haline 
gelmiştir. Yani yasama organı bütün bu uzun ve ha
raretli müzakerelerin sonucunda bütçeyi onayladığı 
zaman, o yıl içinde devletin bütçenin büyüklüğü ka
dar hizmet yapacağını sakın zannetmesin. Meclisin 
onayladığı şey, sadece tahsisat olarak kalmaktadır. 
Bunun ne kadarının fiilen harcanacağı, yani fiilen 
hizmete yöneleceği bambaşka bir olay olarak tecelli 
etmektedir. 
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Bakınız, Meclis 1984 yılı için yıl ortasında kabul 
ettiği ek ödenekle birlikte devlete 4,3 trilyon liralık 
bir harcama yetkisi vermiştir. Harcama yetkisi ver
mek, devlete hizmet görevi de vermek demektir. Yani 
Meclis hükümetin 1984 yılında bu ülkede 4,5 trilyona 
yakın bir hizmet yapmasını öngörmüştür. 1984'ün on 
ayında sadece 2,7 trilyon liralık harcama yapılabilmiş
tir. Son bir ayda 1 trilyon harcama yapılacağı ve yıl 
sonunda 3,7 trilyonluk bir hizmet yapılmış olacağı 
söylenmektedir. On ayda sadece 2,7 trilyonluk bir har
cama yapılabilmişken, son iki ayda 1 trilyonluk har
cama yapılacağı ne kadar inandırıcı olabilir, bunu 
takdirlerinize bırakıyorum; ama yapılabilse bile, yine 
de Meclisin onayladığı 4,3 trilyona karşılık ancak 
3,7 trilyonluk bir hizmet gerçekleşmiş olacaktır. Ne
den? O ölçüde devlet geliri toplanamamıştır da on
dan. 1985'te de aynı şey olacaktır. O halde samimî 
bir bütçe ve bütçe idaresiyle karşı karşıya değiliz, 
yasama organı bunu bilmelidir. 

Bundan da önemlisi şudur; Sayın Özal Hükümeti
nin sayesinde Meclisin onayı ve Meclisin denetimi
nin tümüyle dışında kalan başka bütçeler oluşmuş
tur; fonlar. İşte Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nu. Fonun sayın başkanı kaynağın 1 trilyona varaca
ğını iftiharla söylüyor. Bu meblağ Türkiye'nin beş yıl 
önceki toplam bütçe büyüklüğüdür. 1985 bütçesinin 
de l/5'idh\ Yeni anlayışlar ve uygulamalar sonucu 
Meclisin onayı ve denetimi dışında ortaya çıkan büt-
çecikler. Bunu anayasal düzenle ciddî, sorumlu ve gü
venli bir devlet anlayışıyla bağdaştırmak mümkün 
değildir. (HP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Özalizmin gereğidir 
bu. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; son olarak şu meşhur enflasyon ko
nusuna gelmek istiyorum. 

1983 yılı ikinci yarısında enflasyon ve 1984 yılı 
enflasyon rakamları üzerinde bir türlü anlaşamıyo
ruz. Bu hükümetin tutumundan kaynaklanmaktadır. 
Zira hükümet yetkilileri, özellikle Sayın Başbakan, 
değişik kuruluşlar tarafından hesaplanan enflasyon 
rakamlarından hangisi daha uygunsa onu alıp kullan
maktadır. Dolayısıyla bir ay Devlet İstatistik Enstitü
sünün, bir ay İstanbul Ticaret Odasının fiyat artış ra
kamları telaffuz edilip durmaktadır. 
, İkinci husus; rakamlarla bir nevi Ali Cengiz oyun

ları yapılmasıdır. (HP sıralarından alkışlar) Şimdi ör
nek vereyim. 1983'ün son üç aylık enflasyon hızı 
esas alınıp yılın başına doğru, yani geriye doğru bu 
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hız uzatılırsa, 1983'ün fiyat artışı yüzde 60 olurmuş. 
İşte bu yüksek hız 1984'te aşağı indirilmek eğilimine 
girilmiş ya da benzer şekilde 1984'ün son aylarında 
enflasyon hızı düşmeye başlamış, bu düşük hızlar 
esas alınıp geriye doğru uzatılırsa, 1984'ün fiyat ar
tışı yüzde 30'larda kalırmış gibi, birtakım analizler. 

Sayın milletvekilleri, bu değerlendirmeler maale
sef hiç tatmin edici ya da inandırıcı olamamaktadır. 
Aslında enflasyon rakamlarının resmî olarak ilan edil
mesi vatandaşlar açısından hiç de merak edilen veya 
enteresan olan bir husus değildir. Çünkü, insanlar 
enflasyonu zaten ceplerinde hissetmektedirler, günlük 
harcamalarını yaparken yaşamaktadırlar. 3-5 ay ön
ce elindeki parayla ayın 20'sini getirebilen bir vatan
daş, bugün aynı harcamayı yaptığı halde ancak ayın 
10'unu getirebilıiyorsa, fiyat artışlarının ne düzeyde ol
duğunu kendisi rahatlıkla değerlendirebilecektir. 

O nedenle, birtakım istatistiksel yöntemlerle, iyiye 
gidiş tabloları çizmek hiç de yarar sağlamamaktadır; 
kimsenin karnı bu tablolarla duymamaktadır. (HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz, bugün izle
nen politikalarla enflasyon hızının düşürülebileceği ka
nısında da değiliz. Aksine, uygulanan bu tedbirlerin 
ekonomide kronik bir maliyet enflasyonu yarattığı ve 
hep birbirini kovalayan fiyat artışlarına yol açmaya 
devam edeceği görüşündeyiz. 

Yüksek tutulan faizler, sürekli artan dolar fiyatı 
ve özellikle durmadan yükselen petrol fiyatı tüm 
malların üretimlerinin maliyetini artıracaktır. Dola
yısıyla da fiyatlar hep artarak gidecektir. Nitekim, 
böyle olmaktadır sayın milletvekilleri. 1984 yılı ba
şından beri petrole on tane zam, demir çeliğe beş, 
çimentoya beş, elektriğe bir o kadar zam yapılmıştır. 
Tabiî bunların etkisiyle otomotivden, beyaz mamul
lere kadar; tren, uçak taşımacılığından şehir içi oto
büs taksi ücretlerine kadar defalarca üstüste gelen 
zamlar... Bu bir kovalamaca haline gelmiştir artık. 

Meziyetlerinden hep bahsedilen şu 1980 istikrar ted
birleri, enflasyon hastalığı için acaba gerçek bir ilaç 
olmuş. mudur? Bize göre hayır. (ANAP sıralarından, 
«Bize göre evet» sesleri) Sayın milletvekilleri eğer o 
ilaç yararlı olsaydı, bugün yeniden aynı durumu ya
şamazdık. 24 Ocak istikrar tedbirleri için, bakınız hep 
şu savunma yapılmaktadır : Efendim, 1978 - 1979'da 
fiyatlar yüzde 50 - 60 gibi yüksek bir hızla artıyor
du, yokluklar vardı, çift fiyatlar hüküm sürüyordu. İs
tikrar politikasına gittik; 1980 başında tüm fiyat 
ayarlamarını yaptık, dolar kurunu yükselttik, faizleri 
artırdık 1984'te enflasyon bu acı ilâçlar nedeniyle yüz-
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de 107'ye yükseldi; ama 1981'de hemen yüzde 37'ye, 
19/82'de de yüzde 25'e düştü. İşte başarımız burada
dır, deniyor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız bu rakamlar ne ifa
de etmektedir; size bunu bir misalle anlatmak isti
yorum : 

1980 yılı başında mesela beyaz peynir 100 liraydı 
diyelim. Yüzde 107'lik enflasyon sayesinde yılın so
nunda 207 liraya çıkmıştır bu beyaz peynir. 1981 yı
lında enflasyonu yüzde 37'ye çektik diyorsunuz, beyaz 
peynir de 207 liradan yüzde 37 artışla 284 liraya çık
mıştır. 1980 başında peyniri 100 liradan yiyen vatan
daş, 1981 sonunda 284 liradan yer hale gelmiştir. Eğer 
bu bir başarıysa, ben de istikrar tedbirlerini yürekten 
kutlarım. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Siz tüm fiyatların genel seviyesini bir çırpıda «istik-. 
rar tedbirleri» adı altında yüzde yüz artırıp, anormal 
şekilde yukarı çekerseniz, tabiî ondan sonraki kısa bir 
dönemde artış biraz daha az olur. Hep yüzde yüz 
süremez ki. Deminki peynir misalinde olduğu gibi, 
100 liralık peyniri birdenbire 207 lira yaparsanız, er
tesi yıl tekrar yüzde yüz artış olup, bu peynir 414 li
raya yükselmez, 284 lira civarında kalır. 

Şimdi, «Biz yüzde 107 olan enflasyonu ertesi se
ne yüzde 37'ye indirmek başarısını sağladık» derseniz, 
bu güzel bir aldatmacadır. Çünkü, birisi de çıkıp size 
der ki, «100 liralık peyniri 1,5 yıl sonunda 284 lira 
yaptınız.» Vatandaş için önemli olan da enflasyon hı
zının yüzde 37'ye indirilmesi değil, peyniri 284 lira
dan yer hale gelmesidir. 

Bakınız şimdi hükümet, 1984, 1985 için de aynı 
terimlerle, aynı izahları yapacak ve bir pay çıkartma
ya çalışacaktır. Denecek ki, «1984 başında ekonomi 
bozuktu. Biz geldik bütün fiyat ayarlamalarını yaptık, 
durumu disipline ettik ve bu acı ilâçlar sebebiyle 1984 
enflasyonu yüzde 50'yi aştı; ama 1985'te yüzde 35'e 
düşürdük, işte, aldığımız ciddî tedbirlerin sonucun
da ulaşılan başarı» denecek. Tabiî bizce bu başarı 
olamaz. Çünkü siz, 1984 başında 1 000 lira olan bir 
malın fiyatını bu yılın sonunda yüzde 50 enflasyon 
sonucu 1 500 liraya çıkarmışsanız, 1985'te yüzde 30 
enflasyon gerçekleştirdiğinizde de bu malın fiyatı 1 950 
lira olacaktır. Böyle olaylardan, başarı diye bahset
mek büyük birer aldatmacadır. (HP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu durum aslında özal Hü-
kükümetinin vatandaşa verdiği ümit dersine de hiç uy
mamaktadır. Sayın özal, her zaman şöyle söylemek
tedir : «Enflasyonla mücadele zor iştir, hemen çözüm 
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bulunmaz; atna yapılacak olan şudur : Fiyat artışla
rının önce hızı yavaşlatılacaktır, sonra durdurulacak
tır, en sonunda da düşürülecektir.» Ama bakıyoruz 
hep tersi oluyor. Sayın özal ne zaman bir istikrar 
politikası ile işe girişse fiyatlar anormal hızlanıyor. 
Sonra da - belki - ancak eski artış trendine inebili
yor. 

tşte; 1979'da enflasyon yüzde 60 iken, 1980'deki 
istikrar tedbirleri yüzünden yüzde 107'ye fırlayan enf
lasyon ve işte geçen sene yüzde 30 iken, bu sene yüz
de 50'ye tırmanan enflasyon. 

Sayın milletvekilleri, enflasyonun en önemli sonuç
larından biri de, gelir dağılımını büsbütün bozmasıdır. 
özal Hükümeti, programının 11 inci sayfasında bu 
değerlendirmeyi aslında isabetle yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın öney, 5 dakikanız kalmıştır; 
lütfen toparlayınız efendim. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

Demiştir ki, «Enflasyonun olduğu her ülkede gelir 
dağılımı hep fakirin ve dar gelirlinin aleyhine geliş
miştir.» O halde hükümet, 1982 ve 1983'te yüzde 25 
ve yüzde 30 dolayında seyreden enflasyonun 1984' 
te yüzde 50'ye çıkmasıyla gelir dağılımının fakir ve 
dar gelirliler aleyhine fevkalade bozulduğunu kabul et
mek durumundadır. Bunu düzeltmek için ne yapmış
tır? Beni bağışlasınlar; ama akciğer kanserini öksürük 
şurubu ile tedavi etmeye benzeyen faturalı vergi iade
sinden başka ya da küçük memur için ancak 3, 4 bin 
liralık bir artış demek olan katsayı ayarlamasından 
başka ne getirebilmiştir? (HP sıralarından alkışlar) Bu 
enflasyon karşısında bu kadarlık iyileştirmeler yeterli 
görülemez. 

Üzülerek ifade edeyim ki, 1985 yılı dar ve sabit 
gelirliler için kanımızca daha da zor bir yıl olacak
tır. Çünkü, bütün hesaplar 1985 enflasyonunun yüz
de 25 olacağı varsayımına dayandırılmış, memur ve 
işçiye yüzde 20, 25 arası bir ücret artışı öngörülmüş
tür. 1985 enflasyonunun yüzde 25'te tutulacağına ina
nabilmek fevkalade güçtür. Öyle olsa bile, 1984'ün 
yıpranması ve gelir dağılımındaki bozulma telafi edil
memiştir ki, 1985'te yüzde 20, 25'lik maaş ve ücret 
artışı yeterli olabilsin. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak; hükümetin eko
nomi ve maliye politikasının ve temel tercihlerinin 
aynası olan 1985 Malî Yılı Bütçesinin ağırlıkları bize 
göre doğru tespit edilmemiştir. Bu bütçe, yatırımların 
gittikçe daraldığı, maaş ve ücretlilerin pasta diliminin 
iyice küçüldüğü, devlet hizmetlerinin kısıldığı bir trans-
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fer ve borç ödeme bütçesidir. Yansıttığı tercihler açık
tır. Enflasyonu önleyebilecek, dar gelirlilere yeterli 
imkânları sağlayabilecek, gelir dağılımını iyileştirebi
lecek araçlara sahip değildir. Üstelik, 800 milyar do
layında açık vereceği bugünden bellidir. 

Bu nedenlerle, Halkçı Parti olarak, 1985 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısına ret oyu vereceğimizi bildi
rir, yüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Halkçı Parti Grubu adına konuşmalar son bul

muştur. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halil Şıvgın 

konuşacaktır. Buyurun Sayın Şıvgın. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

•Sayın Şıvgın, süreyi nasıl ayarlıyorsunuz? Yarı ya
rıya mı? 

ANAP GRUBU ADINA HALlL ŞIVGIN (An
kara) — Efendim, bizim süremiz ayarlı, arkadaşımızla 
ayarladık. 

BAŞKAN — Lütfedin de biz de bilelim efendim, 
sizin sürenizi. 

ANAP GRUBU ADINA HALİL ŞIVGIN (De
vamla) — Sayın (Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 1985 Yılı Bütçesi münasebetiyle Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini sizlere son defa arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. '(RP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen. Bu sefer de siz 
(başlamayın lütfen. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Gerek komisyon
da, gerekse Genel Kurulumuzda değerli katkılarınız
la olgunlaşmış bulunan 1985 Yılı Bütçe Kanunu üze
rinde, söylenebilecek sözlerin ' hemen hemen hepsi 
söylenmiş ve kanun metni belirli bir olgunluğa ka
vuşmuştur. Bu manada değerli katkılarım esirgeme
yen muhterem milletvekili' arkadaşlarımıza grubu
muz adına teşekkür ediyorum. Çünkü, bu bütçe bi
zim Meclis olarak çıkaracağımız ik bütçö olacaktır. 

Bütçe kanunu, ekonomik hayatın belkemiği ve 
hükümetin ekonomik icraatının dayanak noktasıdır. 
Her ne kadar bir tahminler tablosu niteliğinde olsa 
da, tahminlerin sağlam temellere istinat etmesi, he
sabının, kitabının iyi yapılmış olması ülkemiz açı
sından büyük Önem taşımaktadır. Huzurunuzda gün
lerdir tartışılan bu bütçenin sağlam temellere dayan
dığını, denk bütçe vasfını taşıdığını grubumuz mem
nuniyetle müşahede etmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, bir ülkede enflasyonun en 
önemli sebeplerinden birisi, açık bütçe uygulaması

dır. Gelir rakamları hayalî, giderleri vazgeçilmez büt
çeler, uygulandıkları ülkelere saadet değil, ıstırap ge
tirir. Yine huzurunuzda memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum ki, 1985 Yılı 'Bütçesinin her faslında, her 
maddesinde, 'her bölümünde enflasyonu en ciddi sos
yal tehlike sayan bir zihniyetin izlerini görmek müm
kündür. Eğer müsaadeniz olursa, bu zihniyeti, bu dü
şünceyi huzurunuzda Anavatan zihniyeti, Anavatan 
düşüncesi olarak, ifade etmek istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Çünkü, parti programında, seçim 
beyannamesinde enflasyonu yedi başlı - canavar ola
rak nitelendiren, enflasyonu önlemeden hiçbir prob
lemin çözülemeyeceğini açıkça söyleyen, güveninize 
layık olup hükümet olduktan sonra da, hükümet 
programında bu gerçekleri tekrar etmekten çekinme
yen Anavatan zihniyetidir. Anavatan düşüncesidir. 
Ancak yapabileceğini vaat eden, vaadini de mutlaka 
gerçekleştiren bir anlayışın, 'bir düşüncenin açık büt
çe uygulamasına gitmesi de esasen düşünülemezdi. 
Gerek hükümetimiz, gerekse Meclisimiz haklı sosyal 
taleplere rağmen, bütçenin denkliğini ön planda tut
muş ve harcama kalemlerini, gider bölümlerini ge
lirleriyle dengeli hale getirmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, toplumumuzda işlenen 
yanlış 'bir konu var. Huzurlarınızda buna cevap ver
mek istiyorum. «İşsizliği önlemek için, biraz enflas
yon zararlı olmaz diye özetleyebileceğimiz bir dü
şünce vardır. Bu düşünce fevkalade yanlıştır, hata
lıdır. Sabahtan akşama fiyatların değiştiği bir ülkede, 
bütün değer sistemleri yıkılmaya mahkûmdur. Enf
lasyonla kalkınma bir arada olmaz. Hem ülkemizin, 
hem de bütün dünyanın tecrübeleri bu doğrultudadır. 
Enflasyon yukarı gittikçe paylaşılacak pasta küçü
lür, hem de pastayı âdil şekilde dağıtmak ortadan 
'kalkar. <HP sıralarından ^Bravp» sesleri, alkışlar) 
Yüzde lOO'leri aşan enflasyon dönemlerinde ülke
mizde enflasyon zenginlerinin meydana geldiği hepi
mizin malumudur. Vurgunun, 'karaborsanın ve hak
sız kazancın yaşaması ancak enflasyonla mümkün
dür. Biz vurguna, karaborsaya ve haksız kazanca 
karşıyız. Bunun için enflasyonu düşürecek denk büt
çeden yanayız, işte bu 'bütçe böyle bir bütçedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin 1983 yılı sonu 
itibariyle ekonomik durumunu şu cümlelerle özetle
yebiliriz. Çiftçisinden aldığı ürünün bedelini zama
nında ödemeyemeyen, iş yaptırdığı müteahhidine istih
kak 'bedellerini zamanında ödeyemeyen; emekli ettiği 
işçisine, memuruna emekli ikramiyesini ödeyemeyen 
bir malî yapıya sahiptik. Bugün her şey güllük gü-
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listanlik demiyoruz. Bugün de zorluklarımız var; ama 
hiç değilse ödeme yapılamayan aylar, günlerle ifade 
edilir hale gelmiştir. Vade farkları, bonolu ödemeler 
vesaire 'gibi çıkış yolları ile hadise akut bir problem 
olmaktan sıyrılmıştır. Çiftçimiz ürün bedelini zama
nında atam, müteahhidimiz hak ettiği istihkakı za
manında alsın; işçimiz, memurunuz hak ettiği emek
lilik ikramiyesini zamanında alsın diye denk bütçe 
üzerinde hassasiyet 'gösteriyoruz. 

•Burada sosyal bir hastalığımıza işaret etmek isti
yorum. Böylece bütçemizin bir iyi vasfına daha te
mas etmiş olacağım. Türkiyemizde yıllarca "devam 
eden yatırımlar var, Bir misal vermek gerekirse, 1930' 
lu yıllarda yedi ay içerisinde yapıp bitirdiğimiz Es
kişehir 'Şeker Fabrikasının benzeri şeker fabrikaları
nı bugün üç-dört yıldan önce bitiremiyoruz. Milyar
lar harcadığımız; fakat bir türlü devreye sokamadı-
ğumız barajlarımız, yollarımız, santrallarımız, fabri
kalarımız var. Binlerce projeye el atıp, bütçemize 
koyduğumuz küçük, küçük ödeneklerle yıllarca sü
rüncemede bıraktığımız tesislerimiz var. Yıllarca büt
çenin yatırımlar bölümünü siyasî aldatmanın aracı 
olarak kullanmışız. Her şeyi bir anda yapmak iste
yen hiçbir şey yapamaz. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Bizce 1985 Yılı Bütçesinin en sağlam tarafların
dan biri burada yatmaktadır. Esasen bütçenin yatı
rımlar bölümünün böylesine sağlam temeller üzerine 
oturtulmasında Anavatan Partisi Grubunun vatan
sever anlayışının büyük rol oynadığını ifade etmeyi 
de görev addediyorum. 

Köyünden, kasabasından, il, ilçe belediye başka
nından gelen baskılara göğüs gererek bütçesinin in
sicamını bozmamak için mücadele vermenin kolay 
olmadığını hepiniz yaşıyorsunuz. Bu noktada sevin
dirici olan odur ki, aziz milletimiz bu vatanı süsle
yecek, bu güzel tesislerin sahibidir. 

Bizim millet'imiz medeniyete âşıktır. Her biri 
kendi köyüne, kasabasına, şehrine yeni tesisler ya
pılsın diyerek bağrından çıkardığı temsilcilerini gece 
gündüz zorlamaktadır. Bugüne kadar hep cari har
camalar 'geliştirilmiştir, yatırım harcamaları kısıntı
ya uğratılmış; üvey evlat muamelesine tabi tutul
muştur. 

1985 Yılı Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları
na önem verilmiş; gerçekçi ve tatbik edilebilir özel
liği muhafaza edilerek geçen yıl bütçesine göre önem
li ölçüde artmıştır. Bu bütçe ile yıllarca uzayan ya
tırım anlayışına son verilerek, başlanan yatırımların 
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makul sürede bitirilmesi için kifayetli ödenek kon
muştur. Bitirilmesi mümkün olmayan yatırımlar da 
cesaretle bütçeden çıkartılarak siyasî bir aldatmaca 
mevzuu olmaktan kurtarılmıştır. 

'Değerli milletvekilleri, tasarruf takdire layık bir 
davranıştır. Gelişme yolundaki ülkemizin israf edi
lecek tek kuruşu yoktur. Anavatan Grubu olarak is
rafın karşısındayız. İsrafa yönelik her türlü menfi 
hareketlerin en ciddî takipçisi biziz. Bunu yapmaya 
mecburuz. Türkiyemizln gelişmesi buna bağlıdır. Sa
çı bitmedik yetimlerin bu bütçedeki her kuruş üze
rinde hakkı vardır. Bu hakkı korumaya mecburuz. 
Cari harcamalar bölümünde bütçenin bu anlayışla 
hazırlandığını müşahede ediyoruz. Kadroları artırma
yan, lüks harcamaları kısan bu anlayışı grup olarak 
benimsiyoruz. Bütçe uygulaması sonunda da aynı 
anlayışın devamım ümit ediyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 'bütçe kanunumuz hu
zurlarınızda oylandığı sıralarda hükümetimiz, Ana
vatan iktidarı güvenoyu aldığından bu yana birkaç 
gün farkla bir yılını doldurmuş olacak, yani bir ya
şına henüz basmış bir hükümetimiz var. Meselenin 
biraz daha gerisine gidersek, hükümet oluşundan 
altı ay evvel kurulmuş siyasî bir partinin çıkarttığı 
bir hükümettir ve bu genç hükümetin huzurumuza 
gelen ilk bütçesidir. Bütün bunlara rağmen, yukarı
da da ifade ettiğim gibi, çok güzel vasıfları olan bir 
bütçe kanunu ile yüce Meclisimizin huzurundayız. 
Ülkemizin ekonomik her meselesine sağlıklı ve te
mel çözümler getiren değerli bir mesai ürünü olan 
bu bütçeye emeği geçenleri tebrik ediyor ve grubu
muzun müspet oy vereceğini açıklıyorum. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, yıllardır bütçe 
kanunlarını tetkik ederken hep düşünürüm; bütçe
lerin -İfademi mazur görün- ağası olan bakanlıklar 
vardır. Üç tane bakanlığın bütçesini alt alta yazar
sanız diğer bütçelerden fazla olduğunu görürsünüz. 
Bunların en baş sıralarında da Millî Eğitim Bakan
lığı gelmektedir. Cumhuriyet döneminde bu hep böy
le olmuştur. Diğer bir deyişle, bu millet fakir büt
çesinden ahlaklı, faziletli, karakterli, vatanını seven 
ve vatanına aşık nesiller yetiştirmek için her türlü 
fedakârlığı yapmıştır; bundan sonra da yapmaya 
devam edecektir. Millî eğitim için ödediğimiz mas-
ırafın alternatif maliyeti çok yüksektir. Acaba arzu 
ettiğimiz ve beklediğimiz sonuç alınmış mıdır? 

1970rli yıllarda, anarşinin ilk defa eğitim mües
seselerinde başlaması bünyenin zafiyetinin bir ifade
sidir. Yanlış anlaşılmasın, sözlerim günümüzle ilgili 
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değildir; ama 1970'li yıllarda da milyarları döktüğü
müz eğitim kuruluşlarımızın milletimize sunduğu kav
gayı, kan ve gözyaşlarını unutmamak icap ettiğini 
ifade etmek istiyorum. Eğitimimizde bugüne kadar 
istatistiğe dayanan açıklamalar dinledik; ancak bu 
açıklamalar bir gerçeği ifade etmekten de kaçamı
yor, o da şudur : 10-15 yıldır eğitimimizde kalite 
düşmesi vardır, bunda en büyük pay da anarşi ve 
terör hareketlerinindir. Hızlandırılmış kurslarla üç 
ayda eline diploma vererek devlet kapısına gönder
diğimiz gençlerimiz vardır. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bugün de bir şey 
değişmedi 'Sayın Şıvgın. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Her alacağımız 
malı seçerken en büyük titizliği gösteririz de, gele
ceğimizin teminatı gençliğinıizi üç ayda yetiştirdiği
miz öğretmenin eline teslim ettiğimizde sonucun ne 
olacağını düşünmeyiz. Dilekçe yazmasını bilmeyen 
yüksekokul mezunları, hastaya teşhis koyamayan 
doktorlar, proje çizemeyen mühendisler, siyasî ta
rihimizi bilemeyen hariciyeciler hep milyarlar verdi
ğimiz eğitimimizin ürünü değil, mi? 

Eğitimde artık, kaliteden ziyade kantiteye, kemi
yetten ziyade keyfiyete önem vermenin zamanı gel
miştir. İlkokulun üçüncü sınıfına geldiği halde oku-
ma-yazma bilmeyen çocuklar var. Büyük önder Ata
türk'ün zamanında ilkokullarımızda beş senede de
ğil üç senede diploma alıyorlardı; o günkü nesli arı
yoruz. 

IÖMER KUŞHAN (Kars) — YÖK'le mi? 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sıfatı okur-ya-
zar olduğu halde, hiç okuyup yazmayan yetişkinler, 
bizim için yeterli alarm zilleri değil midir? 

Basınımızda, 1984'ün başına göre, içinde bulun
duğumuz günlere baktığımızda 1 milyonluk bir tiraj 
ka^bı söz konusudur. Bu tiraj kaybını sadece eko
nomik zaruretlere bağlayamayız, okuma alışkanlığını 
kaybedişimizin bu neticedeki tesirlerini göz ardı ede
meyiz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, kalkınmanın en temel 
şartlarından birisi eğitimdir, bilgidir, tecrübedir. Bu
gün bütün dünyada Japon mucizesinden bahsedili
yor; filmlerde seyrediyoruz, otobüste giderken, tren
de giderken, uçakta giderken hep okuyan bir millet. 
Bizde bu maalesef bir alışkanlık haline gelmemiştir. 
Bunun için acil ve ciddî tedbirler almaya mecbu
ruz. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, Anavatan Gru
bu olarak temennimiz, tek kuruşu bile bizim için 

kıymetli olan bu 'bütçeden verilen möblağların şjıuru 
içinde olunmasıdır. Birbirini seven, sayan, tarihini 
bilen geleceğe ümitle bakan, millî ve manevî duy
gulara sahip bir gençlik istemek her Türk vatanda
şının hakkıdır. 

Cumhuriyet tarihimizin her döneminde, bütçeler
de birinci sırada yer alan silahlı kuvvetler, zamanı 
gelince aldığı ödenekleri aziz milletimize helal ettir
miştir; bunun en canlı örneklerinden biri Kıbrıs Ba
rış Harekâtıdır. (Alkışlar) 

Şimdi, ikinci sırada yer alan millî eğitimin de 
aldığını helal ettirmesini milletimiz beklenmektedir. 
Milletimizin bu haklı bekleyişi inşallah Anavatan ik
tidarı döneminde cevâbını bulacaktır. 

Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, biz Anavatan 
Partisi olarak kurulduğumuzdan bu yana hep ken
dimizi tarif ettik; neyi nasıl yapacağımızı izah ettik, 
başkalarını .tarifle vakit kaybetmedik; ama başka
ları bizi kendi anlayışlarına göre tarif etmek için, 
kurulduğumuzdan bu yana, bizden büyük bir gay
ret gösteriyorlar. 

ÖMER KUŞHAN >(Kars) — Çünkü sizi tarif et
mek çok zor. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bizi tarif etmek 
için ayırdıkları zamanda, kendilerini tarif etselerdi 
belki daha iyi netice alırlardı. 

Yüce heyetiniz huzurunda, bütçe ile ilgili ola
rak konuşan gerek ana muhalefet ve gerekse yavru 
muhalefet tenkitler yönelttiler, muhalefet yaptılar. Bu 
muhalefetin en tabiî hakkıdır. Ancak, bizim yerimiz
de kendileri olsalardı nasıl yaparlardı; bunun prog
ramını ortaya koymadılar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İktidara geldiklerin
de koyacaklar. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Biz, Anavatan ' 
Grubu olarak değerli muhalefet sözcülerinden bu
nu bekledik; ama bulamadık. İnşallah gelecek seneki 
bütçe görüşmelerinde bunu gerçekleştirirler, bunu 
bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Grubu ve Hükü
meti, milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi, re
kabete dayalı serbest piyasa ekonomisini esas alır. 
Milliyetçilik anlayışımız, Anayasamızda ifadesini bu
lan; Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi 
koruyan bir muhtevaya sahiptir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Atatürk milliyetçi
liğinden de bahsedin biraz. 



IV B. M, M. B : 49 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Türk Milletini, 
Türk vatanını, Türk insanını sevmeden Türk Devle
tinin iyi idare edilebileceğine 'inanmıyoruz. 

