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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
dört oturum yaptı. 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. Sa
yıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Gelir Bütçesi kabul olundu. 
1986 Malî Yılı Bütçe (1/718) (S. Sayısı : 361), 
1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe 

(1/719) (S. Sayısı : 360), 
1984 Malî Yılı Genel Bütçeye dahil kuruluşlar 

Kesinhesap (3/870) (1/708) (S. Sayısı : 381) ve 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhe

sap (3/871) (1/709) (S. Sayısı : 382); 

Kanunu tasarılarının maddeleri görüşülerek ka
bul edildi ve gelecek birleşimde açık oya sunulacak
ları açıklandı. 

23 Aralık 1985 Pazartesi günü saat 10.00'da, top
lanmak üzere birleşime saat 19.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif §. Bilgin 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaöğlu 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 12 . 1985 Pazartesi 

Raporlar 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki 

Ek, İki Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fıkrası
nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733) (S. 
Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 23.12.1985) (GÜN
DEME) 

2. — 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanunu 
ile Bu Kanuna Ek 1239, 1425 sayılı Kanunların Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/731) (S. 
Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 23.12.1985) (GÜN
DEME) 
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BtEUNCt OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğkı (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 

sırasının yeniden düzenlenmesine ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatışmalarına 26 Aralık 1985 Perşem
be gününden başlamak üzere 8 gün ara verilmesine 
dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Da
nışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oyları
nıza sunacağım. 

Danışma IKuruılu önerisi 
Danışma Kurulunun 18.12.1985 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

Anavatan Partisi Gru'bü 
Başkanveküli 

Haydar Özalp 

Sosyaldemotorat 
Halıkçı Parti 

Gırulbu Başkanvekili 
M. Seyfi Oktay 

IM'illiyetçi Demokrasi Fantisi 
Grulbu Temsilcisi 
Haydar Koyuncu 

Öneriler : 
1. Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Genel Kurulu

nun 24 Aralık 1985 Salı gündeminde, «Kanun Tasarı 
ve Tefcliâeriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
(kısmının 1 inci sırasında '8 inci sıradaki, 384 S, Sa
yılı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ün
cü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına T>air Kanun 
Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özdemir ve 
7 arkadaşının, Diyarbakır MİllefCvefcili Maıhmud Al-
tunakar ve 12 arkadaşının, îçel Milletvekili Durmuş 
Fiflcrti Sağlar ve 3'8 arkadaşının, Kars Milletvekili 
Aziz Kaygısız ve <8 arkadaşının, Elazığ Milletvekili 
Mehmet özdemir ve 8 arkadaşının aynı konuda 

kanun tdkliflerininı: 2 nci sırasında 5 inci sıradaki, 
331 ve 331'e 1 inci ek S. Sayılı, Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 
19 arkadaşının, Devlet Memurlarının Disiplin Ceza
larının Affı Hakkında Kanun Teklifinin; 3 üncü 
sırasında 9 uncu sıradaki, 3'85 S. Sayılı, Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu'nun, 6136 sayılı Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında. Ka
nun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Madde
sinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, 
Bıçaklar 've Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkındaki 
2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kımda Kanun Teklifinin yer alması ve diğer kanun 
tasarı ve tekliflerinin sırasının buna göre teselsül et
tirilmesi önerilmiştir. 

2. Türkiye -Büyük Millet Meclisinin çalışmaları
na, 26 Aralık 1985 Perşembe gününden başlamak 
üzere (8) gün ara verilmesi önerilmiştir. 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Şimdi ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 
Öneriler : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisıi Genel Kuru
lunun 24 Aralık 1985 Salı gündeminde «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
îşter» kısmının 1 inci sırasında, 8 inci sıradaki, 384 
S. Sayılı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ 'Milletvekili Mehmet özde
mir ve 7 arkadaşının, Diyarbakır M'Mletvekili Mah-
•mud Altunakar ve 12 arkadaşının, tçel Milletve
kili Durmuş Fikri Sağlar ve 38 arkadaşının, Kars 
Milletvekili Aziz Kaygısız ve 8 arkadaşının, Elazığ 
Milletvekili Mehmet özdemir ve 8 arkadaşının ay
nı konuda kanun tekliflerinin; 2 nci sırasında, 5 
inci sıradaki, 331 ve 331'e 1 inci ek S. Sayılı, Şaa-
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iıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu Görevli- I 
ilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka- I 
nun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüş
tü Taşar ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının Di
siplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifinin; 
3 üncü şurasında 9 uncu sıradaki, 385 S. Sayılı, Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Afetler Hak
kında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü 
Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Mad
deler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kındaki 2305 sayılı Kanuna 1 Elk Madde Eklen- j 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve I 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sa
yısı : 361) 

2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil- I 
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı j 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /719) (S. Sayısı : 360) 

4. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin I 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile I 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap I 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra I 
poru (31871,1 / 709) (S. Sayısı: 382) (1) I 

BAŞKAN — Sayın miletvekillleri, programımı- I 
za göıre, 1986 Malî Yılı Genel Ve Katma Bütçeli I 
İdareler Bütçe Kanun Tasarılarıyla 1984 Malî Yılı I 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun I 
Tasar darının tümü üzerindeki konuşmalara geçiyo- I 
ruz. I 

Komisyon ve hükümet, yerinde. I 
Şimdi, grupları ve şahısları adına daha önce söz I 

alan sayın milletvekillilerini sırasıyla okuyorum .* I 
Grupları adına söz alan Sayın milletvekilleri : Milli- I 

yetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Kâm- I 

(1) 361, 381, 360 ve 382 S. Sayılı basmayazı-
lar, 9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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mesi Hakkında Kanun Teklifinin yer alması ve di
ğer kanun tasan w tekliflerinin sırasının buna gö
re teselsül ettirilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

İkinci öneriyi okutuyorum : 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmala

rına, 26 Aralık 1985 Perşembe gününden ıbaşlamalk 
üzere 8 gün ara verilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ran İnan, Sayın Fehmi Memişoğlu, Sayın Haydar 
Koyuncu; 

Sosyaldem'okrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Tülay öney, Sayın Aydın Güven Gürkan; 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Haydar 
Özalp, Sayın İlhan Aşkın, Sayın Fethi Çelikbaş. 

Şahısları adına lehinde söz alan sayın üyeler : 
Sayın Hakkı Artukarslan, Sayın İsmail ıSaruhan, Sa
yın Kadir Demir, Sayın İsnuail Üğdül. 

Aleyhinde söz alan sayın üyeler : Sayın Şeref 
Bozkurt, Sayın Şeyhmus Bahçeci, Sayın Coşkun 
Bayram, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Günseli Özka-
ya, Sayın Yılmaz Hastürk. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru'bu adına, 'bi
rinci konuşmacı Sayın Kâmran İnan; 'buyurun. (İMDP 
sıralarından alkışlar) 

iMDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 
bütçe müzakerelerine 9 aralıkta haşladık, son günü
ne gelmiş bulunuyoruz. İki haftadan 'beri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bütçe müzakereleri dolayısıy
la, bir taraftan hükümetin 1985 icraatını görüşmüş, 
tenkit ve temenniler olmuş; bir taraftan, 1986'da yap
mayı düşündüğü işler hakkındaki programını göz
den geçirmiş ve burada da görüşlerini etraflı bir şe
kilde ifade etmiştir. 'Bütün bu müzakereler boyun
ca, mensubu 'bulunduğum Milliyetçi Demokrasi Par
tisi, kuruluşundan bu yana gözettiği yapıcı muhale
fet ve devlet zihniyet ve prensibini muhafaza ede
rek gelmiş ve bütün konuşmalarda büyük bir mede
nî katkı ve tutarlılık içerisinde davranmıştır. Bugün 
yapacağımız konuşma, aynı çerçevede ve espride ola
caktır. (İMDP sıralarından alkışlar) 
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Değerli milletvekilleri, bu tutumun bize pahalı
ya mal 'olduğunu da biliyoruz. Bunu acz olarak gö-
renller var, bunu yetersiz Ibir muhalefet olarak gö
renler var ve maalesef, başka türtlü muhalefete âdeta 
hasret duyanlar da var, davet çıkarmak isteyeni©! 
var; ama bu raıemleketlte, medenî, işleyen ve kaide
leri içerisinde dönen bir demokrasinin, bazı kimse
lerce faturasının ödenmesi gerekiyor, bedellinin öden
mesi gerekiyorsa, biz bunu seve seve ödemeye de
vam edeceğiz ve bu prensibimizden aynim ayacağız. 
(MDP ve ANAP şuralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, söyleneceklerin hemen 
hepsi belki de söylendi. Binaenaleyh, bugün da
ha ziyade, tespit ve temenniler dile getirilecektir. 

Bugün, bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle be-
ra'ber, Türkiye Büyük" Millet Meclisi, seçimden bu 
yana, ikinci yılını doldurmuş, üçüncü yılı içinde 
ilerlemektedir; ondan doğma Cumhuriyet Hükü
meti de, üçüncü yılına girmiştir. Bugünden sonra... 

KADÎR DEMİR (Konya) — Gaza basıyoruz. 
K Â M R A N ÎNAN (Devamla) — Fazla gaza bas

mayın değerli arkadaşım..,. 
IBuıgtüınden itibaren, önümüzdeki bir hafta so

nunda 1985 yılını geride bırakacağız ve bu yıl so
nundan itibaren de, 20 nci yüzyılın bitmesine 15 yıl 
kalmış olacak. Günlük bunalımlar ve kavgalar içeri -
sinde olmayan ve ekmek kavgasını geride bırakmış 
bulunan toplumlar, daha şimdiden 2 000 yılının tab
losunu çizmekte ve kendilerini ona göre hazırlamak
tadırlar. 

Fransız Hükümeti, resmî bir komisyona, 2 000 
yılı Fransa'sı konusunda bir çalışma yaptırmış ve 
bunu kendi kamuoyuna açıklamıştır. Bu çalışmanın 
bazı noktalarında, «2 000 yılında Fransız Milleti
nin, belki işçilerinin yüzde ellisi evinde oturarak; 
bilgisayarlar ve elektronik vasıtalarla işini evinden 
idare edecek ve robotlar aracılığı ile istihsale katı
lacaktır. Ortalama yaş lOO'ün üstüne çıkacaktır ve 
jenetik kontrol tam olacaktır» denmektedir. 

Biz henüz, maalesef, bu meselelerin üzerine eğite
bilmiş ve bu noktalara gelebilmiş değiliz. Biz hâlâ, 
günlük meseleler içerisinde, yoğun bir mücadele 
vermeye devam etmekteyiz. Binaenaleyh, kendimize 
dönerek, «Türkiye'nin gündeminde neler var; nelere 
öncelik vermemiz lazım ve, neler üzerinde durulması 
gerekmektedir?» konularıyla ilgileneceğiz. 

Bizim kanaatimize göre, Türkiye'nin bugünkü 
gündeminde, hâlâ, demokrasi ve müesseselerin yer
leşmesi ve ' parlamentonun üstünlüğü önde gelmek

tedir. Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde, bu alan
da büyük mesafe almakla beraber, henüz, yapma
mız gereken çok şeyler vardır. Parlamentonun üs
tünlüğünü, maalesef, henüz tamamiyle tesis ettirebil
miş değiliz; bugün, parlamento üzerinde münaka
şalar yürütülmektedir. Parlamento üzerinde müna
kaşaya sebep olacak konulardan dikkatle ve itinayla 
çekinmek lazımdır. 

Bir memleket Anayasasına 84 üncü maddeyi koy
mayı gerektiren sebepler ne kadar zor ve üzücü ise 

- ki, bunlar sebepsiz konulmuş değildir - onun kaldı
rılması konusundaki münakaşayı açmak suretiyle ha
fızaları tazelemek ve aynı konuları kamu oyunun 
önüne getirmek de o derece tehlikelidir. (MDP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anayasamızda geçici hükümler vardır; Siyasî 
Partiler Kanunu, bazı disipliner hükümler getirmiş
tir. Bunların hiçbiri sebepsiz değildir; reaksiyon hü
kümleridir. 

Türkiye'de, demokrasiyi henüz kaideleri içinde 
oynayamadığımız ve kaidelerine her zaman gereği 
gibi riayet etmediğimiz içindir ki, anayasalar ve ka
nunlar zaman zaman bu gibi reaksiyoner hükümleri 
getirmektedirler. Yalnız, Türkiye'de bunun üzücü 
bir yönü var; reaksiyon, bazen bütün aksiyonu, 
bütün hareketi durduracak kadar sert olmaktadır. 
Biz henüz, ifrat ve tefritin ortasını tespit edemedik. 

12 Eylül öncesinde, 84 üncü maddeyi ve diğer 
bazı hükümleri gerektiren, dünyanın hiçbir siyasî 
partiler kanununda siyasî liderlere ömür ve süre bi
çildiği görülmemiştir; ama Türkiye'de biçilmişse bir 
sebebi vardır. Bu maddelerin konulması, aslında de
mokrasiyi işletmekte gösterdiğimiz ihmaller veya 
kaidelerine her zaman gereği gibi riayet etmeyişi-
mizdendir; ama, yine bu maddeler zorlama ile, suni 
münakaşa ile değil, demokratik proses içinde, demok
rasinin yerleşerek, güven yaratarak milletçe benimsen
mesiyle ancak ortadan kaldırılabilir. 

Demokraside, parlamentonun üstünlüğü yüzde 
yüz şarttır. Bunu, geçmiş k i yıl içerisinde tesis 
edebildik mi? Maalesef edemedik. Neden edeme
dik? Çünkü, hükümetin büyük icraatıyla, parlamen
to birçok sahada devre dışı kalmıştır. Nasıl kalmış
tır? Hükümet ilk yılında, «Acelemiz var» dedi; ya
nılmıyorsam, 160'ı aşkın kanun hükmünde karar
name çıkardı. Sistem nedir? Üç tane teknisyen, bir 
metin, 21 imza, Resmî Gazetenin mükerrer baskısı 
ve kanun hükmünde kararname... Sonra ne yaptık? 
Bir bütçe var önümüzde, 7,5 trilyon; fonlar, üzerin-
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de konuşuldu, aşağı yukarı bu bütçenin yüzde 40'ına 
eşit 3 trilyon değerinde fonlar, Vergi kanunlarındaki 
hükümler; hükümete sıfır ile yüzde 25 arası; yani 
tarım maddeleri gelirleri üzerinde stopaj imkânı ta
nıyan, yüzde sıfır yüzde 50 arası vergi koymak im
kânını tamyan hükümler; telif haklarında olduğu 
gibi.. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman, 
normal olarak bir parlamentonun doğuş sebeplerinin 
ve yetkilerinin hemen hemen yüzde 50'den fazlası 
hükümete intikal ettirilmektedir. Oysa, dünyada par-
lamentolarm doğuşuna ve demokrasi tarihine bak
tığınız zaman, ilk parlamentolar, vergi toplamaya 
karşı milletin murakabe imkânını doğurmak maksa
dıyla kurulmuştur. 1 215 ingiliz Magna karta'sı 
bunun neticesidir. 10 Nisan 1 302'de Fransa'da ilk 
Etat genereaux; yani muhtelif sınıflar temsilcileri
nin bir araya gelerek, Papa Sekizinci Bonifas'a kar
şı, Katolik memleketlerde yürüttüğü vergilere kar
şı, Fransız Milletinden; kimin, niçin, ne kadar vergi 
vereceğini tespit etmek maksadıyla bu kurulmuştur 
ve bu etat genereauxlar 1789 Fransız İhtilâline 
karşı kesintilerle gelmiştir ve Fransız İhtilâlimde 
önıce Kurucu Millî Meclis, sonra da Fransız Millî 
Meclisi haline gelmiştir. Binaenaleyh, parlamentola
rın doğuş sebebi, krallara, hükümdarlara, impara
torlara karşı, vatandaştan, kimden, niçin, ne kadar 
vergi alınacağı ve bunun nerede, ne maksatla, ne 
miktarda sarf edileceği maksadıyla kurulmuştur. 
Bunu hükümetlere devrettiğiniz zaman, geriye dönüş 
olmaktadır değerli milletvekilleri. 

Denilebilir; hükümet bunu belki demek de iste
mektedir zaman zaman, «Pratik oluyor hükümete 
devretmek, çabuk oluyor, Parlamentolar, demokra
tik sistem, çak ağır dönüyor bu çark, Bizim acelemiz 
var, 20 nci Yüzyılın sonuna geldik...» O mantığı 
çok ileri götürürseniz kendi kökünüzü, meyvesi ol
duğunuz ağacı kesersiniz, demokrasiyi kaldırırsınız 
ve bu mantıkla kapanmış parîamenıtolar dünyada 
çoktur. 

Değerli milletvekilleri, demokrasinin, aslımda» 
üstünlüğü budur. Amerika Birleşik Devletlerinde de
mokratik mekanizmanın çok ağır işlemesi ve idare 
ile ihtilaf yüzünden, üçüncü yıldır bütçe çıkmamak
tadır. Bugün de takip ediyorsunuz. Temsilciler Mec
lisi, haftalık sarf yetkisini vermektedir. Şimdi Ame
rika burada; «Efendim, bu kongre çalışmıyor; bu 
kongreyi kaldıralım ve onsuz idare edelim» diyor 
mu? Mümkün değildik;. Demokrasi budur. Neden? 
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Çünkü kongre bütçeler 200 milyar doların üstündeki 
açığa razı olmamaktadır. 

iDemokrasiyi ya kaideleriyle yürüteceğiz veya 
yetkilerim tümünün icraya devri öngörülüyorsa, o 
zaman bunun ismini koymak gerekecektir ki, bumun 
ismi prezidaınısiyel sistemlilerde daihi bu derece yok
tur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer 3 trilyom lira
nın tahsil şekli ve kimlerden ne miktar tahsil edile
ceğini sarf şekli, nereye, nasıl ve ne miktarda sarf 
edileceğimi murakalbe edemiyor ve bir paralel bütçe 
bulunuyorsa, o zaman parlamento, kendi hikmeti1 

vücudunun yarısını kaybetmiş demektir. (MDP ve 
bağımsızlar sıralarından alkışlar) ve Aslında parla
mentonun üstünlüğünün Türkiye'de kabul edileme
mesi, tesis edilememesinin de kaynağı budur. Hükü
met, evvela, parlamentoyu her şeyim üstünde gö
recektir. Dış Politika görüşmelerinde de arz ettik; 
dış politikada oniki ay boyu hiçbir önemli konuyu, 
'hükümet,' kendi Meclisime getirebilmiş, görüşünü al
mak ihtiyacımı, Meclisi yanına almak »ihtiyacımı 
duymuş değildir. Bu bakımdan, demokrasiyi yerleş
tirmekte gecikmekteyiz. 

Dalha ne yapıyoruz değerli miilletvekiieri? Türk 
toplumunu tehlikeli bir şekilde depolitize ediyoruz, po
litikadan uzaklaştırıyoruz. Çok politize etmenin sa
kıncalarına katılırım. 11 aralık günü, Başbakanlık 
bütçesi görüşülürken, Sayın Devlet Bakama Mesut 
Yılmaz Beyefendinin buradan «12 Eylül öncesi 
TRT'sine dönülmeyecektir» dediklerinde, herhalde 
o zaman, günlük bildiriler kavgasını, savaşım kas
tettiler; buna katılırız. Toplumu, devletin radyo ve 
televizyonu aracılığıyla dövüştürmeye kimsenin hak
kı yoktur, menfaati de yoktur; ama burada da yine 
bir ifrattan bir tefrite; yani toplumu depolitize eder
seniz, siyasetten uzaklaştırırsınız, siyaset adamı 
(parlamenter) ile toplum arasındaki bütün bağları 
ve araçları keserseniz, siyasetçi o zaman neye daya
nacaktır, neyin üstünde politika yapacaktır?.. Kendi 
toplumundan kuvvet almayan bir parlamenter, bir 
siyaset adamı nasıl güçlü olabilecektir?.. Üstelik 
demokrasilerde, demokrasinin koruyucusu halktır; 
çünkü demokrasi halkın idaresidir. Halk olup bi
tenlerin farkında olmazsa, halka bu yönden bilgi 
verilmezse, muhalefet liderleri yarım için neler dü
şündüklerini halka anlatamazlarda, televizyonun yol
ları, ekranları ve radyo kapalı tutulursa; toplumu 
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depolitize ederseniz, havada tutarsınız. Son bütçe 
müzakereleri içinde bunun aksine bir tatbikatı mem
nuniyetle kaydettiğimizi ifade etmek isterim; ama 
bu istisnanın devamı şarttır değerli milletvekilleri. 
Aksi takdirde, son derece tehlikeli bir ortam yara
tırsınız. Toplumun savunmadığı, toplumun arkasın
da olmadığı parlamentolar güçlü olmaz, dinamizmi
ni kaybeder; siyasî bir organ, dinamik bir organ 
olmaktan çıkar ve bir tasdik mercii haline gelir ve 
getirildi; kanunları sadece tasdik etmek mercii ha
line getirildi. Bu, demokrasiye bir hizmet değildir. 

Değerli milletvekilleri, demokratik memleketler
de basın yayın organları için üç tane geçerli, vazge
çilmez kaide vardır. Bunların: 

Bir başka yönü daha vardır, yakın dönemlerde 
bizde de yapıldı; eğitime, doktriner eğitim yaklaşı
mı... Genç dimağlar şu veya bu istikamette yoğ
rulmak istendi ve memlekete en büyük kötülük ya
pıldı. Bunun cezasını ilerideki nesiller daha büyük 
ölçüde çekecekir. Eğitimin doktriner olmaması önem
lidir. Eğitimde, devlete, millete, vatana bağlılık, di
siplin, millî duygular, Atatürk ilkeleri ve onun et
rafında yetişmek esastır. Doktrini, sonra, hür yetiş
miş beyin kendisi, hayatta seçer; demokratik bir 
ortam içerisinde, kendisi, yolunu bulur. Buna çok 
büyük bir şekilde dikkat ve itina göstermek lazım
dır. 

Değerli milletvekilleri, bu çerçevede bizdeki bü
yük bir noksanlığa işaret etmek lazımdır. Millî he
yecanı, millî duyarlılığı kaybettik. Millî heyecanı 
olmayan 50 milyonun potansiyelini bir millî mesele
de kanalize edemediğiniz zaman, gücünüzü o büyük
lükte gösteremiyorsunuz. Millet, bugün bu heye
canı kaybetmiştir. Kendi kendisiyle bahse girişmek, 
kendi kendisiyle yarışmak heyecanını kaybetmiştir 
ve bir nevî pelteleşmiş, yayılmış bir toplum görünü
münü vermektedir; bu sakıncalıdır. 

Duyarlılıkta azalma vardır. Duyarlılıkta azalma, 
bugünün işi değildir, önceden başladı. Terörist ha
reketlerde öyle öldü ki, günde 20 kişinin öldürülme
si ahval-i adiyeden sayıldı ve bugün de memleketin 
bazı yörelerinde günde 8-9; en son Hakkâri'de 9 tane 
jandarma erinin öldürülmesi Türk toplumunda eğer 
bir yankı uyandırmamışsa, burada bir mesaj vardır; 
bunun üzerine ciddiyetle eğilmek lazımdır. 

Bugün Bulgaristan'da Türk toplumuna karşı ce
reyan eden olaylar, eğer 30 sene önce cereyan et
miş olsaydı, bütün Türkiye ayakta olurdu. Kıbrıs 
millî davasını bu şekilde kazandık. (MDP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, ekonomi bakımından da 
eğitim çok önemlidir. Demin, kalitenin yüksekliği
nin ekonomide önemini arz ettim. Ekonominin bi
rinci faktörü, ihtiyaç duyurmak, hissetmektir. İhtiya
cı, eğitim verir. Hepimiz doğuşumuzda analfabetiz, 
okur - yazar değiliz; ama eğitimle bilinçlenmesi, 
görme ve ihtiyaç doğurması, ekonomik faktörlerin 
başında gelir. 

Yine, eğitim, millî savunmanın vazgeçilmez şar
tıdır. Hele bugünkü dünyada, çok ileri teknolojiye 
sahip silahların bulunduğu bir dünyada ancak yük
sek derecede eğitilmiş insanlar, yüksek atış gücünü 
ve savunma gücünü gösterebilirler. Sadece hammad-

1. Hükümetlere karşı bağımsız olması; 
2. Paraya, servete karşı bağımsız olması; 
3. Baskı gruplarına karşı bağımsız olması la

zımdır. Bu üç faktörün de, maalesef, Türkiye'de işle
mediği görülmektedir değerli milletvekilleri. Bunları 
ıbelirtmek bir parlamenterin vazifesidir ve bunların 
üzerinde ciddiyetle eğilmemiz lazımdır. 