Atatürk'ün milliyetçilik konusundaki görüşlerine 
bağlı, Türk milliyetçiliği anlayışımız, 'icraatımızın te
mel düşüncesini teşkil etmektedir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Muhafazakârlık anlayışımız; millî, manevî, ahla
kî değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, örf, âdet 
ve geleneklerimize bağlılığımızın bir ifadesidir; iyi 
olanın, güzel olanın, kıymetli olanın muhafazasıdır. 
Asla tutucu, mutaassıp ve yeniliklere kapalı değiliz; 
belki de, Türkiye'nin en yenilikçi bir partisi ve gru
buyuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Keşanlı Ali gibi ko
nuşuyor Sayın Başkan. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bunu bir yıla yak
laşan Meclis çalışmalarında da görmek ve bulmak 
mümkündür. Şimdiye kadar el atılmayan konulara 
el attık. Medenî, müreffeh ve kudretli bir Türkiye 
en büyük emelimizdir. Türkiye'yi yepyeni, kavgasız, 
ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmetmiş 
ve bu azmin birinci yılını tamamlamış bulunuyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Fakirin ekmeğini 
elinden aldınız. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sosyal adaletçilik 
anlayışımız, sadece belirli ideolojilerin peşin hüküm
lü, kalıplaşmış formüllerinin inhisarında değildir. Sos
yal adaletçilik lafla olmaz, fakirin fukaranın yanında 
lafla bulunulmaz. Demin bir arkadaşım 1978'li yıl
lara döndü, eski bir partiye selam göndermeye çalış
tı; onlar da laf yapıyorlardı. Bizim programımız ve 
bir yıllık ortaya koyduğumuz gerçek; ortadirek dedi
ğimiz işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekliye müşahhas, 
pratik ve gerçekçi çareler getiren sosyal adaletçi bir 
uygulamadır. (HP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibi dinleyelim. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Aziz milletimizin 

mukaddes addettiği değerler, sosyal adaletçiliğe en 
büyük değeri vermektedir. Bizim kıymet hükümleri
miz içinde komşusu aç yatarken tok uyumanm kö
tülüğü vardır, kişinin nefsi için istediğini bir başkası 
için de istemesi şart koşulmuştur. Bir bedenin unsur
ları gibi, toplumdaki fakir ve fukaranın ıstırabının 
toplumun tamamını tesiri altına alacağına inanıl
mıştır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Evet, bir ekmeğini 
yarıya düşürmekle. 
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HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Türk toplumunu 
yaşatan bütün siyasî, sosyal ve ekonomik-krizlere 
rağmen, dipdiri ayakta tutan bu sosyal diğerler eko
nomik tedbirlerle de desteklenince, sosyal adalet ve 
sosyal barış sağlanacaktır. * 

Türkiye'yi yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir 
ülke haline getirmeye azmettik, önümüzdeki dönem; 
kavga dönemi değil, birlik ve beraberlik dönemidir. 

Bu millet, çok daha iyi günlere, daha iyi hiz
metlere ve mesut bir* geleceği layıktır, 

1985 Bütçesinin, bu duygularla milletimize, ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum, (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şıvgın. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci sözcü Sayın 

Sabahattin Araş, "buyurun efendim, (ANAP sırala
rından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA SABAHATTİN ARAŞ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerü üyeleri; 1985 Malî Yık Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına konuş
maya devam etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlarım. 

1985 Malî Yılı Bütçesi üzerinde son konuşmaları 
yapıyoruz. Bütçe üzerinde haftalardır konuşuluyor. 
Bu konuşmalar, Bütçe ve Plan Komisyonunda baş
lamış, yüce Meclisimizde tümü üzerinde ve çeşitli 
oakanlıkların bütçeleri üzerinde eleştiriler yapılarak 
bugüne kadar gelinmiştir. 

Gayet tabiîdir ki, bir bütçe bir memleketin en 
önemli meselelerinden biridir ve başlıcasıdır. Bu se-
oeple bütçe üzerinde çeşitli görüşler serdedilecektir. 
Tartışmalar bütçenin sınırını çok aşmıştır; bu da do
ğaldır. Zira konuşmalar ve eleştiriler bütçe nedeniy
le yapılmaktadır. Serbest tartışmanın platformu olan 
bu çatının altında bu yapılacaktır ki, daha iyiye gi
dilsin, acil ihtiyaçlara çare bulunsun, memleketin 
kaynakları en acil ve en uygun yerlere yöneltilebil-
sin. . 

Bu konuşmamız, evvela yapılan tüm eleştiriler ile 
Sayın Başbakanın ve sayın bakanların konuşmaları
nın ışığı altında; saniyen 6 Kasım 1983 tarihinde mil
letvekili seçimlerinde, milletimizin büyük tasvibine 
mazhar olan seçim beyannamemizin ve sizlerin tas
vibini alan hükümetimizin programının ışığında ve 
nihayet bu konuşmamız, bir yılını yeni doldurmuş 
bulunan Anavatan İktidarının bir yıllık icraatının ışı
ğı altında olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, bütçeler milletlerin ekono
mik ve sosyal yönlerden kalkınmalarım hedefler. Eko
nomik kalkınmanın hedefi, bir ülkeyi fakirlikten, bir 
ülkeyi cahillikten, bir ülkeyi işsizlikten kurtarmak
tır.* 

Fakirlikten kurtulmak, zenginlikle olur; cahillik
ten kurtulmak, öğretim kurumları açacak imkânları 
sağlamakla olur; işsizlikten kurtulmak, iş imkânları 
bulmakla olur. Bunların hepsi kaynak ister, masraf 
ister. Bu kaynakları yaratamazsanız sosyal kalkınma
yı temin edemezsiniz. Bu kaynakları yaratamazsak 
daha fazla fakir kalmak mukadderdir. Hele 50 mil
yon nüfuslu Türkiye'de, nüfus artış hızı senede 1 mil
yon olan Türkiye'de, bu kader kaçınılmaz olur. 

Bunun içindir ki, kalkınmanın temini sadece büt
çe uygulamalarına bırakılmamış, aynı zamanda beş 
yıllık kalkınma planlarına uygunluklarının aranması 
da gerekmiştir. Yüce Meclisimizce kabul edilen Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 1985 yılı ilk di
limdir. 

1985 Yılı Bütçesini görüşürken gerilere, 1980 yı
lına kadar gitmek, olayları ve gelişmeleri gerideki 
dört yıllık dönem içinde değerlendirmek zarureti var
dır. Zira, 70'li yıllardan 80'li yıllara gelinirken, yur
dumuzda, altı çizilecek önemli ekonomik ve sosyal 
olaylar olmuştur. Bu olayları ve gelişmeleri birlikte 
yaşadık. Bu olayların tahlili yüce Meclisinizde zaman 
zaman yapılmıştır. Bütçe müzakereleri sırasında bir
çok yorumlar yapıldı, özellikle Sayın Başbakan, 
9.12.1984 günlü Oturumda yaptıkları konuşmalarla, 
bu dönemi ve bu döneme tekaddüm eden yılları, o 
dönemlerde teknik ve kısmen siyasî sorumluluk al
mış Devlet adamlığının vukufu ile enine boyuna tah-
İil ettiler. 

12 Eylül 1980 öncesi dönemde, Türk Devletinin 
otoritesi zayıflamış; varlığı ciddî tehlikelere maruz 
kalmıştır. Anarşi, terör ve bölücülük hareketleri yur
du bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Millî birlik ve 
beraberliği sağlamak üzere, geçici olarak Devlet yö
netimini üstlenen Millî Güvenlik Konseyi, kısa za
manda huzur, güven ve asayişi temin etmiş; silahlı 
kuvvetler emir ye komuta zinciri içinde gösterdiği iyi 
niyetli ve başarılı çalışmalarla, milletimizi ve Devle
timizi tehlikelerden kurtarmıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde, milletin büyük çoğunlu
ğuyla kabul edilen Anayasa ile 6 Kasım seçimlerine 
kadar uzanan demokrasi yolunun açılması da, yine 
bu iyi niyetli çalışmaların bir sonucudur. Bu vesileyle 
kendilerine, bu kürsüden şükranlarımızı sunuyoruz. 
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6 Kasım seçimlerine gidilirken, millete açıklanan 
seçim beyannamemizin önsözünde bakın ne denmek
tedir : «Türkiye'yi çetin meseleler beklemektedir. Me
selelerimizde iktisadî taraf ağır basmaktadır. Ortadi-
reğin güçlendirilmesi, enflasyonun düşürülmesi, dış 
ödemeler dengesinin sağlamlaştırılması, işsizliğin azal
tılması, konut sorununun çözümü, Türkiye'nin itibar
lı Devlet haline gelmesi iktisaden güçlenmemize bağ
lıdır.» 

Bu konulan teşhistir. Çareleri doğru bulabilmek 
doğru teşhis ile mümkündür. Bu da doğru bir teşhis
tir. Teşhis konulduktan sonra çareler, milletimize et
raflı olarak anlatılmıştır. Seçim beyannamemiz, orta
ya koyduğu mantık ve herkesin anlayabileceği ifade-
siyle hakikaten şahaser bir siyasî belgedir..Daha uzun 
seneler kaynak olarak kendisine müracaat edilecek 
bir belgedir. Zira milletimiz tarafından anlaşılmıştır, 
benimsenmiştir. Partimizin ekonomik felsefesi ve eko
nomik olaylara yaklaşımı, bu belgede iktisadî politi
ka kısmında izah edilmektedir. Hükümetin progra
mında ve ilk bütçe kanunu tasarısında, millete açık
lanan ilkelere aynen uyulduğunu görmek, bizim ba
kımımızdan memnuniyet vericidir. 

Sayın milletvekilleri, • Türkiye'nin önünde yığılı 
duran meseleleri vardır. Bu meseleler çözüme ulaş
mak zorundadır. Bunun için zamana ihtiyaç vardır. 
Zamanı harcamaya; hele memleketin ve milletin za
manını harcamaya mezun değiliz, hakkımız yoktur. 
Onun için hükümetin, arka arka aldığı kararları ve 
ortaya koyduğu tedbirleri alkışlıyoruz. Yüce Mecliste 
bu konuda aynı anlayışla yaptığı çalışmaları takdirle 
karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anavatan Partisi Seçim 
Beyannamesinde memleketin temel meseleleri, herhan
gi bir öncelik sıralamasına tabi olmaksızın; 

1. Huzur ve güven, 
2. İşçi, memur, esnaf, çiftçi ve emeklinin mey

dana getirdiği ortadireğin güçlendirilmesi, 
3. İşsizlik, 
4. Konut, 
5. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere, kal

kınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi, 
6. Bürokrasi olarak belirlenmiştir. 
Huzur ve güveni milletçe devam ettirmek zorun

dayız. 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren süratle aza
lan asayişe müessir olaylar 1980'de 8 611 iken, 19.81* 
de 3 132, 1982'de 2 759, 1983'de 3 128 olarak be
lirlenmiş, Anavatan Partisi iktidar olalı bir yılını dol
durduğu bugünlerde, geçtiğimiz bir yıla baktığımızda 
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bu sayı 2 759 olarak görülmektedir. Yani, bu iktidar 
döneminin ilk yılında azalma devam etmiştir. 

Ortadireğin güçlenmesinin enflasyonla yakın ilgi
si malumdur. Ekonomik yüksek fiyat artışları temel 
fiyat ve gelir dengesini çok süratle yıpratır. Ortadi-
rek dediğimiz kesimin millî gelir içindeki paylarını 
azaltır. 

Türk ekonomisinde 24 Ocak istikrar programı 
olarak adlandırılan tedbirlerin • hedefi 1980 yılında 
yüzde 107'ye varan enflasyon hızını en kısa zaman
da aşağıya çekmektir. 1982 yılında bu hız yüzde 25'e 
inmiştir. 1983 yılının ikinci yarısından itibaren, özel
likle son 4 ayında çeşitli endekslere göre, yüzde 48 
ilâ yüzde 61 oranında değişen hızlı bir artış göster
miştir. 

/Burada şu hususu arz etmeden geçemeyeceğiz : 
Parti Programımızda ve seçim beyannamemizde bu 
görüş kamuoyuna duyurulmuştur. Sayın genel başka
nımız, Başbakan olduktan sonra da bu görüşleri yeri 
geldikçe tekrarlamış olmalarına rağmen ve bunun 
1983 yılında istikrar programından sapmalar sebe
biyle meydana geldiğini vurgulamalarına rağmen, bu 
görüşe içeriden ve dışarıdan ciddî olarak karşı çıkan 
olmamıştır. 

1984 yılında, Türk ekonomisinde iktisadî denge
lerin yeniden tesisi zaruretinin doğduğunu kabul et
mek gerekir. 1983 yılında yapılmayan fiyat ve kur 
ayarlamalarının 1984 yılında yapılmasını olumlu kar
şılıyoruz. 

Gerekli tedbirlerin alınması sonucu, fiyat artışla
rının temmuz ayında duraklamış olmasını, eylül ayın
da yavaşlamasını takdirle karşılıyoruz. 

Ortadirek için faturaya vergi iade oranını yüzde 
15'e ve asgarî limitinin 50 bin liraya yükseltilmesine 
dair ve kira giderlerinin faturalı hayat kapsamına 
alınmasına dair kararnamenin yayınlanmasının olum
lu sonuçlar vereceğine inanıyoruz. 

İthalatın liberasyonunun ortadireğin geçimini ko
laylaştıracağına, daha ucuz ve daha kaliteli mal ala
cağı katkısına inanıyoruz. Keza, mevduatlara enflas
yon oranında vergi verilmesine devam edileceğinin 
açıklanmasını yerinde buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri^ yılların birikimi olan işsizlik 
sorununa hükümet icraatının ve bütçe hazırlığının 
yaklaşımının gerçekçi olduğunu samimiyetle kabul 
etmeliyiz. 1984 yılı kalkınma hızı, son 7 yıl içinde 
en yüksek büyüme hızı olmuş, yüzde 5,7 olarak ger
çekleşmiştir. Tarım sektöründe 1983 yılında gerile
me olurken, 1984'te bu hız yüzde 3,6'ya yükselmiştir. 

ı Sanayi üretiminde bu hız yüzde 9,6 gibi rekor sevi-
I yeye ulaşmıştır. Elektrik enerjisinde tüketim artışı 

yüzde 12 olmuş, yıllarca iç tüketim artışı olmayan çi
mento sektöründe artış yüzde 17 olarak gerçekleşmiş
tir. Ekonomideki bu canlanma hükümetin çok başa
rılı olduğunun canlı göstergesidir. 

i Sayın Başbakan bu kürsüden ifade ettiler. Türki
ye'de işsizlik konusundaki rakamlar yetersizdir. An-

I cak, bir tarım işçisi potansiyeli olan Çukurova'da, 
1984 yılında 1 yıl öncesine göre, bölgeye gelen işçi 
sayısında yüzde 30 azalma olmuştur. Özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludan gelen bu işçilerin alınan 
tedbirler ve yapılan yatırımlarla bulundukları yerler
de iş bulduklarına inanıyoruz. 

Sayın Başbakanın, 15 Aralık 1984 günkü basın 
toplantısında «İşsizlik meselesini iktidarımız döne-

[ minde mutlaka yoluna koyacağız. Bundan kimsenin 
I şüphesi olmasın» sözünün altını çiziyor; verilen bu 
I sözün gerçekleşeceğine olan güvenimizi teyit ediyo

ruz. ' 
Konut politikası, hükümetimizin üzerinde tartışıl

mayacak derecede başarılı olduğu bir konudur. «Be
lirli bir süre içinde tatminkâr bir çözüm getirilmedi
ği takdirde, büyük patlamaların meydana gelmesi ka
çınılmazdır» diy« değerlendirilen bu sorunun üzerine 
önemi ölçüsünde gidilmiş olduğu görüşündeyiz. Ku-

I rulan Konut Fonuna kısa zamanda 67 milyar lira 
I gelmiş; 1984 yılında 131 262 kooperatif konutu için 

45 milyar kredj verilmiştir. 20 bin aile evine girmiş, 
111 bin konut da bitmek üzeredir. Ferdî kredi uygu
laması sonucu, 34,5 milyar liralık kredi açılmış, 4 300 
kişi evlerine kavuşmuşlardır. 

Muhterem milletvekilleri, 30 yıldır vaat edilen 
imar affının, partimiz iktidarınca yapılmış olması if
tihar sebebimizdir. 1 milyon 506 bin kişinin müra
caat ettiği bilinmektedir. Açıklamaların ışığı altında 
1,5 yıl içinde meselenin bitirileceğine inanıyoruz. 

1983 yılında Doğuda meydana gelen depremde 
evleri yıkılan ve hasar görenler için yapılan konut
lar, yalnız iktidarımızın değil aynı zamanda devleti
mizin de yüz akı olmuştur. 73 ayn yerde 3 000 adet 
olarak inşa edilen bu evler, 4 ay gibi kısa bir sürede 
kaliteli bir vasıfta sahiplerine teslim edilmiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRJK (İstanbul) — El-
hak. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — «Kaliteli» kelime
sini kabul etmiyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 2 mil
yonluk evlere bir de 2,5 milyon lira para verilmiş, 

I ne haber? 
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BAŞKAN — Efendim lütfen. 
SABAHATTİN ARAŞ (Devamla) — Burada ay

nı zamanda Erzurum milletvekili olarak, evlerine yer
leşmiş hemşerilerimimin hislerine tercüman oluyor 
ve hükümete de şükranlarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu başta 
olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerin teşviki 
konusunda, seçim beyannamemiz doğrultusunda hü
kümet programına alman ilkelerin kâğıt üzerinde 
kalmadığını, icraatın elle tutulur, gözle görülür oldu
ğuna tanık olmamız ne kadar memnun edici ise, bu 
teşviklerin ve yatırımların 1985 Bütçe Kanunu Tasa
rısıyla artırılarak devam edeceğinin belirlenmesi de o 
kadar güven, vericidir. İstifade edecek il sayısının 
28'e çıkartılması, yatırımlar için yüzde 100'e varan 

• gümrük muafiyeti, izah edilen vergi, resim ve harçla
rın kaldırılması, altyapı hizmetlerinin en yüksek ön
celiğe alınması, bütün sulama projelerinin programa 
alınması ve öncelik verilmesi, sanayi sitelerinin ku
rulması, Kamu Ortaklığı Fonundan önemli kaynak
ların bu bölgelerdeki yatırımlara aktarılma imkânı-

^nın sağlanması, yatırımlar payının 1985 Yılı Progra
mıyla yüzde 25'e çıkartılması bizce hükümetin bu 
konudaki kararlılığını göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu hükümet bürokratik iş
lemlerin azaltılması konusunda çalışmayı başlatmış 
ve başarılı olmuş tek hükümettir. Görevi devir aldık
ları gün, çalışmaları başlattıklarını bildiğimiz hükü
met, Devlet teşkilatını köklü bir yapıya kavuştur
muş; bakanlık sayısı 21'e indirilmiştir. Bir kadro re
formuyla 8 binin üzerinde olan unvan sayısı 900'e in
dirilmiş ve taşra teşkilatına önem ve ağırlık getiril
miştir. 

Bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanmış; ehli
yet, pasaport, nüfus işlemleri, okullara kayıt, işçi ve 
memur emekli işlemleri, veraset intikal ve tapu mua
meleleri 'basite irca edilmiştir. 

Parti program ve felsefesine uygun olarak, Türk 
Parasını Koruma mevzuatı, çok büyük ölçüde sade
leştirilmiştir. İthalat serfoestleş'tirilmiş, eskiden kaçak 
gelip 'kârı kaçakçının cebine giren mallarda ithalat 
meşrulaştırılmış ve bu ithalat, devlete gelir getirme
ye başlamıştır. Bu suretle aşırı spekülasyon ve stok
çuluk önlenmiştir. 

Bunların her birisinin gerçekleştirilmesine cesaret 
ister, azim ister. Adım cidden doğru koymak lazım
dır; bunlar birer reformdur. 

Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh cihanda sulh» düs
turundan hareketle bütün dünya ülkeleri ve komşu-
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larımızla münasebetlerimiz çok yönlü ve dengeli bir 
siyasetle en iyi şekilde ayarlanmaktadır^ 

Muhterem milletvekillleri, 21 inci asra yaklaştığı
mız bu yıllarda Türkiye'nin, büyük önderce işaret 
olunan, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarı
labilmesi için, ekonomide ve sosyal hayatta başlamış 
olan gelişmelerin, başlamış olan kabuk değiştirme
nin çabuklaştırılması gerekir. Bunun için çalışmaları
mızda gerçekçi, tenkitlerimizde ve eleştirilerimizde 
gerçekçi olanak zorundayız. 

Bütçe müzakereleri boyunca muhalefetin yaptığı 
tenkitlerde, münhasıran yanlışlar arandığını gördük. 
Bu, elbette misyonlarıdır ve tabiîdir; ancak sınırları-
-mız dışında bile kabul edilen birçok olumlu icraatı 
ıgörmemezlikten gelmeleri doğru mudur? Burada ben
den önce konuşan Sayın Halil Şıvgın'ın dokunduğu bir 
hususu tekrarlamak zorundayım : Muhalefet, kendi 
parti görüş ve felsefesini tartışma alanına getirme
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üye
leri, 1985 Bütçesinin, yukarıdan itibaren arz etmeye 
çalıştığım çerçeve içerisinde hazırlandığını görmekte
yiz. Devletin aslî fonksiyonlarının yerine getirilmesi 
ve enflasyonla mücadele bu bütçenin hâkim düşün
cesi olmuştur. Borçların zamanında 'ödenmesine ve 
tasarruf anlayışına azamî itinanın gösterildiği anla
şılmaktadır. 

IGayri safî millî hâsılanın 1985 yılında ulaşacağı 
beklenilen 23 trilyonu aşan meblağın yüzde 23,4'ü 
kadar olan 5 trilyon 542 milyar Türk Lirası olarak 
tahmin edilen bütçe, bizce de açıklanan dünya ve 
Türkiye ekonomilerinin içinde bulunduğu şartları dik
kate alındığında, samimî ve gerçek bir bütçedir. 

1985 Yılı Bütçesi, Anavatan Partisi iktidarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen ilk büt
çesidir. Hükümet, 1984 yılında kendisinden önceki 
hükümetçe yapılan bir bütçeyi uygulamıştır. Buna 
rağmen, özellikle ihracat 'başta olmak üzere, prog
ram hedefleri aşılmış, kalkınma hızı son 7 yılın en 
yüksek sayısına ulaştırılmıştır. Bu hükümetin kendi 
yapacağı bütçe ile çok daha iyi sonuçlar alacağına 
inanıyoruz. Bu sebeple, sadece Anavatan Partisi ik
tidarı, olduğu için değil, aynı zamanda işte bu inançla 
grubumuz bu bütçeye olumlu oy verecektir. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
1985 Yılı Bütçesi, Meclisimizce de görüşülen ilk büt
çedir. Hazırlanmasında emeği geçen kadrolara, Plan 
ve-Bütçe Komisyonumuzun değerli üyelerine, konuş
malarıyla bütçenin daha iyi olmasına çalışan sayın 
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m'Me'tvekUilerine grubum adına şükranlarımızı sunu
yoruz. 

1985 Yılı Bütçesi, tasviplerinize mazhar olduğu 
takdirde kanunlaşacaktır. 

1985 Yılı Bütçesinin devletimize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyor, uygulamaları yapa
cak olan 'hükümetimize 'başarılar diliyor ve hepinizi 
gru'bum adına saygılarımla selamlıyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmalar tamam

lanmıştır. 
Şimdi, sıra, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 

adına Sayın Sabri Keskin'dedir; buyurun Sayın Kes
kin. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın Keskin, süre üzerinde bir ayırımınız var mı? 
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, ben konuşmamı tamamladıktan sonra geriye ka
lan süreyi diğer arkadaşım kullanacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MDP GRUBJU ADINA H. SABRI KESKİN 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; bütçenin tümü üzerin
de Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına son ko
nuşmalardan birini yapmak üzere yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi gru
bum ve şahsım adına derin sevgi ve saygılarımla se
lamlarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 8 Aralık gününden beri 1985 
yılı Bütçesi üzerinde geceli gündüzlü görüşmeler yap
tık. Bilindiği gibi, bütçe münasebeti ile bu müzakere
lerde hükümetin 1 yıllık icraatı ve 1985 yılında uygu
lamayı düşündüğü her nevi siyasî, sosyal, malî ve eko
nomik politikasının tartışılması yapılmış bulunmakta
dır. Yıllardan beri uygulanan usul de budur. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet programında enf
lasyona büyük ağırlık verilmiş ve programın bütün 
başarısı enflasyonun aşağı çekilme fikrine bağlanmış
tır. Nitekim programda, (Aynen okuyorum) «Enflas
yon, dar ve sabit gelirlilerin, ortadireğin en büyük 
düşmanıdır. Enflasyon, işçi, memur ve emeklinin her 
yıl aldığı ücret artışlarını hayat pahalılığı karşısında 
tesirsiz kılar, gerçek satın alma gücünü düşürür, gelir 
dağılımını daha da bozuk hale getirir, esnaf boşalan 
raflarını eskisi kadar dolduramaz, çiftçi tarlasını işlet
mekte, ihtiyaçlarım karşılamakta zorluk çeker. Hükü
metimiz, enflasyonu çok aşağı seviyelere düşürmeye 
kararlıdır.» denilmiş ve Sayın Başbakan da bir açık 
oturumda, enflasyonu 2 yıl içinde yüzde 10'a çekecek

lerine dair beyanda bulunmuşlardır. Bu hususlar yüce 
Meclisin malumlarıdır. 

İktidar işe başladığında, 1984 yılında enflasyonu 
yüzde 25'e düşüreceğini söylemiş, sonradan Sayın 
Ulusu Hükümetinin zam yapmakta geç kaldığını ge
rekçe olarak göstererek yıllık enflasyon hedefini yüz
de 40 olarak göstermiş idi. Son yaptıkları basın top
lantısında da Sayın Başbakan 1984 yılının yüzde 35 
enflasyonla kapandığını açıklamîş oldular. 

Enflasyonun eylül ayından itibaren düşme eğili
mine girdiğini beyan ederken, sadece Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile istanbul Ticaret Odasının da
ha düşük, daha küçük rakamlarını kullanmak suretiy
le bu beyanatı ve hesabı yaptıkları anlaşılmaktadır. 
Halbuki daha sağlıklı olduğu bilinen Devlet istatis
tik Enstitüsü endeksinde ise baş dördürücü bir artış 
göze çarpmaktadır. Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya 
Erdem, Başbakanlık Bütçesi üzerinde yapılan tenkit
leri cevaplarken, Devlet istatistik Enstitüsü rakamla
rının en sıhhatli rakamlar olduğunu, daha çok sayı
daki kalemler üzerinde ve daha geniş satıhta yapılan 
araştırma sonucu elde edildiği için sıhhatli olduğu bi-

Jinen bir gerçek olmasına rağmen özellikle vurgula
mışlar idi. 

istanbul Ticaret Odasına göre, istanbul'da toptan 
eşya fiyatlarındaki artış eylülde 3,1; ekimde 3,3; ka
sımda 2,3 tür. 

Sayın milletvekilleri, Devlet istatistik Enstitüsüne 
p;öre ise, toptan eşya fiyatlarındaki artış eylülde 2,3; 
ekimde 3,3; kasımda ise, 3,9'dur. Bu rakamlar da enf
lasyonda azalma eğilimi şöyle dursun, baş dördürücü 
bir artışı simgelemektedir. 

Devlet istatistik Enstitüsüne göre, kasım ayı sonu 
itibariyle ülkemizde 1 yıllık enfasyonun yüzde 57,5'e 
fırlamış bulunduğu anlaşılmaktadır. Hükümet, enflas
yonla mücadelede taviz vermeyeceğini taahhüt etmiş 
olmasına rağmen, enflasyona yenik düşmüş hükümet 
programı netice olarak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
Dolayısıyla, sosyal adaletçi politika maalesef uygula
namamış, gelir dağılımı daha da bozulmuş, ortadirek 
dediğimiz çiftçi, esnaf, sanatkâr, memur, işçi, emekli, 
dul ve yetimleri hayat pahalılığının yükü altında fakir
leşmiş "ve ezilmiştir. 

Hükümet, 1985 yılında enflasyonun yüzde 25'e çe
kilmesini hedef olarak . ilan etmiş bulunmaktadır. 
Bütçe Kanunu Tasarısında 500 milyar düzeyindeki 
iç istikrazın 1 trilyona çıkarılması hususunda hükü
met, yetki istemektedir. Açıkça görüldüğü gibi sayın 
hükümet, 1 trilyona kadar iç istikraz yapacaktır. Bu 
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ise, enflasyonist 'baskının artacağını gösterir. Reel faiz ı 
politikası sürdürüleceğine göre, mevduat faizlerinin I 
bugünkü seviyede kalacağı, dolayısıyla 1984 yılında I 
olduğu gibi kredi faizlerinin yüksek seviyesini mu
hafaza edeceği ve yatırımların bundan menfi şekilde I 
etkileneceği açıkça görülmektedir. I 

İnancımız odurki, maliyet enflasyonu devam ettik- I 
çe, yatırımların geliştir ilmesi ve üretimin artırılması I 
halledilmedikçe, sadece sıkı para politikası dediğimiz I 
parasal tedbirlerle enflasyonla mücadelede hükümet I 
bugüne kadar başarılı olamamış, bundan sonra da ba
şarılı sonuçlar alması mümkün değildir. I 

Nitekim 1985 bütçe yılına sarî olmak üzere, yük
sek gelir sağlayan köprü gelir ortaklığı senetleriyle I 
6 ay vadeli, vergisiz ve yüzde 50 net faiz geliri sağ- I 
layan Hazine tahvillerini ilan ve reklamlarla pazar
lamaya çalışan hükümetin, 1985 bütçe yılı içinde 
enflasyon oranını yüzde 25'e indireceğine dair olan I 
sözlerine, kendisinin bile inanmadığının bir ifadesi I 
olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. I 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi. Demokrasi Partisi I 
olarak inancımız, altyapı tesislerine gereken önem ve- I 
ri'lmedikçe, yatırımlar hızlandırıimaıdıkça, üretim ar- I 
tırılmadıkça enflasyonla mücadele edilemez ve bilhas- I 
sa istihdam ve işsizlik sorununa çözüm getirilemez. I 

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz bütçede bü- I 
tün hesaplar enflasyonun yüzde 25'e indirileceği ihıti- I 
maline göre yapılmıştır. Yukarıda arza çalıştığımız gö- I 
rüşüımüze ıgöre, 1985 yılında hükümet, enflasyonu I 
yüzde 25'e çökmeye muvaffak olamayacaktır, bu tak- I 
dirde de yatırımların arzulanan düzeyde gerçekleş- I 
meyeceği anlaşılmaktadır.. I 

Bütçe Kanunu Tasarısında 1985 yılında ortalama 
dolar parkesinin 475 TL. olarak hesaplandığı görül
mektedir. Daha bugünden itibaren, doların karabor- I 
şada 470 Türk Lirasına yükseldiği dikkate alınırsa, I 
gerçekçi bir yaklaşım yapılmadığı izlenimi hâsıl ol- I 
maktadır. İyimser bir hesapla dolar 550 lira civa- I 
rında gerçekleştiği takdirde, bütçede dış borç ödeme- I 
lerine ayrılan ödeneğin kâfi gelemeyeceği, ithal girdi- I 
lerindeki yükseliş sebebiyle de, keza yatırımların der- I 
piş olunduğu düzeyde gerçekleşemeyeceği daha bu- I 
günden 'bellidir. I 

Değerli milletvekilleri, «Çiftçisi aç, işçisi perişan, I 
memur ve esnafı sefalete itilmiş bir toplumun gele- I 
ceği olamaz» (Bu sözleri Sayın Başbakan ifade etmiş- I 
lerdir) Ekonomik politikalar, kendi başlarına amaç I 
olmadığına ve toplumun refahını sağlamak için seçil- I 
diğine göre işçinin, memurun, esnaf ve sanatkârın ve I 
köylünün uğradıkları önemli gelir kaybı, hükümetin | 
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tuttuğu yolun yanlışlığını açıkça ortaya koyduğu hal
de, neden bu ekonomik ve sosyal politikanın deva
mında ısrar edilmektedir anlayamıyoruz. 