Türkiye'nin gündeminde başka neler yok ki... 
Üzerinde ikinci olarak durmak istediğim, eğitim 
politikası, eğitim meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, muasır medeniyet seviye
sine ulaşmanın tek yolu, o seviyede insan yetiştir
mektir. Yetiştiremediğiniz müddetçe, o seviyeye ulaş
manız, dünyanın bütün ekonomik mucizelerini tat
bik etseniz bile, mümkün değildir. (MDP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) Çünkü, her şeyin vasıtası 
insandır, en büyük varlık insandır. Binaenaleyh, in
sanın en iyi şekilde eğitilmesi, en iyi şekilde teşhis 
edilmesi, en iyi şekilde millî davaların ve ekono
minin emrine sokulması gerekmektedir. Bunu ya
pabildik mi? Hayır; bütün gayretlerimize rağmen, 
alınan bütün mesafeye rağmen bunu henüz yapmış 
olmaktan çok uzağız. Geçen gün bizzat Sayın 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımız bütçe mü
zakerelerinde ifade buyurdular; 1040 köyümüzde -
nüfusu azmış; ama insandır - henüz okul yoktur. 
olanlar işliyor mu? inanıyor musunuz? Tek öğret
men, iki öğretmen ve 500 çocuk; on sene orada kalıp 
da henüz okuryazar olmayanların sayısı onbinlerin, 
yüzbinlerin üstündedir. Ortaöğretimdeki kaliteye 
bakın; bu sene üniversite seçme ve yerleştirme im
tihanında matematik branşında yüzde 10 gibi bir ba
şarının elde edilmiş olması, Türkiye için vahim bir 
hadisedir, çok düşündürücüdür. Binaenaleyh, bunun 
üzerinde şiddetle eğilmek lazımdır. 
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deyle bugün savunmayı yürütmek, bugünkü teknolo
jide mümkün değil. 

Eğitim, demokrasi bakımından çok önemlidir. 
halkın demokrasiye sahip çıkabilmesi iki şartı ge
rektirir: Kültürel bakımdan gelişmiş olmak, hürri
yetlerinin ve haklarının bilincine kavuşmuş olmak; 
ekonomik bakımdan bağımlı olmaktan çıkmak, eko
nomik bakımdan bağımsız, hür olabilmek. Bu ikisini 
sağlamış toplumlara bakın, demokrasi kesintisiz de
vam etmektedir. Sayın Başbakan her zaman haklı 
olarak «kesilmemelidir» diye ifade ediyorlar, doğru
dur; ama kesilmemenin yollarını ve şartlarını biz araş
tırıp bulacağız. Demekle olmuyor... Bunların şart
larından birincisi, yine eğitimdir. Batının bütün iler
lemiş memleketlerine bakın (Fransa'sı, İtalya'sı...) 
hepsinde millî eğitim bütçeleri, millî savunma büt
çelerinin önünde gelmektedir. Neden? Çünkü, hep
sinin temelinde bu vardır; insan vardır. Bizde maa
lesef, millî eğitim, genel bütçe içerisindeki yerini ve 
payını kaybetmektedir, ikinci plana doğru itilmek
tedir. Korkarım ki, bu nüfus artışı ile, eğitimde iler
leme yerine, gerileme söz konusu olacaktır. Nitekim, 
kalite seviyesine baktığınız zaman, evet çok sayıda 
diploma var, çok sayıda üniversiteye giden var; ama 
kalitede büyük düşüş var. Üniversiteleri, liseleri birer 
diploma fabrikası olmaktan çıkarmak lazımdır, bi
lime getirmek lazımdır değerli milletvekilleri. 

Bu çerçevede, bu sene, dünya, gençlik yılını ka
patıyor. Televizyonda bu çok güzel yayınlandı. 
Hükümet, bazı yurt yapımlarında ve bazı spor te
sislerinde de bu meseleye bir ölçüde eğildi; ama 
unutmamak lazım, Türk Milletinin yüzde.51'i 0-20 
yaş arasındadır, genç bir millettir. Gençlik mese
lelerine gereken önemi veriyor muyuz? Hayır. Bu
gün Türk gençliği ile Türkiye'yi idare edenler ara
sında - Türkiye'yi idare edenlerin çok gençleşmiş 
bulunmasına ve ortalama yaşın bilhassa iktidar par
tisinde çok genç bulunmasına rağmen - bir diyalog 
eksikliği, kopukluğu vardır. Türk gençliği, kendisine 
güvenilmemekten, kendisine yarınlar için güven veril
memekten dolayı mustariptir. 

Değerli milletvekilleri, gençliğe eğilmezsek, yarı
nımızı - ki, buna sık sık Sayın Başbakan haklı ola
rak temas buyuruyor - teminat altına almanın ted
birlerini şimdiden almazsak; bilhassa dünyada genç
liğe musallat olmuş felaketlerin Türk gençliğine de 
sıçramakta bulunduğu haberleri ve hadisesi karşı
sında, yarınımız, çok daha büyük tehlike ipotekleri 
altına girmiş bulunur. 
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Değerli milletvekilleri, üçüncü bir önemli başlığa 
gelmek işitiyorum: idare, bürokrasi, idarî reforma 
ihtiyaç vardır, idarî reform, sadece birkaç bakan
lığı birleştirmek ve bu bakanlıklar teşkilatının bazı
larını birbirlerine bağlamak veya evlenme kağıtla
rındaki sayıları azaltmaktan ibaret değildir. Türkiye, 

nin ciddî ve bugün çok büyümüş bulunan, işlemez, 
dönmez, bürokrasi çarkını modern bir hale getirme
nin tedbirlerini almak ve bir idarî reform üzerine il
mî bir araştırma yapmak zamanı gelmiştir. 

Bugün birçok memleketlerde bir idarî reform 
bakanlığı, bir idarî reform müsteşarlığı mevcuttur. 
Bizde vaktiyle Devlet Personel Dairesi Başbakanlığa 
bağlı bir müsteşarlık olarak bu maksatla kuruldu; 
sonra kadro ocağı haline geldi. Bu meseleye mut
laka eğilmek lazımdır. 

Vatandaş - Memur ilişkileri : Bu meseleyi bir 
türlü düzeltemedik; devleti idare edenlerle, idare 
edilenler arasındaki ilişkileri demokratik bir çizgiye 
bir türlü getiremedik; İdare edilenlerin korkma
dan devlet dairesine girmesini sağlayamadık, idare 
edenlerin de, memurun da, kapıdan içeriye gireni, 
kendi devletinin, milletinin bir parçası olduğunu, 
hak sahibi olanın asıl o olduğunu kabul ettirmenin 
demokratik çizgisine henüz bir türlü getiremedik. 
Sebepleri çoktur; ama bunu mutlaka gerçekleştir
mek lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, aslında Batı demokrasi
lerinde vatandaş - bürokrat ilişkileri asgariye indi-
rilmişıtir. Orada insanlar her gün sabahtan akşama 
kadar devlet kapısına taşınmak bize mahsus hâdise
dir; bu durum Batıda mümkün değildir. Bu sistem 
o ıkadar yumuşak istemektedir ki, bazı hallerde, bil
gi - gerekirse - telefonla, mektupla, banka vasıta
sıyla, havale vasıtasıyla gerçekleşir. özün zaman 
yaşadığım Batı memıteketlerimde, bürokrasimin yüzü
nü yılda ancak bir defa görürsünüz, onun ötesinde 
ihtiyaç duyulmaz. Türkiye'yi bu noktaya getirmek 
lazımdır. Bugün toplumun en büyük problemi bu
dur, değerli mıilletvefcilleri. Bu alanda büyük mesa
fe aldığımız söylenebilir; ama henüz alınması gere
ken çok daha büyük mesafeler vardır, 

Değerli milletvekilleri, müesseselerimizde devam
lılık yoktur.: Müesseselerimizi sık silk değiştirirse
niz, oturmaz. Bir insanın en az 5 sene, 10 sene, 15 
sene umum müdürlük, müsteşarlık yapması lazım
dır ki, devamlılık olsun, istikrar olsun. Kaliteyi an
cak istikrar muhafaza eder. 
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Değeri miletivekilleri, Türk toplumu, bloke bir 
toplum halline getirilmiştir. Eğer rakamlar yanlış 
değilse, bugün Türkiye'de 12 bin kanun vardır ve 
bunun 1 200 tanesinin Anayasaya aykırı olduğu 
ısöyknmektedıir. Değerli milletvekilleri, 1!2 bin kanun 
demek, hepimize günlük hayatında çeşitli hüküm
leriyle yüzlerce bağın takılması dermektir. Böyle bir 
topluma, hiür bir toplum, demokratik bir toplum 
demek çok zor olur; mümkün değildir., 

DeğerlÜ milletvekilleri, demokrasiler, hürriyetler; 
rekstriksiyonlan kaideleri, kararnameleri, tüzükleri, 
çok sevmezler, onu demokratik proses halleder. Bu
nun klasik misal hep verilir: İngiltere'nin anaya
sası yoktur ve kanunlar dünyanın en asgarî nispe-
tindedıir, ama, sistem işlemektedir, yürümektedir. 

Binaenaleyh, 12 bin kanun varken, istediğiniz ka
dar ekonomik teşvik tedbirleri getirin, bu kadar ayak 
bağı bulunan bir toplumun, ekonomik dinamizm gös
termesi mümkün değildir. Binaenaleyh, hükümetin 
yapması gereken -* zannediyorum ki, bu konuda 
bir teşebbüste bulunmaktadır - derhal bir komisyon 
kurarak, bu kanunları elimline etmektir, ödü kanun
ları toplumda tutmak, sakattır. Bunların üzerine şid
detle gitmek ve eğilmek gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın înan, konuşma sürenizin 25 
dakikası doldu; bilgilerinize sunarım efendim. 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir başka önem
li hâdise var; ferdin korunması hâdisesi. Toplum bü
yüdükçe, ferdin maalesef, toplum içindeki yeri kü
çülmekte ve neredeyse bir istatistik rakamı haline 
gelmektedir. 

Buna karşı mutlaka tedbir almak lazımdır. Fer
din büyük güçlere karşı hakkini korumak, holding
lere karşı hakkını korumak, devlet yönetimine kar
şı hakkını korumak için ıtedbirler almak lazımdır. 
Fert, yarınından emin olabilmelidir, fert güven için
de yaşayabiknelidir. Bunu bugün Türkiye'de göre
mezsiniz, değeri milletvekilleri. Boynu büküklerin 
sayısının çoğaldığı bir memlekette, demokrasi aza
lıyor, zayıflıyor demektir. Bunun üzerine şiddetle 
eğilmek lazımdır. (!MDP sıralarından alkışlar) 

Değeri milletvekilleri, ıgeliştirilmiş bir teori var
dır ve bence çok yerindedir; nedir o? Bir insanın, 
doğumundan ölümüne kadar olan ömrü, ancak ken
di tasarrufunda olan bir zaman sürecidir. Bunun 
'bir dakikasına, bir saatine, bir gününe kendi irade
si dışında tasarrufta bulunmak, bir insanın hayatına 

— 721 

23 . 12 . 1985 0 : 1 

kısmî tecvüz demektir ve bu teori doğrudur, demok
ratiktir. Bu 'teoriyle ilgili bir örnek vermek istiyo
rum: Geçenlerde, halkla ilişkiler binasında bir vatan
daş bana dert yandı; «tlO gündür miilletvekilimin pe
şindeyim» dedi. Yani 10 gündür hayatından feda 
ediyor, hayatına tecaıvüzde bulunuluyor. Hususî ka
lemlerde 'bekleyenlere bakın; hayatlarını saatlerce 
devlet kapısında kuyruklarda bekleyerek geçiriyor
lar, 

Değerli mületvekiilleri, buna eğilmek zamanı gel
miştir. Aslında insan ömrü, insan zamanı, Türkiye' 
de en hovardaca harcanan şeydir. Oysa, emek ve 
zaman, dünyada sosyal hayatın ve ekonominin iki 
vazgeçilmez unsurudur. Bütün ekonomik hayat ne
den ibarettir? Zaman içinde, emeğin sermayeye dö
nüştürülmesinden. Bunun çeşitli yolları vardır. De
mokratik memleketlerde hür iradeyle, istihdam ve 
çalışmayla, emek, sermayeye dönüşür; sosyalist 
memleketlerde ise, emek, zorla kapitale çevrilir; ama 
yine aynı neticeye gelir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de en zor olan 
şey zaman barcanmasıdır, Türkiye'de en bol olan 
şey insan emeğiınin, insan ömrünün harcanmasıdır; 
bunun da üzerine mutlaka gitmek ve tedbirlerini al
mak lazımdır. Aslında, dünyada - ki, ekonomik ba
hislere değinirken daha çok üzerinde duracağım - üre
tenler ile tüketenler arasındaki nispetin en düşük ol
duğu toplumlardan biriyiz. 

Ben şimdi, en tehlikeli bir gelişme olan, aracılar 
sınıfinin gittikçe genişlemesi, büyümesi ve çok az 
stihdam ve çok az istihsal üzerine ticaret yapan 
veya hizmet veren bu servislerin, genişlemesi hâdi
sesine değinmek istiyorum. 

Değeri milletvekilleri, bu çerçevede iki tane ko
nuya ıtemas etmek isterim. Birincisi; hükümet, sos
yal bir destek olmak maksadıyla devlet kuruluşla
rının (Parlamento başta olmak üzere) çoğunu loj-
manlaştırmak, lojmana ^kavuşturmak ve mahalleler 
yaratmak, gayreti içindedir. Parlamento ve anayasal 
kuruluşlar da yakında o duruma jelecek. Sosyal ba
kımdan faydalı bir hareket olmakla berber, bir teh
likesine işaret etmek isterim; o da, toplumdan kop
maktır. Bir anayasa müessesesi mensubu • lojman
lardan oluşan bir mahallede oturan - sabah resmî oto
mobille işine gidecek, akşam yine oradan resmî oto
mobille evine gelecek ve böylece toplumdan tümü ile 
kopmuş olacaktır. Aynı tehlike, parlamenter için de 
vardır. Buna, tabir belki ağır veya anlamı terstir; 
ama «getolaşma» veya «toplum içinde adalaşma» de-
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nir. îdare edenlerin, idare edilenlerden, toplumdan 
kopması, en tehlikeli bir hadisedir; o zaman realite
lerden uzaklaşırsınız. Bunu günlük hayatınızda dene
yin; kendi seçim bölgenize gittiğiniz zaman, âdeta 
memleketi yeniden keşfeder duruma geliyorsunuz, o 
hissi besliyorsunuz. Neden? Çünkü, buradaki hayatı
nızda kısmen ondan uzaklaşıyorsunuz. Aslında, Tür
kiye'de, devleti idare edenlerin en büyük tuzağı da 
bu olmuştur; resmî araba, lojman, makam, git - gel, 
resmî ziyaretler, oradaki devlet idarecilerinin fevka
lade pembe tabloları ve ondan sonra kopmalar, ya
nılmalar tablosu... Bunu hep yaşadık. Bunu bir yerde 
durdurtmak lazım. (MDP ve SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu çerçevede temas etmek istediğim bir diğer nok
ta da şudur: Zannederim, Türkiye, büyümesi itiba
riyle, demokrasisi itibariyle, artık, bakan yardımcılık
larım ihdas etmek durumuna gelmiştir; bu, bir zaru
rettir. Neden? Çünkü her şey sayın bakanlarda toplan
maktadır, birikmektedir ve saym bakanların genel 
politikaya ayıracak vakitleri olmamaktadır. Neden? 
Çünkü Türkiye'de, maalesef, problemli bir toplum 
olduğu için, her şey milletvekiline ve milletvekili ara
cılığı ile hükümete ulaşmaktadır. Milletvekilini bü
rokrasiye muhatap etmek son derece tehlikelidir. Bi
rinci tehlikesi, bürokrasiyi politize etmektir. Bu, ya 
milletvekiline yaklaşmak suretiyle, yatırım yapmak su
retiyle politize olur, angaje olur, memleket kaybeder, 
ya da birbirlerinin otoritelerinin karşılıklı sürtüşmesi 
ile olur; birisi politika adamıdır, öteki devletin ka
nunlarına ve işlemlerine sadık bir kimsedir. Buradaki 
ilişkileri de azaltmanın tek yolu, parlamenteri poli
tikacıyı muhatap etmek, yani, karşısında sayın baka
nın bulunmadığı yerde, bakan yardımcılarının (ki, 
cumhuriyetin ilk yıllarında bu vardı; siyasî müsteşar
lıklar) olması gerekir; buna mutlaka gitmek lazım. 
Bu çerçevede, burada pek açıklamak istemiyorum, 
ama, hükümetin üzerine eğilmesi gerektiği durumlar 
vardır. Devletin birçok kuruluşları, parlamenterlerin 
telefon taleplerine karşı, sekreterler vasıtasıyla «Han
gi partidendir?» sualini sormaya başladı. (MDP sıra
larından alkışlar) Bu yalnız muhalefete değil, iktidara 
da oldu; sayın iktidar mensuplarından dinledim. Ku-
sura bakmayın, millî meseleleri bütün açıklığıyla bu
rada dile getirmemiz lazımdır. Eğer bugün genel mü
dürler, müsteşarlar kendilerini yüzde 90 «yok» dedir
tiyor veya «toplantıdadır» dedirtiyorsa, demin arz. 
ettiğim mahzurlardan dolayıdır. (SHP ve MDP sıra
larından alkışlar) Çünkü, bir taraftan, kanun var; bir 
taraftan, devletin icapları var; bir taraftan da, poli

tikanın icabı, parlamenterin, seçmenin işini yaptırmak 
zarureti var. Bu sürtüşmeyi kaldırmak lazım. Aslında, 
geçmişte, Türkiye'de demokrasinin işlememesinin veya 
işlemede sıkıntılar çekmesinin büyük bir faktörü de 
bu olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi izninizle, ekonomiye 
geleceğim. Ekonomide, henüz ekonominin Einstein'i 
doğmadı; yok. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 
Ekonominin henüz bir sanat mı, bir ilim mi olduğu 
münakaşa edilmektedir; ama ekonominin müspet bi
lim olmadığı, bir kimya ilmi, bir fizik ilmi, bir ma
tematik ilmi olmadığı, teorileriyle meydandadır. 
Binaenaleyh, demokrasiide dendiği gibi, ekonomide al
ternatif yoktur demek son derece sakıncalıdır. Aslın
da, ikisini de dememek lazımdır; ikisi de, çaresizliğin 
ifadesidir. Oysa, hayatta alternatifi olmayan sadece 
iki şey var; birisli, Allah, birisi ise ölümdür. Diğer her 
şeyin alternatifi vardır. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, birinci petrol şoku 1974'te 
oldu ve Batı ekonomileri, yani sanayileşmiş ekonomi
ler buradan 1976'da çıktılar. İkindi petrol şoku, 1979 
sonu, 1980'de oldu ve 1981'de, 1982'de ekonomik da
ralmayla, resesyona ve enflasyona yol açtı ve iki yıl 
evvel Amerika, geçen seneden itibaren Avrupa, bun
dan çıkmaktadır. Batıda artık, iki rakamlı enflasyon, 
OECD memlekietleri arasında sadece -geçen sene yüz
de 29, bu sene yüzde 15,5'le- Portekiz'de vardır, sa
dece geçen sene yüzde 18,5, bu sene yüzde 20'e yak
laşan rakamla Yunanistan'da vardır ve yüzde 40'ı aşan 
rakamla Türkiye'de vardır. (MDP sıralarından alkış
lar) Başka?.. Tabiî, dürüst olmak bakımından, eğer 
220 bin nüfuslu ve tek gelir kaynağının balıkçılık ol
duğu bilinen tzlanda'daki yüzde 30 enflasyonu da sa
yarsanız, bunun dışında yoktur. Daha ne olmuştur? 
Değerli milletvekilleri, Batı Avrupa'da son iki yıldan 
Beri, hiç olmazsa dört tane memlekette, kalkınma sü
rati, enflasyonun üstüne çıkmıştır; Avusturalya'da, 
Kanada'da, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Ja
ponya'da böyle olmuştur. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Güney Amerika 
devletlerinde?.. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Güney Ameri
ka'ya benzemek istiyorsanız, sizleri tenzih ederlim. 
(SHP ve MDP sıralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar) 
Zira, Güney Amerika memleketlerini demokrasiye ge
tirmek için on tane ihtilal gerekiyor. Türkiye'yi de
mokrasiide tutmanın tek yolu, enflasyonu indirmektir, 
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değerli milletvekili. (İMDP sıralarından «Cevabını al- I 
din mı?» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun, Sayın İnan. I 
KAıMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri, bu enflasyonun indirilmesinde, ekonomik I 
rölânsın başlamasında bütün dünya Frefıdman'ı uygu- I 
lamış değildir. Frteidman'ı uygulayan, moneterist eko- I 
nomiyi uygulayan dünya nüfusunun yüzde 6'sına sa- I 
hlp, arkasındaki büyük sanayii ile dünya enerjisinin I 
yüzde 3 3'ünü istihlak eden Amerika Birleşik Devlet
leri olmuştur. Büyük teknolojiliyle Freidman'ı uygu- I 
layan, Madam Teacher Hükümetinin başında bulun- I 
duğu, günde 2,5 milyon varil petrol istihsal eden ve 
16 ncı yüzyılda sanayileşmeye girişmiş -bugün eski- I 
mistir, doğrudur- İngiltere vardır. Bunun dışında yok- I 
tur; bir de Türkiye vardır. Güney Amerika'da vardır, 
doğrudur; ama Brezilya'nın 105 milyar, Meksiika'nın 
85 milyar ve Arjantin'in 45 milyar borcu vardır. Her 
üç ülke de, dünyanın en ziengin kaynaklarına sahip 
memleketlerdir. I 

Fransa, yüzde 15 olan enflasyonu bu sene başka 
bir metotla yüzde 5,5'e indirdi; Galebraight modeli
ni uyguladı; ücretlere ve fiyatlara sınırlama koydu, I 
hatta 18 ay dondurdu; başka metotla, aynı neticeye I 
geldi. Avrupa'nın diğer memleketleri karma s/istem
ler tatbik ettiler ve aynı neticelere geldiler; yüzde 1,5 
enflasyona, Federal Almanya da, İsviçre'de geldi, de
ğerli milletvekilleri, I 

Türkiye'deki, Freidman modeli mi? Değil. Tür- I 
kiye'deki tamamıyla karma bir sistemdir. Faiz nispet
leri Keynes'den alınmıştır. Lord Keynes'in, «Para, I 
faiz ve istihdam teorisi»nden «faiz» alınmıştır; Freid- I 
man'dan «Moneterist ekonomi» alınmıştır; devletçi- I 
İikten bir parça aünarak gidilmiştir. Allahtan, Freid- I 
man'ın tümü uygulanmıyor... Neden? Çünkü, Frend- I 
man, 250 yıl önce doğan Adam Smith'den çok daha I 
ileri giderek, ekonominin iç gelişmesinde ve milletler- I 
arası ilişkilerde devletin rolünün sadece emisyonu tan- I 
zimden ibaret bulunduğunu onun da, senede yüzde 4 I 
ilâ 5'i geçmemek kaydıyla olduğunu söylemiş; yüz- I 
de 55'i hiçbir zaman söylememiştir. (MDP ve SHP sı- I 
falarından alkışlar) I 

Freidman daha ne söylemiştir? «19 uncu yüzyıl I 
ekonomik kalıntılarından kurtulmak için, tarım mad- I 
deleri taban fiyatları kaldırılmalıdır» demüştir ve hü- I 
kümet bir ölçüde bunu tatbike başladı. I 

«Asgarî ücret sistemi kaldırılmalıdır» demiştir I 
Freidman. Daha ne demiştir? «Sosyal sigortalar kal- | 
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dırılmalıdır, emeklilik kaldırılmalıdır. Sanayide kont
rol, tümüyle kaldırılmalıdır. Kiraların kontrolü tü
müyle kaldırümalıdır.» Kitap önümde, sayfası belli, 
arzu buyurulursa hepsini okuyacağım. «PTT'de mo
nopol tümüyle kaldırılmalıdır.» Hatta o kadar ileri git
miş ki, «Millî parkların ihdasında devletin mevcudi
yeti kaldırılmalıdır» demiştir. 

SELÎM KOÇAKER (Tokat) — Biliyoruz onları... 