Göreve 'başladığından beri enflasyondaki başarı
sını hep 3 ay sonraya, 6 ay sonraya erteleyerek 1984'ü 
geçiştiren sayın hükümet 'başkanı, bu sefer de 1985 
yıllı 3 ilâ 5 ay sonrasına adres vermiştir.. Değerli mil
letvekilleri, belliki vuslat bir başka bahara kalmıştır 
ve artık millet açıkça 'bilmektedir ki, Sayın özal'ın 
sayesinde bu vuslat mümkün olmayacaktır. 

İzlenen bu ekonomik politikayla. ortadireğin refah 
ve bolluğa kavuşması hayal bile edilemez. Yüksek 
faiz, yeni vergiler ve düşük ücret artışıyla çalışan bir 
çark dönmekte, arada ortadirek un ufak olmaktadır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Or-
takürdan. 

H. SABRI KESKİN (Devamla) — Ortaya çıkan 
tablo, pahalılık, işsizlik ve 'bitkinliktir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş
bakan, bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, 
«töktidar ağırbaşlılığı içinde her konuda mutlaka cevap 
vermeden, her zaman yaptığım gibi sakin bir şekilde 
cevap vermeye çalışacağım» dediler. Ancak, konuşma
sının sonunda görüldü ki, icraatında başarı göstere
mediği en önemli konuları atlayarak meseleleri ve 
olayları kendi istediği biçimde kullanıp yorumlaya
rak Meclis mikrofonunu kullanmışlardır. Konuşma
larının başında, Türk siyasî tarihinde demokrasiye ge
çildikten sonra vuku bulan -3 müdahaleyi de bir an
lamda müdahale öncesi iktisadî sıkıntılara ve para 
operasyonlarına bağlama amacı hissedilmektedir. Ni
tekim 12 Eylül 1980'den önce de, 24 Ocak kararla
rının alınmış olduğunu ifade etmişlerdir. Bu izah, 
problemlere hâlâ yanlış gözlükle bakılıp, devam edil
diğini açıkça ortaya koymaktadır. 

IBütün Türk Milleti bilmektedir ki, 12 Eylül 1980 
günü, Türk Silahlı Kuvvetleri, iç ve dış düşmanların 
milletimizi ve vatanımızı bölmeye çalıştığı, sokaklar
da kardeşin kardeşi öldürdüğü bir uçurumun kena
rından Türkiye'yi kurtarmıştır. Müdahale sonucu 24 
Ocak kararlarının alınmasında, kendi ifadeleriyle 
önemli katkıları olan Sayın Özal, ekonomik işler
den sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükümette 
görev almış ve 24 Ocak kararlarını anahatlarıyla ve 
daha da etkili bir şekilde uygulamaya devam etmiş
lerdir. Bu itibarla ortada çok önemli bir çelişki var
dır. Bu kararlar müdahalenin gerekçesi oysaydı, uy
gulamaya devam edilmezdi. Sayın Başbakanın, gele
ceğe çözüm ararken geçmişi mutlaka doğru teşhis 
etmesi gerekir. 
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Sayın Başbakan, 1980 yılındaki petrolle ilgili du
rumu izah ederlerken, vesikaya bağlama konusunda 

/ yapılan telkine karşı, «Hayır, burada bir kumar oy
nayacağız» dediler.. Endişemiz odur 'ki, Sayın Baş
bakan memleketin önemli meseleleri ve kaderi üze
rinde kumar oynamayı alışkanlık faaline getirmesin-
ler. Nitekim, banker hadisesinde en yakın mesai ar
kadaşları aynı tabiri kullanmışlardı. Ne var ki, yüz-
ibinlerce ailenin dişinden, tırnağından artırdığı tasar
ruflar heder olup gitmiş, 'bu kumarda devletine gü
venen vatandaşlar •kaybetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan, geçmişi, 
oradaki ekonomik ve sosyal olayları kendi anlayış
larına göre değerlendirirlerken, ülkenin geçmişteki sı
kıntılarının belli başlı sebebi olarak, ödemeler den
gesi ve ihracat konusuna meseleyi bağlamış
tır. Şüphesizki ödemeler dengesi ve ihracatın 
teşviki konusu kalkınma ve refah açısından 
fevkalade önemlidir. Ancak, bunu yurt için
deki bütün dengeleri bozarak, yani başka bir de
yişle, milletin sofrasnıdakileri alıp, başkalarına ikram 
etmek, Türk parasının değerini pula benzetmek, üre
timi artırmadan hazırdan yemek, gerçekle hayalî ih
racatı bile birbirinden tefrik edemeden milletin mil
yarlarını vergi iadesi olarak vermek suretiyle yapar
sanız, endişe ederiz ki, telaştan ayağınız eteğinize do
laşabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş
bakan 15 Aralık 1984 tarihinde yaptığı basın top
lantısında, «Türk parasını koruma mevzuatı büyük 
ölçüde sadeleştirilmiştir. Eskiden cebinde birkaç li
ralık döviz bile bulundurmak suç iken, şimdi Türk 
vatandaşları, herhangi bir Avrupa vatandaşı gibi, cep
lerinde istedikleri kadar dövizi tutabilirler, hatta bu
nunla istedikleri bankaya gidip, hesap bile açtırır
lar» demek suretiyle, günümüzde döviz taşımanın suç 
olmaktan çıkarıldığını iftiharla beyan etmişlerdir. 
Ama bunun yanında, kararname çıkmadan önce, dö
viz bulundurduğu gerekçesiyle haklarında cezaî taki
bat yapılan binlerce vatandaşımız hâlâ mahkemeler
de sürünmekte, bir kısmı ise cezaevlerinde tertip edi
len cezalarını çekmektedirler. Fiil, bugün suç ol
maktan çıktığına göre, ceza tertibi için içtimaî bir 
fayda da bahis mevzuu olmadığına göre, hükümetin, 
yaptığı işi tamamlayarak, yukarıda arz ettiğimiz du
rumda olan vatandaşların derdine bugüne kadar ça
re bulması gerekir idi. 

Değerli milletvekilleri, iktidar, mahallî seçimlere 
apar topar gidişi ne ile açıklamaya çalışır ise çalış
sın, herkesçe malumdur ki, başarısızlığı tescil olun

madan, yıpranmadan mahallî seçimlere girmenin te
laşı içine girilmiş, hükümet olmanın gücü vatandaşa 
baskı olarak kullanılmış, her türlü partizanlık yapıl
mıştır. Başka partilere mensup, belediye başkanlarını, 
onların hizmet aşkını istismar ederek, devlet imkân
larını vasıta olarak kullanarak, ANAP'a transfer et
mek için gösterdiğiniz çaba, partizanlığınızın ve de
mokrasiye inançsızlığınızın tipik bir göstergesidir. 
(MDP ve HP sıralarından alkışjar) 

Devlet kademelerinde uygulanan partizanca tu
tum, geçmişte hiçbir iktidara fayda getirmemiştir. Bu
günkü iktidara da fayda getirmeyecektir. ANAP ik
tidarı 1 yıllık icraatında büyük bir partizanlık örneği 
sergilemiştir. Bu tutum içinde olan bir iktidara, per
sonelin sicili üzerinde karara varırken, belli bir ku
rala meselenin bağlanmaması ve kişilerin değerlen
dirmesine bırakılması, devlet personel rejiminde bir 
reform olarak düşünülmesi şöyle dursun; tutumu 
belli olan bir iktidara bu tür yetkilerin sağlanması, 
bizi rejimin ve demokrasinin geleceği açısından endi
şeye sürüklemektedir. Bu durumu ANAP iktidarı
nın kadrolaşma hareketi olarak değerlendirmekteyiz 
muhterem arkadaşlar. 

(MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Geç
mişte sizide gördük Sabri Bey, 

AHMET tLHAM'î KÖSEM (Malatya) — 6 Ka
sımdan önce çok gördük onları. 

MEHMET DELÎCEOĞLU (Adıyaman) — Tür
kiye'yi bu hale sizler getirdiniz. 

H. SABRI 'KESKİN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir şey söylemek istiyorum. Bu Meclisler-1 

de geçmişte fevkalade önemli müzakereler olmuştur. 
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Eski alış

kanlıkları burada tekrarlamayalım. 
H. SABRI KESKİN Revamla) — Efendim, şuna 

inanınız ki ANAP iktidarı dönemindeki partizanlığı 
hiçbir parti geçmişte gerçekleştirememiştir, emin olun 
buna. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Müsaade ediniz efendim, şimdi geç
mişi bırakalım da günümüze bakalım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Devam edin efendim. 
H. SABRI KESKİN (Devamla) — Karşılıklı ko

nuşmayalım, çok misallerini verebiliriz muhterem ar
kadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan konuşmala
rında, memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz
liğini kendileri de kabul ederken, «muhalefet söz
cüleri bir yandan bütçede lı trilyon açık var, düğer 



T. B. M. M. fi: 49 21 , 12 s 1984 O ; 1 

taraftan yatırımlar az diyecekler, ondan sonra da, 
efendim, katsayıyı niye 52"ye çıkarmıyorsunuz? Di
ye soracaklar, bu tutarlı değildir» buyurmuşlardır. 
Bize göre burada tutarsızlık değil, 1985 Yılı Büt
çesinin bir bütçeden beklenen anahedefleri saparna
da ne kadar yttersiz kaldığının kesin göstergeleri 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir bütçe düşününüz kd, 
bütçe denkliğini sağlamayacak, çalışanların sosyal 
refahına en küçük bir katkıda bulunmayacak ve dur
muş olan yatırımları canlandırmayacak, ekonomide 
büyümeyi sağlamayacak; buna bütçe denmez, olsa 
olsa gelir - gider hesabı denir. {MDP sıralarından al
kışlar) önemli olan, bir bütçenin yukarıda zikretti
ğimiz hedeflere ulaşmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grubumuz 
adına konuşan Sayın Genel Başkanımızın sıkıyöne
timle ilgili bir beyanının, Sayın Başbakanın cevabî 
konuşmasında nasıl saptırılmış olduğu üzerinde bir 
nebze durmak isterim. Ne demiş Sayın Sunalp? 

«Demokratik sistemin bir gereği olarak sıkıyöne
timin belli bir zaman süresi içinde sona ermesi, Dev
letin olağan kurum ve güçleri ile iç güvenliği sağla
ması kaçınılmaz bir zoruniuktur. Hükümet, henüz 
sıkıyönetimsiz bir ülke yönetiminin imtihanını ver
miş değildir. Sıkıyönetim tümüyle kaldırılınca ne 
olacaktır? Görünen odur ki, Hükümetin, bu gibi olay
ları önleme ve iç güvenliği sağlama konusunda gözle 
görülür, ve inandırıcı bir faaliyeti yoktur. Hangi ted
birler alınmakta, anarşiyle mücadele için nasıl bir 
plan ve program hazırlanmaktadır, bilmiyoruz. Bu 
Ikonuda ciddî bir çalışma olduğunu da hiç zannetmi
yoruz, Çok önemli ve hayatî konuları belli merci ve 
makamlara bırakarak hükümet olunması mümkün 
değildir, sorumluluktan da 'kaçılmaz» demişlerdir. 
Sayın Başbakan ne cevap vermiş? 

«Bir sayın muhalefet liderinin burada söylediği 
bir konuya dokunmadan geçemeyeceğim. Denilmiştir 
ki; «Bu memlekette sanki Silahlı Kuvvetler Hükü
metten ayrı bir idaredir; onlar memleketin emniyeti 
ni, asayişi temin ediyorlar, Hükümet başka işlerle 
meşgul oluyor, Hükümetin bir normal programı yok
tur» ve denilmiştir ki; «Normal rejime geçildiği za-̂  
man acaba ne yapacaklar? Bunları anlamak müm
kün değil, Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasa 
ve kanunlar gereği Hükümetin emrindedir, bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın.» 

Sayın Başbakan, gerek bütçe müzakerelerinde, 
gerek bugüne Kadar olan tutumunda ve beyanların

da, muhalefetin dile getirmiş olduğu beyanları bile
rek saptırmış ve cevabını da kendi arzusu istikame
tinde vermiştir. 

Anayasamızın 133 üncü maddesi TRT'yi düzen
lemektedir. Bu madde, TRT'nin Devlet eliyle işleti
leceği, radyo ve televizyon yayınlarının Devlet eliy
le yapılacağını öngörmektedir; bu fevkalade önemi 
bir hükümdür. Toplumun tarafsız olarak aydınlatıla-
bilmesinıi sağlamak amacıyla 1982 Anayasamız, hiç 
değilse, çok önemli bir yayın organını, yani televiz
yon ve radyonun Devlet eliyle işletilmesini derpiş 
etmiş bulunmaktadır, 

TRT'yi tanımlarken «Tarafsız kamu kişiliği» ta
birini kullanmıştır Anayasa. Bu tarafsızlık, aynı za
manda Hükümete karşı da tarafsızlıktır, özellikle 
TRT'nin muhalefetin beyanlarına yer vermemesi ve 
hatta muhalefetin sorularını aksettirmeden, radyo ve 
televizyonda sadece Başbakan ve bakanların cevap
larına yer vermiş olması, kamuoyunda bilerek yanlış 
bir intiba yaratılmasına sebep olmaktadır. 

Yukarıda bahsettiğimiz konuda da maalesef ay
nı tutum izlenmiştir. Sayın Sunalp'm ifade ettiği hu
sus, sıkıyönetimin tamamen kalkması halinde, Ana
yasada öngörülmüş olan müesseselerin kurulması ve 
İşlemesi maksadıyla, şimdiden gerekli tedbirlerin alın
ması ve bu suretle de sıkıyönetimin kaldırılması do
layısıyla doğacak boşluğun giderilmesidir. Keyfiyet 
böyle iken meseleyi «'Silahlı Kuvvetler Hükümetin 
emrindedir» şeklinde mütalaa ederek cevap vermek, 
konuyu saptırmak maksadına matuftur. % 

Sayın milletvekilleri, Anayasada istisnaî bir yol 
olarak getirilen yetki kanunu sistemini, ANAP İkti
darı, Meclisi ve onun yetkilerini dışlamak suretiyle 
temel bir unsur ve bir sistemmiş gibi kullanmakta, çok 
ciddî ve önemli konuları Meclis denetim ve iradesinin 
dışına çıkarmaktadır. Aynı durum kanun tasarıları 
için de söz konusudur. Ciddî bir çalışma, inceleme 
ve bilgi mahsulü olmayan kanun tasarıları, çoğu ?a-
man,. idare ve hatta bakanın bile haberi olmadan 
alelacele hazırlatılmakta, kısmen yetersizliğin, kısmen 
de ant niyetin mahsulü olarak, kanunda yer alması 
gereken temel ilke ve hükümler, bakanlar kuruluna 
veya yönetmeliklere bırakıfaıakıtadır. 

Bir kısım kanunların, Sayın Cumhurbaşkanınca 
veto edildiği, bazı kanunların da henüz tatbikata dahi 
konmadan, hükümet tarafından, tadili maksadıyla 
hazırlanan (tasarıların Meclise sevk edildiği yüksek 
malumlarınızdır. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, izninizle 'bir başka ko
nuya geçmek istiyorum: Sayın Başbakan «'Bu yıl çift
çimiz altın yılını yaşamaktadır» dediler,. «Gübreye 
yüzde 100 zam yaptık hiç ses seda çıkmadı» dediler; 
değerli arkadaşlarım, sâyıe-i devlette kimde can kaldı 
ki ses çıksın. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Çok yakın bir döneme kadar beslenme bakımından 
dünyanın kendi kendisine yeterli 7 ülkesinden biri 
olmakla övünmemize vesile olan tarım ve hayvancı^ 
lık sektöründe ve bu sektördeki üretimde büyük bir 
düşüş görülmektedir. Gübreye, mazota, ziraî aletlere, 
yeme ve tohuma yapılan zamlarla,'köylü; alamaz, 
ekemez, üretemez hale gelmiştir. Tarım girdilerine 
devamlı zam yapılması, maliyeti yükseltmekte, devlet 
desteklemesine tabi tarım ürünleri için tespit olunan 
fiyatlar ise devamlı üreticinin aleyhine oluşmaktadır. 

ENGlN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Kasta
monu'dan dışarı çıkıp da gezdiniz mi hiç? 

H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Hükümetin ka
bul ve itiraf ettiği gibi, son bir yılda gübreye yüzde 
100'ün üzerinde, motorine ise yüzde 70'in üzerinde zam 
yapılmış; tarım aletleri ve diğer girdilerin de aynı 
ölçüde fiyatlarının artmasına karşılık, çiftçinin üre-
tiği mahsule verilen fiyat artışları çok düşük tutuldu
ğu için, köylü alınterinin karşılığını alamamış ve bu 
izlenen politika ile de perişan edilmiştir. Hükümete 
tavsiyemiz, gübrede, hayvan yeminde ve tohumda 
mutlaka sübvansiyon miktarı artırılmalıdır ki, üretim 
artsın; ekonomik gücü kalmayan köylü böylece yeteri 
kadar gübre ve sertifikalı tohum kullanmak imkânı 
bulabilsin. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan yüce Mec
listeki konuşmalarında ürün bedellerinin hepsini za
manında ödediklerini.., 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ödediler işte. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Lütfen. 
H. SABRI KESKİN (Devamla) — Şimdi oku

duğum- zaman yalan mı gerçek mi mukayesesini ya
parsınız efendim. 

BAŞKAN — Karşılıkiı atışmaya girmeyiniz. Mü
saade ediniz efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Farkları da verdiler. 
H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Efendim, şimdi 

arz edeecğim. Sabırlı olduğunuz takdirde mesele or
taya çıkacaktır. 

Sayın Başbakan yüce Meclisteki konuşmalarında, 
ürün bedellerinin hepsini zamanında ödediklerini; fin
dik üreticisine bir kuruş borçlarının olmadığını, çay
dan bir miktar borçları kalmışsa da ocak ayı içinde 

tamamen ödeneceğimi, pancar henüz işlendiği için en 
geç mart ayı içinde pancar parasının tamamen çift
çiye ödenmiş olacağını belirtmişlerdir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Buğday?,. 
H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Listesi elimizde. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden aldığımız ra

kamlara göre, şu anda muhterem arkadaşlar, dev
letin köylüye çay ve pancar borcu hariç (Zaten Sayın 
Başbakan çay parasından borçlu olduklarını, pancar 
parasından daha hiç ödeme yapmadıklarını kendileri 
söylüyorlar) 26 310 515 000 lira borcu bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, izim verirseniz şimdi lis
teyi bilgilerinize arz etmek istiyorum; 

TARİŞ üzüm 661 milyon 700 bin lira, TARİŞ 
incir 607 milyon 175 bin lira, TARİŞ pamuk 6 milyar 
416 milyon» lira, TARİŞ zeytinyağı 385 milyon 'lira, 
Eişkobirlik fındık 110 milyon lira, Trakya Birlik 
ayçiçeği 5 milyar. 140 milyon lira, Karadeniz - Birlik 
ayçiçeği 556 milyon 500 bin lira, Karadeniz - Birlik 
soya 57 milyon 750 bin lira, Çukobirlik pamuk 4 
milyar 50 milyon 'lira, Çukobirlik soya 1 537 500 000 
lira, ANT Birlik pamuk 6 milyar 592 milyon lira, 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Nereden almışlar bu 
kayıtları? 

H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Arkadaşlar, 
herhalde bu rakamları kendim yukarıda oturup dü
şünüp yazmış değilim. 

ANT Birlik soya 11 milyon 400 bin Türk lirası^ 
yine Çukobirlik yer fıstığı 150 milyon İra, Güney
doğu soya 35 milyon 500 bin lira. Yekûnunu ifade 
etmiştim. 

Böylece alfiın yıl çiftçinin değil, olsa olsa 1 7 - 1 8 
ihracatçı büyük firma içindir. Çiftçinin altını sahte 
çıkmıştır muhterem arkadaşlar. (MDP ve HP sıra
larından alkışlar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) '— Müba
lağa ediyorsun. 

H, SABRİ KESKİN (Devamla) — Elimiz kırılsay
dı da rey vermeseydik diyenler çoğunlukta beyefendi. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Buyu
ran, seçime gidelim. 

H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Demagojiye 
girmek istemiyorum. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Bu ke
limeyi sizin hakkınızda söylüyorlar, size söylüyorlar. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ankara'da otur
makla olmaz, biraz dışarı çıkın. 

H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, «Ankara'da oturmakla» falan diyorsunuz, 
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övünmek için/ söylemiyorum; kürsüde konuşan bu 
naçiz arkadaşınız, olarak 'ben, parlamentoda' 17 nci 
senemi bitirdim. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Bir şey 
yapmamışsınız ama. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim. 
H. SABRİ KESKİN (Devamla) — Seçilmek ko

lay değildir. 4 devre seçildikten sonra 5 inci devre 
seçilmek kolay değildir; herkese nasip olmaz. (ANAP 
sıralarından gürültüler, M'DP ve HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, Kitfen devam edin 
efendim, 

ENGİN CANSIZOĞLU {Zonguldak) — Hiçbir 
şey yapmamışsınız siz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen laf atmayınız, mü
saade ediniz. Yani, eski olmak suç mu? Allah Allah... 

Devam buyurun efendim. (Alkışlar) 
H, SABRI KESKİN (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; söz buraya gelmişken bir 
nebze de fevkalade güç koşullar altında yaşam mü
cadelesi veren ve bugün takriben sayıları 10 milyonu 
bulan orman içi ve orman civarı köylüsünden bahset
mek istiyorum. 

ANAP iktidarı dönemine kadar fevkalade güç 
şartlar altında yaşam mücadelesi veren çiftçi kesi
minin en yoksunu durumunda olan, her gün or
manla burun buruna" yaşayan bu kesime, hayat tarz
larını dikkate alarak ve yaşam mücadelelerinde bir 
nebze olsun kendilerine devlet desteği sağlamak ama
cıyla düşük bedelle yapacak ihtiyacı için kereste ve 
yakacak ihtiyacını karşılamak üzere devlet odun ve
rirdi ve ANAP iktidarına kadar 'bu böyle devam etti. 
Bu kış 'başında, eski usuller-terk edilerek orman için
de ve civarında yaşayan köylü izlenen yeni politika 
ile perişan edilmiş, bu köylü kasabada yaşayan va
tandaşlarımız gibi orman depolarından yüksek fiyat
la odun almak mecburiyetinde (bırakılmıştır. 

Orman köylüsünü fevkalade güç durumda bıra
kan 'bu tatbikatın, Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak süratle tashihini istirham etmekteyiz 'hükümet
ten. Hem orman köylüsü, hem de orman teşkilatı 
için büyük bir problem olan başka bir konuya da 
izninizle değinmek istiyorum. 

Orman vasfını kaybetmiş bir kısım araziler fiilen 
tarım arazisine dönüşmüş, çiftçimiz bu çeşit arazi
den bugün fevkalade önemli gelir elde etmekte, do
layısıyla Türk ekonomisine önemli katkıda bulun
maktadır. Bugün bu araziler Karadeniz bölgemizde 

— H 
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çay ve fındık bahçesi olmuş, Ege sahillerimizde zey
tin ve satsuma bahçeleri, Akdeniz sahillerinde ise 
narenciye ve muz yetiştiren alanlar haline gelmiş
tir. İlmen ve fennen orman olarak kabul edilmeyen 
bu yerlerin sahiplerine verilmesi için gerekli olan 
çalışmalar süratle yapılmalı, vatandaş ile orman teş
kilatı arasındaki sürtüşme önlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, evvelki gün bakanlığının 
bütçesi münasebetiyle Mecliste tenkitleri cevaplan
dırmak amacıyla söz alan Sayın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı arkadaşımız, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kürsüsünde, konuşma hakkını maale
sef bir başka istikamette kullanarak, balkonda otu
ran Türk-tş Genel Başkanı ve arkadaşlarına ağır it
hamlar yöneltmiş, kendilerini bu kürsüden savunma 
imkânına sahip olmayanlara haksız ve yersiz suçla
malar içinde bulunmuşlardır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Böylece hükümet adına... 

ŞERAFETTIN TOKTAŞ (Balıkesir) — Politika 
yapıyorsunuz. 

H. SABRI KESKİN (Devamla) — Burası ne kür
süsü beyefendi, burası ne kürsüsü? Elbette politika 
yapacağım, elbette beyefendi, politika kürsüsü bu
rası. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Selam gönderi
yorsun. 

ŞERAFET1N TOKTAŞ (Balıkesir) — Selam gön
dermede ısrar ediyorsun. 

H. SABRI KESKİN (Devamla) — Tabiî. 
Türk-lş'i karşısına almıştır. Muhterem arkadaşlar, 

dikkat ediniz, Türk-İş gibi ülkemizin en büyük, ay
rıca daima rejimin yanında olmuş, çalışma barışın
dan yana olmuş, bu güzide konfederasyonumuza en 
ağır hücumları bakanın yapmasını endişe ile karşı
lıyoruz. ı(MDP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Türk-lş sizi bir 
dahaki sefere iktidara getirir. . 

H. SABRI KESKİN '(Devamla) — Türk-îş'i it
ham eden çevreler belli olduğuna göre muhterem ar
kadaşlarım, bu davranışı ile sayın bakanın kime hiz
met etmek istediği, gerçekten kafamızda ciddi bir is
tifham olarak kalmaktadır. Muhterem arkadaşlar, 
MDP olarak olayı tasvip etmediğimizi arz etmek is
tiyorum. (MDP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, devlet idaresi ve kamu 
yönetiminde önemli yeri olan iç güvenlikten sorum
lu bulunan bazı kuruluşların birinci derecedeki so
rumlularına, ağır hizmetlerin ifasına harcayacakları 
zaman fazla bulunmuş olmalıdırki, sayın hükümet 
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bu zevata 'kamu iktisadî teşebbüslerinde ikinci bir 
görev vermiş, hatta Türk 'güreşinin kurtarılmasını da 
bir önemli bankanın sayın genel müdürüne tevdi ey
lemiştir. (Bu tasrrufla sayın iktidarın devlet yönetimi
ni de ne derece ciddiye aldığmı göstermesi 'bakımın
dan önemlidir. 

Hükümet programında «ücretler hiçbir zaman 
enflasyonun altında olmayacaktır» denmesine rağ
men, memura ve işçiye yapılan zam ıtoplamı enflas
yonun çok altında, yıllık yüzde 20-25 civarında ka
lacaktır. 

Hükümet, talep enflasyonunu önlemeye çalışıyor, 
maliyet enflasyonunu önleyici hiçbir tedbir getire
miyor. Bütçenin temel hedefleriyle kaynaklar ara
sında maalesef" hiçbir irtibat bulunmamaktadır. Enf
lasyonun yüzde 57,5 olarak seyrettiği bir ülkede, siz 
bütçenizle yüzde 26'lık bir artış düşünüyorsunuz. Ge
çen yıfflri başarınızı dahi elde etmeniz mümkün değil
dir muhterem arkadaşlarım. ~ 

Bütçe dışında oluşturulan fonlar yüksek meblağ
lara baliğ olmuştur. Meclisin, Sayıştay marifetiyle 
harcamaları kontrol fonksiyonu da kalmamaktâdıf. 
Hükümet, özel sektör ağırlıklı olarak kalkınmayı 
öngörüyor. Bir taraftan yüksek faiz politikası bir ta-

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1, — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 Ara

lık 1984 gününden başlamak üzere çalışmalarına 10 
gün ara verilmesine dair Danışma Kumlu önerisi 

BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine geçmeden ön
ce Danışma Kurulunca hazırlanan bir Önergeyi oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 18.12.1984 Salı günü yap-

•tığı toplantıda; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 25 
Aralık 1984 gününden başlamak üzere çalışmalarına 
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raftan yüksek gelirli tahvil ve hisse senedi satışı (ne
vama devletin bankerliğe başlayışı diyebiliriz) iyi de, 
toplanan paralar özel sektörün kaynak bulma im
kânını ortadan kaldırmaktadır. 

«Bütçe gelirinin 500 milyarı iç istikrazla karşıla
nacak» dendiğine ve hükümetin bunu bir misli attı
rabileceği öngörüldüğüne göre, daha şimdiden (söz
cülerimizin de belirttiği gibi daha önce) hükümet ge-. 
tirdiği bütçenin 1 trilyon açık vereceğini zımnen ka
bul etmiş oluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; arz ötmeye 
çalıştığımız bu mülahazalar sebebiyle Milliyetçi De
mokrasi Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gru
bunun bütçe kanununa olumlu oy veremeyeceğini 
ifade eder, parti farkı gözetmeksizin, sözlerimin so
nunda millî iradenin mümessilleri olan değerli mil
letvekili arkadaşlarımı sevgi ve saygüarımla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Keskin. 
Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin dolma

sına 5 dakika vardır, ©u sebeple saat 14.00'fce top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.52 

(10) gün ara verilmesinin Genel Kurula önerilmesi 
uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Pertev Aşçıoğlu Onural Şeref Bozkurt 

ANAP Grubu Başkan vekili HP Gurup Başkanvekili 
Saibri Keskin 

MDP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

tKtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Necmettin karaduman 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat Sökmeaoğlu (Hatay), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu 'Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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III — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİ 

1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli ida
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) (S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam) 

BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1983 Malî Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki son konuşmalara 
kaldığımız noktadan itibaren devam edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Söz sırası MDP Grubu adına ikinci konuşmacı 

olarak Sayın Mustafa Çorapçıoğlu'nundur; buyurun 
Sayın Çorapçıoğlu. (M'DP sıralarından alkışlar) 

IMÖP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇORAPÇI
OĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Milliyetçi Demokrasi Partisi adına 1985 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının tümü hakkın
daki son konuşmayı yapmak üzere huzurunuza çık
mış bulunmaktayım. Bu vesile ile ve öncelikle hepi
nizi grubum ve şahsım adına derin saygılarımla se
lamlarım. (Alkışlar) \ 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın kısa olacak 
esasına geçmeden evvel, ağzı sütten yanan insanın 
yoğurdu üfleyerek içmesi gibi, iki noktada kısaca zatı " 
âlilerinize malumat vermeyi uygun bulmaktayım. 