KÂMRAN tNAN (Devamla) — Değerli milletve
killeri, arz ettim; bütün OECD memleketleri (ki, Tür
kiye bu 24 memleketten biridir) resesyondan, her se
ferinde petrol, şokundan çıktılar; Türkiye'de kronik 
hal aldı... Bunun bir ciddî sebebi olmak lazım. Bu se
bep ya ekonomik ya yapısal bir sebeptir (strüktürel bir 
sebeptir) veyahut da ilaçların tatbikindeki yanlışlıklar
dandır; ama İngiltere'de, hastanın bünyesi kuvvetli 
olduğu 'için ilaç müspet netice veriyorsa, Amerika'da 
müspet netice veriyorsa; buna mukabil Türkiye'de 24 
Ocak 1980'den beri uygulanmasına rağmen henüz 
tamamıyla müspet bir netice vermiyorsa, o zaman has
tanın bünyesinde bir zaaf veya başka noksanlıkları 
var demektir. O zaman, tatbik edilen ilacın dozu ve
ya ilaçta kullanılan faktörler ve elemanlar üzerinde 
ciddî bir şekilde düşünmek lazımdır değerli milletve
killeri. (İMDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

'Değerli milletvekilleri, aslında biz, bütçe ile geti
rilen ve hükümetin varmak istediği rakamları, Türk 
Devleti ve toplumu için küçük görüyoruz. 50 milyon
luk devletin potansiyeli bunun çok üstünde olmak la
zımdır. Nitekim, baktığınız zaman, 40 milyonluk Gü
ney Kore'nin dış ticareti 52 milyar dolardır; baktığı
nız zaman, 25 milyonluk Kanada'nın yıllık dış tica
reti 135 milyar dolardır; baktığınız zaman, 6 milyon 
''OO biti kişilik ki, 1 milyonu yabancıdır -İsviçrenin dış 
ticareti 55 mlilyar dolardır. Türkiye -ki, ihracatta hü
kümetin gösterdiği gayret ve başarıyı takdirle karşı
lamak lazımdır- bütün yapılanlara rağmen, henüz dış 
ticareti 20 milyar doları, yani dünya dış ticaretinin yüz
de l'ıini bulabilmiş değildir. Geçen yılki rakamlara 
göre, global olarak, dünya dış ticareti 2 trilyon 90 
milyar dolar tutmaktadır ve dünya dış ticareti 1980 -
1984 arasında değer itibariyle global olarak yüzde 6 
bir düşüş göstermesine mukabil, geçen seneden itiba
ren yüzde 9 bir büyüme, genişleme göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin rakamları her 
sahada küçük kalmaktadır; bütün bütçeler görüşü
lürken, bu, söylendi : Enerji sahasında fert başına is
tihlak olarak, fevkalade iyimser zorlama rakamlar
la, «700 kilovat/saat» dendi, 650 rakamları kullanıl-
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di ve bölgeler itibariyle İzmit bölgesinde sanayi do
layısıyla yılda 2 bin kilovat/saate çıkmasına mukabil, 
sanayileşmenin girmediği ve geri kalmış yörelerde 
(İBingöl, Van ve Bitlis gibi yerlerde) 60 kilovat/saata 
kadar düştüğü ifade edildi ki, bu iki rakam, memle
ketin, sektörel ve bölgesel durumu itibariyle, denge
sizliklerini en bariz bir şekilde ortaya koymaktadır; 
bu böyledir. 

Değerli milletvekilleri, Konya İlimiz büyüklüğün
de bulunan ve nüfusu 6 milyon 300 bin olan İsviçre' 
deki yıllık elektrik enerjisi tüketimi 40 milyar kilo
vat/saat olmaktadır. Şimdi diyeceksiniz ki, İsviçre.ille 
Türkiye'yi mukayese etmek insafa sığar mı? Sığmaz; 
fakat şunu da belirtmek lazım -bu, tabiatiyle hükümet 
tenkidi bakımından düşünülemez; ama kendimizi ten
kit etmek bakımından- İsviçre, tarihi itibariyle, geçi-
nemeyen ve dünya ordularına milis kuvvetler veren 
bir memleket olarak bilinir ve o derece bilinir ki, o 
tradisyonun devamı olarak, bugün Papalıkta, hâlâ, 
Papalığın tek kuvveti, İsviçreli askerlerden ibarettir. 
İsviçreli, o zaman da akıllı imiş, milis olarak gittiği 
bütün devletlerin ordularında aynı renk, kırmızı renk 
elbise giyermiş ki, karşılıklı birbirlerine kurşun sıkma
sınlar diye. 

İsviçre topraklarının yüzde 50'si oturulamaz, dağ
lıktır; diğer yüzde 50'sinde de, tarım son derece sınır
lıdır. Yeraltı ve yerüstü hiçbir zenginliği yoktur. Bü
tün zenginliği, toplumun çalışması, disiplini, organi
zasyonu, ki, Dünya Çalışma Teşkilatının merkezi bu
lunmasına rağmen, henüz, haftada 40 saat çalışmayı 
kabul etmiş değildir, bir aylık izni kabul etmiş değil
dir; haftada 42 ilâ 48 saat arasında çalışmaktadır ve 
bugün fert başına millî geliri 15 bin dolardır; Cenev
re Kantonunda 17 bin dolar, Zünih Kantonunda 18 
bin dolardır. 

İsveç'i ele alalım : 19 uncu yüzyılın sonunda İsveç, 
nüfusunun yüzde 50'si tarımla iştigal eden, fevkalade 
geri bir memleketti. Bugün nüfusunun yüzde l'i tarım
da kalmıştır; dünyanın en ileri sanayi memleketidir. 

Amerika 'Birleşik Devletlerine bakın; 1850'de ta
rımla uğraşanlar yüzde 55 ve Amerika Birleşik Dev
letlerinin sanayileşmesi ve zenginleşmesi 20 inci yüz
yılın başından itibarendir. Bugün tarımla uğraşanlar, 
nüfusun yüzde 3'ü... Türkiye'de bütün gayretlere rağ
men, hâlâ, nüfusun yüzde 47'si tarımla uğraşmakta 
ve Amerikanın millî geliri, 3 trilyon dolardır. 

Türkiye'de, Japonya örneği üzerinde çok duru
lur; 1850'lere geldiğimiz zaman, dünyanın en geri 
kalmış bir memleketidir; tarım memleketidir, açtır. | 

Yüzölçümü, Türkiye'nin yarısı kadardır. Toprakları
nın yüzde 80'i üşlenemez; tarıma elverişli topraklar 
yüzde 1 6 - 1 8 arasındadır. Nüfusu, Türkiye'nin iki 
mislinden fazladır; ama 1968'de Japonya, Fransa ve 
Almanya toplam imalatından fazla sanayi imalatın
da bulunmuş, -Sovyetler Birliği Avrupa kısmı hariç-
bütün Asya memleketlerinden fazla imalatta bulun
muş bir memlekettir. Neden? Kendi kendisiyle yarış
ma kararlılığından ve çalışma disiplininden. 

Güney Kore de, yine aynı şekildedir. Güney Ko
re'de haftada 50 - 52 saate kadar çalışılır. Demin arz 
ettiğim, zamanın boşa harcanması ve emeğin boşa 
harcanması hadisesini buraya bağlamak lazımdır; ça
lışmadan, istihsal etmeden, yemek meselesi... 

Değerli milletvekilleri, çok üzücü rakamdır, aslın
da bu kürsüden tekrar etmeyi istemem, bunun sorum
luluğu yine birikimlerin neticesidir; basında da sık sık 
verilir, bugün dahi Türkiye'de millî gelirin yüzde 
551, nüfusun yüzde 20'si tarafından paylaşılmakta, 
geriye kalan yüzde 451 de ancak yüzde 80 nüfus ara
sında paylaşılmaktadır. Bu, fevkalade gayri adil bir 
durumdur ve bugün hükümetin yürütmekte bulundu
ğu ekonomik politikanın, bu adaletsizliği düzeltmekte 
bulunduğuna inanmakta zorluk çekiyorum. (SHP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, liberal ekonomi... Doğru, 
Türkiye'deki kadar liberal ekonomi, bugün Batı Av
rupa memleketlerinin sanayileşmelerinin hiçbirinde bu 
ölçüde yoktur; kısıtlamalar, hepsinde vardır. Takip 
ediyorsunuzdur, Fransa'da bugün bile kambiyo mu
rakabesi bulunmaktadır değerli milletvekilleri; ama li
beral ekonomiyi uygulayan memleketlerde, zayıfların 
korunması tedbirleri alınmıştır. İlaç fiyatları serbest 
bırakılmıştır; ama kendi oebinden para ile ilaç alan 
bulamazsınız, hepsi sigortalıdır. Hastaneler paralıdır; 
ama kendi gelirinden, kendi cebinden hastane parası 
veren insan bulamazsınız, hepsi sigortalıdır. İşsiz nis
peti AET memleketlerinde yüzde ll'dir, doğrudur, 12 
milyona kadar varmıştır veya OECD'de 32 milyona 
varmıştır, doğrudur; ama hepsinin işsizlik sigortası 
vardır değerli milletvekilleri. Benim tek sigortam ne
dir? Ailedir; aile dayanışması. Dünyanın en sağlam 
bünyesi Türkiye'dedir. Aileden bir kişi kazansa, bu
nu on kişi ile paylaşır. Yalnız, korkarım ki, ekonomik 
bunalım ve baskı, bu sistemi de çatlatmaktadır. Eğer 
bu sigortayı kaybedersek, Türkiye çok büyük bir bu
nalıma girer. 

Değerli milletvekilleri, herhalde, burada Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yapması gereken bir vazife 
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vardır; o da, bu kadar hayat pahalılığına, yüksek enf
lasyona, baskıya rağmen milletin gösterdiği dayanış
ma, devlete sadakat ve sıkıntılara katlanması dünya
da takdirle karşılanması gereken, saygı duyulması ge
reken bir hadisedir. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, sanayi ihtilalini, inkılabını 
vaktiyle kaçırdık. Amerika'daki Hudson Enstitüsünün 
1970'lerde yaptırdığı Hermann Kahn'ın -ki, 1971'de 
bir eseri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Türk-
çeye çevrilmiş, yayınlanmıştır, kısa bir özettir- bu 
«2000 Yılı» kitabına baktığınız zaman, dünyada asır
larca bağımsız yaşamış olup da, sanayi inkılabını ge
liştirmeyen, gerçekleştirmeyen dört memleketten biri, 
Türkiye'dir. Tarihî sebepleri münakaşa edilebilir; ama 
hadise budur. 

Şimdi, korktuğumuz nedir? Korktuğumuz, tekno
loji ihtilalinin de gerisinde kaldık ve bu son derece 
ciddî bir hadisedir. Türkiye bugün teknoloji yarışının 
da gerisinde kalmaktadır; o derece gerisinde kalmak
tadır ki, millî gelirin ancak binde 3'ü nispetinde -o da 
doğru ise- araştırma ve geliştirmeye pay ayrılmakta
dır. Gelişmiş memleketlerde bu, yüzde 2,5, yüzde 3, 
yüzde 3,5 olmaktadır. 3 trilyon dolar millî geliri olan 
Amerika'da yüzde 3'ü alırsanız, bu, yılda 30 milyar 
dolar etmektedir değerli milletvekilleri ve neticelerini 
görüyorsunuz. 

Bugün, dikkat ederseniz, araştırmaya ve geliştir
meye en çok fon ayıran ve sanayie en çok önem veren 
memleketler, biyoloji, kimya, tıp ve fizik sahasında 
Nobel mükâfatını almakta ön sırayı işgal etmektedir
ler. Bu mükâfatta Norveç, Danimarka, tsveç, İsviç
re, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi ülkeler 
başta gelmektedirler. Bizde hiçbir buluş yoktur, dün
yaya mal ettiğimiz hiçbir teknolojik gayret yoktur; 
hep kopya... 

Değerli milletvekilleri, kopyanın da çok güzelini 
yapan var. Japonya, aldığı bir malı, daha perfeksiyo-
ne ederek; İsrail, kopyanın daha ilerisine götürerek 
bunu yapmıştır; ama kendi buluşu ile teknolojiye gi
rişmek, Türkiye'nin henüz varmadığı bir adimdir. 

21 inci Yüzyılı münakaşa edenler ve 21 inci Yüz
yılda teknoloji sahasında dört tane büyük kapının 
açılmakta olduğunu gören ve buna göre kendini ha
zırlayan toplumlar var. Birincisi, elektronik; yani te-
lıeposesing ve otomatikleşme; ikincisi, biyoloji. Değer
li milletvekilleri, biyolojinin, 21 inci Yüzyılda, kim
ya ve fiziğin 20 inci Yüzyılda ekonomide ve toplum
ların hayatında oynadığı rolü oynamak kabiliyetine 
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sahip olacağı ifade edilmektedir ve bu konuda ileri 
memleketler şimdiden geniş araştırmalara girmiş bu
lunmaktadırlar. Enerji; alternatif kaynaklar bulmak. 
Sanayileşmiş Batı memleketleri, enerjide, biliyorsu
nuz, bağımsızlığı son derece geliştirdi, alternatif kay
nak olarak nükleer enerjiyi geliştirdi ve şimdi güneş 
enerjisi üzerinde çalışmaktadır. O derece geliştirdi ki, 
bir taraftan stoklama, bir taraftan tasarruf; alternatif 
kaynaklarla, dünyanın en güçlü organizasyonu OPEC'i 
dize getirdi ve dağıttı değerli milletvekilleri. Neticede 
ne oldu? Petrolün dünya hâkimiyeti düştü. 

Değerli milletvekilleri, petrol, 30 dolardan bir 
günde sadece yüzde 10, yani, 3 dolar kaybetti varil 
başına. Bugün Amsterdam spot pazarına gittiğiniz 
zaman, petrolün 20, 22 dolara kadar indiğini görür
sünüz. Petrolün yüzde 10 bu sene, yüzde 10 da gele
cek sene inmesi demek; Batı ekonomilerinde, kalkın
ma hızlarında en aşağı yüzde 1 fark, vergilerde dü
şüş, ekonomik rölans ve belki de gelişme halinde bu
lunan memleketler için en büyük bir ümit kaynağı 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, biz bu sahada neredeyiz? 
(SHP sıralarından «zam yapacağız» sesleri) 1977'de, 
biz yine 16, 17 milyon ton petrol kullanıyorduk; bu 
sene yine 17 milyon ton kullanıyoruz. 1977'de 16 
milyon ton petrol kullanan bir Türkiye'nin, 1985'te 
eğer kalkınma hızını en iyi bir şekilde geliştirmiş ol
saydı, 25, 30 milyon tona varması gerekirdi ve emi
nim ki, hükümet de aynı temenniyi beslemektedir. 
Bütün alternatif kaynaklara rağmen, Fransa, senede 
130 milyon ton petrol kullanmaktadır; İtalya 110 
milyon ton petrol kullanmaktadır değerli milletvekil
leri. 

Bir başka hadiseye bu vesileyle temas etmek la
zım. Dünyada dolar değeri, çok kullanıldı söylendi. 
Doların 1984 sonunda çok yükseldiği doğrudur. İs
viçre piyasasında, Zürih'te 2,90 frank, Frankfurt'ta 
3,47 mark hatta 3,50. Şimdi bakın, her ikisinde, Zü
rih'te 2,10 frank, Frankfurt'ta 2,50-2,55 mark; yani 
yüzde 30 değer kaybına uğradı; ama Türk Lirası yi
ne değer kaybına devam ediyor, dolar, 605 lirayı 
geçti. Demek ki, yüzde 30 değer kaybına uğramamış 
olsaydı dolar, bugün 1 dolar, tamamı tamamına 900 
Türk Lirası etmiş olacaktı değerli milletvekilleri. 

Petrol de yine aynı şekilde... Dünya fiyatları dü
şüyor; bizde fiyatlar artmaya devam ediyor... İzahı 
çok zor. İzahı var; neden var: Enflasyon olduğu 
için var, devlet gelir açıklarının, bütçe açıklarının 
kapatılmasında var, (MDP sıralarından alkışlar) en-
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direkt ve vergi şekline dönüştürülmüş olması hadise
sinde var, değerli milletvekilleri. 

Bu çerçevede ekonomik kalkınma hızları ve fert 
başına millî gelir: Şimdi hükümet der ki, «Fert ba
şına millî geliri Türk Lirası üzerinden hesaplamak 
lazım». 

Dünyada bu yok... Sosyalist memleketler dahil 
olmak üzere, millî geliri tek hesaplama bazı, dolar
dır. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de aynı 
kaideye uyarak, Birleşmiş Milletler yıllık istatistikle
rine rakamları dolar üzerinden vermiştir. Dolar üze
rinden verdiği rakamlar, 1980 yılı için 1 267 dolar 
iken, 1983 yılı için - Ankara'dan verilen ve bu kitap
ta basılan - 1 143 dolardır ve bugünkü rakamlar ise, 
bütün iddialara rağmen 970 dolar civarında seyret
mektedir; dünya mukayese bazı budur. İç satın alma 
gücüne veya diğer faktörlere, düzeltici faktörlere gö
re - o tamamıyla bir iç hadise - dünya kalkınma mu
kayesesi cetvelinde ancak bu geçerlidir değerli mil
letvekilleri. Bunun üzerinde ciddiyetle durmak ve 
eğilmek lazım. 

BAŞKAN — Sayın inan, konuşma sürenizin 55 
dakikası doldu, bildiririm. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bahisler çok geniş... 
El emeği, Türkiye'de bugün, girdilerin en ucuzu ha
line getirilmektedir. Bu alanda pasifik modelinin uy
gulanmakta olduğu doğrudur. Hong - Kong'ta, Bang
kok'ta ücret, ayda 60 - 70 dolar, Türkiye'de de, maa
lesef, asgarî ücretin bugünkü dolar paritesine vurul
ması halinde, ayda 60 dolara gelmektedir. Bu çok 
düşündürücü, çok acı bir hadisedir. 

Ekonomik kalkınmada, girdiler içinde el emeği
nin en alt sırayı alması, en ucuza gelmesi, sosyal 
bünyeyi çok rahatsız eder. Bunun mutlaka tedbirle
rinin alınması lazımdır. Bütün, yükü çalışanlara yık
mamak lazımdır. Ekonomik kalkınmanın yükünü 
adil bir şekilde taksim etmek lazım. Burada muka
yeseleri yaparsam belki çok daha hesapsızca olur; 
ama söylemek lazım: İsviçre'de asgarî ücret 1 250 
dolardır; yani 1 milyon Türk Lirasına yakın bir pa
ra eder; bu böyle maalesef. 

Şimdi burada fiyatlar çok mu farklı? Tabiî, yük
sek parlamentonun tevcih ettiği vazife dolayısıyla 
hemen her ay dışarıya gitmek imkânına sahip bir ar: 

kadaşınız olarak ve üzülerek arz edeyim ki, burada, 
dışarıyla birçok alanda, istihlak fiyatlarında büyük 
farklar kalmadı; gıda maddelerinde, birçok konuda, 

paranın paritesinin yüksekliğine rağmen, bir mihen
ge vurduğunuz zaman, bazı Avrupa memleketlerine 
yakın fiyatlar seviyesinde yaşadığımızı görürsünüz. 
Buna rağmen, Avrupa'da, gene aynı isviçre'de, bir 
güvenlik görevlisinin bugün aldığı maaş 1 milyon 
100 bin Türk Lirasına karşılıktır; ben aynı güvenli
ği beklediğim ve üstelik problemleri çok olan mem
leketimde güvenlik görevlisine ayda 75 - 80 bin Türk 
Lirası - o da bazı yan ödemeler koymak suretiyle -
ancakVödeyebiliyorsam, burada büyük bir ekonomik 
dengesizlik var demektir. 

Değerli milletvekilleri, bütün ekonomiyi dış tica
ret üzerine baze etmenin (oturtmanın) da büyük sa
kıncaları vardır. Dış ticaretin, millî gelir içerisindeki 
nispetlerini iyi götürmek lazım; aksi takdirde, millet
lerarası ekonomik konjonktürden fevkalade rahatsız 
olmak ve büyük tehlikelerle karşılaşmak ihtimali do
ğar. 

Dış ticaretin millî gelir içerisindeki nispetlerini 
en ileriye götüren Belçika olmuştur ve bu oran millî 
gelirin yüzde 48'i nispetindedir ve ondan dolayıdır 
ki, milletlerarası ekonomik konjonktürlerden ve ti
caret hadlerinden son derece müteessirdir. Bunun 
normali, yüzde 12-15'e kadar, ondan ötesi büyük 
riskleri göze almak demek olur. 

Türkiye'nin dış ticarete çok büyük önem ver
mesi lazım; fakat istihsali aynı ölçüde artırmak kay
dıyla. Ydkisa, istihsali artırmadan, içerideki iştira 
gücünü düşürmek suretiyle, yani o maldan içeride 
satın alanların imkânlarını ve adedini düşürmek su
retiyle ihracata devam etmenim bir limiti vardır ve o 
limitte durulur. (MDP şuralarından alkışlar) Yoksa, 
değerli milletvekilleri, bunun tarihte de önemi görül
müş, ıtespit ve teslim edilmiştir. 

İspanyol ve Fortelfciz imparatorlukları, tarihin bü
yük hatasını işleyerek, hazinenin zenginliğine önem 
verdiler ve altın biriktirdiler. Buna mukabil, ingil
tere ve Hollanda sınaî kalikınımaya önem verdi ve 
sonra sınaî malları almak için, bütün bu altınlar 
oraya aktı. Tıpkı, Arap memleketlerinin ellerine ge
çen yüzlerce milyar doların (ki, bir yılda 200 milyar 
dolara kadar yaklaştığı dMu, İİİ0 milyar dolar civa
rında yalnız ^bir memleketin eline geçtiği dönemler 
oldu) bunların hepsinin - ire - Cyliınıg olup, Batının 
daha pahalı savaş malzemesi ve daha pahalı yatırım 
malzemesi olarak geriye dönmesinde olduğu gibi. 

Napolyon'un, ingilizler için söylenmiş bir sözü 
vardır, «Dükkâncılar milleti» diye ve ona da Sir 
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Walter Rateîgh der ki, «Oünya ticaretine hâkim olan-
Üar, 'dünyaya hâküm olurlar»; bunu kabul ediyoruz. 

Türkiye bu alanda aslında çok geç ıkaikruştır. Han
gi alanda kalmamıştır ki, değerli milletvekilleri? Da-
hasını da itiraf «deyimi: Bazı hallerde kendimize 
karşı insafsızız, doğrudur; ama bazı hallerde de, 
kendimizden çok kolay ve rahat memnun oluyoruz, 
hem de diğer memleketleri sık sık gezip görmemize 
rağmen, 1945lerde yıkılmış Avrupa'yı bugünkü ha
liyle ıgöremüze rağmen, Bütün insan kaynaklarım, 
maddî kaynaklarım, fabrikalarını, tesislerini kaybet
miş olan Federal Almanya, bugün dünyanın büyük 
ekonomik gücü haline geldi. Neden; insan elema
nının üstünlüğü, yetişmiş elemanlar ve çalışma di
siplininden dolayı, işin garibi, aynı düsliplini Türk 
işçisine orada verebiliyor; ama aynı Türk işçisinin 
Türkiye'deki fert başına prodüktivitesi, Almanya'da-
künin yarısına kadar düşmektedir; bu çok ciddî bir 
hâdisedir. 

Binaenaleyh, değerli milletvekilleri, demek ki, 
idarede (Management) bizde bir bozukluk vardır; 
bunlara eğilmek lazımdır. Bütün 'bunlara bakmadı
ğınız zaman, (bütün bunları masanın üzerine açık bir 
şekilde koymadığınız zaman, tonlumun rahatsızlık
ları v© dengesizlikleri üzerinde durmadan, eğitimde
ki sıkıntılar üzerinde durmadan; bir Türk genci 
1960 yılında geçirdiği sadmeye rağmen, devlet ve 
milletine sadık kalıyor da, 1980'lerde neden Yuna
nistan'a kadar iltica etmek ihanetini gösterebiliyor; 
bunun sebeplerine inmeden, sadece kendisini mah
kûm etmekle, ona, «hain» demekle yetinmek, aslın
da, sadece hastalığın tezahürleriyle mücadele etmek 
demektir. (ıMDP ve SHP sıralarından alkışlar) Has
talığın köklerine linmek lazımdır, köklerini deşmek 
lazımdır., 

Binaenaleyh, değerli milletvekilleri, 20 nci yüz
yılı kapamaya 15 yıl kalinisken,. Türkiye'nin, hükü
metiyle, parlamentosuyla, basınıyla, kamuoyuyla, 
bu meseleler üzerine eğilmesi <ve ciddî bir analize 
ıtalbi tutması lazımdır. Biinaenaleyh, «Şunun alterna
tifi yoktur, bunun alternatifi yoktur» dememek la
zımdır. 

Değerli milletvekilleri, siyasî, istikrar, sadece bir 
siyasî partinin hükümet çıkaracak kadar sandalye
ye sahip olmasından ibaret değildir. (MDP, SHP sı
nmalarından alkışlar) Kül bir siyasî istikrar, parlamen
tonun siyasî istikrarıdır. 1957'de Fransız Başbakanı 
Guy Molilet, pariamentoya, «Hepimiz aynı ölçüde so
rumluyuz» demiştir. Muhalefeti zayıflatmaya çalış

makla, «Muhalefet zayıftır, alternatif çıkaramaz, ta
banım kaybetmiştir» demek, demokrasiye hizmet 
değildir; bunu açıklıkla arz edeyim. Muhalefetsiz 
bir iktidar, dünyada olamaz. (MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Demokrasiyi bu yollara 
götürmemek ve sokmamak lazım. 