'Bunlardan birincisi Bütçe Kanun Tasarısının Mec
listeki müzakeresinin günlerine ve sürelerine müte
allik olarak hazırlanan Danışma Kurulu kararının, 
Yüce 'Meclisimizce oybirliğiyle kabulünden sonra de
vam etmekte olan müzakeratın, Anavatan Partisine 
mensup bir arkadaşımızın ve bilhassa belirtmek iste
rim, bu Danışma Kurulunda imzası bulunan bir ar
kadaşımızın, takriri ile bir gün evvele alınarak prog
ramın değiştirilmiş olmasını esefle 'karşılamaktayım. 
Esasen üzerinde durmak istediğimiz, bütçenin bir 'gün 
evvel veya bir gün sonra kabul edilmesi hususu de
ğil, ama Anayasa ve İçtüzükle kabul edilmiş bulunan 
bu millî müesseselerimizin saygınlığına halel getiril
miş bulunulmasıdır; biz asıl bu bakımdan üzgün bu
lunmaktayız. Hatta daha da ileriye gidiyorum; 6 Ka
sım 1982 tarihinde, evvelce takdim olunan bu 'Danış
ma Kurulu önerisine rey vermiş bulunan çok değerli 
Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımız dahi, 
6 aralıkta kullandıkları reylerin hilafına rey kullan
mak suretiyle cerh ve reddetme durumuna düşürül
dükleri için, hatta onların namına dahi üzgün bulun
maktayım. 

• '— 28 

İYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

Bu itibarla, her ne kadar Sayın Başbakanımız 
bütçe konuşmaları sırasında, 9.12.1984 tarihli birle
şimde zapta geçen beyanlarında; «Sadece bütçe üze
rinde değil, hem 1985 Yılı Bütçesi ve hem de 1980* 
deki Hükümet icraatıyla ilgili izahat vereceğini ifade 
ederök, bendenizin konuşmalarını da bir nevi hüccet 
kabul ederek biraz evvel arz ettiğim gibi, korku dağ
ları bekler kabilinden, Anavatan Partisi tarafından 
yeni bir önerge gelmeden evvel bu konuşmamı bitir
mek niyetindeyim; hiç merak etmeyin arkadaşlar. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Gaziantep) — 
Anayasa partisi diye bir parti var mi? Anayasayı 
siyasete alet etmeyelim. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU '(Devamla) — Zi
ra anlaşılmaktadır ki, 'Meclisteki müzakeratın cere
yan ve usulü hakkında iktidar partisinin, nasıl dav-
ranılacağı temsilcilerinin imzasıyla belirlenmiş ve yü
ce Meclisin oylarıyla kabul edilmiş kararlara rağmen 
bunu kestirmek maalesef mümkün olamamaktadır. 
<ANAP sıralarından «bütçe üzerinde konuşun» ses
leri) • 

Altında konuşmak zaten mümkün değil. 
öncelikle arz etmek istediğim ikinci husus da : 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya 
Erdem'in, 12.10.1984 tarihli Birleşimde; gazete ha
berlerindeki dedikoduları ve hatta şuradan buradan 
duyduk ibarelerini mesnet teşkil etmek suretiyle, çok 
ciddî devlet meselelerini dile getirmeyi ciddî ve so
rumlu muhalefet anlayışıyla bağdaştıramadığını ve 
bunu yadırgadığını zikretmek suretiyle, belirttiği tav
siyesine uymamızın mümkün olamayacağını arz et
mektir. 

Burada öncelikle basınımızı, sayın bakanımızın 
ifadesinde bulunan bu haksız ifadeden ve bühtan
dan tenzih ettiğimi bilhassa belirtmek isterim. Ay
rıca biz Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Mecli
sin açıldığı günden beri geçen süre zarfında münha
sıran ve sadece memleket meselelerini ve millet men-
faatlarını ön plana alarak son derece ciddî, sorumlu, 
ağırbaşlı, demokratik ve yapıcı bir muhalefet icra et
mekte olduğumuzun şuuru içindeyiz ve zannediyorum 
bu tutumumuzu Sayın Kaya Erdem'den 'başka her
kes de teslim etmiş bulunmaktadır, biz bununla ifti
har ederiz. Şimdiye kadar, bilhassa yazılı basında 
ve .gazetelerde iktidar partisi ve bilhassa hükümet • 
ve onun sayın üyeleri hakkında, o kadar çok ve hat-
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ta bazen şahsiyete dayanan yazı çıkmış olmasına 
rağmen, _partimiz sadece memleket meseleleriyle ilgili 
ciddi haber ve havadislere iltifat etmiştir. Bizim ye
rimize, Sayın Kaya Erdem'in bahsettiği tarzda ciddî 
olmayan, sorumsuz bir muhalefet partisi bulunmuş 
olsaydı inanınız ki, ıbu bahsettikleri şekilde çıkmış 
olan gazete yayınlarını vasıta ittihaz ederek evvela 
hükümetin 'başına ve daha sonra da demokrasimizin 
(başına umulmaz gaileler çıkartmakta tereddüt etmez 
idi. 

K. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Siz de basına 
hakaret ediyorsunuz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Biz 
bunu yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız ar
kadaşlar. ıflM'DP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 'Bizim meselelerimiz şahıslarla değil, bizim me
selelerimiz hükümetle, onun zihniyetiyle ve onun ic-, 
raatıyladır. Bundan evvel böyle cereyan edegelen mu
halefetimiz, inanmanızı rica ederim, bundan böyle 
de kemaliyle bu şekilde devam edecektir. 

Muhterem bakanımız, basınımızda çıkan bazı 
dedikodu haberlerine iltifat edeceği yerde TRT'nin 
her gün, bütün milleti artık, yalnız bizleri değil, 
hatta muhterem Anavatan Partisine rey verenleri da
hi bıktırır hale getiren neşriyatına bir göz atarak 
onun anayasal bir kurum haline getirilmesini, onun 
Anayasada belirlenen tarafsız yayıncılık ilkesine uy
masını sağlarsa elbetteki, çok daha faydalı olacak ve 
işte kendisi o zaman ciddî ve sorumlu bir devlet 
adamı hüviyetiyle hareket etmiş bulunacaktır. Biz de 
naçizane kendisine bunu tavsiye -etmekteyiz. (MDP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bir noktayı sadece hatırlatmak üzere söyleyeyim, 
Hazine ve Dış Ticaret- 'Müsteşarlığı tarafından çıka
rılan tahvillerin bir müddetten beri... (ANAP sırala
rından «Anavatanın», «Almadınız mı?» sesleri) Si-
zinse sizindir, onu bilmiyorum, ben Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından bahsettim, Anavatan'dan 
bahsetmedim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. Sa
yın Çorapçıoğlu, lütfen Genel Kurula hitap ediniz. 
Sizler de lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 

'Devam ediniz. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim efendim. * 
O yayınlarda yüzde 50 net faizle peşin ödeme

nin beraberce söylendiğini ve bu suretle hesaben 
milletin yanıltılmakta olduğunu tespit ederlerse, ümit 
ederim, büyük milletimize küçük de olsa bir iyilik 
yapmış olacaklardır. 

TRT'nin durumu hakkında pek çok milletvekili 
ve parti sözcüleri 'tarafından birçok hususlara te
mas eden konuşmalar yapılmıştır. 'Bu itibarla biz 
bunları tekrar etmek istemiyoruz; ancak son defa 
kabul ettiğimiz kanunla dahi, malî kaynakları tama
men milletçe temin edilmiş bulunan bu millî müesse
senin bu şekildeki yayınları devam ettikçe milletimi
zin, bilhassa Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin sa-

. dece bir yanını görmüş olmasından dolayı, sadece 
TRT'den değil, ama Türkiye Büyük Millet Meclisin
den ve demokrasiden soğuyacağından endişe ederim. 
İfadem bu yüzdendir, bu itibarla evvelemirde hükü
meti vazifeye davet etmekteyim, (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evvelce meşhur bir laf vardı arkadaşlar, bu rad
yo hakkında söylenirdi; denirdi ki : «Vericiler ora
daysa kapatma düğmesi burada. Bu yayınlar böyle 
devam ederse milletimiz o hale gelecektir ki, verici
ler Ankara'da olmasına rağmen .evindeki düğmeyi ka
patacak ve milletin terbiyesinden eğlencesine kadar 
her şeyini temin etmek üzere hasbî maksatlarla ku
rulmuş ve biraz evvel arz ettiğim gibi, parası, malî 
kaynakları milletçe sağlanan bu millî müessese ken
diliğinden fonksiyonunu kaybedecek ve işe yaramaz 
hale gelecektir arkadaşlar. (MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Endişe mi 
duyarsınız?1 ^"^ 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Yi
ne bir noktayı arz.etmek isterim : Sayın basınımız
da çıkan dedikodu havadislerine dayanmadığımızı. 
ciddî memleket meselelerine dayanan işlerle uğraş
tığımızı, şahsiyetlerle ilgili almadığımızı, fikir ve ic
raatla ilgilendiğimizi defaatle söylemiştik. Ancak bir 
noktaya tekrar parmak basmak niyetindeyim. Bütçe 
konuşmaları hakkında, bütçenin Meclisteki ihtisas 
komisyonundaki görüşmelerin ilk üç 'günündeki TRT' 
nin tutumuyla, aynı TRT'nin daha sonraki 'günler
deki tutumunu ve yüce Meclisıteki müzakereler do
layısıyla vermiş olduğu görüntülerden elde ettiğiniz 
intibaları ve dinlediğiniz sözcüklerden Çıkaracağınız 
manaların takdirini sizlere bırakıyorum. 

Bütçe Kanunu Tasarısının tamamı ve bölümleri 
hakkında şu ana kadar benim hesap edebildiğim ka
darıyla sadece gruplar namına, bazıları tekrar edil
mek kaydıyla, 138 kişi konuşmuş bulunmaktadır. 
Ferdi konuşmalar bunun dışındadır. Bu itibarla ben, 
'bütçenin tamamı veya bölümleri üzerinde muhtelif 
hatiplerce söylenmiş sözleri huzurunuzda tekrar et-

29 — 
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inekten tevakki ediyorum. Ancak hemen ifade ede
yim ki, Sayın Maliye Bakanımızın tarifiyle bir tah
minler manzumesinden ibaret olan ve hükümetin ik
tisadî ve siyasî tercihlerini gösteren bir beliğe mahi
yetinde bulunan 1985 Yılı 'Malî Bütçe Kanunu Ta
sarısı hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bunca 'bundan evvel söylenmiş bütün sözlere iştirak 
ettiğimi huzurunuzda tekrar etmeyi bir vazife 'bili
rim ve yine benden evvel konuşan partimiz sözcüsü 
Sayın Sabri Keskin'in ifadeleriyle 1985 Malî Yılı 
Bütçesinin genelde, temel hedeflerinin iyi tespit edil
mediğini, üstelik tespit edilmeye çalışılan temel he
defleriyle, kaynaklar arasında maalesef hiçbir irti
batın bulunmadığını ifade etmeyi de ayrı bir vazife 
telakki etmekteyim. Bu itibarla 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının yüksek oylarınızla kanun ha
line gelmesinden sonra dahi malul olduğu, bu bün-
yevî aksaklıklar dolayısıyla büyük milletimize ümit 
edilen faydayı -keşke getirse, temenni ederiz- getir
meyeceği naçizane kanaatindeyim. 

Kanaatimizce bu Bütçe Kanunu Tasarısının ma
hiyeti ve şekli kadar, bunu icra edecek heyetin, yani 
hükümetimizin bugüne kadar yaki davranışları ve 
icraatları da, bu bütçenin, fikren rnahalif olsak dahi 
uygulamasının muvaffak olup olmayacağı bakımın
dan bizlere ışık tutan yegâne kaynak olacaktır. Esa
sen zannediyorum ki, Sayın Başbakanımız da, 1984 
yılı icraatı hususunda beyanda bulunacaklarını, iza
hat vereceklerini, söylemek suretiyle bunu kastetmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarını, hikâye malumdur; bi
risi, gideceği yere ne kadar zamanda varacağını çift 
süren bir köylüye sorduğu vakit evvela cevap alma
mış, 5-10 metre yürüdükten sonra köylü bağırmış; 
«Bir saatte gidersin» diye. Demiş ki, kardeşim, niye 
o zaman söylemedin? «E., yürüyüşünü görmedikçe 
söylemeye imkân var mı» demiş. Binaenaleyh, biz 
de, Anavatan Partisi iktidarının bir senelik yürüyü
şünü görmüş olduğumuz için, bundan sonraki bütçe 
tatbikatında maalesef ümit var değiliz ve mutlu gün
lere götüreceğini hiç zannetmiyoruz. (MDP sırala
rından alkışlar) 

İSMAİL UĞDÜL ı(Edirne) — Bizimle yürüye
mezsiniz siz, yürümezsiniz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — tşe 
başından başlayalım: Anavatan Partisi Seçim Beyan
namesi ile Yüce Meclisin, Millî iradenin en yüksek 
tecelli yeri olduğunu söylemiştir. Yine Anavatan Par
tisi; milletin tek başına iktidara getirmiş olduğu bu 

parti, millete birçok vaatlerde bulunmuş bir iktidara 
ön yargılarla mani olmamak gibi millî bir endişeyle 
çekimser oy kullanarak yeşil ışık yajktığımız progra
mının 4 üncü sayfasında bakınız ne demektedir : «Biz 
yalnız Anavatan Partisinin değil, biz bütün milletin 
iktidarı olacağız. Biz Meclisteki iktidar partisinin 
desteğine olduğu kadar, Meclis ve hükümet dışın
daki partilerin de ikazlarına ve tekliflerine değer ve 
önem vereceğiz.» 

Muhterem milletvekilleri, bir senelik tatbikatta 
bunların hangisini gördünüz? Hükümet programının 
19 uncu maddesinde, hükümet, millete vaat ettiği 
hususları altı madde halinde sıralamış bulunmakta
dır. Bunlar; 

1. Huzur ve güven, 
Bunun hakkında esasen daha evvel de çok ko

nuşuldu ve sayın hükümetimizin Güneydoğu Ana
dolu hadiselerinin vuku bulduğu tarihteki tutumuyla 
zihniyeti ortaya çıktığı için, artık bahse konu etmek 
istemiyorum. 

2. Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin mey
dana getirdiği ortadireğin güçlendirilmesi, 

3. İşsizlik, 
4. Klonut, 
5. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere, kal

kınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi, 
6. Bürokrasi. 

olarak özetlenmiştir. 
ENGİN CANSTZOĞLU '(Zonguldak) — Biz bi

liyoruz, sen daha yeni mi öğreniyorsun bunları? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Bil
seydiniz böyle davranmazdınız şimdiye ka'dar, dinle
mekte fayda vardır. 

BAŞKAN — Sizin müdahale etmeniz uygun de
ğil. Lütfen müdahale etmeyiniz. Hatibin konuşması
na müdahale etmeyiniz lütfen. 

ENGİN CANSÜZOĞLU (Zonguldak) — Tahrik 
ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tahrik etmesi halinde ben müdahale 
ederim. Ben müdahale etmediğime göre, tahrikkâr 
'bir konuşma görmüyoruz demektir. 'Lütfen müda
hale etmeyiniz. (MDP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Çorapçıoğlu. 
• MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkanım. 
Anavatan Partisinin Seçim Beyannaimesiyle ve 

burada okuduğu taahhüt senedi mahiyetinde olan 
hükümet programıyla, vaat ettiği hususları yapması 
için, birtakım kanunların Yüce Meclisten geçmesi biz-
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zat Anavatan Partisi tarafından talep edilmiş, dola
yısıyla bu kanun tasarıları yüce huzurlarınıza getiril
miştir. 

Bir seneden beri geçen zamanı hatırlayınız. Mu
halefetin bütün ikazlarına rağmen, bu kanunlar san
ki yangından mal kaçırırcasına süratle, hatta bazan 
grupların ve fertlerin tetkikine imkân verilmeyecek 
süreler içerisinde geçirilmiştir. Ama ne olmuştur, mi
sal veriyorum; bu husus Resmî Gazete ile de belli
dir, acele olarak çıkardığınız Seçim Kanununda ısrar 
ettik; eksik adaylarla seçime girmek hususunda, «Bü
tün partilere imkân tanıyalım ve böylece 11 ve 14 
üncü maddeleri deiğştirelim» dedik. Komisyonda da 
önergeler verdik, kanunun vetosundan sonra burada 
da 20 küsur önerge verdik, bunlardan iki tanesi bu
na müteallik idi. Bütün ısrarlarımıza ve İkazlarımıza 
rağmen, Anavatan Partisinin reyleriyle, eksik adayla 
seçime girme yasağı ile beraber, kanun 19 Ocakta 
çıktı. 

19 Ocak 1984'te çıkan Mahallî İdareler Kanunu
nun uygulamaya konulmasından hemen sonra, Ana
vatan Partisi dahil, bütün partiler gördüler ki, Tür
kiye'de bilhassa küçük yerleşim birimlerinde, asgarî 
9 üyeden başlayan belediye meclisi üyeliklerine, asıl 
ve yedek adaylar 'bulmak mümkün olamamaktadır. 
işte o zaman, aradan 42 gün geçtikten sonra, 3 Mart 
1984 tarihinde Anavatan Partili arkadaşlarımızın tek
lifi ve muhalefet partilerin'in anlayışlarıyla bu kanu
na ikinci bir ek çıkararak, eksik adayla partilerin se
çime girmeleri hususundaki halklarını kabul etmiş ol
duk. 

Muhterem arkadaşlar, seçim kanunları gibi te
mel kanun mahiyetinde olan kanunların, 42 gün zar
fında muhalefetin vakî ikazlarına rağmen, eksiklikle
rinin ortaya çıkmasını, inanınız ki, biz sadece Ana
vatan Partisi milletvekillerine yüklemek istemiyoruz. 
Biz o zaman da söylemiştik; eksik kanun çıkarırsak, 
bunun halk nezdindeki, millet nezdindeki itibarı, bü
tün Meclisin itibarı olarak telakki edilecektir. İşte 
o bakımdandır ki, Anavatan Partisi Hükümeti, açıkça 
programında, muhalefet partilerinin yardım ve ikaz
larından faydalanmaya söz verdiği halde, millete 
karşı taahhüt ettiği halde, ıbü sözünde durmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, buna benzer daha çok 
kanunlar çıktı. Son defa çıkarılan Katma Değer Ver
gisi Kanununu düşününüz. Kanun daha görüşülürken, 
muhalefet olarak, bilhassa Milliyetçi Demokrasi Par
tisi olarak teklif ettik; «Halkın zarurî ihtiyaç mad
delerinden Katma Değer vergisi almayalım» dedik; 
kabul etmediniz. Arkadan getirdiğiniz bir teklifle, ka-
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nun daha yılbaşında yürürlüğe girecekken, yürürlüğe 
girmeden kanun teklifini değiştirmek zaruretinde kal
dınız, bu sadece sizi değil, inanınız ki, aynı Meclisin, 
yani aynı mozaiğin birer parçası olarak, muhalefet 
partileri olarak bizleri de üzmüştür. Biz isteriz ki, 
Büyük Millet Meclisinden büyük milletimize layık, 
onun ihtiyaçlarına cevap verecek kanunları hep be
raber çıkaralım. Fikirde ayrılık olabilir; müzakere 
usullerinde, konuşmalarda değişik hal ve şartlar ileri
ye sürülebilir ama kanunların, millî iradenin tek ve 
yegâne en yüksek mercii olan bu Millet Meclisinde 
ki müzakeresinde noksanlık olursa, işte o zaman he
pimiz, yalnız milletimize karşı değil, tarihe karşı da 
mesulüz arkadaşlar. (MDP sıralarından alkışlar.) 

Şimdi kısaca arz ettiğim bu hadisat dolayısıyla, 
sayın hükümetimizin genelde Mecliste, özelde muha
lefet partileriyle her demokraside bulunması lazım 
gelen diyalog ve muavenet hususlarında alakasının 
kesilmiş olduğu kanaatindeyim. Böyle bir hükümetin 
badema kalkınma için gerekli kanunları şu Meclisin 
nasıl huzuruna getireceğini ve ne şekilde çıkaracağını 
bendeniz bir hayli merak etmekteyim, inşallah bu 
merakım yerinde değildir. 

Diğer taraftan kanun çıkarmada 'bu usulleri de
neyen ve kendisinin milleti tek başına temsil etme ve 
tek başına, tek parti olarak koalisyonsuz hükümet kur
ma yetkisini milletinden aldığını iftiharla söyleyen 
Anavatan Partisi ve onun Sayın Hükümeti, çıkardığı 
kararnamelerle devlet teşkilatını ve onun taşra teşki
latındaki uzantılarını reorganize etmek hevesiyle, on
ları biçimsiz bir şekil haline getirmekten öteye gide
memiştir. Bu suretle onların sevk ve idaresinden me
sul bulunacak kişileri, memur ve idarecileri tayin eder
ken de açıkça ifade ediyorum, hiçbir partinin içiş
lerine karışmakx benim haddim değil bir vakıa oldu
ğu için söylüyorum - kendi partisinin içinden gelen 
tazyiklere maalesef taviz vermek durumunda kalmış 
ve bu itibarla milletin tek başlı iktidar yaptığı Ana
vatan iktidarı, maalesef koalisyon hükümetine dö
nüşmüştür. 

H. FECRİ ALPASUAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
istirham ederim, bu ne biçim konuşma? Hükümeti 
itham ediyor. 

BAŞKAN — Hayır, burada müdahaleye mucip 
bir husus görmüyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Hü
kümetin icraî faaliyetlerinde görülen bu uygunsuzluk, 
aynı zamanda hükümetin iktisadî faaliyetlerinde de 
her zaman için carî olmuştur. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) - Hükümetin 
şekli değişti de haberimiz mi yok? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Kaya Erdem'in unuttuğu bir hususu, ben iktisadî ha-
diselerdeki çarpık hareketlerine... 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Çorapçıoğlu. 
Hatibin sözü kendisini ilzam eder ve hatibin sö

zünde tahrik edici bir husus görmüyorum. 
Devam ediniz Sayın Çorapçıoğlu. (MDP sırala

rından alkışlar) 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
İktisadî uygulamaların pek çoğu hakkında değerli 

arkadaşlarımız malumat verdiler. Ben sadece hemen 
tespiti mümkün ve hemen ispat edilecek bir iki hu
susa temas edeceğim. Faraza, hükümetin iktisadî po
litikasına girmesi icabeden bazı vergiler, İstihsal Ver
gisiyle, Gümrük Vergisini ilgilendirmektedir. 11 Tem
muz 1984 tarihine kadar ithal edilen gazete kâğıtla
rından alınan Gümrük Vergisi yüzde 15 ve istihsal 
Vergisi yüzde 10 idi. Ceman yüzde 25 tutmakta idi. 
11 Temmuz 1984 tarihinde çıkartılan bir kararname 
ile bu miktarlar yüzde 1 ve yüzde 6'ya indirildi. Yani, 
yüzde 19 nispetinde bir indirim yapıldı. Tarih 11 Tem
muz 1984. Bundan sonra, 14 Temmuz tarihinde ar
kadaşlar, yani tam dört gün sonra hükümet ikinci bir 
kararnameyle bu vergi nispetlerini tekrar yüzde 25'e 
iblağ etti. Şimdi bu dört günlük devre zarfında kimin 
ithal yaptığını, kimin bunlardan müstefit olduğunu 
hükümet yüce Meclisinize veya millete açıklamadık
ça bunun vebali boynunda kalacaktır arkadaşlarım. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

- Yine devam ediyorum, şubat ayının tutanak dergi
lerinde mevcuttur, bir arkadaşımızın sözlü sorusu üze
rine Ticaret ve Sanayi Bakanımız Sayın Cahit Aral 
verdikleri beyanatta, pancar paralarının her hafta şu 
kadar milyar lira olmak üzere nisan ayına kadar öde
neceğini bu kürsüden millete karşı taahhüt ettiler. 25 
Mart seçimlerinde hepiniz memleketinizde idiniz, 
- pancar muhitinde yaşayanlar bilirler - sayın baka
nımızın söylemiş oldukları tarihlerde bankaya mü
racaat edenler para yerine vadeli bonolarla karşılaştı
lar. İşte hükümetin verdiği söz ile bu sözü tutama-
masının arasındaki farkı izah etmek için bunları or
taya koyuyorum. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Hükümetin 
sözü senettir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Tu
tanak dergisi burada, okursunuz. ' 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Paranın faizi de 
dahil mi? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Onun 
hakkında da bir arkadaşımızın sözlü sorusu var, «Ge
cikmeden dolayı gecikme zammı vereceğiz» diyorlar. 
Millet gecikme zammı değil, parasının aslını istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadî sahada da hükü
metin ivicaçh bir yol takip ettiğini, iktisadi dalgalı 
bir seyre bıraktığını bu kısa misallerle görürüz. Esa
sen çok etraflısını mütehassıs olan arkadaşlarımız siz
lere izah ettiler. 

Şimdi, hükümetimiz bütün bunları yapabilmek 
için istediği ve yetki kanunlarına müsteniden aldığı 
yetkilerle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlanma
dık seviyede bir yetkiye sahip olmuştur. Ama buna 
rağmen, görüyoruz ki, halkımızın yaşama düzeyinde, 
hatta ilerisi için değil, ama bugünün sıkıntılarına kat
lanmak için, bir ferahlama, bir rahatlık getirmek için 
herhangi bir tedbir almamıştır. 

Bendeniz 24 Haziran tarihinde bu kürsüden bir 
konuşma yapmıştım, daha sonra diğer arkadaşlarım 
da muhtelif vesilelerle bunu teyit ettiler ve fakir hal
kımızın bilhassa gıda maddeleri bakımından çekmiş 
olduğu sıkıntıyı giderebilmek, süratle artmakta bulu
nan tüberkülozu önleyebilmek ve nihayet sizin vaat 
ettiğiniz mutlu günlere erişebilmeyi temin etmek bakı
mından, mutlaka onların zarurî maddelerine sübvan
siyon tarzında dahi olsa, bir parça yardımda bulun
mak şart idi. Bunu daha sonra kömür babında, odun 
babında tekrar gündem dışı konuşma ile huzurlarını
za getirdiğim halde, hükümette hiçbir hareket görül
memiştir. Hükümet, enflasyonla mücadele etmekte 
haklıdır. Ama hükümet enflasyonla mücadele eder
ken, bu mücadelenin ne kadar zaman sonra biteceği
ni bilmeyen ve çok uzun sürede bittiği takdirde o so
nuçlara, o mutlu olarak vaat ettiğiniz sonuçları gör
me imkânı bulamayan vatandaşlarımızın işte bugün 
çektikleri bu sıkıntıların, kolay hükümet tedbirleriyle 
önlenebilecek sıkıntıların tedbirlerinin alınmamasm-
daki kabahat de yine sayın hükümetimizdedir. 

Hükümetimiz, açıkça söylemek gerekirse, enflas
yonu sadece zamlarla önlemeye çalışmaktadır. Hal
buki, Türkiye'de artık bugün - çok affedersiniz - Baş
bakanımız «Sayın özal» ismi geçtiği vakit «zani» ta
birinin hatıra gelmemesi mümkün olmamaktadır. 
(MDP sıralarından alkışlar) Ve ne zaman Sayın Özal'a 
haddimiz olmayarak sorduğumuzda, boyuna Ahmet 
Vefik Paşanın lades tutuştuğundaki hikâye gibi; «Ak-

32 — 
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lımda, 3 ay sonra, aklımda, 5 ay sonra» demektedir. ı 
Biz Sayın özal ile lades tutuşmadık, hele hele sayın 
milletimizin* hele hele sizin çok değer verdiğinizi ifa
de ettiğiniz ortadireği teşkil eden işçi, memur, küçük I 
esnaf, köylü, emekli ve çiftçinin bugünlerin ağır şart
larına tahammülü yoktur arkadaşlar. Ben, sadece bir I 
partici zihniyetiyle değil, ama bu halkın içinde yaşa- I 
yan bir kişi olarak, onların sizler gibi ıstıraplarını gö- I 
ren bir kişi olarak, hükümetimizden süratle bunlara I 
tedbirler bulmasını ve enflasyonla mücadelesine halkı I 
güçlendirmek suretiyle daha kuvvetle devam etmesi- I 
ni rica ederim. Çünkü hiçbir iktisadî veya siyasî sis- t 
tem insan unsuru olmadan başarıya ulaşamaz. Bunu j 
tarih de göstermiştir ve her şey de bunu ihsas etmek- I 
tedir. I 

Sayın Hükümetimizin en büyük eksikliği bütün I 
iktisadî programlarında bütün iktisadî uygulamaların- I 
da işte o çok değer verdiğini ifade ettiği ortadireği, o I 
insan varlığını mevcudiyet olarak, bir varlık olarak I 
kabul etmemek hatasından ileri gelmektedir. Bu hata 
devam ettiği sürece ortadirek, Hükümetimizin ister I 
enflasyonla mücadele olsun, ister sair iktisadî prob- I 
lemlerin hallinde olsun, isterse siyasî tercihlerinin ta- I 
hakkukunda olsun sadece bir merdiven bir basamak I 
olarak kullanılmaktan öteye gitmeyecektir arkadaşlar I 
ve mutlu günler geldiği vakit - ki bunu temenni ede- I 
riz - göreceksiniz ki, bundan ancak pek az kişinin na- I 
sipleneceği endişesindeyiz. Bugün ortadirek dediğimiz I 
ve memleketin belkemiğini teşkil eden, biraz evvel si- I 
zin programınızda yazılı olduğu şekilde saydığım bu I 
kitle, lazım olduğu vakit sıkılan bir limon kabuğu gi- I 
bi seçimlerde sıkılmış ve şimdi o ağır hayat şartlarıyla I 
başbaşa kendi kaderine bırakılmıştır. (MDP sıraların- I 
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Vatan
daş sizin suyunuzu sıktı. I 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, dava evvel de arz ettiğim gibi. I 
bütçenin mahiyeti itibariyle, esasları itibariyle, ter- I 
cihleri itibariyle ve ayrıca bunlara inzimamen şimdi I 
arz etmeye çalıştığım, bunu 1985 yılında kanunlaştığı I 
takdirde uygulayacak olan sayın hükümetimizin zi'h- I 
niyeti, anlayışı ve uygulamalarından elde ettiğimiz ka- I 
naat dolayısıyla 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa- I 
rısına maalesef müspet rey vermeyeceğiz. I 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Çok lazımdı bize. I 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — An

cak, yüce Meclisin oylarıyla bu bütçe kabul edildiği I 
1 

takdirde bunun bütün milletimize tamamıyla hayırh 
olmasını temenni etmek benim en insanî görevimdir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Buadan ayrı olarak da - sizlerin alkışlarınızı almak 
için konuşuyorum burada - bu bütçenin hazırlanma
sında emekleri geçen bütün memurlarımıza, her ne 
kadar komisyondaki tekliflerimizi muhalefetten, bil
hassa bizim partimizden gelen teklifleri reddetmiş ol
salar dahi, Plan ve Bütçe Komisyonunun bütün par
tilerden teşekkül eden tüm üyelerine mesailerinden do
layı samimi teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Konuşmama burada son verirken, Milliyetçi De
mokrasi Partisi ve şahsım adına hepinizi tekrar derin 
saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çorapçıoğlu. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurtce-

be Alptemoçin; buyurun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 1985 Malî Yılı 
Konsolide Devlet Bütçesi Tasarısıyla 1983 Malî yılı 
kesinhesap kanunu taşanlarının Türkiye Büyük Mil-
!et Meclisindeki görüşülme süresi tamamlanmış bu-
Ummaktadır. Çalışmalarımız sırasında söz alarak de
medi katkılarda bulunan sayın milletvekillerine bu ve-
sieyle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere 12 
Eylül Harekâtından sonra ülkemizde yaratılan hu^ 
rur ve güven ortamı içerisinde yapılan demokratik 
bir genel seçimle iktidara gelen hükümetimizin hazır
ladığı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1983 
Malî yılı kesinhesap tasarıları kanunî süresi içinde 
vasama organına sunulmuştur. Tasarıların yüce Mec
lise sunuldukları 15 Ekim 1984 tarihinden beri önce 
Plan ve Bütçe Komisyonunda ve bilahara yüce Mec
lisimizde sürdürülen uzun, teknik seviyesi yüksek ve 
kapsamlı çalışmaların sonucu bugün alınmış bulun
maktadır. 

Gerçekten bugün yüce iradenize sunulmuş olan 
1985 Malî Yılı Bütçesi ve 1983 malî yılı kesinhesap 
kanunu tasarıları sabırlı, titiz, çalışmalar ve olumlu 
katkılarınızla daha da mükemmelleşmiş ve olgunlaş
mıştır. Bu vesileyle Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 
yüce Meclisinize şükran borcumuzu bir defa daha 
eda etmekten onur duyuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bütçeler bir ül
kenin kaderine, ait oldukları dönemde hükmeden çok 
önemli siyasî dokümanlardır. Bu nedenle bir bütçeyi 
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hazırlayan siyasî iktidarlar o bütçeye ekonomik ve 
sosyal damgalarını vururlar. Bütçe döneminde ülke 
ve millet yararına o bütçeyle gerçekleştirebilecekleri 
niyet ve hedeflerini rakamlara dökerler, büyüklükleri 
objektif olarak tespit ederler. 1985 Malî Yılı Bütçe
siyle Anavatan iktidarı da 1985*te ülkede oluşturula
cak 23 trilyon lira çerçevesindeki bir gayri safî millî 
hâsılanın yüzde 23,4'ünü teşkil eden 5 trilyon 542 mil
yar liralık bir bölümünü ülke yararına, devlet eliyle 
harcama yetkisini almış bulunmaktadır. Bu miktarın 
az veya çok olduğu, 1985 Bütçesinin büyük veya kü
çük olduğu şeklinde uzun uzun tartışmalar yapılmış
tır. Bu aşamada tekrar konunujı teknik ayrıntılarına 
girmeyeceğim. Ancak şunu ifade etmek istiyorum ki, 
bütçe büyüklüğünü empoze eden ekonomik ve sosyal 
şartları dikkate almak, uygulanabilir bir bütçe yap
mak zorunludur. 

1985 Malî Yılı Bütçesi hazırlanırken gayri safî 
millî hâsılada 1985 yılı için öngörülen yüzde 5,5'lik 
reel büyüme hızı, yine bu yıl için hedef alınan yüzde 
25'lik enflasyon hızı, belirleyici faktörler olarak göz 
önünde tutulmuştur. 

1985 Malî Yılı Bütçesi takriben bir yıl önce tasvi
binize mazhar olmuş hükümet programımız ve Be
şinci Beş. Yıllık Plan hedefleri doğrultusunda hazır
lanmıştır. Bir taraftan devletin aslî fonksiyonlarının 
yerine getirilmesi, diğer taraftan da enflasyonla müca
dele etmek gibi hedeflere ulaşmada başarılı olabilmek 
için bütçenin hazırlanmasında gereken titizlik ve öze
nin gösterilmesi gerekmekteydi. Nitekim bütçenin ger
çekçi olması, yeter büyüklükte, samimî bir bütçe ola
rak hazırlanması ve program hedefleriyle tutarlı ol
masına özel önem gösterilmiştir. 

Şu hususu belirtmek benim için zevkli bir görev 
olmaktadır; bütçenin hazırlanmasında dikkatle sağla
nan tutarlılığı, yasama organımızca da korunmuştur. 
Olumlu bazı değişiklikler dışında tasarının belirleyici 
şartlarını zorlayıcı bir istikamette değişikliğe uğraması 
önlenmiştir. Bu bütçe ile ülke ve millet.yararına çok 
olumlu hizmetlerin yapılması mümkün kılınmıştır. 
Gerçekten bu bütçe ile, daha bütçe yılının başından 
itibaren kamu personelinin maaşlarında en az net 
yüzde 21'lik bir artış sağlanacaktır. Bu amaçla 1 tril
yon 325 milyar liralık bir ödenek ayrılmıştır. 

Enerji, ulaştırma, haberleşme gibi altyapı proje
lerine ve öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 
1 trilyon 5 milyar liranın harcanması öngörülmüştür. 

İş ve dış borçların ödenmesi için 1 trilyon 151 mil
yar liranın tahsisi mümkün olmuştur. Şüphesiz, dev

letin, ülkede yaratılan kaynaklardan öngörülen hiz
metlere yönelteceği bölümün ekonomik bir sınırı var
dır. İstikrar politikası izleyen ve bu politikaya büyük 
önem ve öncelik veren hükümetimizin hazırladığı bir 
bütçenin onflasyonla mücadele azmini ve kararlılığı
nı sürdürmesi beklenirdi. Nitekim, 1985 Malî Yılı 
Bütçesi, öngörülen samimî, gerçekçi gelir ve harcama 
hedefleriyle istikrar ağırlıklı bir bütçe olma vasfını 
kazanmıştır. 

Maliye politikamız istikrar hedefini gözeten anti -
enflasyonist bir politika olarak belirlenmiş ve 1985 
Bütçesinde bu politikanın uygulanması sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1985 Bütçesi; uzun bir sü
redir el sürülemeyen vergi sistemimizin çağdaş, âdil 
bir yönde geliştirilmesi amacıyla gösterilen gayretleri 
de yansıtmaktadır. Gelirlerimiz arasında ilk defa yer 
alan Katma Değer Vergisiyle eski 8 verginin kaldırıl
mışı mümkün olmuştur. Katma Değer Vergisiyle; 
Akaryakıt Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar ve Taşıt 
Alım Vergilerinde yapılan değişikliklerin gelir artırıcı 
olumlu etkileri, 1985 Bütçesinin sağlam kaynaklarla 
finansmanı konusundaki hedefimizin somut kanıtla
rıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu ana ka
dar yaptığım açıklamalarla 1985 Malî Yılı Bütçesinin 
temel niteliklerine bir defa datîa kısaca değinmiş bu-

. lunuyorum. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde ayrın
tılı rakamlar ve yüzdeler üzerinde birkaç defa durul
duğu için bugün, bütçenin bu yönlerine temastan müm
kün olduğu kadar kaçınılmıştır. 

Bütçe üzerinde genel görüşlerini ifade eden bazı 
arkadaşlar, hakikaten bizim için çok önemli fikirler 
beyan etmişlerdir. Hemen şunu ifade edeyim ki, biz, 
bir arkadaşımızın söylediği gibi, kuzu postuna bürü
nüp karşınıza çıkan kurt değiliz; biz her şeyimizle, 
bütün samimiyetimizle bütçemizi ve gerçekleri yüce 
huzurunuzda ifade etmekten kıvanç duyuyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ciddiyet, tahammül ve 
Meclise saygı hepimiz için uyulması şart olan vecibe
lerdir. 

Değerli arkadaşlar, 12 Eylül 1980 öncesini kimse 
tekrar hatırlamak istemiyor. İçinde yaşadığımız kötü 
şartları Allah bizlere bir kere daha görmeyi nasip et
mesin. Memleketi tekrar huzur ve güven ortamına so
kan geçiş döneminden sonra, demokratik bir usulle 
yapılan 6 Kasım seçimlerinde işbaşına geçen iktidarı
mız, huzur ve güven ortamının mutlaka sürdürülmesi 
prensibinde kararlılıkla icraatını devam ettirmekte-
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dlr. 67 ilde olan sıkıyönetim, 19 Kasım 1984 tarihin
den itibaren sadece 34 ilde sürdürülmektedir. 19 Ka
sım 1984'ten itibaren 9 ilde olağanüstü hal uygulan
maktadır, 19 Kasım 1984'ten itibaren 24 ilde de.nor
mal hale geçilmiştir. • 

Değerli arkadaşlar, biz huzur ve güven ortamının 
sürdürülmesinde ciddî ve kararlıyız. Belirli bir geçiş 
döneminden sonra tüm yurtta sıkıyönetim uygulama
sı mutlaka kalkacak ve Allah'ın izniyle hiçbir güç. 
memleketimizi 12 Eylül öncesine tekrar sokamayacak-
tır. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, yüce önder Atatürk'ün «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» ilkesine, diğer ilkelerine olduğu 
gibi sıkı "sıkıya bağlıyız. Sadece Arap ülkeleriyle değil 
KOMEKON ülkeleri ve Batı ülkeleriyle de işbirliği
ni sürdürüyoruz. Japonya ile, Çin ile ve Uzakdoğu ül
keleriyle de işbirliğimizi sürdürüyor, dünyada gerek 
ticaret hacmimizin artırılması ve çeşitlendirilmesi VP 
gerekse müteahhitlik ve diğer hizmetleri sunarak da
ha yaygın bir gelişme ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. 
Komşularımızın içişlerine karışmadan onlarla iyi iliş
kilerde bulunma prensibine devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi belki bazı ar
kadaşlarımızın ifade ettiği gibi dört eğilimli kimsele
rin bir araya gelerek kurdukları bir parti olmuştur. 
Ancak, Anavatan Partisinin kurulmasından bu yana 
oldukça uzun bir zaman geçmiştir. Şimdi artık eğilim
ler yoktur, Anavatan Partisi vardır, Anavatan iktidarı 
vardır, Anavatan felsefesi vardır. (ANAP sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Grupta 
konuş, grupta. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Anava
tan Partisine yaptığı icraattan dolayı içeride ve dışa
rıda saldırılmaktadır. Ancak, koalisyon heveslileri iş
tahlarını boş yere kabartmasınlar. Anavatan Partisi
nin bütünlüğünü yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek
tir. (ANAP sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Zarara ortak olunmaz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Çok de
ğerli arkadaşlar, bu kürsüden memura hiçbir şey ve
rilmediği dün enine boyuna iddia edildi. Hükümeti
mizin görüşlerini açıkça ifade etmeye çalıştım, gene 
tekrar ediyorum : Memur, bürokrat, 1>izim memuru
muz, bizim bürokratımızdır, devletin bürokratıdır, 
devletin yönetiminde hükümetimiz işbaşındadır, Hü-
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kümetimiz sadece memur ve bürokrat için değil, mil-
'et için Vardır. İşçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, emek
liyle ve bütün Vatandaşlarımızın müreffeh bir hayat 

sürdürmesi Anavatan Partisinin ödevidir, görevidir ve 
bunu sağlamak için çalışıyoruz. (ANAP sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Faturalı yaşam, katsayı artışlarında gerekli ilerle
meler olmamıştır gibi bazı müphem ifadelerle bazı ar
kadaşlarımız icraatımızı tenkit etmek durumunda ol
muşlardır. Ancak, biz müphem ifadelerle değil, rakam
larla icratımızı gözler önüne serdik, gene de sermeye 
hazırız. 

Değerli arkadaşlar, «Grev haktır, lokavt hak de
lildir» buyurdular. Şimdi önümde Anayasa var, İş 
Kanunu var, müsaade ederseniz onlara beraber ba
kalım. 

Anayasamız 54 üncü maddesinde ne diyor; «Top
lu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık 
çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu 
hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvur
masının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları ka
nunla düzenlenir.» 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan maddenin başlığını da okur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, Anayasa, grevden de bahsediyor, lokavt
tan da bahsediyor. Biri hak biri değil denemez. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Maddenin başlığını oku. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit lütfen müdahale et
meyiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan müdahale etmedim, madem cevap ve
riyorlar, maddenin başlığını da okuyun diyorum. 

BAŞKAN — Müdahale edemezsiniz. Buyurun 
oturun benden size müsaade olmadıkça konuşamaz
sınız yerinizden, Sayın Bayezit lütfen buradaki ahen
gi ihlal etmeyelim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ihlal etmiyorum efendim, «Başlığını oku» dedim. 

BAŞKAN — Buyurun oturun, lütfen Sayın Baka
nı hoşgörü ile dinleyelim. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Ciddiyet, saygı ve sabır hepimiz için geçerli ilke
lerdir, teşekkür ederim. 

— 35 — 
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H. TURAN ÖZTÜRK (Nevşehir) — Herkese na
sip olmaz ama. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, iş Yasasında lokavt tanımlanmıştır; «Ka
nunların tescil ettiği şeyler hak değildir» diyerek ko
nuşulmaması gereken bir husustur. Arz etmek iste
miştim. • 

Hükümetimiz iş barışının idamesi için ne greve, 
ne lokavta lüzum görmeden yapılacak her türlü giri
şimi desteklemek kararındadır. İşveren, işçi, hükümet 
arasında sağlam bir diyalog kurulmasından yanayız. 
Geçtiğimiz dönemleri akıldan çıkarmamak - çok de
ğerli bir konuşmacının ifade ettiği gibi - geçmişte ya
pılan hataları tekrar etmeden, geçmişten dersler ala
rak bu memleketin bekası ve mutlu geleceği için her 
türlü fedakârlığı yapmaya hazır, memleketini seven 
işçilerimiz ve işverenlerimiz bir araya, hükümetimiz
le beraber işbirliği ve diyalog halinde gelecekler ve 
iş barışı mutlaka sürecektir. Yasaları ve maddeleri 
istediğiniz kadar değişik bir şekilde yorumlayınız, 
gerçekleri değiştiremezsiniz. 

Değerli arkadaşlar, Doğu ve Güneydoğu Anado-
luda yapılan icraat, çalışan işçilere verilen haklar, 
orada kurulması teşvik edilen işletmelerle ilgili alınan 
kararlar hepimizin malumudur. Değerleri, rakamları 
tekrar tekrar bilgilerinize sunup sabrınızı inanınız ta
şırmak istemiyorum; ama bir gerçeği vurgulamak is
tiyorum. Çok değerli bir konuşmacı buyurmuşlardır: 
«Yapılan barajlar, açılan tüneller, devam eden yollar 
iktidarınız döneminden çok önce başlamıştır.» Doğ
rudur. Bunları başlatanları şükranla yâd ettiğimizi de 
dün açık bir şekilde ifade etmiştim. 

Ancak değerli arkadaşlar, başlamak çok önemli
dir de devam etmek, milyarları toprağa gömmeden 
bir an evvel bitirmek ve halkın istifadesine sunmak 
çok daha önemlidir. Biz iktidar olarak başlamış, se
nelerce maalesef bitirilememiş ve bu memleketin mil
yarlarının toprağa gömülmesine sebep olmuş yatırım
ları süratle bitirmek kararındayız. İnşallah o çok 
muhterem kişilerin başlattığı, o büyük eserleri bitir
mek bize nasip olur, Türk Milletine nasip olur, he
pimiz bu büyük değerlerin milletin istifadesine sunul
muş olmasından iftihar duyarız, kıvançlı oluruz. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Efendim «İş bilici, iş bitirici bir iktidardan icraat 
diye bir şey göremediklerinden» bahsettiler. Sayın 
Başkan müsaade ederseniz bir paket olacak o paketi 

aldırabilir miyim? (HP sıralarından «Yeni bir zam 
paketi mi?» sesleri). Bu paketi bir kere daha dikkat
lerinize arz etmek istiyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Zam paketi, zam... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımız 
bir basın toplantısı yaptı ve bu toplantıda, geçtiğimiz 
dönem içinde çıkartılan kanunları, kararnameleri, 
tebliğleri gösterdi. Bakınız ciltler dolusu kitaplar teş
kil edecek kanunlar çıkartılmıştır, kararnameler çı
kartılmıştır. Bu kanunları yüce Meclisiniz çıkardı. 
Bu kararnameleri ve kanunları sizin içinizden çıkan, 
sizin güvenoyunuzu almış hükümetiniz çıkardı. Bu 
yapılanları da reddedemeyiz. Bunlar sizin ve milletin 
malı olmuştur değerli arkadaşlar. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Rafa 
koy, rafa... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Kendi 
kendinizi ve hükümetimizi inkâr edemezsiniz. (HP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, 1985 yılının sosyal içeriği olmadığı, bir 
rakamlar manzumesi olduğu, bazı kesimlerin mağdur 
edildiği tekrar tekrar ifade edildi. Biz diyoruz ki, 
kaynakları bulmadan, gelirleri iyice sağlama alma
dan, harcamalar yapmak mümkün müdür? Bazı ke
simlere zam yapalım, bazı kesimleri, kaynaklarını hiç 
bulamamış iken sübvanse edelim. Ne yapalım?.. Eski 
dönemlerde olduğu gibi para basalım, enflasyon do
ludizgin gitsin ve ondan sonra, bazılarını biz mem
nun ettik; ama enflasyona engel olamadık, pahalılığın 
önüne geçemedik, diyelim. Acaba bu mu istenmek
tedir? Ben hiçbir arkadaşımın, bu istikamette bir di
lek beyan edeceğini zannetmiyorum değerli arkadaş
lar. 

Değerli arkadaşlar, gerek seçim beyannamesinde, 
gerek hükümet programımızda ve gerekse her fırsat
ta, memleketimizin içinde olduğu zor koşulları ve 
Anavatan iktidarının hedef olarak seçtiği 6 önemli 
unsuru ifade ettik. Bunlar: İşsizlik, konut sorunu, 
enflasyon, huzur ve güven, bürokrasinin ortadan kal
dırılması gibi esaslardı. Hepimiz pekâlâ biliyoruz ki, 
memleketimizin en büyük sorunlarından bir tanesi 
işsizliktir. İşsizlik dünün, bugünün ve yarının sorunu 
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değil; işsizlik, senelerin, hatta belki de yüzyılların so
runudur. Yönetimlerdeki istikrarsızlık, ekonomik po
litikalarda çizilen zikzaklar, politik endişeler ve daha 
belki başka nedenlerle istihdam sorununa kalıcı, man
tıkçı çözüm yollan maalesef bugünlere kadar getiri
lememiştir. Gayet basittir; işsizliği çözmek için yatı-
rınjı yapmak lazım. Peki, yatırım yapmak için ne la-
zınjı? Yatırım yapmak için para lazım. Parayı nasıl 
bulacağız? Yine bir usul var; paraları 'basabiliriz, ya
tırım yapıyoruz deriz, ondan sonra yine enflasyon 
başlar. O halde bir yol bulmak lazım, ödemeler den
gesini bozmadan, enflasyonu hızlandırmadan yatırım 
yapabilme imkânlarını sağlamak ve yeni kurulacak 
tesislerde binlerce, yüzbinlerce1 insana iş imkânı sağ
lamak. Bu nasıl olacaktır? Bunu sağlamanın önemli 
yollarından bir tanesi, iç ve dış tasarrufu sağlamak, 
bir| diğeri, dış krediler almak ve bunu akılcı bir şekil
de yatırımlara yönlendirmek, bir diğeri de, ithalat 
hacmimizi artırmak suretiyle hem üreticimizin malı
nın iyi fiyatlarla satılmasını temin etmek, hem de dış 
gelirlerimizin miktarını artırmaktır. 

Değerli arkadaşlar, ihracat hacmimizin artırılma
sı için elimizden geldiği kadar çalıştığımızı biliyorsu
nuz. Biraz sonra ihracatla ilgili bazı başka bilgiler 
de arz edeceğim; ama düşündüğümüz bir başka usul 
de, gene ödemeler dengesini fazla bozmadan istihdam 
yaratacak bir başka kaynak; en önemli sorunlardan 
bir tanesi, konut sorununa el atmak idi. 

Geçtiğimiz dönemlerdeki bütçelere baktık. Geçti
ğimiz dönemlerde konut sorunu için ayrılmış 10 mil
yarlar, 20 milyarlar; nüfusu 50 milyonlara varmış 
bir Türkiye için yeterli rakamlar değildir, dedik. Bu 
sorunu çözebilmek için çok daha büyük meblağların 
tahsis edilmesi lazımdır ve bunun için de, hepinizin 
pek iyi bildiği gibi, Konut Fonunu ihdas ettik. 

Değerli arkadaşlar, konut sorununa önem ver
mekle çok önemli iki meseleyi hallediyorsunuz. Bir 
tanesi, konut açığını kapatıyorsunuz, bir diğeri de; 
bu konutları yaparken büyük bir istihdam imkânı ya
ratıyorsunuz. Pekâlâ biliyoruz ki, inşaat sanayiinde 
çalışan pek çok yan sanayi vardır. Eğer yapılan ko
nut miktarını artırırsanız, inşaat sayısı artarsa, bu 
sanayide' çalışan diğer sanayi kolları da çalışmalarını 
artıracaklardır. Boya yapan, doğrama yapan, çivi ya
pan, tuğla - kiremit yapan yüzlerce ve binlerce fab
rika bugünlere gelinceye kadar maalesef düşük ka
pasitelerle çalışıyordu. 

Eğer konut inşaatı artırılır, hızlandırılırsa, bu fir
malar da kapasitelerini artırmak suretiyle ek istihdam 

imkânları sağlayacaklardır. Bu fabrikalarda üretilen 
inşaat malzemeleri inşaatlara, şantiyelere taşınacak, 
böylece bugünlere gelinceye kadar büyük bir iş nok
sanlığı çeken nakliyecilerimiz yeni imkânlara, yeni 
istihdam imkânlarına kavuşacaklardır. Bu hareket 
başlamıştır. Son geçtiğimiz" üç ayda Konut Fonun
dan, son üç yıldakinden daha fazla kredi verildiği bu
rada ifade edilmiştir. 1985 yılında inşaat imkânları 
daha da artacaktır. İnşallah 1985 ve sonraki yıllar 
Türkiye'si bir şantiye haline gelecektir, memlekette 
büyük bir hareket olacaktır ve gene inşallah büyük 
bir bereket olacaktır arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
«İnşallah» sesleri, alkışlar). 

Bir değerli arkadaşımız soruyor; «Acaba yabancı
lar bizi neden beğeniyor? Biz mallarımızı çok ucuza 
satıyoruz, mallar ucuza gidiyor. Tabiî ki, dışarıdaki
ler de bu ucuz malları almak için sırtımızı sıvazlıyor, 
aferin çocuklar siz iyi yapıyorsunuz, bu ucuz malla
rı biz alalım diyorlar» diyor. 

Değerli arkadaşlar, dünya ticareti, çok hassas den
gelerin gayet titizlikle idare edilmesi gereken bir ti
carettir. Burada, mallarını pazarlamak için değil şir
ketler, ülkeler yarışmaktadır. Ülkeler, ihracat yapan 
şirketlerine büyük sübvansiyonlar yapmaktadırlar, 
birtakım imkânlar sağlamaktadırlar. Bugün tenkidi
ni yaptığımız vergi İadesi oranları, bazı ülkelerde çok 
çok yüksek mertebelerdedir. 

Acaba bu ülkelerde mal satabilmek için çalışmak, 
çırpınmak; sadece mal değil, birtakım müteahhitlik 
hizmetleri yapmakta başarılı olmak, birtakım hiz
metler satabilmek üzülünecek, düşünülecek şeyler mi
dir? Ben şahsen bütün arkadaşlarımın, Türkiye'nin 
yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarıları ifti
harla ve takdirle izlediğine inanıyorum. Bunun aksi
ni düşünmek mümkün değildir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Halıcılara sor halıcılara.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir değerli arkadaşımız borçların erte
lenmesinden bahsetti. Buyurdular ki, «Bizim şu ka
dar dış borcumuz vardır. Mademki hükümetin dışa
rıda itibarı artmıştır, bu hükümet beğenilmekte, sö
zü geçmektedir. O halde, biz gidelim dış borçları er
teleyelim. Diyelim ki, bizim biraz ferahlamaya ihti
yacımız var, siz bizim borçlarımızı erteleyin ve 1985 
Yılı Bütçesinde böyle bir erteleme bütçesi öngörerek 
feraha kavuşalım.» 
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Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi iktidarı içe
ride ve dışarıda verdiği sözü tutan bir iktidardır; tu
tarlı bir iktidar olarak da icraatına devam etmekte 
kararlıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Senelerce uğraşır dışarıda bir mertebeye gelirsi
niz, itibarınızı belli bir seviyeye çıkartırsınız; ondan 
sonra tutarlılığınızda bir vazgeçme, bir değişiklik 
olur, her şeyi kapatabilirsiniz. Yeniden aynı seviyeye 
ulaşmak 5 - 6 seneden önce olmayabilir. Kaldıki, borç 
ertelemelerine ancak ekonomileri bozuk olan ülkeler 
müracaat ederler. Bazan çok şükranla veya heyecan
la yad ettiğimiz, harcamaların gayrî safi milli hâsı
laya oranı ne kadar güzeldi, büyüktü dediğimiz o 
enflasyonun doludizgin koştuğu ve ekonomimizin 
maalesef çok kötü olduğu günlerde biz de gidiyor ve 
borç ertelemesi için kapı kapı dolaşıyorduk; ama o 
günlerde bize bir tanker fuel - oili borç vermek du
rumunda değillerdi bazı ülkeler. Biz, yardım paketi 
için küçücük ülkelere muhtaçtık; ama Allah'a çok 
şükür o günler geçmiştir. Türk ekonomisi sağlam te
meller üzerine oturmuştur. Bizim ufacık ülkelerden 
borç istemek durumumuz kalmamıştır. Türk Hükü
meti iç ve dış borçlarını ödeyecektir, saygınlığı de
vam edecektir ve inşallah daha büyük imkânlar ya
ratılarak, dış kaynakları alıp memleketimizin istifa
desine sunabilmek için büyük yatırımlar gerçekleşti
rilecektir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — İnşallah 
70 sente muhtaç olmayacağız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — İnşallah 
sayın milletvekilim.' Ben de canı gönülden inanıyo
rum, sizi destekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir sistemi başlattığınız zaman 
pek tabiîdirki bazı teşvik tedbirlerini de beraberinde 
getirmek mecburiyetindesiniz. Dolar ikâmesi üzerine 
kurulmuş olan bir zamanların ekonomisi, bugün ih
racata yönelik, dış pazarlara açık bir ekonomi olmak 
durumundadır. Biz bugün sadece sanayi ürünlerimizi 
değil, zirai ürünlerimizi de pazarlamak durumunda
yız. İhracatı teşvik için bir «Vergi iadesi sistemi» ku
rulmuştur. Bu vergi iadesi miktarları geçtiğimiz yıl
larda tenkit edilebilir mertebelerde olmuş olabilir; an
cak sistem oturmaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi, 1984 yılında bir iyileştirme 
dönemine girilmiştir. 1984 yılının Nisan ayında ihra
catta vergi iadesi yüzde 80 oranına indirilmiş, 1 Ey
lül 1984'te de bu oran yüzde 55'e düşürülmüştür. Hü-
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kümetimiz artık ihracatı sadece vergi iadesi ile değil; 
ancak ithalatta ve ihracattaki duvarları kaldırmak, 
günlük kur politikalarını izlemek ve politikada istik
rar, kararlılık ilkesini getirerek desteklemektedir. Al
dığımız tedbirlerin 1985 yılında da devam edeceğini 
bu vesileyle huzurlarınızda arz etmek istiyorum.. 

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz şimdi de 
biraz çiftçilerle ve üreticiyle ilgili olan konulara de
ğinmek istiyorum. 

Birçok değerli arkadaşımız «Destekleme fiyatları 
enflasyon oranlarının altında kalmıştır» buyurdular. 

1983 yılında tarımsal destekleme fiyatlarındaki 
ortalama artış yüzdesi, yüzde 24,3 olarak gerçekleş
miştir. 1984 yılında bu oranın yüzde 41 olması bek
lenmektedir. 

1984 yılında buğdayda yüzde 58,6, arpada yüzde 
109,5, çavdarda yüzde 144,4, pamukta yüzde 68,4, 
ayçiçeğinde yüzde 55,7, soya fasulyesinde yüzde 50,8 
oranında fiyat artışı olmuştur. Arz ederim. 

Değerli arkadaşlar, destekleme alımları nedeniyle 
üreticiye olan borç durumunda enteresan rakamlar 
ifade edilmiştir. Pek tabiîdirki, bu rakamların günü 
gününe değişmesi, bugün ifade ettiğimiz borç veya 
alacak miktarının yarın aynı olmaması bir hakikat
tir. Ama ben size belirli tarihler itibariyle bazı ra
kamlar vermek istiyorum. 

6.12.1983 tarihi itibariyle, 1983 yılında yapılan 
alım tutarı toplam 178 milyar liradır, ödenen miktar 
85 milyar olup, 93 milyar 551 milyon lira 1984 yılı
na devredilmiştir. Bu 93 milyar 551 milyonun, şeker 
pancarı borcu olan 63 milyarının dışındaki bütün 
borçlar ocak ayında ödenmiştir. Geri kalan pancar 
borcu da mayıs ayına kadar belirli taksitler halinde 
ödenmiştir. 

Bazı arkadaşlarımız pancara ödeme şeklini tenkit 
ettiler. Ancak şunu hatırdan çıkarmamak lazım de
ğerli arkadaşlar; tenkidi yaparken biraz yapıcı olmak 
lazım. Geçtiğimiz dönemlerde çiftçinin pancar borcu 
ertesi senenin yıl sonuna kadar süregelirken, iktidarı
mız mayıs ayında bu borçları bitirivermiştir; ama 
taksit taksit ödemiştir; ama peşin ödemiştir; fakat 
bir sistem dahilinde ödemiş ve borçlarını mayıs ayın
da bitirmiştir. 

14.12.1984 tarihine kadar yapılan alım tutarı 223 
milyar 533 milyon liradır. Buna karşılık, geçen sene
den devredilen de dahil, yapılan ödeme 118 milyar 
463 milyondur. 14.12.1984 tarihi itibariyle çiftçiye 
borcumuz 100 milyar 70 milyon liradır. Bunun 69 
milyar 866 milyonu şeker pancarı ile ilgilidir. 

38 — 
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Çay konusundaki durumu daha önce huzurlarınız
da ifade etmiştik. 