Yine, demokrasi, mutlaka tezatların kavgasından 
da ibaret, değildir; siyah ve beyaz kavgasından da 
ibaret değildir ve nitekim Başkan De Gaulle demiş
tir ;ki: «Her zaman tezatlar değil1, bazen de ortak nok
talar, ortak hedeflerin tespiti...» 

Sayın hükümeti temin edeyim, demokrasi tarihin
de ve iktidarda kaldığınız sürece, bundan daha ra
hat politik bir ortam ve muhalefet zor bulursunuz; 
bunun değerini bilmek lazımdır. Eğer bunun değe
ri bilinmez, bunun zayıf latılmasına çalışılır ve par
lamenter istikrar, dengeler bozulur ve genel siyasî 
dengeyi 'bozucu davranışlara girilirse, faturası çok 
büyük olur. Bunu samimiyetle arz etmek mecburi
yetindeyim. (IMDP sıralarından alkışlar) 

Değerli miletvekileri, zamanın sonuna geldim, 
benden sonraki arkadaşımın zamanını kullanmak is
temem; ama nasıl bir Türkiye?... 

Sayın Başbakan, bütçenin genel görüşmeleri üze
rindeki kokuşmalarının sonunda, nasıl bir Türkiye 
arzu buyurduklarını ifade ettiler. Katılmamak müm
kün değildir. Biz nasıl bir Türkiye istiyoruz? 

Değeri milletvekilleri, Türkiye'de insanlar zama
nı keşfetti; adaletsizliğe karşı hassasiyeti arttı; bu
nun göz önünde bulundurulmasını temenni ediyo
ruz., 

Kanun önünde eşitliğin, 1789 Fransız İhtilalinin 
teorik eşitliğinden çıkarılarak, dinamik, aktif eşit
lik haline getkilmesi, yani bütün devlet nimet ve 
hizmetlerinin eşit sekide, - Türkiye'nin neresinde 
oturursa otursun - insanların ayağına götürülmesini 
istiyoruz değerli milletvekilleri. İnsanların yarı
nından emin olmasını istiyoruz, güven içerisinde ya
şamasını istiyoruz, insanların, sevgi ve dayanışıma 
ile dolu olmasını ve insanların, kendi devletine ve 
geleceğine dünya tablosu içerisinde çok daha büyük 
yer ayırmaya yaraşan kararlılık içerisinde gitmesini 
istiyoruz. Bu potansiyel, devlette, millette, Türkiye' 
de vardır. Türk ekonomisi viyabi'litesini kazanmış
tır, kendi kaynakları iyi mobiilize edildiği ve millî 
menfaatleri emrine sokulduğu takdirde, dış borçlan
mayı indirerek dahi bu yolda devam etmesi müm
kündür; ama israftan kaçarak; ama furyadan kaça
rak. 
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Değerli miietVefciflleri, huzurlarınızdan son cüm
lemi kullanarak ayrılacağım. Geçen akşam bir vesi
leyle karşılaştığım Amerikan Büyükelçisi, biraz ön
ce de ekonomideki büyüme rakamlarını arz ettiğim 
Amerika'da bütçe zorluklan söbebiyle dış teşkila
tında büyük tasarrufa gidildiğini ve içeride, bakan
lıkların, balkan ve bazı yakınları dışındaki bütün 
makam arabalarının kaldırıldığını ifade etti. (MDP 
ve SHP sıralarından alkışlar) ve inanın, senede 700 
milyon dolar mı yardım alacağız, yoksa 800 milyon 
d'dlar mı diye her ıtoplanıtıda burada kavga verdi
ğimiz Amerika Birleşik Devletleri bu ihtiyacı hisse
diyorsa ve bunu bir vesileyle büyükelçisi bana an
latıyorsa, bunda büyük bir mesaj var demektir de
ğerli' milletveklilleri, 

Türkiye'deki israf büyük hudutlara varmıştır ve 
hükümet, bütçe açıklarını, bu israf ve harcamalar 
üzerinde durmak suretiyle bir ölçüde kapamak im
kânına sahipken, bunun da fedakârlığını millete ve 
fakir toplumlara yüklemesiinıde, zannediyorum ki, in
safsızlık vardır., 

©ütün 'bunlara rağmen, güzel 'bir vatanımız var
dır, zengin hir vatanımız vardır, sağlam -bir mille
timiz vardır, kuvvetli bir ordumuz vardır, kuvvetli 
'bir devlet yapımız vardır, milletimizin devlete sada
kati çok büyüktür.' îdaresi en kolay olan ve ada
let kendisine verildiği zaman, ona en büyük saygıyı 
duyan bir toplumuz. 

ıBüüün bunların kıymetlini bilerek ve yarınları 
- 2000 yıllını - gözeterek, kendimizle bahse girişe
rek, yarınki 2000 yılı dünyasında, kendimize ve tari
himize yakışır bir mevki işgal edebilmemin yarışı ve 
azmi içerisinde, siyasî istikrar içerisinde, birlik, bü
tünlük ve beraberlik içerisinde yola devam etmemiz 
lazımdır. 

Bu duygularla ve yeni yılda bu hislerle mesafe 
alınması 'temennisiyle, teşekkür eder, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın tnan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına ikin

ci konuşmacı, Fehmi Memişoğlu. 
Buyurun Sayın Memişoğlu. 
Sayın Memişoğlu, grup adına 24 dakikalık sü

reniz kaldı. 
MDP GRUBU ADINA FEHMİ MEMİŞOĞLU 

(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyele
ri; 1986 yılı bütçe tasarısı üzerinde Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarrınızdayım. Bu münasebetle hepinizi en derin 

saygılarımla selamlıyorum. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü üzere, bütçe, 7 
trilyon 254 milyar lira olarak bağlanmıştır. Bütçe 
geliri ise, 6 trilyon 750 milyar lira hesaplanmıştır. 
Aradaki fark 504 milyar lira olup, bütçe açığı olarak 
gösterilmiştir. Oysa, bu yıl ödenecek iç borçlar 900 
milyar lira, dış borçlar da 600 milyar lira olmak üze
re, 1 trilyon 580 milyar lira, bu bütçede gösterilme
miş; yani bütçe dışı bırakılmıştır. 

ödenecek bu borçlarla birlikte, 1986 yılı toplam 
bütçe açığı 2 trilyon 84 milyar liradır. Bu bütçe, bu 
haliyle, iç ve dış borçların baskısı altında olacaktır. 

Devletin dış borçları, 1979 yılında 13,6 milyar do
lar iken, 1985 yılında 26 milyar dolar olmuştur. Gö
rülüyor ki, dış borçlar da giderek artmaktadır. 

Sayın hükümetin işbaşına geldiği 1983 yılında dev
raldığı para miktarı, yani emisyon hacmi 730 milyar 
lira iken, para basmak suretiyle bu miktar ikiye kat
lanarak, 1 trilyon 400 milyar liraya çıkarılmış; para
nın değeri, gereğinden fazla düşürülmüştür. Bu du
rumda, böylesine açık bütçe ile, nakit akışının yeterli 
olamayacağı ve yatırımların aksayacağı ihtimali mev
cuttur. 

Esasen, bütçe içerisindeki 1 trilyon 295 milyar li
ra olan yatırım payı da yetersizdir. Bütçe, daha çok, 
borçlar ve cari hizmetler bütçesi görünümündedir. 
Bu bütçe ile, yeterince, yatırım ve üretim artışı ola
mayacağından, işsizliğe de çare bulmak kolayca müm
kün olamayacaktır. 

Bütçe açığını kapatmak için, hükümet muhtemelen, 
pek sempatik bulduğu zam sistemini bu yıl da, çalış
tıracaktır. Ayrıca, yeni vergi uygulamalarıyla, daha 
çok, dar gelirli geniş halk kitleleri malî sıkıntılara dü
şecek, bunalım artacaktır. Dolayısıyla, gelir dağılımın
daki dengesizlik fakirin aleyhine, daha da büyüyecek
tir. Bütün bu olumsuzluklar karşısında, enflasyon tah
rik edilmiş olacak, planlanan hedeflere ulaşmak, ka
naatimizce bu yıl da mümkün olamayacaktır. 

Hükümet programının 7 nci sayfasında yazılı olan, 
aslında Yüce Allah'ın bir buyruğu olan, «Komşusu 
aç iken, tok uyuyanın kötülüğü vardır» sözüne para
lel olarak, «tik hedefimiz, aşırı enflasyonu kontrol al
tına alarak dar gelirlinin belini büken pahalılığı ön
lemek için fiyat artışlarını yavaşlatmaktır. Aşırı enf
lasyonun olduğu her ülkede, gelir dağılımı hep faki
rin, dar gelirlinin aleyhine gelişmiştir» diye ifade edil
miştir. 
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Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, memleketimi
zin içinde bulunduğu şimdiki durum, hükümet prog
ramındaki bu sözleri tıpatıp doğrulamaktadır. Enflas
yon aşağı çekilmemiş, fiyatlar alabildiğine yükselmiş; 
fakirin, işçinin, memurun, esnafın, dulun, yetimin, 
emeklinin, kısacası ortadireğin beli yeterince bükül
müştür, Temenni ediyoruz ki, Yüce Allah'ın buyur
duğu şekilde, sayın hükümet, refah yolunu, karnı tok 
uyuyanlardan çok, karnı aç uyuyanlara da açık bu
lundursun. (MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yüksek enflasyon, bir toplum
da, bir hastanın yüksek ateşi gibidir; uzun süre yük
sek ateşte tutulan hasta gibi, yüksek enflasyon altın
da tutulan toplum bünyesi de tahrip olur. 

Sayın üyeler, ekonomik uygulamalarda, devlet, 
kendi. vatandaşlarına karşı tüccar gibi hareket ede
mez, Aksi halde, Anayasamızdaki sosyal devlet anla
yışına da ters düşülmüş olur. Vatandaşı kendi kade
riyle başbaşa bırakmak da mümkün değildir. Kusur 
kendisine ait olmadığı halde uğradığı bir zararda, 
yakalandığı bir fırtınada ve sağnakta vatandaşın sığı
nacağı yer, devletin şemsiyesidir, yani, devlet baba
nın kanatlarının altıdır. Serbest piyasa ekonomisi esp
risi içinde, devlet, babalık vasfını bırakamaz, şem
siyesini vatandaşa kapatamaz. 

Her geçen gün, sofrasında, peyniri, zeytini yiye
mezlerin; karnını doyurmak için sadece çaya ekmek 
batıranların sayısı artırıyorsa; birtakım ulaşım ve ha
berleşme hizmetleri, aşırı yüksek fiyat yüzünden dar 
gelirli Myük halk kitleleri tarafından kullanılamaz 
oluyorsa; hastalanan vatandaşlar ilaç alamaz hale ge
liyorsa; yatırımlar azalıp, üretim artmıyorsa, buna 
mukabil işsizlik çogalıyorsa; fert başına millî gelir 
artmıyor, düşüyorsa, ülkede işlerin iyiye gittiğini hiç 
kimse iddia edemez. (MDP sıralarından «Bravo» ses
leri .alkışlar) 

Devlet, ürettiği temel mallara aşırı zamlar yapa
rak, fazla kâr etme yarışını özendirip, pahalılığa se
bep olmamalıdır. Hükümet, makro düzeyde gözeti-
miyle, arz ve talebi dengelemeli, piyasa fırsatçılığına 
meydan vermemelidir. Serbest piyasa ekonomisi ye
rine, serbest fırsatçılık ekonomisi hâkim hale gelme
melidir. 

Sayın milletvekilleri, çok önemli bir başka konuya 
değinmek istiyorum. Rüşvet ve suiistimallerin yaygın 
olduğu bir dönemi yaşamaktayız. Hiç kimsenin, fakir 
fukaranın alın terinden damla damla alman vergileri, 
hilei şer'iye ile cebine indirmeye hakkı yoktur. (MDP 

sıralarından alkışlar) Bu konuda, hükümeti hassasi
yete ve göreve davet ediyoruz. 