O tarihteki kuru incir borcu 437 milyon, kuru 
üzüm borcu 463 milyon, pamuk borcu 7 milyar 955 
milyon, yeşil çay borcu 20 milyar 43 milyon. 

Değerli arkadaşlar, pancar ve çay dışındaki di
ğer borçlar belli bir sistem içinde ödenmektedir. Çift
çi malını teslim etmekte, belli bir süre içinde de ala-̂  
cağını tahsil etmektedir. Eskiden olduğu gibi, malını 
teslim edip de aylarca sonra (Pancar ve çay dışında) 
alacağını tahsil eden hiçbir çiftçimiz yoktur; pancar 
ve çay dışında hiçbir borcumuz yoktur. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Onlar yeter. (HP sıralarından «Üzüm, üzüm» sesle
ri). 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Üzümü 
takdim edeyim efendim : Üzüm borcu 14.12.1984'te 
463 milyon. Ödemeler devam etmektedir, mal teslimi 
olmaktadır, borç ödenmektedir. Bu hadise bir alışve
riştir; statik bir rakam olamaz. Bazen hiç borcunuz 
olmayabilir, bazen borcunuz iki misline çıkabilir. 

Değerli arkadaşlar, bir arkadaşımız; «Tarım ürün
lerinde artış yoktur. Tarım ürünleri için yeni pazar
lar bulunacağı vaat edilmişti, yeni pazarlar buluna
mamıştır» şeklinde bir ifade de bulundular. 

Değerli arkadaşlar, 15.11.1984 tarihi itibariyle 
gayrî safî milli hâsılamız yüzde 5,7, gayrı safî yurt 
içi hâsılamız yüzde 5,9 • gibi bir artış gösterecektir. 
Bu artışlar içinde tarımdaki artış oranı yüzde 3,6'dır. 
Azdır veya çoktur, bu tartışılabilir; ama «Tarımda 
artış yoktur» iddiası yanlıştır. 

Değerli arkadaşlar, «Yeni pazarlar bulunamamış
tır» şeklinde ifade de bulunan arkadaşımıza ufak bir 
açıklama yapmak istiyorum. Sebze ihracatımız; Avus
turya, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaris
tan, Dubai, Hindistan, Irak, İngiltere, Malta ve İs
veç'te artmıştır. Sebze konusunda Tayvan, Ekvator 
ve Fas yeni pazar olarak çıkmıştır. 

Malumunuz olduğu üzere, Batı Almanya, Avus
turya, Belçika, Kuveyt, Lübnan, Portekiz ve Suudi 
Arabistan bizden patates alan ülkelerdir; ama Bulga
ristan, Malta ve Tunus yeni patates alıcısı ülkeler 
olarak karşımıza çıkmıştır. 

Kuru fasulyede Belçika, Cezayir, ingiltere ve 
Malta yeni pazarlarımızı teşkil etmektedir. 

Greyfrutta yeni pazarlar olarak Belçika, irlanda 
ve isveç ortaya çıkmış; Batı Almanya, Bulgaristan, 
Fransa, Hollanda, ingiltere ve Romanya'ya ihracat 
imkânları artırılmıştır. 
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Antep Fıstığı ihracatı Batı Almanya, Belçika, 
Fransa, İrak, ispanya, Lübnan ve Suudi Arabistan' 
da devam etmiş, Mısır ise yeni bir pazarımız olmuş
tur. 

Armutta Fransa ve İtalya yeni pazarları teşkil et
mektedir. 

Kavunda Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan ve 
Ürdün ihracatımızın arttığı ülkelerdir. 

Değerli arkadaşlar, hükümetimiz zirai ürünlerimi
ze de yeni pazarlar bulmak için çalışmalarına devam 
etmektediir. Yeni pazarların bulunması, yeni iş im
kânlarının sağlanması, ihracat hacmimizin artırılma
sı ve çeşitlendirilmesi üreticimizin yüzünü güldüre
cek olaylardır. Üreticimiz her geçen sene, bir önce
ki seneye göre mahsulünü daha iyi fiyat ve şartlarla 
satma şansına sahip olmaktadır. Bugün Karacabey' 
in domatesi sadece Bursa'da veya İstanbul'da değil; 
ama aynı zamanda Suudi Arabistan'da, Cidde'de, Ri-
yad'da, aynı zamanda Kuveyt'de, Bahreyn'de ve di
ğer arap ülkelerinde satılırken; diğer yandan Avru
pa'da, Hollanda'da, Batı Almanya'da pazarlanmak-
tadır. Tabiîki üreticimiz malını daha iyi şartlarla sa
tabilecektir. Ancak biz, her zaman bir denge unsuru 
olması için ithalat imkânlarını da açık tutuyoruz. 

Aşırı fiyat artışı yapmak isteyenler, spekülasyon 
yapmak isteyenler, geçtiğimiz günlerde gördüğümüz 
gibi, bundan böyle hep sürprizlerle karşılaşacaklar
dır. 

Muz meselesi, peynir meselesi bu kürsüden çok 
ifade edildi. Artık Türkiye için muz ithali, peynir it
hali bir mesele olmaktan çıkmıştır. Nerede spekülas
yon var ise, nerede karaborsa, nerede kaçakçılık var 
ise, ekonomik tedbirlerimiz orada vardır. Bu vesiley
le hem üreticimizin malını iyi pazarlamasını sağla
mak, iyi fiyatlar ve şartlarla satmasına imkân ver
mek, hem de tüketicinin hakkını korumak ve kolla
mak hükümetimizin görevidir. 

Değerli arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
ve istanbul Ticaret Odasının endekslerindeki farklı
lıktan bahsettiler. Haklıdırlar. Şöyle bir bilgi yerme
yi görev addediyorum : 

'Değerli arkadaşlar, bu endekslerin farklı olmala
rının birtakım sebepleri vardır. Her şeyden önce en
dekslerin hesap edilmesinde göz önünde bulunduru
lan maddelerin sayısı farklıdır. Hazine 450, Devlet 
istatistik Enstitüsü 2 'bin, İstanbul Ticaret Odası 94 
mal üzerinde çalışma yapmaktadır. Ayrıca, hesaplan
malarda maddelerin ağırlıkları farklıdır; Hazinenin-
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kinde tarımsal maddeler, Devlet istatistik Enstitüsü-
nünkinde ise sanayi maddeleri ağırlıklıdır. Fiyat top
lama yerleri ve ay içindeki fiyat toplama zaman
ları farklıdır. Dolaylısıyla çıkarılan bu endeksler bir
birlerinden çok farklıdır. «Hükümetin değişik resmî 
organları değişik rakamlar vermektedir; hükümet için
de bir tutarlılık yoktur» diyen arkadaşlar bunu iyi
ce bilmelidirler. Bu rakamların hepsi birtakım veri
lere istinat ederek çıkartılan rakamlardır. Bu rakam
ları birbiri ile belki mukayese etmek hatalı oluyor. 
Bu rakamları bir önceki dönemlerle mukayese et
mek; ama bu rakamlardaki gidişatı, bu rakamlardaki 
eğilimleri iyi tespit etmek önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız, yıl so
nu tahminleriyle bugüne kadar gerçekleşen rakamla
rın arasında çok büyük farklar olduğu, kısa zaman 
içinde bu farkların kapanamayacağını ifade ettiler. 
Bazı rakamlar vermek istiyorum : 

1982 yılında yılbaşı ödeneği 1 trilyon 805 milyar 
iken, harcama miktarı 1 trilyon 658 milyar olmuş
tur. Yıl sonu ödeneği ise 2 trilyon 75 milyar. Harca
maların yılbaşı ödeneklerine oranı yüzde 91,8; har-. 
camaiların yıl sonuna oranı yüzde 80. 

Bu rakamlar 1983'te ki harcamaların yılbaşı 
ödeneğine oranı yüzde 95,2; harcamaların yıl sonu 
ödeneğine oranı yüzde 84,1 olarak gerçekleşmiştir. 

1984'te harcama tahmininin yılbaşı ödeneğine ora
nı yüzde 94,3 olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yıl 
sonu ödeneğine oranının yüzde 81 olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilmektedir. 

19»84 yılında yıl sonu gelir-tahminimiz 3 trilyon 
460 milyar, yıl sonu gider tahminimiz 3 trilyon 850 
milyardır. 

Giderlerde 1983 yılında ocak-eylül oranı yüzde 
56,6, ekim-aralık oranı ise yüzde 43,4'tür. Demek ki, 
yıl sonunda giderlerde belli bir artış oluyor. Gelir
lerde de benzeri bir durum var. Burada da ocak-ka-
sım itibariyle gelirlerimiz 1983 yılında yüzde 85,5, 
aralık ayında da yüzde 14,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Eğer 1984'e bakacak olursak, buna benzer oranlar 
karşımıza çıkmaktadır; ocak-kasım gelirler oranı yüz
de 84,1'dir. Aralık ayında da yüzde 15,9'luk bir kıs
mın gerçekleşeceğini ve gelirler 'beklentilerinin tah
minler paralelinde Olacağını ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, hepiniz takdir edersiniz ki, 
yıl sonunda belirli bazı işlemler tamamlanmaktadır'; 
bazı mahsuplar yapılmaktadır, bazı kesinhesaplar çı
karılmaktadır, birikmiş ödeneklerin transferleri yıl so
nunda gerçekleşmektedir. Zannediyorum, 1984 sonu 

itibariyle gelir ve gider tahminlerimizde çok büyük 
ölçüde aksamalar, değişiklirler olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 1985 Yılı Bütçesi iktidarımızın 
hazırladığı ve Yüce Meclisin takdirlerine sunduğu ilk 
bütçedir. Bu bütçenin savunulması, bu bütçe iâe ilgili 
açıklamaların yapılması bana nasip olmuştur. Gerek 
Plan ve Bütçe 'Komisyonunda ve gerekse huzurlarınız
da yaptığımız çalışmalar benim için fevkalade önem
li, eğitici ve başarılı geçmiştir. Bu çalışmalara gerek 
komisyon üyeleri ve gerekse siz değerli milletvekille-
rimiz büyük 'bir sabırla, 'büyük bir özveriyle katıl
dınız; fikirler burada açık yüreklilikle tartışılmıştır. 
Bakanlığım olarak, burada sarf edilen her söz, açık
lanan her fikir büyük bir ciddiyetle ve önemle ele 
alınacak; bakanlığımız teşkilatının daha iyi bir hale 
getirilmesi için ve icraatımızın özlenen bir seviyede 
olması için dikkatle takip edilecek örnekler alınacak
tır. 

Değerli arkadaşlar, 1985 Yılı Bütçesinin huzur 
içinde ülkemize ve yüce milletimize refah ve mut
luluk getirmesini diler, hepinizi içten saygılarımla 
selamlarım; sağolunuz, var olunuz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, şahıslar adına konuşmalardan 
sonra Saym Başbakanımız hükümet adına açıklama
lara devam edecekler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, soru sorabilecek miyiz? 

IBAŞKAN — Bir dakika efendim, 
Sayın Başbakan görüşmeye şimdi devam edebilir

ler. Şahıslar adına konuşmalar içtüzüğün 87 nci mad
desine göre cereyan edecektir ve son olarak iki sa
yın milletvekiline söz verilecektir; lehte ve aleyhte ol
mak üzere. Yalnız, Sayın Başbakan bütçenin oylan
ması bittikten sonra, teamüle göre, teşekkür maka
mında bir görüşme yapabilirler. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Şimdi açıklama yapabilirler mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdi konuşma yapmanız mümkün
dür, buyurun efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet adına 
söz almamın sebebi, iki konuya açıklık getirmek 
içindir. 

Konuşmacı arkadaşlarımdan bir tanesi, konuşması 
sırasında bizim kanunları aceleye getirdiğimiz misa-
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üne biraz talihsiz bir örnek verdi. O da, Mahallî İda
reler Seçimleriyle ilgili Kanundur. 

Hepiniz çok iyi 'bileceksiniz, bu Kanun Meclisi
mizden geçerken, aynen 6 Kasım 1983 genel seçim
lerinde uygulanan esas kabul edildi. O esas da şuy
du : Listeler tam olmak kaydıyla herhangi bir se
çim bölgesinden; ancak tam olduğu takdirde o par
tinin o bölgede seçime girme kaydı vardı. Bu, 6 Ka
sım 1983 genel seçimlerinde bütün partilerimizin uy
duğu bir kaidedir. Nitekim, Mahallî idare Seçim
leri Kanunu da bu esaslar dahilinde çıkarıldı. Yoksa, 
aceleye gelmiş bir hadise değil. 

Sonra niye değiştirdik? Hepiniz çok iyi hatırla
yacaksınız, yine muhalefete mensup milletvekilleri, 
şurada oturduğum yerde bana ve arkadaşlarıma gel
diler ve «Eğer bu madde bu şekilde kalırsa biz bir
çok yerde seçime giremeyecek durumdayız, bize yar
dımcı olunuz» dediler. Biz de bu yardımı yapmayı 
doğru gördük ve yine zannediyorum üç parti gru
bunun müşterek imzasıyla bu Kanun burada o deği
şikliğe bir gecede uğramıştır. 

Onun için, bu konunun 'buraya bir misal olarak 
getirilmesinin doğru olmadığını özellikle ifade etmek 
istiyorum. Acele ettiğimiz konular vardır; ama hep 
milletin hayrına olan işlerde acele etmekteyiz. 

Muhterem' milletvekilleri, önemli olan diğer bir 
konu da, bugün gerek Millet Meclisimizde, gerek
se basınla ilgili bir toplantıda ve gene muhtelif ve
silelerle basınımızda yer alan TRT konusudur. Bu 
konuda da bazı açıklamalar yapma durumundayım. 
Şimdi evvelemirde TRT Kanunu 'bizim zamanımızda 
hazırlanmış bir kanun değildir. TRT Kanunu biz
den evvelki dönemde hazırlanmış bir kanundur. Bu
nu söylerken, kanunun yanlış veya doğru olduğunu 
iddia etmiyoruz. Bu memlekette 12 Eylül ortamına 
geldikten sonra, Millî Güvenlik Konseyi yönetimi, 
başta Anayasa olmak üzere bazı kanunlara çok önem 
vermiş; Türkiye'nin bir daha 12 Eylül öncesine dön
memesi için bu kanunlarda gerekli düzenlemeleri o 
espri altında yapmıştır. Nedir bu kanunlar? Bir ta
nesi YÖK Kanunu. Bu Kanuna birtakım itirazlar 
oluyor; ama önemli kanunlardan biri. Diğeri han
gisi? Sendikalarla ilgili kanunlar, cemiyetlerle ilgili 
kanunlar; onları yasaklayan veya nizama sokan ka
nunlar. Yine bu kanunlardan bir tanesi de Türkiye 
Rdyo-Televizyon Kurumuyla ilgili kanundur. 

Şimdi, siyasî iktidarların bu kuruma gerekli şe
kilde; yani ters bir şekilde müdahale etmemeleri için, 
TRT Kanunu hazırlanırken 'bakınız yayın esaslarını 

tespit eden bir Yüksek Kurul kurulmuş. Yani TRT' 
yi esas idare eden bir kurul kurulmuş. Bu kurul na
sıl meydana getiriliyor? Türkiye Radyo-Televizyon 
Yüksek Kurulu üyelerini ve nasıl seçildiklerini anla
tayım ; 

«Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayın
ları için millî' siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, bu 
Kanunda belirtilen götev ve esasların uygulanması
nın gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak 
maksadıyla Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Ku
rulmuştur.» Kanunun maddesi bu. 

«Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; yaş haddi 
hariç, Devlet memuru olma şartlarım muhafaza eden 
ve yükseköğrenim mezunu olan aşağıdaki oniki üye
den meydana gelir : 

a) Cumhurbaşkanınca doğrudan atanacak üç 
üye, 

b) Bakanlar Kurulunca birisi basın mensubu ol
mak üzere eğitim ve iktisat alanlarında veya hizmet
lerinde temayüz etmiş kişiler, arasından atanacak üç 
üye, 

c) Millî Güvenlik Kurulunca seçilecek ve Ba
kanlar Kurulunca atanacak bir üye, 

d) Yükseköğretim Kurulunca elektronik ve hu
kuk bilimleri alanlarında temayüz etmiş kişiler ara
sından gösterilecek dört aday içinden Cumhurbaşka
nınca seçilecek iki üye, 

e) Atatürk Kültür, D:' ve Tarih Yüksek Kuru
mu Yönetim Kurulunca kültür ve sanat dallarında 
temayüz etmiş kişiler arasından gösterilecek altı aday 
içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye.» 

Şimdi bu hesaba göre 12 tane üyenin ancak 3 
tanesini Bakanlar Kurulu seçmektedir. Bakanlar Ku
rulunun imzaladığı kararnamelerde Sayın Cumhur
başkanının da imzası olduğunu unutmayalım. . 

Yönetim Kurulunun tertip tarzı : 
«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim 

Kurulu için oniki, (Bunu kurul gösteriyor) Genel Mü
dürü için üç aday tespit ederek Bakanlar Kuruluna 
sunmak.» Yani genel müdür için 3 adayı tespit et
mek bizim elimizde değildir. Söylediğim bu Yüksek 
Kurul 3 tane adayı getiriyor. Bakanlar Kurulu bu 
3 aday arasından seçiyor Genel Müdürü. Yönetim 
Kurulu da, aynı şekilde l.\aday arasından seçilmek
tedir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Aşırı sürat yapıyorsa suç şoförde mi, sürücüde mi 
Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen müdahale et
meyelim; hatibi dinlemek durumundayız,. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Simdi müsaadenizle meşhur 19 uncu maddeyi de bir 
okuyalım : 

«MADDE 19. — Türkiye Radyo - Tölevizyon 
Kurumunun yayın esaslarına uymak, cevap hakkı 
doğuracak nitelikte olmamak ve siyasî çıkar amacı 
taşımamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla yü
rürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşa
bilecek Hükümet uygulamalarının; gerekçelerinin, 
yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamu
oyuna beriimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve 
tölevizyon programları, Hükümet tarafından Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu dışında hazırlanır ve 
Kurum tarafından haber bültenleri dışında yayınla
nır ve bu yayının Hükümet uygulamasının tanıtıl
ması olduğu y«»yın sırasında belirtilir. Bu yayınların 
yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Hükü
met bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı 
otuz dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kullana
bilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay sürelerine 
eklenemez.» 

«Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faa
liyetlerinin yayınlanması» konusundaki 20 nci mad
deyi biraz sonra okuyacağım, 

Şimdi efendim, bizim yaptığımız bu 19 uncu mad
deye aynen uymaktadır; bu maddeye aynen uyuyo
ruz. Hiçbir şekilde buradan parti propagandası ya
pılmamıştır. Eğer o manada bir mesele olmuş olsay
dı; aynı kanunun bu maddesindeki «Cevap hakkı 
•doğuracak nitelikte olmamak» hükmüne göre mah
kemeye gidilmiştir, mahkeme o kararı; yani istenilen 
kararı vermemiştir. Tekrar mahkemeye gidilmesini 
tavsiye ederim. Bizim, bu radyoyu ve televizyonu es
ki günleri hatırlatacak şekle sokmamız zaten müm
kün değildir; anlattığım esaslardan dolayı mümkün 
değildir. Türkiye Radyo - Televizyon Yüksök Kuru
lunu biz seçmiyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O maddeyi değiş
tirelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bunun herhalde faydasını düşünmüşler ki koymuşlar
dır. Siz de iktidara geldiğiniz zaman bu gibi konu
lardan faydalanırsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, «Hükümet ve siyasî parti açılklamaları-
nın ve faaliyetlerinin yayınlanması» maddesi, ki bel
ki üzerinde durulması icap eden madde budur. 

«MADDE 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın 
esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hak
kı doğuracak bir unsur taşımak kaydıyla; Hüküme-
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1 tin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulu
nan siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayın-

I lanması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması 
I şartına bağlıdır.» 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Tamamen sübjektif. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

I Bir dakika. 
I «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, (Ben Ka-
I nunun maddesini okuyorum) Hükümet veya bir si

yasî parti açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan son
ra bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından veya 
aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için 
çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir.» 

Bu da kanunun maddesi. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — En güzel 
maddesi bu Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili yayınlar : 

MADDE 21. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu, Türkiye Büyük -Millet Meclisi Genel Kurul 

I çalışmalarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçim-
I de özetleyen yayın yapar.» «Radyo» diyor. 
I «Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Türkiye 
I Büyük Millet M'eclisi Genel Kurul toplantılarından 
I (açılış, andiçme töreni gibi) canlı yayınlar yapabilir. 
I Kurum, bu konuda Türkiye Büyük. Millet Meclisi 
I İçtüzüğü sınırlamalarına tabidir.» 
I Şimdi bu üç madde, Türkiye Radyo - Televizyon 
I Kurumunun durumunu açık bir surette ortaya koyu-
I yor-

Sayın milletvekilleri, bizim Hükümet olarak yapa
bileceğimiz tek şey, Kurumun bu Kanuna uymasıdır. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Böyle mi gi-
I decek? Ondan sonra da demokrasiden bahsediyor-
I sunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
I Kurumun bu Kanuna uymasıdır. 

I Şimdi bu Kanun niye konulmuştur? Türkiye'de 
I niçin daha evvel; yani bizden evvelki yönetim niçin 
I bu Kanunu böyle koymuştur? Onu da ayrıca öğren-
I mek lazım. Ben tahmin ediyorum ki, bu kanunlar 

çıktığı zaman bu kanunları koyanlar; aynen YÖK 
I Kanununda olduğu gibi, Sendikalar Kanununda ol-
I duğu gibi, Türkiye'yi bir müddet daha anarşi orta-
I mına süratle götürmemek dileğiyle koymuşlardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
I Muhalefetin sesi anarşi değildir Sayın Başbakan. (FfP 
I sıralarından gürültüler) 



T, B. M. M. B : 49 2İ , 12 . 1984 O : 2 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhalefetin sesi değili (HP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar, ANAP sıralanndan alkış
lar) 

Bakın bir dakika, bir dakika... (ANAP sıraların
dan alkışlar, HP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) 

Efendim bir dakika... (HP sıralarından gürültüler, 
• sıra kapaklarıma vurmalar, ANAP sıralarından alkış
lar) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Seçimle gelmiş bir 
muhalefet var Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Madde 20'yi bir kere daha okuyayım. (HP sıraların
dan gürültüler) 

«Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak 
ve diğer siyasî partilere cevap hakkı doğuracak bir 
unsur taşımamak kaydıyla...» (HP ve ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclislinde 
grubu bulunan siyasî partilerin açıklama ve faaliyet
lerinin yayınlanması, bunların haber değeri ve nite
liği taşıması şartına bağlıdır. Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu, Hükümet veya bir siyasî parti açık
lama faliyetlerini yayınladıktan sonra...» 

Şimdi demek ki, bu Mecliste grubu olan siyasî 
partilerin diğer siyasî partilere cevap hakkı doğura
cak bir unsur taşımamak kaydıyla yaptıkları yayın
ların, yaptıkları toplantıların (Hükümeti tenkit eder
siniz. O, bir siyasî partiye cevap hakkı doğuracak 
bir hadise değildir ama, kalkıp da Anavatan Partisi 
şöyle yapıyor veyahut da (A) partisi böyle yapıyor 
dediğiniz zaman, o bir siyasî cevap hakkı doğurur) 
TRT Kurumundan, eğer haber niteliği varsa yayın
lanması mümkündür, diyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Haber niteliğini 
kim tayin ediyor, haber değerini kim takdir ediyor?.. 
Ondan şikâyetimiz var Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, onu bizim tayin etmemiz mümkün değil
dir. Size açık ve samimî olarak söylüyorum, diyorum 
ki; TRT Kurumunun yönetimini biz tayin etmedik. 
Kanun da bize bu tayin yetkisini vermemiştir. Yalnız, 
bu maddenin sizler için tatbik edilmesini biz takip 
ederiz. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Kanundan şi
kâyetçi değil misiniz? Memnunsanız devam edin, 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O zaman beraber 
değiştirelim Sayın Başbakan. Bizi de meşru olarak 
miiet seçmiştir, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Neyi değiştireceğiz? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Gerekçe yarattınız. 
Madem bizi meşru olarak millet seçmiştir, siz de ka
bul ediyorsunuz; o zaman o maddeyi değiştirelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu maddeye göre sizin şeylerin de yayınlanması la
zım; söylemek istediğim budur, 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Demok
ratik mekanizmayı işletmek lazım, Ne zaman işleye
cek?.. (ANAP ve HP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, efendim. 
Sayın Başbakan, lütfen devam ediniz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, açık ve samimî söylüyorum; 
biz hiçbir şekilde şu radyo ve televizyondan kendi 
partimizin en ufak bir propagandasını yapmamışız
dır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Vicdanen kani misiniz Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet. 

Yalnız, «İcraatın İçinden» programına devam ede
ceğiz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ama, dikkat ediniz, size deen ufak sataşma yoktur. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — İcraatın dı
şından da devam edin lütfen. 

MUTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — İc
raat yapıyoruz, tabiî devam edecek. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Onlara başkaları devam etsin. 

Onun için çok rica ediyorum; biz şunu şöyle yap
mıyoruz, bunu böyle yapmıyoruz, TRT bizim bora-
zanımızdır... Katiyen değildir. Böyle bir fikirde de 
katiyen değiliz, Hatta mümkün olsa, haber niteliğine 
ben karar vermiş olsam, sizleri benden daha fazla bu 
televizyonda göstermeyi tercih ederim; fazla göster
mekten de korkmam, (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakandan sual soracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Bir dakika Sayın Bayezit, bir dakika. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sual hakkımız doğuyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oturduğunuz yerde sizi cevaplaya

cağım, buyurun, 
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M. TURAN BAYFZIT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başbakandan sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sual sorma hakkınız bu toplantıda 
yoktur, 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Niçin yok efendim? 

BAŞKAN — Efendim, onu da müsaade ederse
niz çok kısa bir şekilde özetleyeyim, 

Şu anda, içtüzüğün 87 nci maddesi çerçevesinde 
oluşan bir teamüle göre konuşmaları sürdürüyoruz. 
Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki gö
rüşmeler dün hitama ermiştir. Dün hitama erdiği 
için, bakanlara o saate kadar sual sorulması ve cevap 
alınması imkânı mevcuttu; ama bugün bu imkân 
kalmamıştır. Burada konuşan Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanına ve Sayın Başbakana bir sual sorup, 
cevap isteme hakkımız bulunmuyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ancak Hükümet adına konuşuldu, açıklığa kavuşma
sı gerekir. Ananeyi biz yaratabiliriz. 

BAŞKAN — Şimdi bakınız Sayın Bayezit; lütfen 
"benıi dinlemek sabrını ve hoşgörüsünü gösteriniz. 
Biraz sonra sou söz olarak iki milletvekilli arkadaşı
mıza 87 nci madde uyarınca söz vereceğiz. Bunlar
dan birisi lehte, birisi de aleyhte konuşacaktır. Sanı
rım aleyhte konuşan arkadaş Sayın Başbakanı alkış-
lamayacaktır. Buyurun oturun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Efendim, müsaade buyurun müzakeremize devam 
edelim. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe ve Kesinhesap Kanu
nu tasarılarının tümünün oylanmasından önce, İç
tüzüğün 87 nci maddesi uyarınca, söz kayıt sırasına 
göre, lehte ve aleyhte olmak üzere son olarak iki sa
yın milletvekiline söz vereceğim. 

Birinci sıradaki söz sahibi Sayın İlhan Aşkın'dır. 
Sayın Aşkın, lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; ihtiyaçların çok, kaynakların 
ise sınırlı olduğu bir dünyada ihtiyaçlar arasında 
tercih yapma meselesi her kişinin, her sosyal birimin, 
her kurumun, hatta her devletin karşısına çıkan ve 
halledilmesi gereken bir meseledir. İşte, kaynaklar ve 
gelirlerle ihtiyaçları ve giderleri karşılaştırma ve denk
leştirme üç şeyi ifadeden başka bir şey değildir. 

Bütçeler gelirlere göre gideri erin ayarlandığı tah
min belgeleridir; ama esaslı bazı prensipleri jolan tafa-
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min belgeleridir. Görüşmelerini tamamlamak üzere 
bulunduğumuz 1985 Malî Yılı Konsolide Bütçe Ta
sarısı da Hükümetimiz tarafından Büyük Meclisimize 
5 trilyon 508 milyar olarak sunulmuş. Plan ve Bütçe 
Komisyonumûzdafci çalışmalarla ve yapılan değişiklik
lerle 5 trilyon 542 milyar lira olarak bağlanmış bu
lunmaktadır. 

1985 Malî Yılı Bütçesinde, 1984 Malî Yılı Büt
çe rakamlarına göre takriben yüzde 30'luk bir artış 
öngörülmüştür. 1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısı bu gö
rünüşüyle enflasyonla mücadele ile ödemeler denge
sinin iyileştirilmesini esas almakta, diğer yandan da 
yüzde 5,5'lik büyüme hızını gerçekleştirmeye yönelik 
bulunmaktadır. Özellikle vergi sistemindeki yenilik
lerin Katma Değer Vergisi, taşıt vergileri, akaryakıt 
üzerinden alınan vergilerde yapılan yenilik ve iyileş
tirmeler, Hükümetimizin ve Anavatan Partisi İktida
rının bütçenin gerçekçi ve denkliği üzerindeki hassa
siyetini açık bir şekilde göstermektedir. 

Enflasyonla mücadelede denk bir bütçe uygula
ması esastır. Bütçe müzakereleri sırasında bazı sayın 
üyelerimiz, «Hükümet 1984 yılında enflasyonu yüz
de 25'lerde tutacağım dediği halde, bunda başarılı 
olamamış ve enflasyon yüzde 45'ler mertebesine çık
mıştır» demektedirler. Ancak, burada şunu belirtme
den geçemeyeceğim. 

Sayın muhalefetin, hatta muhalefete mensup parti 
sözcülerinin dahi enflasyon rakamında uyumlu ola
madıklarını bu müzakereler sırasında burada tespit 
etmiş bulunmaktayız, Bir muhterem partimizin, muh
terem genel başkanıyla, genel.başkan yardımcısının, 
enflasyon rakamlarını değişik tarzda yorumlamış ol
malarını, diğer bir muhalefet partimiz içerisinde grup 
sözcüsüyle şahsı adına konuşanların da aynı nispet
leri söylememiş olmalarını heyeti huzurunuzda açıkça 
ifade ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kaynaklar farklı 
Sayın Aşkın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yüzde 25 programda yazılı. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demek ki, sayın 
muhalefetimizde de, değişik yorum yapma, birlik ve 
vahdetten uzak bir çalışma olduğu burada tespit edil
mektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Planının yine bu kürsüden 
yapılan görüşmeleri sırasında; «1984 yılının ilk 6 ay
lık rakamları göz önüne alınarak, enflasyonun yüz
de 60%rm üzerine çıkması kaçınılmazdır» diyenler 
de olmuştur. Bu tartışmalar, eleştiriler, hem Türkiye 
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Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda
ki görüşmeler, 'hem de Genel Kuruldaki görüşmeler
de sayın muhalefet sözcüleri tarafından sik sık tek
rarlanmıştır. Ama şimdi görmekteyiz ki, sayın mu
halefet sözcüleri de, yılın başlarında alınan tedbirle
rin, yılın ikinci yarısından itibaren semeresini verme
ye başlamış olduğunu ve enflasyonun yüzde 451er 
mertebesinde gerçekleşme eğiliminde olduğunu da ifa
de eder hale gelmişlerdir. Şimdi hemen şu hususun 
da sayın muhalefet tarafından incelenmesinde yarar 
olduğuna inanmaktayım. Acaba 1984 yılının son ay
larındaki fiyat artışları nasıl bir seyir izlemeye baş
lamıştır? özellikle 1983 yılının son aylarındaki fiyat 
artışlarıyla, 1984 yılının aynı dönemine ait, yani son 
aylardaki fiyat artışlarının mukayesesinde herhalde 
çok büyük yarar vardır. Böylelikle, 1985 yılı enflas
yon rakamının tahmininde kimlerin gerçekçi, kimle
rin hayalci olduğu daha rahat bir şekilde ortaya ko
nacaktır,. 

1984 yılındaki gelişmeleri, 1983 yılı rakamlarıyla 
mukayeseli bir biçimde inceleyen değerli hocamız 
Profesör Doktor Demir Demirgilln İstanbul Ticaret 
Gazetesinde yayınlanan 22 Haziran 1984 tarihindeki 
makalesinden de yararlanarak gözden geçirmemiz 
mümkündür. Ekonomideki gecikmelerin çok önemli 
rolleri vardır. 1983 yılında meydana gelen birçok 
olaylar, etkilerini 1984 yılının ilk yarısında da sür
dürmüştür. 1983 yılında ekonominin gelişme hızı 
yavaşlamış, 1981 yılında yüzde 4,1'lik, 1982 yılında 
yüzde 4,6'lık oranda gelişmiş olan Türkiye ekonomi
si, 1983 yılında yüzde 3,2 oranında bir gelişme gös
termiştir. Bu seneki gelişme hızımızın yüzde 5,6'da 
gerçekleşmekte olduğunu görmek, herhalde bu konu
da Hükümetimizin ne kadar başarılı bir çalışma için
de olduğunu göstermeye yeter de, artar bile sanıyo
rum. 

Özel tasarruflar, gayri safi millî 'hâsılanın yüzde 
9'undan yüzde 8ine gerilemiş, bu suretle 1982 yı
lında gayri safî millî hâsılanın yüzde 18,2'ye eşit 
olan toplam yurt içi tasarrufları 1983 yılında yüzde 
17,4'e gerilemiştir. Sabit sermaye yatırımları 1980' 
den beri düşmüş oldukları alt düzeyde durgunlaş-
mıştır. 1983 yılındaki bu durgunluk, 1984 yılının ge
lişmelerini de olumsuz \önde etkilemiştir. Tedavül
deki banknotlar, yıl sonu itibariyle yüzde 34,6 ora
nında, yani enflasyon hızına yakın bir artış göster
miştir. Ancak, yıl zarfındaki aşırı emisyon, özellikle 
Ekim 1983 ayındaki patkma, enflasyonun etkilerini 
1984'ün ik yarısında da sürdürmüştür. Toplam banka 

mevduatı 1981'de büyük bir patlama gösterdikten 
sonra artışını 1982'de de sürdürmüş; fakat 1983*te 
artış hızı enflasyonun altına inmiştir. 

thracat ise, 1981'de büyük bir patlama ile 1982' 
de olumlu bir artış gösterdikten sonra, 1983'te yüz
de 15 artış hedeflendiği halde, binde 3 oranında ge
rilemiştir. Bütçe açığı da, gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 1,2'sinden yüzde 1,8'ine yükselmiştir. 

Enflasyon ire 1982'de yüzde 25'ten - artış eğili
miyle - 1983 yılında yüzde 30,6'ya yükselmiştir. Bu 
kadar olumsuz etkilerin 1984 yılının ilk yarısında 
ortadan kalkması beklenemezdi. Şu halde, bu çok 
önemli gelişmelerin ve mukayeselerin yapılmasıyla, 
bütçenin ne derece gerçekçi olduğunun bilinmesinde 
mutlak zaruret vardır. 

Bu arada 1984 yılındaki olumlu gelişmeleri, özel
likle dış ticaretteki başarılı gelişmeleri de zikretme
den geçemeyeceğim. 1984'ün ilk 10 aylık sonuçlarına 
göre ithalatımız geçen yıla oranla yüzde 15,1, ihraca
tımız geçeri yıla oranla yüzde 27,7 artmıştır. Dış ti
caret farkımız geçen yıla oranla yüzde 4,6 azalmış
tır. İhracatımız, geçen yıl ithalatımızın yüzde 61 ini 
karşılarken, bu yıl yüzde 68'ini, hatta yüzde 701ere 
yaklaşan şekilde karşılam'iya başlamıştır. Şu halde, 
böylesine başarılı ekonomik göstergelerden sonra, 
1985 Yılı Bütçesinin de bu başarılara biraz daha ba
şarılar ekleyeceğime mutlak gözüyle bakmaktayım. 
Özellikle, bütçemizde 1985 yılından itibaren yer ala
cağına mutlak gözüyle baktığımız ve vergi gelirlerin
de olumlu katkı yapacak olan Katma Değer Vergisi 
ile yıllardan beri vergi sistemimizde yapılamayan 
önemli bir gelişme bu dönemde, Anavatan iktidarı 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyanın 30'u aşkın 
ülkesinde başarıyla uygulanan ve anti - enflasyonist 
etkisinin bulunduğu tartışılmasız kabul edilen vergi 
hâsılatını artırıcı özelliğiyle 1985 Malî Yılı Bütçe 
gelirlerimizde önemli artışların olacağı mutlaktır. 
Böylesine sağlam kaynaklara sahip bir bütçenin enf
lasyonu aşağı çekmeye de yardım edeceği şüphesiz
dir. 

Çok dikkatli bir şekilde hazırlanan ve istikrar 
içinde büyüme hedefine yönelik böylesine bir bütçe 
için dar bir bütçedir demek, biraz insafsızlık olmaz 
mı? Öyle inanıyoruz ki, 1970 yılından bugüne kadar 
hazırlanan bütçelerin içinde en fazla sağlam kaynak
lara, özellikle vergi gelirlerindeki önemli artışlara ne
den olacak 1985 Malî Yılı Bütçesiyle, hızlı bir yapı
sal değişiklik içinde bulunan ekonomimizde millî kay
naklarımızın en etkin ve en verimli bir biçimde kul
lanılması imkâıi dahilinde olacaktır. 

— 45 — 
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Altyapıların bitirilmesi ve yenilenmesi, mal ve 
hizmet üretiminin artırılması, gelir dağılımının iyi
leştirilmesi, sosyal adaletin yaygınlaştırılması, bölge
sel dengesizliklerin giderimesi, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizin geliştirilmesi bu bütçemizle 
biraz daha ileri merhaleye götürülebilecektir. Bütün 
bunar, bütçenin gerçekçi ve samimiyet prensipleri için
de hızlandığının tipik özelliğidir. Bu konudaki «Ger
çekçi ve samimiyet prensiplerine aykırı davranılıyor» 
şeklindekii iddiaların da geçerli olamayacağına inanır 
yorum ve bu konuda yapılan eleştirilePi de pek haklı 
bulamıyorum. 

Sosyal politika bakımından, «Tüketimden alman 
vergiler bir nevi zam uygulamasıdır» şeklindeki iddia
lara da katılamıyorum. Dünyanın birçok ülkesinde, 
ingiltere'de ve Amerika Birleşik Devletlerindi gelir 
vergileri oranlarının azaltılarak, harcama vergilerine 
daha büyük ağırlık verilmesini görmemiz, hatta İs
veç'teki sosyalist bir iktisatçı olan Prof. MrydaTın 
dahi İsveç'teki enflasyonun kontrol altında tutulabil
mesi için tüketim üzerine artan oranlı bir vergi ko
nulmasını tavsiye etmekte oluşu da şayanı dikkattir. 
Bu konuya Türkiye'mizde de değinen sayın bilim 
ladamlarırnız bulunmaktadır. Şu halde, ilmin ışığı al
tında aklın yolu birdir. İşte, 1985 Malî Yılı Bütçesi 
de, bu ilmin ışığının doğrultusunda hazırlanmış, ge
nel, samimî, gerçekçi, alenî ve denk bir bütçe özel
liği görünümündedir; bizim inancımız da bu yolda
dır. 

Sayın milletvekileri kaynak ve tasarrufların artı
rılması ve en iyi şekilde kullanılması bu bütçeyle 
mümkün olabilecektir. Vergi uygulamamızda, vergi 
gletirlertimizin «?ıi tırılmasında, İdarenin de yeterli ve 
etkin düzeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu maksatla ve özellikle Katma Değer Vergisi uy
gulamalarının daha etkin olabilmesi için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonumuz
da, idarenin güçlendirilmesi için gerekli ödenek ila
vesi, iktidarıyla, muhalefetiyle tüm komisyon üyesi 
sayın mdlletvekillerirnizin katkılarıyla mümkün ol
muştur. 

1985 Malî Yılı Bütçesi hakkında, bir de dış borç 
ödemelerine ağırlık verilmesi dolayısıyla para arzına 
mani olunamayacağı, emisyona gidilmesi yoluyla 
enflasyonun aşağıya çekilmeyeceği iddia edilmekte
dir. Oysa dünya ticaretinin genellikle durgunluk için-
da bulunduğu birçok gelinmelerin Türkiye ekonomi
sini olumsuz yönde etkilediği, enflasyonun ve işsiz
liğin arttığı ve dünya ticaretinin yerinde saydığı bir 

ortamda gerçekleştirilen dış borç ödemeleriımizdefci 
ciddiyetin, 1985 yılında da 3 milyar 300 milyon do
larlık bir ödeme programına bağlanmış olması, bü
yük ölçüde dış itibarımızın artmasına, ayrıca 1984 
yılı ihracatımızın da, giderek artan bir seyir içine 
girmesinin; ki takriben 7 milyar doların üzerinde ger
çekleşecek olan bir ihracat seviyesinin, iktidara ve 
muhalefete msnsup birçok sayın miletvekilimizin de 
takdirine mazhar olmasını burada bir kere daha ifa
de etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, 3 dakikanız kalmıştır. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Elde edilen bu başarı, gerek yurt içindeki, gerek
se yurt dışındaki yerli ve yabancı birçok ilim ada
nılınca da ifade edilegelmektedir. Ayrıca, gerek iç ve 
gerekse dış basında bu yöndeki yayınlar, giderek 
fazlalaşmaktadır. Hükümetimiz kısa dönemde ken
disini rahatlatacak para basma yerine, kendisi için 
zor ve zor olduğu kadar da sayın muhalefetin büyük 
eleştirilerine neden olan; ama gelecekte ülkemizin ve 
yüce milletimizin mutluluk ve refahını sağlayacak 
yolda ısrarla ve kararlılıkla politikasını uygulamaya 
devam etmektedir. 

Anahedeflerden birisi, hiç şüphesiz, ülkemiz kay
nak ve tasarruflarının artırılarak, bunların en iyi 
şekilde kullanılmasına imkân vermektir. Anavatan 
Partisi İktidarı ve Hükümeti, ülkemizin süratle, özle
nen kalkınmış ülkeler 'arasındaki haklı yerine ulaşa
bilmesi için büyük bir gayretle, gecikmiş altyapı pro-
jelerinkı ekonomiye kazandırılması için âdeta çırpın
maktadır. Tasarrufların teşviki ve kamu yatırımları
nın hızlandırılması, konut sektörünün canlandırılma
sı, fonlarının ihdası, tamamen iyi niyetlerle ve eko
nomiye yapacağı müspet katkıları dolayısıyla düşünül
müş ve uygulanmasına başlanmış girişimlerdir. 

Yıllarca önce yapımına başlanan, bir türlü bitiri
lemeyen büyük altyapı projelerinin bu dönemde hız
la tamamlanır hale gelmelerini görmek, hepimize 
memnuniyet vermeye başlamıştır, özelikle Gebze -
İzmit otoyolunun tamamlanmış olmasından ve İkin
ci Boğaz Köprüsü projelerine başlanmış olmasından 
büyük memnuniyet duymaktayız; ama sayın muha
lefetin, böylesine gelişmeler karşısında kaderi tutu
culuk olmamalıdır., Türk ekonorniisine büyük katkısı 
olacağına yürekten inandığımız böylesine projelerin 
gerçekleştirilmesinde, hem de süratle gerçekleştiril
mesinde sayın muhalefetin de iktidara katkıda bu
lunması hepimizin arzusudur; ama geliniz görünüz 
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ki, bütçe ile gerçekleştirilen bir yatırıma doğrudan 
tahsisini düzenleyen Bütçe Kanununun 15 inci mad
desine karşı görüşler ortaya atılarak, Anayasamızın 
161 inci maddesine aykırılık iddialarında bulunulma
sına katılamadığımı da ifade etmek isterim. 

2983 sayılı Tasarrufların Teşviki, Yatırımların 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun 5 inci madde
sinin (d) fıkrasında, kamu ortaklığı fonunun, kamu 
ortaklığının kullanma alanları içinde, ileride gelir or
taklık senedi, hisse senedi ve işletme hakkı uygula
masına dahil edilebilecek altyapı tesislerinin finans
manında kullanılabileceği hükmü yer almıştır. Bu 
durum, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu
muzun 55 inci maddesinde yer alan, kamu yararına 
hizmetlere sarf edilmek üzere toplanan iane ve yar
dımların, gelir bütçesinde özel bir bölüme konulup, 
şart kılındığı hizmetin masraf bütçesinde tahsisatı 
varsa, o tahsisata ilave, aksi halde ayrı bölüme kay
dedileceği hükmünden farkı yoktur. 

Ayrıca, Bütçe Kanununun 15 inci maddesinin 
2 nci bendinde yer alan, «Vergi, resim, harç ve ben
zeri malî yükümlülükler, kanunla konur, kanunla de
ğiştirilir» şeklindeki Anayasa hükmüne aykırı oldu
ğu görüşüne de katılamadığımı ifade etmek isterim. 
Zira bütçe de bir kanundur ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki görüşmelerimiz, kanun özelliği içe
risinde geçmektedir. Şu halde, «Anayasaya aykırıdır» 
şeklindeki bir iddia da geçersizdir. Kaldı ki, bütçe 
hukukunda, bütçe prensiplerinde, genellik prensibi
nin bazı istisnaları olabileceği de bilim adamlarımız-
ca kabul edilebilmektedir. 

Zamanın darlığı nedeniyle Sayın Feyzioğlu'nun 
bütçe kitabında bu konuda örnekler vardır; arzu 
eden arkadaşlanmız 63, 64, 65 inci sayfalardan bun
ları takip edebilirler. 

M. TURAN BAYEZİT (Kalhramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bunlar bütçenin lebinde konuşmalar 
mı?.. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu konuda sağla
nan güvenin... 

BAŞKAN — Saym Aşkın, süreniz dolmuştur, lüt
fen toparlayınız. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — 10 dakika 
geçti Sayın Baş'tan. 

BAŞKAN — 3 dakika geçti, 10 dakika değil. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu konuda sağla

nan güvenin en tipik örneğini de birkaç gün önce 
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satışa çıkarılan Boğaz Köprüsü gelir ortaklığı senet
lerinin 10 milyarlık bölümünün birkaç saat içinde 
satılmış olmasında gördük. Demek ki, halkımız ol
dukça duyarlıdır ve özellikle Hükümetimize karşı 
olan itimadını bu vesileyle bir kere daha teyit etmek
tedir. «Satılamaz, satUramazsın» diyenler, acaba bu 
manzara karşısında yanıklıklarını anlamışlar mıdır? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
İkinciyi niye durdurdunuz?.. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Bankalar durdurdu. 
BAŞKAN — Saym Aşkın, toparlayınız. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ve önümüzdeki 

günlerde ellerini biraz daha çabuk tutup, Keban ge
lir ortaklığı senetlerinden elde etme yarışma katıla
caklar mıdır? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Onu siz alın, siz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Altın gibi, eko
nomiye hiçbir katkısı olmayan, sadece İsviçre ban
kacılarına fayda sağlayan altın şeklindeki tasarruf
ların yerini ekonomiye yönlendirilen tasarrufların al
ması hepimize gurur vermektedir. Anavatan Partisi 
İktidarı ve onun Hükümeti, Yüce MecHsimizden al
dığı güven ve destekle Türkiyemizi güçlü devletler 
arasındaki haklı yerinde ve sağlam temeller üzerin
de tutmayı hedeflemiştir. Ülkemiz bu dönemde, yu
karıda da işaret ettiğim gibi, dünya ekonomisinin pek 
hareketli olmadığı dönemde, kalkınmakta olan ül
keler arasında kredi itibarı en fazlaya yükselen ve 
yüzde 5,7'lik bir büyüme hızına ulaşan ülke görünü
müyle hepimize gurur vermekte, güç vermektedir. 

Bu düşüncelerle, 1985 Malî Yılı Konsolide Bütçe 
Kanunu ile eklerinin, Devletimize ve yüce milleti
mize hayırlı olmasını, refah ve mutluluk dolu gün
lere ulaşmada önemli adım olmasını Yüce Allah'tan 
niyaz ediyor, bütçeye kabul oyu vereceğimi belirte
rek, yeni yılda tüm arkadaşlarıma başarılı çalışma
lar diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül ederiz Sayın Aşkın. 
Şimdi, aleyhte konuşacak bir arkadaşımıza son 

olarak söz vereceğim. 
Söz sırası Sayın Nevzat Yağcı'da. Sayın Yağcı 

aleyhte mi konuşacaksınız? 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Aleyhte konuşaca

ğım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, hakkın suiistimali olmasın, lütfen dik
kat edin, aleyhte konuşması lazım. 
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BAŞKAN — Sayın Yağcı bir saniye. 
Efendim, müsaade buyurun ben de bir fikir beyan 

edeyim. İktidar Partisi mensuplarının lehte konuşa
cağı farz edilir; ama aleyhte konuşmayacağı hakkın
da da, bir emare, bir iddja.. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
O zaman, oyunun kırmızı, olması lazım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir saniye. 
H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — O zaman 

kırmızı oy verecek, oyunun rengini beli etmesi la
zım. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Meclis kürsüsünden aleyhte konuşacaklar muhale
fettir, orayı da TRT yapmayın. 

BAŞKAN — Bir saniye, bir saniye efendim, bir 
saniye. Aleyhte konuşmadığı takdirde sözünü kesece
ğim. içtüzük hükmü açıktır, hiç endişe buyurmayı
nız, aleyhte konuşmazsa sözünü keseceğim, 

Buyurun. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Sayın Başkan... 
H. SABRt KESKİN. (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, oyunun rengini belirtmesi lazımdır, çünkü o is
tikamette konuşması gerekir. 

BAŞKAN — Burada ifade edecektir. 
Buyurun Sayın Yağcı. 

NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bugüne kadar 15 - 20 günden 
beri muhalefetin... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, yalnız bir noktayı ifa
de etmek lüzumunu hissediyorum; aleyhte konuşa
caksınız, yalnız oyunuzun renginin de bu konuşma
nız esnasında açıklanması zarureti vardır, hatırlatı
rım. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Oyumun rengi
nin konuşmamla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. 
(HP ve MDP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir saniye sayın milletvekilleri. 
NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Sayın milletve

killeri, ben, gerçekten aleyhte konuşacağım; ama 
oyumun rengini de belirtmeyi bana bırakın, izin ve
rin. (HP ve MDP sıralarından gürültüler) 

Sİzde bu cesaret yok, siz oyumun rengimin han
gi renk olduğunu cesaretle kabul edemiyorsunuz, ben 
aleyhte konuşabileceğimi söylüyorum, buna muhale
fet olarak inanamıyorsunuz; çünkü siz şimdiye ka
dar bir muhalefet yapamadınız, yapmadınız. Biz bu
nun ezikliği içindeyiz.* 
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YILMAZ İHSAN H A S T Ü R K (istanbul) — Ge
lin siz muhalefet yapın. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yağcı. 
Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyiniz, meseleyi 

konuşarak çözelim; bağırarak bir meselenin çözüldü
ğünü gördünüz mü? 

ÖMER KUŞHAN (Km) — Sayın Başkan, affe
dersiniz kürsüdeki hatiple muhatap olunuz. 

BAŞKAN — Efendim, burada meselenin çözül
mesinin şeklini ben söyleyeceğim. 

Sayın Yağcı, içtüzüğün 87 nci maddesine göre bu
rada söz hakkını kullanmaktasınız. Bu da, bir aleyh
te bir lehte konuşma olarak olur; lehte bir arkadaşı
mız konuşmuştu, siz... 

NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Üzerinde efen
dim. 

BAŞKAN — 87 nci maddeye göre üzerinde ko
nuşma yapmanız mümkün değildir. Eğer «üzerinde» 
diyorsanız, size söz hakkı veremiyorum. Buyurun 
oturun efendim. (Alkışlar) 

NEVZAT YAĞCI (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3 üncü sırada 
yer alan arkadaşımız Sayın Hüseyin Aydemir'dir. 

Sayın Aydemir, lehte mi, aleyhte mi konuşacak
sınız? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Aleyhinde Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Ayde
mir. 

HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başka
nım, yüce Meclisimizin pek saygıdeğer üyeleri aziz 
milletvekilleri; 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı üzerindeki müzakerelerin sona erdiği bu anda 
Bütçe Kanun Tasarısı hakkındaki aleyhte görüşleri
mi arz etmek için yüksek huzurunuzda söz almış bu
lunuyorum. Sayın Meclis Başkanımıza objektif ve 
adaletli anlayış ve tutumu için huzurlarınızda teşek
kürlerimi arz ©derim. (Alkışlar) 

Ben bu konuşmamda, toplumumuzu, halkımızı 
derinden derine yaralayan büyük 2 sorundan, hatta 
3 sorundan, bu sorunlar hakkındaki düşüncelerimden 
ve çözüm yollarından bahsetmeyi planlamıştım. Top
lumumuzu bugün en önemli, hayatî ve acil bir şekil
de saran bu sorunlardan birisi hayat pahalılığı, enf
lasyondur; ikincisi de işsizlik olarak karşımıza çık
maktadır. Bununla ilgili düşüncelerimi arz edeceğim; 
ancak daha evvel burada aleyhte söz almak için çıkan 
arkadaşımız «Muhalefet yapmıyorsunuz» dedi; on-
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dan evvel de Sayın Başbakanımız Özal burada bir iki 
konudan, TRT ve acele kanun çıkarıllması konusun
dan bahsetti. Bu 'bakımdan müsaade ederseniz, iktidar 
ile muhalefet orasında Mecliste bir türlü kurulama
yan ıdiyâlogtan kısaca bahsedeceğim. Biz muhalefet 
yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz; bu anlayışı sayın 
arkadaşımıza burada yüksek takdirlerinizle huzuru
nuzda arz edeceğim. 

Elinizi vicdanınıza koyun ve dinleyin. 1 senedir 
'biz, komisyonlarda muhalefete mensup arkadaşlarımız 
kanun teklifleri hazırladık. Kanun teklifleri komis
yonlara geldiği zaman, 1 senedir hangi kanun tekli
fi olumlu bir mütalaa ile Meclise geldi? Hepimizin 
teklifi mi hatalıydı? (MDP ve HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Dikkat ettik, hepimiz müşahede 
ettik, siz de müşahede ettiniz; komisyon başkanları 
daima kanun teklifleri hakkındaki hükümetin görü
şünü soruyor ve 'hükümet de en sudan bahanelerle, 
'hiçbir mesnede dayanmayan ilk mütalaalarla kanun 
tekliflerimizi reddediyor. Bu kadar haklı kanun tek
liflerinin reddedilmesi neye dayanıyor arkadaşlar; mu
halefeti susturmak için midir? Biz buna rağmen, bü
tün heyecanımızla, inançlımızla, bıkmadan, yılmadan 
yüzlerce kanun teklifleri hazırladık; gecelerimizi feda 
ettik, yine de hâlâ bu teklifleri getiriyoruz. 

Oelelim ikinci safhaya : Bu Kanun teklifleri, Bü
yük Millet Meclisinde, yüksek huzurlarınızda, yüksek 
takdirlerinize arz edildiği zaman, arkadaşlarımız can
siperane olarak bilgilerini, tecrübelerini, sorumluluk 
duygularını dile getirerek, bıkmadan, usanmadan ka
nun maddelerini daha objektif, halkımıza daha ya
rarlı 'hale getirmek için çırpınırken, en makul tek
lifler dahi reddedilmiştir. (MDP ve HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Reddedilmeyen bir teklif 
hatırlıyor musunuz? 

Arkadaşlar, biz buraya yemin ederek geldik. 1 se
ne evvel hep beraber burada yemin ettik. Vicdanları
mızı konuşturduk büyük millet huzurunda; milletimi
zin ıstırabını burada haykırmak için, ona en iyi hiz
meti getirecek kanunları getirmek için. Buna sadık 
kalacağımız hususunda yemin ettik, vicdanlarımıza 
karşı, topluma karşı, büyük milletimize karşı söz ver
dik, bunun icabını sonuna kadar yapacağız; ama bü
tün • bu tekliflerimizi biz, komisyonlarda olsun, bü
yük Mecliste olsun dile getirirken, en küçük insaf
la, vicdanla bizim haklılığımızı kabul ettiniz mi? 
(MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, sizler vicdanen bizi tasvip et
tiniz; fakat benim vicdanî kanaatim odur ki, (Ye

minimin huzurunda ifade ediyorum) Sayın Başbakan 
özal her konuda hâkimdir, o.ne (derse hükümet onu 
yürütüyor, onllar ne derse sayın arkadaşlarımız oyla
rını ona göre veriyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ondan sonra da, buraya çıkan arkadaşımız, «Siz mu
halefet yapamıyorsunuz» diyor. Arkadaşlar, Meclis ta
rihî şahittir; Türk Meclis tarihinde böyle bir muha
lefet şimdiye kadar yapılmamıştır. 

İBAŞKAN — Sayın Aydemir, 1 dakika müsaade 
eder misiniz? 

Sayın milletvekilleri, hatibi duymak mümkün ola
mıyor. Sizler de takdir buyurursunuz, sükûnet için
de dinlediğimiz takdirde, hepimizin, hatibin sunacağı 
bilgilerden istifade etmemiz mümkün hale gelir. Lüt
fen sükûnetle dinleyelim. Bütçenin son konuşmasıdır, 
lütfen sükûnetle dinleyelim. 

Buyurun Sayın Aydemir. 
BÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Şimdi, biz bu kadar heyecanla ve inançla, bilinçle, 

sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yüksek toplum
sal sorumluluğun duygusu içerisinde çalışırken, muha
lefet görevimizi yaparken, yıkıcı bir muhalefet de
ğil, yapıcı bir muhalefeti dile getirdik. Dikkat ediniz, 
daima alternatif getiriyoruz. Şimdi de o alternatifleri 
arz edeceğim; işsizlik konusunda tecrübemizin alter
natifini, arz edeceğim, bürokrasi konusunda ne alter
natif getirdiğimizi arz edeceğim. Hayat pahalılığı ko
nusunda düşüncelerimiz var; halkın ıstıraplarını dile 
getirirken, sadece yıkmayacağım, kendi görüşümüzü 
de ifade edeceğim. Yani biz, yapıcı muhalefet yapa
rak, yıkıcılığı reddettiğimiz için mi muhalefet yap
mamış oluyoruz; çünkü basın, dışarısı bunu öyle di
yor. Dışarısı, basın «'Muhalefet Meclis içinde göre
vini yapamıyor» diyor. Meclis içinde muhalefet göre
vimizi biz yapıyoruz; fakat dışarısı duymuyor. Ne
den duymuyor? İşte TRT'ye geliyoruz? 

PAŞA SARIOĞUU (Ağrı) — TRT Kanunundan 
duymuyor. 

HÜSEYİN AYDEMİR ^Devamla) — Saym Baş
bakan Özal TRT konusunda dedi ki : «Bu Kanun 
işidir, belki mu'halefet haklı olabilir, mahkemeye de 
gitmiştir, ben tavsiye ederim, mu'halefet bir defa da
ha mahkemeye gitsin.» 

'MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ağla
ma, ağlama. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Ağlamıyo
ruz, inançla konuşuyoruz. Biz, ağlayan halkımız var
ışa, onun ıstırabını içimizde duyarak burada duygu
larımızı ifade ediyoruz. (HP sıralarından alkışlar) 
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TRT Me ilgili olarak Milî Güvenlik Konseyi za
manında mükemmel bir.kanun çıkmış,- Danışma Mec
lisinin çıkardığı TRT Kanununa hürmet 'ediyoruz. El
bet en kötü kanun dahi adaletle, vicdanla, insafla, ob
jektif olarak tatbik edilirse, mutlaka bir hizmet ya
par. Biz, ne kadar noksan olursa olsun, bu Kanu
nun iyi uygulanabileceğine kaniyiz; ama yeter ki hü
kümet TRT üzerinden etkisini çeksin. (HP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Sayın özal gölge etmesin, 
TRT'yi serbest bıraksın. Bu Kanun uygulamada na
sıl bu kadar aleyhte bir hale getirileb'ildi; biz ona 
hayreSt ediyoruz, ona yanıyoruz. (HP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, TRT Kanununun üstünde bir Anayasa var. 
Anayasada diyor ki : «TRT bağımsız bir kurumdur, 
objektif haberileri verecektir, objektif haberleri, yo
rumları getirecektir.» Bütün bu objektifliklere uy
gun hareket: etmediğini birçok misallerle sayabiliriz, 
çok misallerimiz var, saymayacağız onları; çünkü biz 
olumlu yandan duruyoruz. Ancak, eğer vicdan varsa 
Sayın Başbakanda, Sayın özal'da... '(ANAP sıraların-
ıdan gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar (Sayın 
Özal'da... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Müsaade edin. Eğer buradaki konuşması samimiy
se.... (ANAP sıralarından gürültüler ve sıra kapakla
rına vurmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekilleri, bir 
dakika... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bir dakika. 
Hükümetin... (ANAP sıralarından gürültüler) < 

iSayın arkadaşlarım... ANAP sıralarından gürültü
ler)-

iBAŞKAN — Sayın Aydemir... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, (ANAP sıralarından gürültüler), aziz 
milletvekilleri, şunu arz etmek istiyorum : Yani, sa
mimiyse buradaki konuşmasında, şunu yapabilir : 
Şimdi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakika efendim. 
Sayın milletvekilleri, o kadar gürültü var ki, sa

yın hatibin ifadeleri hakkında bilgimiz olamıyor. 
Lütfen sükûnetle takip edelim, biz de sayın hatibin 
neler ifade ettiğini burada öğrenmek imkânına sahip 
olalım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim. 
Sayın Aydemir, biraz önce ifade buyurduğunuzu 

tekrarlamanızı rica ediyorum. 
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(HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Ben şunu 
arz etmek istedim : Sayın Başbakanımızda eğer vic
dan varsa, ki yani bundan kastım şu : Sayın Başba
kanım burada' samimî konuştu, dedi ki : «Kanun 
böyledir, ne yapalım? Ben muhalefete • hak veriyo
rum. Eğer haklı olduğu kanaatindeyse mahkemeye bir 
defa daha gitsinler, tavsiye ederim.» 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
«Vicdan varsa» dediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — «Ne ya

palım ki kanun böyle, biz çıkarmadık, eskiden çıktı» 
dedi; ama eğer Sayın Başbakanımız samimî olarak 
bu görüşünde ise, bu sorumluluk duygusunun icabı 
alarak buraya kanunun uygulamadaki noksanlığını 
giderecek Anayasaya uygun yeni bir madde getire
bilir ve der ki... « 

HALİL İBRAHİM KAR AL (Ankara) — Tavzih 
etti efendim. 

BAŞKAN — Tamam. Efendim, konu açıklığa ka
vuşmuştur, 
~ (HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Der ki tek
lifinde : «Bana bu Kanun ayda yarım saat «İcraatın 
İçinden» programında konuşma hakkı verdi, aynı ya
rım saat de Üki muhalefet partisine verilsin, benden son
ra da o iki muhalefet partisi benim «İcraatın İçin
den» programında arz ettiğim hususlarda yarım saat 
içinde onlar da kendi görüşlerini arz etsin» der. Bu, 
toplumsal sorumluluğun ve adaletin bir icabıdır, onu 
kastetmek istedim aziz arkadaşlarım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞ/KAN — Sayın Aydemir, lütfen devam edi
niz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Aziz mil
letvekilleri... 

MEHMET OLTAN SUNGURLU (Gümüşha
ne) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın; çünkü zabıt
lara geçti, sözü zabıtlarda sabittir, tavzih ötmedi. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Aziz arka
daşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, bir dakika. 
'Söz, tavzih edilmiş, sizin anladığınız amaçta söy

lenmediği tespit edilmiştir, o bakımdan geri alına
cak bir söz yoktur. ı(HP sıralarından alkışlar) 

Buyurun devam edin Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

bakanımız özal, yine konuşmalarında, «Aceleciliği
mize getirilerek kanun çıkardığımızı ifade ettiniz» de
diler. Şimdi, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu iki 
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günde Komisyondan geçti, bir günde de bu Meclis- ı 
ten geldi geçti. O kadar önemli bir kanun ki, Anaya
sanın icabı olanak çıkarılması gereken bir Toprak ve 
Tarım Reformu Kanunu. 

ÖZER GÜRBÜZ ı(Sinop) — Hayat pahalılığı, ha
yat pahalılığı, 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyi
niz efendim. Hatip ne söyleneceğini çok iyi takdir 
etmektedir, I 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu, bütün 
geniş ölçüdeki kitlelere gelir adaletini sağlayacak, iş I 
sahaları açacak bir reform kanunu, çok önemli, şü
mullü olan bir kanun; tecrübelerimiz d» var. Bu I 
kadar önemli bir kanunu, üniversitelerden, ilim heyet- I 
lerinden, çeşitli uzmanlardan görüş alarak, topluma I 
açık olarak, basının huzurunda münakaşalarını yapa- I 
rak aylarca çalışarak hazırlayıp ondan sonra komisyon
larda tetkike arz etmek ve sonra da burada birkaç 
gün; önergeleri de nazara alarak, o önergelerin de 
haklı taraflarını telif ederek bir kanun haline getiri- A 
lebiiirdi. Aceleye geldi bu kadar önemli bir kanun,. I 
süratle çıktı. Gerçi ben vermedim, ama burada bizim I 
arkadaşlarımız tarafından verilen önergelerin hepsi de 
reddedildi ve bu kanunda hükümete o kadar büyük 
yetkiler tanındı ki, yarın uygulamaya girdiği zaman, I 
bizden evvel siz üzüleceksiniz, yeni değişiklik kanun I 
tasarılarıyla buraya geleceksimiz; buna inanıyorum. I 

Ben burada şunu arz etmek istiyorum aziz ar- I 
kadaşlarım; Biz yapıcı bir muhalefetiz. Sizin başarılı I 
olmanızı istiyoruz; çünkü biliyoruz ki, iktidarda bu
lunan hükümet başarılı olursa, bu başarıdan benim I 
halkım, benim toplumum hizmet görecektir. («Bravo» I 
sesleri, alkışlar) I 

Türk halkı bugün ekonomik sıkıntılar içerisindedir; I 
perişan olmuş ve gözlerini buraya, yüce Meclisimize I 
dikmiş geniş halk tabakaları sizden ümit bekliyor, I 
sizden şevk bekliyor, sizden gayret bekliyor. Ancak, I 
siz başarılı olabilirseniz bu hizmetler gerçekleşebilir. I 

'Biz ne koalisyon peşindeyiz, ne de herhangi bir I 
endişemiz var; biz sadece bu kürsüden millet hu- | 
zurunda verdiğimiz yeminin icabı olarak, bizi seçen I 
halkın, büyük milletimizin huzuruna açık alınla, vie- I 
damla çıkmak için didiniyoruz, çırpınıyoruz. Bu I 

• toplumsal sorumluluk duygusunun icabı olarak, siz- I 
lere sunduğumuz, Meclisin huzuruna getirdiğimiz I 
önerigeler, teklifler, her zaman değil, hiç olmazsa bir I 
tanesinde, haklı olanda, (Hiç mi haklı olan yok) I 
desteklenirse, işte diyalog olur, hizmet olur arkadaş
lar. (HP sıralarından «Esasa gel, bütçeye gel» sesleri) I 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. . I 
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'HÜSEYİN AYDEMİR {Devamla) — Müsaade 
ederseniz bir müşahedemi arz edeceğim; Barlas Doğu 
arkadaşımız da şahittir, Cenevre'de, Pariamentolarara-
sı Konferansa çeşitli yerlerden 100 devlet iştirak edi
yor, konferans müzakerelerinde, bir hafta, her dev
letin diyalogla ilgili... 

/BAŞKAN — Sayın Aydemir, 3 dakikanız kal
mıştır. 

•HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Her dev
letin önergeleri, tebliğleri, fikirleri o konferansta, i 
platformda ayrı ayrı dile geliyor. Milletvekilleri gö
rüşlerini ifade ediyorlar; fakat bakıyoruz, bir saat 
içerisinde, öyle bir yöntem kurmuşlar ki, 100 devlet, 
hazırlanan bir karara, telifçi bir karara oybirliği ile 
«Evet» diye karar veriyorlar. 100 tane devletin an
laşarak, bir saat içerisinde en zorlu sorunları hal
letme yöntemini bulduğu bir dönemde, biz niye 1 
yıldır, muhalefetle iktidar en iyi duygularla çalıştı
ğımız halde, her ikimizin de müşterek arzusu halkımı
za hizmet olduğu halde, niye bu diyalogu kuramı
yoruz? Ben bunun vicdan azabı içindeyim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkanım, herhalde daha zamanım var. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Konuşmasının ba

şında, cevap hakkını kullandılar Sayım Başkan. 
BAŞKAN — 1 dakikası kaldı efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, en önemli 2 sorunumuz var; birisi 
enflasyon, hayat pahalılığı, ikincisi işsizlik. 14 yaşın
dan 25 yaşına kadar 7 milyon gencimiz işsiz, kahveha
ne köşelerinde boş oturuyor. Ayrıca açık işsiz sayısı 
3,5 milyonu geçti, işsizlik oranı yüzde 20; büyük bir 
sorun. 

Hayat pahalılığına geliyorum. Hayat pahalılığı do
layısıyla çiftçiye yıllık yüzde 30 bir zam, memura, 
«ortadirek» diye tavsif ettiğiniz, bizim «dargelirli» 
dediğimiz çiftçi, işçi, memur, emekli, yetim, dullara 
her yıl* yüzde 25'lik bir zam yapılıyor.- Son 7 yıl içe
risinde, memurlara yapılan zam dahil, 7 yıl evvel 
aldığı paranın ancak yüzde 50'si ile iştira gücünü 
memur, dangelirli sağlayabiliyor. Fiyatların yükselme 
hızı ise yüzde 57'yi buldu, enflasyon oram yüzde 
50'y^ Seçti. Peki, bu kadar önemli bir durumda, gelir 
yetişmezken, biz devamlı olarak uğraşıyoruz; sıkı 
para. politikası, faiz politikası diye, yüzde 50 faiz 
veriyoruz. Bunu alam kim? Nihayet 1 milyon insa
nın bankada 100 bin liranın üzerinde mevduatı var. 
İşte o yüzde 50, yani iki senede bir misli geliri kat
lanarak yürüyen bir grup var, nihayet 1 milyon kişi. 
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Geri kalan 27 milyon insan var ki, bunun 14 milyo
nunun banka mevduatı bin liranın aşağısındadır (Ban
kalar Birliğinin rakamıdır), banka mevduatı bin ila 
100 bin arası olan da 13 milyondur. Bugün 27 milyon 
kişinin mevduatı 100 bin liranın altındadır. Bankaya 
5 kuruş mevduat yaltıramamışlar vardır. Peki, sadece 
bu bankadaki, 2 senede bir geometrik oranlar içerisin
de artarak devleşen, eskiden bütün bir ömrünü feda 
ederek bir misli servetini artıramayan bir gayrimenkûl-
sahibi 2 yıl içinde köşeyi dönerse ve bunlar en olum
lu şekilde giderken otadirek 5 kuruşunu mevduata 
yatıramazsa, demek ki bir sorun var. Bizim tecrü
belerimiz ışığında bu sorunları çözmek için memleke
tin bakir kaynakları var; turizm kaynağı var, ziraî 
ürünler kaynağı var. Şirketler kuralım... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çok teşekkür ederim; arz ediyorum, bitiri
yorum, bağlıyorum, bağlamak için müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
'HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — «ağlıyorum. 
Bu müstesna imkânları değerlendirelim. 
Son arzum şu: Sayın Başbakan burada, söz ver

sinler; 3 sorun için muhalefeltle hükümet bir araya 
gelelim. Bunlar politika değil, hizmet. Vatandaşın 
beklediği hizmeti beraber ve anlayış içinde görelim, 
tecrübelerimizi 'birleştirdim, gayretleri birleştirdim, bu 
diyalogu sağlayalım, işsizlik, bürokrasi ve nihayet 
hayat pahalılığı konusunda; bu 3 konuda bir araya 
gdelim; bunu arz ediyorum. 

Yüksek heyetinizi şükranlarımla 'selamlıyorum, sağ-
olun. Yeni bütçemiz büyük milletimize hayırlı, uğur
lu olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aydemir. 
Sayın milletvekilleri, bütçe ve kesinhesap kanunu 

tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şim
di, 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Katma 
ıBütçeli idareler 'Bütçe Kanunu Tasarısı ve 198*3 Malî 
Yılı Kesinhesap 'Kanun Tasarısı olmak üzere, 3 kanun 
tasarısının tümünün açık oylamasını yapacağım. Açık 
oylamaların birlikte ve ad okunmak suretiyle yapıl
masını, adı okunan sayın milletvekilinin kürsü önüne 
konacak 3 ayrı kupaya oylarını atması suretiyle oy
lamanın icrasını oylarınıza sunuyoruıra: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Bir hususu dikkatinize sunmayı gerekli görmekte^ 
yim. Sayın üyelerimiz adlan okunmadan lütfen bu-
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raya oylarını kullanmak üzere teşrif etmesinler, ad
larını okuduğumuz arkadaşlarımız buraya teşrif ede
rek oylarını kullansınlar. 

Teşekkür ederim. 
Oylamaya Adana'dan başlıyoruz. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, açık 

oylama için kupaların tespiti nasıl olacak? 
BAŞKAN — Üzerinde belirtilecek efendim. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletveki

li var mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırın. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yapılan açık oy
lama sonuçlarını arz ediyorum : 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı için kullanı
lan oy sayısı 375, kabul 206, ret 163, çekimser 6. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu sonuca göre tasarı Meclisimizce kabul edilmiş, 
kanunlaşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Katma Bütçeli idareler 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı oylaması sonuçlarını arz ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı 376; kabul 205, ret 164, çe
kimser 6, geçersiz 1. 

Bu sonuca göre, tasarı Meclisimizce kabul edilmiş, 
kanunlaşmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyetinizin oylarıyla kabul buyrulan bütçe 
kanunu tasarılarının memleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını diliyor, 1985 yılının ülkemize daha bü
yük başarılara ulaştırmasını temenni ediyorum. (Al
kışlar) 

Sayın Başbakan, buyurun, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve katma bütçeli idarelerle ilgili 
kanun tasarıları bugün burada yüce heyetiniz tara
fından kabul edildi. Bunların 1985 yılının, yani önü
müzdeki yılın hayatında önemli bir yer işgal edeceği 
kanaatindeyim. 

Bu bütçe tasarıları kanunlaştığına göre, ki gerek 
bizim iktidarımızın, gerekse yüce Meclisin ilk bütçe
sidir. Bu bakımdan, 1985 yılında milletimize, memle- • 
ketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz uzun saatler, uzun 
günler devamlı bir şekilde, gerek iktidara mensup, ge
rek muhalefete mensup milletvekillerinin çalışmalarıy-
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la bu tasarıları yüce Meclisin önüne getirdi. Hakika
ten başarılı bir iş yapmıştır, kendilerini huzurunuzda 
bu vesileyle bir kere daha tebrik ediyorum ve teşek
kür ediyorum. Büyük Meclisimiz de aynı şekilde gün
lerdir, bu bakanlık bütçeleri, katma bütçeler üzerinde 
enine boyuna görüşmeler yaptı, tenkitler yaptı, temen
nilerde bulundu ve netice itibariyle bugünkü noktaya 
gelmiş bulunuyoruz. 

Şurası muhakkaktır; iktidar sadece burada kendi 
dediğini yapmaz. Siz, muhtelif partilere mensup olan 
üyelerimizin veya bağımsız üyelerimizin buradaki ten
kit ve temennilerinden muhakkak istifade ederiz. Söy
lemesek dahi; yeri gelince söyleriz, yeri gelince söy
lemeden bundan istifade ederiz. Çünkü, doğru olan 
şeyi yapmak şiarımızdır. Gayet tabiî, kendi progra
mımız istikametinde de çalışma yapmakla mükellefiz. 

Ümit ediyorumki, 1985 yılı memleketimizin, mille
timizin bize verdiği bu dar imkânlarla büyük talep 
karşısında en iyi bir şekilde ayarlanarak ve son kuru
şuna kadar faydalı bir şekilde kullanılarak, 1985 yılı 
sonunda yine bir başka bütçe için geldiğimizde, bu
nun hesabını da huzurunuzda açık kalplilikle verme 
imkânını yüce Allah bize nasip etsin. (Alkışlar) 

Değerli üyeler, ben de Sayın Başkanımtzın temen
nisine uyarak, şu önümüzdeki 1985 yılının, memleketi
miz ve milletimiz için daha bolluk, bereketli ve hayır
lı bir yıl olmasını temenni ediyor, bütçenin tekrar, 
milletimize, memleketimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum, Sağolunuz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, bir 

küçük maruzatım olabilir mi? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum - Horasan İlçesi Aliçeyrek Köyü halkına 
dağıtılan arazilerin gaspedildiği iddiasına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı ceva
bı (7/284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, yeni yıl 
geliyor. Hepimiz Meclisin içerisinde birbirimize teb
rikler yapıyoruz. Hem sekreterler çok meşgul oluyor, 
hem kâğıt vesaire epeyce masraf oluyor. Burada bir
birimizi kutlayalım, hepimizin namına zatı âliniz aracı 
olun, bu işten kurtulalım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üçok, ben Meclisi kapatırken 
bu temenniye uyarak gereğini yapacağım. Dolayısıy
la, sizin temenninize uygun şekilde arkadaşlarımız bir
birlerini tekrar tebrik kartı göndermek suretiyle kut
lamak külfetinden kurtulurlarsa, iyi bir gelenek ku
rulmuş olur. 

Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, hükümete başarı dilemek var mıdır İçtü
zükte veya Anayasada? 

BAŞKAN — Sizin gönlünüzden geçenleri arka
daşlarımız biliyorlar. (Alkışlar) 

Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 1983 Malı Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı oylaması sonuçlarını arz 
ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı 376; kabul 236, ret 140, oy 
kullanılmıştır. 

Bu sonuca göre tasarı Meclisimizce kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri* yüce heyetinizin aldığı karar 
uyarınca, 8 Ocak 1985 Salı günü saat 15.00"te toplan
mak ve gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek üze
re birleşimi kapatırken, sayın milletvekillerimizin yeni 
yıllarını ayrı ayrı kutlar, 1985 yılının ülkemiz için ba
şarılı bir yıl olmasını, hayır ve uğur getirmesini te
menni ederim. (Alkışlar) 

Kapanma Sfeati : 17.35 

Soru 1. Erzurum İli Horasan İlçesi Aliçeyrek 
Köyü halkına 1961 yılında toprak tevzice dağıtılan 
arazileri, köydeki birkaç zorba şahıs 1971'den beri 
gaspetmek suretiyle zorla ekip biçmekte ve fakat esas 
arazi sahipleri arazilerine yaklaştırılmamakta, bu yüz
den de çıkan kavgalarda şimdiye kadar 4 adet cina
yette 4 kişi öldürülmüş bulunmaktadır. 

Zorba şahısların bu haksız tasarrufları valilik, gü
venlik kuvvetleri ve sıkıyönetim komutanlıkları gibi 
yetkililerce neden önlenememektedir? 

Soru 2. Türkiyemıizde bazı bölgelerde bu şekilde 
devlet içinde devlet olma sevdalıları ne şekilde ber
taraf edilecektir? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21 Aralık 1984 

iller İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 430.3O3.2/7O77 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

28 Kasım 1984 tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar 
ve Karârlar Dairesıi Başkanlığı, Kanunlar ve Karar
lar Müdürlüğü 7/284-2368/09120 sayılı yazısı. 

Erzurum ili Horasan ilçesi Aliçeyrek Köyü halkı
na dağıtılan arazilerin gaspedildiği iddiasına ilişkin 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulup 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen so
ru önergesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Bakan 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 21 AralıkN 1984 

tiler idaresi Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : 430.303.2/7077 
Konu : Yazılı soru önergeniz 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekilli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 28 

Kasım 1984 tarih ve Genel Sekreterlik 7/284-2368/ 
09120 sayılı yazıları ekinde gelen Horasan ilçesi Ali
çeyrek Köy halkına 1961 yılında toprak tevzi ko
misyonunca dağıtılan arazilerin bazı kişilerce gaspe- • 
dildiğine ilişkin yazılı soru önergeniz incelenmiştir. 

Horasan ilçesi, Aliçeyrek Köyü halkına 1962 yılın
da Toprak Tevzi Komisyonu tarafından toprak dağı
tımı yapılmış, ancak o tarihten bu yana çeşitli sebep
lerle bu topraklar sahiplerine teslim edilememiştir. 

1983 yılında ilgililerce yapılan müraeaat üzerine 
konu valilikçe ele alınarak, dağıtılan bu arazilerden 
maliklerin elinde bulunmayanlarla, haklarında iptal 
davası açılanların tespiti ile hak zayiinin önlenmesi ve 
ihtilafın giderilmesi için yapılması gereken yasal işle
min açıklığa kavuşturulması amacıyla bir komisyon 
oluşturularak konu incelettirilmiştir. 

Tevzi edilen topraklarla ilgili olarak Horasan As
liye Hukuk Mahkemesinde iptal davaları açıldığı, bazı 
davaların sonuçlanarak bir kısım taşınmazlara ait 
tapuların iptaline karar verildiği, diğer davaların ise 
devam ettiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu iş için oluşturulan komisyon 99 par
çadan ibaret olan sözkonusu nizalı arazilerin apli
kasyon ve tespit işleminin arazide poligon, nirengi ve 
sabit noktalar bulunmaması, uygulanan haritaların 
Toprak Tevzi Komisyonunca mevzii koordinat siste
mine göre yapılmış olması nedeniyle sonuçlandırılma
sının mümkün olmadığı, bu iş için Toprak Tevzi Ko
misyonu fen elemanlarından bir ekip oluşturulması 
ve konunun yeniden. gözden geçirilmesi görüşünde 
olduğunu belirtmiştir. 

İlgili komisyonun bir an önce oluşturularak ko
nunun incelettirileceğini, halen Horasan Asliye Hu
kuk Mahkemesinde davası devam eden araziler hak
kında idarî yönden yapılacak başka bir işlemin bu
lunmadığını, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını 
bilgilerinize arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Bakan 
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1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 

(Kanuıdaş^nıştır.) 

1 

. 
• 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abduiah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet.Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

Üye sayısı : 400 
Oy verenler : 375 
Kabul edenler : 206 
Reddedenler : 163 
Çekimlerler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

6 
23 
2 

(Kabul edenler) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroglu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVÎN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay . 
Fuat öztektın 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Aw Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 

M. Memduh Gökçen 
Kemal lğrefc 
Fahir Sabuni* 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğullan 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
ismail Üğdüi 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşd 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sunguflu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 
Hamit Melei 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Mustafa Kemal Tofay 
İbrahim Fevri Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bk*ıtürk 
R<i|tü Kâzım Yüc«û«n 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Aibbaaol&u 
Bülent AfcarcaJı 
B. Doğancan Akyür^c 
Yışar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettün Elmas 
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Halil Orhan Ergüdtr 
İsmail Safa Oiray 
Ömer Feıruih îllt«r 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
ibrahim özdemk 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMÎR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemıir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoftlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergili 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araa 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altmok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
ismail özdağlar 
vîekin Sarıoğlu 

Gürbüz Şakranlı 
Münir jguat Yazıo 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Fidem 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİÖDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz: ı 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Sofancıoğlu. 
M. Mükerrem Taşçıoğhı 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Ataaever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçalkar 
Tadat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurfunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Canıızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Tas/demir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 

Ali Bozer 
Necdet Calp 
Nerliman .Elgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir . 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
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BURSA 
Mehmet Azizoğhı 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğİu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

' HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaa 

İhsan Gürbüz 
M. Murat Sökmenojjlu 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mdbım«t Kocabaş 
Edip özgeraç 
Durmuş Fikri Saflar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Sabft Batumlu 
Ömer Necata Cengiz 
Hüseyin Avni Güler . 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kaffcaahffil 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun Sakır öğüno 
Tülay Onay 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel. 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

IZMTR 

Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 

j Durcan Emirbayer 
Yılmaz önen 
Işüay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

(KARS 

Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 

I Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüeeym Sabri Keakin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Günce 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
VecihiAkın 
Salim Ere! 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdrilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara** 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abduİah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Ken&n Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdrie Gürpınar 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağeıen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğk 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Rufan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Veoihâ Ataklı 
Bahri Karakeçlili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal ömternir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kana 
Yufu/ Ziya Kazancaoğlu 

TUNOELÎ 
Muea Ateş 
Ali Rıdvan Yıkİırım 

UŞAK 
Yutuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakac 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekimserler) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

AMASYA 
Arean Sava* Arpacıoğlu 

ANKARA 
Sunini Baykal 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı'kan 

(Oya katılmayanlar) 

İSTANBUL 
Saim Bültnd Uluıü 

MUŞ 
Nazmi önder 

GAZİANTEP 
OaLip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

İSPARTA 
Fatma Mihribao Erden 

İSTANBUL 
Kemal özer (İz.) 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Vural Arı'kan (İz.) 

Fikret Ertan 
Hayrullah Olca (İz.) 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

MANİSA 
Muitti» izci 

MUÖLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaj 
Muzaffer İlhan 

SİVAS 
Şevki Taftan 

TRABZON 
Necmettin KJaraduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
l«a Vardal (İz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

İSTANBUL : 1 
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Katma BtttçeU tdareler 1985 Malî Yılı Bütçe Kanun fTasansına Yerilen Oyların Sonucu : 
(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgün Al bayrak 
Ledin Badis 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Oedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet DeMceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balı bey 
H&mdi özsoy 
Nihat Türker • 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahdt Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barla» Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğtu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Sanıhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Hail Şıvgın 

400 
376 
205 
164 
6 
1 
22 
2 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şer afettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğumlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 

Fahir Sabuna? 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR " 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ > 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuz-türk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

• GİRESUN 
Burhan'Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kamran Karaman 
Hamk Mekûc 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fa/ttoa Mihrlban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yüceton 

İSTANBUL 
Behiç Sadii Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Alcyürek 
Yaşar Albayıak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Hail Orhan Ergüder 
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İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh llter 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konulkman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgult özal 
İbrahim özdemir 
Alı Tannyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemnir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Erniroğlu 
Ahmet İlhamı Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranü 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu. 
Mehmet Necat Eldem 

MUŞ 
AJaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
•Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan . 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan v 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem TaşotofiHu 

(ŞANLIURFA 
Musıtala Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıflkı Ata*ever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
•Metin Gürde» 
Selim Kopaker 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fatoettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysd Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 

HalÜ İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal' Gökçora 
İsmet Tavgaç 
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ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çeiiin 
Mehmet Besim Göçer 

. DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin. 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tiraffi 

HAKKÂRİ 
Menmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
M. Murat SÖkmenoğlu 

İÇEL 
Ali îhsan Elgin 
Mehımöt Kocabaş 

T, B. M. M. B : 49 

I Edip özgenç 
I Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
I İmren Aykut 
I Sabit Batumlu 
I Ömer Necati Cengiz 
I Hüseyin Avni Güler 
I Yılmaz İhsan Hastürtk 
I Mehmet Kafkaslıgil 
I Doğan Kasaroğlu 
I Feridun Şakir öğünç 
I Tülay Öney 
I Günseli özkaya 
I Namık Kemal Şentürk 
I Bilâl Şişman 
I Arife Necla Tekinel 

Reşit Ülker 
I Ahmet Memduh Yaşa 

12ÎMIR 
! Mahmut Akkılıç 
I Hüseyin Aydemir 
I Durcan Emirbayer 
I Yılmaz önen 
I Işılaıy Saygın 

Turgult Sunalp 
I Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
I Rıfat Bayazıt 
I Mehmet Turan Bayezit 

Ülkü Söylemezoğlu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
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| KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ , 

KONYA 

I Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak' 
Haydar Koyuncu 

| Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 

.Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

I İsmet Turhangil 

I MARDİN ' 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memışoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıöğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

I SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİNOP 

Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işm 
Mustafa Kemal Palaoglu 

. ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

I TEKİRDAĞ 
I Selçuk Akıncı 

Salih Alcan 
TOKAT 

Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman İBahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

I YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 

I Cahit Karakaş 
I Muhteşem Vasıf Yücel 

'KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 
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ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

BURSA 
A. Sabahattin Özbek 

(Çekimserler) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıfcan 

ÎSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

MUŞ 
Nazmd önder 

(Geçersiz oy) 

ANTALYA 
Sudi 'Neş'e Türel 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Suruni Baykal 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Fenni tslıimyeli 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
FeyzuHah Yıldırır 

İSTANBUL 
Kemal özer (İz.) 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Vurall Arıkan (İz.) 

Fikret Ertan 
Hayrullah Olca (İz.) 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

MANİSA 
Mustafa İzci 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

Muzaffer İlhan 
SİVAS 

Şevki Taştan 
TRABZON 

Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT ' 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL ': 1 

İSTANBUL : 1 
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Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 1983 Malî Yıü Kesinhesap Kanun Tasanlanna Yerilen Oylann Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahtit Aral 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Üye sayısı : . < 
Oy verenler : .". 
Kabul edenler : ' 
Reddedenler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler ; 

*00 
Î76 
236 
140 
22 
'2 , 

(Kabul Edenler) 

\ Mehmet Sağdıç 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

. • ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

| Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğkı 
Sudi Nes'e Türel 

ARTVlN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

Recep Kaya 
BİNGÖL 

Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekün 

1 BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal îğrek 
-A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa ErtuğruJ Ünlü 

ÇANAKKALE 1 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengun 

DİYAR/BAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

• 

• # 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

.Zeki Yavuztürk 
ERZİNCAN 

Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 

1 Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HATAY 
Kastıran Karaman 
Hamit Melek 
M. Mtıralt Söfemenoğlu 



İSPARTA 
Mdtin Ataman 
Fatlma Mihribaın Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
îbra/him Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hflkm'dt Biçentürk 
Rüşltü Kâzım Yücelen 

' İSTANBUL 
Böhiç Sadi Abbasoğlu 
'Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayrafe 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayretitin.Elmias 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh tlıter 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Ercümenıt Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülerid Ulusu 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMtR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir PeMvanoğlü 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaattin Kısakürek 
Mehmet Onur 
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Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
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Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
ismail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 

Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SÜRT 
Aydın Baran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaıker 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN • 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfııllah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

— 64 — 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstüne! 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sun Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H» İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

; ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENÎZLt 
Mustafa Kani Bürke 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunalkar 
Şeyfhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDÎRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhlittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmü Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri! Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M, Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 

Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürîc 
Mehmet Kafkaslıgil 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Günseli Özkaya 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin Özdilek 

'•--- MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpmar 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Teklin . 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRİDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman 'Bahadır 
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Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazanoıoglu 

TUNGELt 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Sururi Baykal 

AYDIN 
Osman Bsıgin Tipi 

DENIZLt 
Halil İbrahim Şahin 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

İSTANBUL 
Kemal Özer (İz.) 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Vural Arrkan (İz.) 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca (İz.) 

Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

MANİSA 
Mustafa İzci 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

SİVAS 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Bahri Karakeçili 

" TRABZON 
Necmettin Raraduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
İsa Vardal (İz.) 

(Açık Üyelikler) 

BİNGÖL : 1 

İSTANBUL : 1 

mmm 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 UNCU BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1984 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARL 
1. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa, ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623) 
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) 
<S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2 -
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . -^ 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2, — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5 .12. 1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S, Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6-
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so

nuçlarına' ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Baaknından sözlü! 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işm'ın, yurt dışına; 
gönderilen işçilerden İş ve iş Bulma Kurumunca üc
ret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından Sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş* 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/224) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu* 
nun, Siirt ili Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir Milletvekili Dtvut Abacıgil'in, Yu
nanistan'a yapılan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227) 

(Devamı arkada) 



12. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakerefe'nin, 
Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

13. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
zeytinyağı skandalıyla ilgili davaya ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa komisyon
ları raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) (Da
ğıtma tarihi: 11.12.1984) 

2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24 . 5 . 1983 
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 60(23 Sayılı Kanunun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos-. 

. yal İşler Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı : 208) 
(Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) 
(S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa komis
yonları raporları (1/116,. 1/511) (S, Sayısı : 214) 
(Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Geza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82*ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1894) 

7. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 
- 8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 1.3.1926 
Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 224 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) (S. Sayısı: 
219) (Dağıtma tarihi: 4.12.1984) 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyon Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi: 11.12.1984) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Ey
lül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/617) (S. Sayısı : 232) (Da
ğıtma tarihi: 18.12.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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