Toplumumuzu ilgilendiren bir başka konuda da 
bilgi vermek istiyorum. Bir kısım neşir organları müs
tehcen ve çıplak kadın resimlerim basmak ve yaymak 
suretiyle, toplumun yargı değerlerini istismar etmek
tedir. (MIDP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

örf ve âdetlerimize uygun olmayan, ahlak ku
rallarını rencide eden bu uygulamalara son verilme
sini istiyor ve bu konuda hükümetin tedbir alacağı
nı ummak istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu iktidar,, yönetimi bir siyasî 
partiden değil, tarafsız bir idareden, bir hükümetten 
devralmıştır. Kadrolar genellikle, seçkin, liyakatli bü
rokratlarla teçhiz edilmişti. Hükümet, başarılı, ta
rafsız olanları görevlerinde muhafaza etmeli idi. 
Toplumumuzun partizanlığa tahammülü hiç yoktur. 
Mahallî seçimler sırasında da, özellikle hükümet üye
lerince başlatılan, «Bizden olmayanlara hayat hakkı 
yoktur» imajı yaygın hale gelmemeliydi. 

BAŞKAN — Sayın Memişoğlu, grup olarak 14 
dakika süreniz kaldı. 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, teşekkür ederim.. 

Bize göre, demokrasiyi tüm kurallarıyla yerleştir
mede, birlik ve beraberliğin yolu, bu tür uygulamalar 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri, biz, hepimiz, yani bu 
Meclis, demokrasiye titizlikle sahip çıkıp, tüm kural
larıyla onu işler hale getirip, sağlıklı bir şekilde bizden 
sonrakilere devretmekle yükümlüyüz. Bu sebeple, ta
rihî bir sorumluluk ve vebal altındayız. Biz, Milliyet
çi Demokrasi Partisi Grubu olarak, daima bu sorum
luluğu müdrik, demokrasimiz ve geleceğimiz açısın
dan, elden geldiğince yapıcı bir muhalefet örneği 
vermeye çalıştık. Ne var ki, bunca uyarılarımıza ve 
gayretlerimize rağmen, bu çatının altında vuku bulan 
bunca haklı eleştirilerimiz, kamuoyuna aktarılamadı 
ve sesimiz bu dört duvar arasında hapsedilmek isten
di. Fiiliyatta, arzu edilen ölçüde, bir, iktidar - mu
halefet diyalogu da kurulamadı. Bu görünüm içinde 
geçirdiğimiz bu iki yıl da, demokrasimiz açısından ge
reği gibi kullanılamadı. Umarım, bundan sonra, baş
ta iktidar, TRT ve şerefli Türk basını ve diğer kuru
luşlar olmak üzere, hepimizce mümkün olan yapıla
cak ve demokrasimiz, arzu edilen yere ve seviyeye 
ulaştırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bu duygular içinde 
bitirirken, bütçenin aziz milletimize hayırlı ve uğurlu 
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olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor ve yüce Meclisi 
tekrar en derin saygılarımla selamlıyorum. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
MDP Grubu adına üçüncü konuşmacı, Sayın Hay

dar Koyuncu; buyurun. 
Sayın Koyuncu, 12 dakikalık süreniz var. , 

MDP GRUBU ADINA HAYDAR KOYUNCU 
(Konya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli milletvekilleri; 9 Aralık 1985 günü baş
layan ve bugün sona erecek olan 1986 yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı hakkında, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Meclis Grubu adına, genel bir değerlendirme yap
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Mecli
sin değerli üyelerini, Meclis grubum ve şahsım adına, 
kalbî saygılarımla selamlarım. (MDP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yüce Meclisimiz, 15 
gündür yoğun bir çalışma sonucu, 1986 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısını, bugün ikmal etmek üzeredir. 1986 
yılı bütçesinin, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı 
olmasını gönülden dilerim. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı hakkında, iktidar partisi ve muhalefet par
tileri sözcüleriyle, değerli milletvekili arkadaşlarım gö
rüşlerini açıklamışlardır. Bu görüşlerin hemen hemen 
hepsinin büyük bir değer taşıdığına ve büyük bir ça
lışma mahsulü olduğuna gönülden inanıyor ve hü
kümetin hiç olmazsa, bu değerli görüşlerden esinle-

ı nerek, bütçe tatbikatına gereken önemi vereceği ümi
dini taşımak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu temenniyi müteakip, 
bütçe müzakereleri sırasında cereyan eden bazı hadi
selere dokunmama izin vermenizi istirham ediyorum. 

Hemen belirtmek isterim ki, Sayın Başbakan, büt
çenin tümü üzerinde yapılan müzakereler dolayısıyla, 
ortaya çıkan sorunlara ve hükümete tevcih edilmiş 
bulunan sorulara tatminkâr cevaplar vermemiştir. 
Saym Başbakan, mutadı veçhile, konuların üzerine 
eğilerek açık ve seçik açıklamalar yapmak ve soru
lara uygun cevaplar vermek yerine, konuların ve so-' 
ruların etrafında dolaşmayı, «İcraatın içinden» prog
ramında gördüğümüz ve alıştığımız gibi, konu dışı 
hususları dile getirmeyi tercih etmiştir. (MDP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu itibarla, özellik
le bakanlıklar bütçesiyle, bütçenin tümü üzerinde hü
kümetin vermiş olduğu cevapları yeterli bulmak ve 
1986 yılı bütçe tasarısının yarattığı tereddüt ve en

dişeleri giderici vasıfta kabul etmek mümkün değil
dir. 

Ayrıca, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının, Dev
let istatistik Enstitüsü rakamlarının doğru olmadığı
na ilişkin beyanı, bizi, hükümet programının rakam
larla değerlendirilmesi konusunda ciddî tereddütlere 
sevk etmiştir. Sayın bakan, sanayi kesimindeki bü
yüme hızının, Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarıy
la ifade edilemeyeceğini açık ve seçik bir şekilde ifa
de etmiştir. Sayın bakanın bu samimî davranışını 
takdirle karşılamakla beraber, hükümetin bundan son
raki rakamlara müsteniden yapmış olduğu değerlen
dirmeleri gerçekçi olarak kabul etmemiz mümkün de
ğildir. 

Sanayi Bakanının, yalnız sanayi kesimi için ortaya 
koyduğu örnekler, bütün kesimler için de geçerlidir. 
Bu itibarla, enflasyon oranı, sektörlerdeki ve genel
deki büyüme hızı gibi hususları Yüce Meclis gerçekçi 
bir açıdan değerlendirmek imkânından mahrum bir 
hale gelmiştir; hatta, Devlet istatistik Enstitüsünün 
verilerine göre hazırlanmış bulunan, plan, program 
ve bütçenin gerçek durumu yansıttığı hususunda ciddî 
şüpheler doğurmuştur. Bu durum karşısında, plan, 
program ve bütçenin ne değer taşıdığını anlamak hu
susunda güçlük çektiğimizi ifade etmek zorunda ka
lıyorum. İki yıldan beri işbaşında olan hükümetin, 
bu konunun üzerine eğitmemesini, bu husustaki ilgi
sizliğini, ihmalini açıkça söylemesini hayretle karşılı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, bu iki önemli hususa temas 
-ettikten sonra, bütçenin özellikleri konusunda da kı
saca durmak isterim. Bütçe müzakerelerinin başından 
beri, dile getirmiş olduğumuz endişeler, bugün bütçe 
müzakerelerinin sona erdiği sırada daha da kuvvet 
kazanmıştır. Bu itibarla, 1986 yılı bütçe tasarısının 
özelliklerini şimdi daha kesin bir dille ifade etmek 
imkânına sahip bulunuyoruz. 

Bu tasarı, uluslararası standartlara uygun bir şek
le sokulmak bahanesiyle, Anayasayı ihlal edici ma
hiyet almıştır. Tasarıda iç ve dış borç anapara taksit 
ödemelerine ve yıl içinde yapılacak iç ve dış borçlan
malara yer verilmemiş olması dolayısıyla, bütçe, ger
çek boyutları ve gerçek bütçe açığıyla yüce Meclise, 
takdim edilmiş değildir. 

Hükümetin ifade ettiği gibi, bütçe açığı, 500 mil
yar değildir; bu açık 2 trilyon Türk Lirası düzeyin
dedir. Daha açık bir ifadeyle, 1986 yılında dış borç 
ödemeleri için 600 milyar lira, iç borç ödemeleri için 
900 milyar lira ve bütçenin açığını kapatmak için de 
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500 milyar lira olmak üzere, ceman 2 trilyon liralık 
bir borçlanma kaçınılmaz görülmektedir. 7 trilyon 254 
milyar liralık bütçede, bu gerçek, açık yer almamıştır. 
Böylesine bir borçlanma, enflasyonist gidişin açık bir 
ifadesidir. 

Bu itibarla, bütçe tasarısında iç ve dış anapara 
taksit ödemeleriyle, iç ve dış borçlanma tutarlarının 
yer almamasını şeklî bir mesele olarak görüyoruz. Bu 
mesele, bütçenin esasına ve dolayısıyla ekonomik po
litikanın 1986 yılındaki seyrine doğrudan doğruya te
sir icra edecek ehemmiyettedir. Ayrıca yüce Meclis, 
borç kalemlerini takip etmek ve denetlemek imkâ
nından da yoksun bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal Hükümetinin 
iki yıllık iktidarı sırasında emisyon hacmi, bundan ev
velki hükümetler döneminde görülmemiş bir şekilde 
artmıştır. 1983 yılında 735.7 milyar lira olan emisyon 
hacmi, bu dönemde yüzde 90 oranında bir artış gös
tererek, 1 trilyon 400 milyar liraya yükselmiştir. Böy
lesine yüksek bir emisyon, enflasyon hızı üzerinde de 
menfî tesir yapmış ve sıkı para politikası uygulana
cağına dair vaatler anlamsız kalmıştır. 

Hükümet, bütçe açıklarını bir taraftan borçlanma 
yoluyla kapatırken, diğer taraftan da, KİT mamulleri 
ve hizmetlerine zam yapma yolunu tercih etmiştir. 
1983 yılını 34.4 milyar lira zararla kapatan işletmeci 
kamu iktisadî teşekkülleri, 1984 yılında 465 milyar 
lira kâr etmişlerdir; bu KİT'lerin 1985 yılı kâr hedefi 
784 milyar lira olarak görülmüştür; 1986 yılı kâr 
hedefi ise 1,5 trilyon düzeyindedir. Görüldüğü üze
re hükümet, KİT mamul ve hizmetlerine zam yapmak 
suretiyle kaynak yaratmaya çalışmaktadır. KİT'lerin 
kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalışmalarını te
min maksadıyla gerekli tedbirleri almak yerine, hü
kümet, bunların açıklarını zam yoluyla kapatmayı ter
cih etmiştir. Nitekim, 1985 yılında, bugüne kadarki 
gidiş tamamen tersine dönmüş ve kasım ayı itibariyle, 
kamu sektörü fiyatlarındaki artış, özel sektör fiyat
ları artışının üstünde olmuştur. Bu gidiş, enflasyonun 
önemli bir sebebini teşkil etmiştir. 

Hükümet, bütçe gelirlerini de gerçeklerle bağdaş
mayacak bir biçimde tespit etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Koyuncu, lütfen toparlayın 
efendim. 

HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Mesela enflasyon oranı bilerek yüzde 25 seviyesin
de tutulmuş, destekleme fiyatları da buna göre be
lirtilmiş; bu suretle, köylü, çiftçi, emeğinin değerini 
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alamamış, enflasyonun bütün yükünü köylü, çiftçi ve 
sabit gelirliler taşımıştır. Bu yetmiyormuş gibi, tarım 
girdi fiyatları da çok yükseltilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin, maliye ve pa-
ra politikasındaki başarısızlığına, devlet yönetiminde
ki başarısızlığını ve partizanca tutumunu da ilave et
mek gerekir. Belediyelere ve muhtarlara yapılan bas
kıyla, transferlerin kimseye hayır getirmeyeceğini iyi 
bilmek lazımdır. Parlamenter demokrasilerde her oya 
hoşgörü ile bakmak gerekirken, «Bu bizden değildir, 
bize geçerseniz size yardım ederiz» düşüncesi, devlet 
ve hükümet anlayışının ne kadar çarpık olduğunu ser
gilemektedir. (MDP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Yan
lış, yanlış... 

HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — Bakın o 
zaman yanlışsa. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Sıray
la veriyor işte bakanlar. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz devam edin lütfen. 
HAYDAR KOYUNCU (Devamla) — Değerli 

milletvekilleri, hükümetin, ekonomik alanda ve ülke 
yönetimindeki başarısızlığına, başarı görünümü vere
bilmek için sarf ettiği gayretlerini hayretle müşahede 
ediyoruz, özellikle bu konuda KİT'lerin verdiği hiz
metleri bir kere daha vurgulamayı gerekli görüyoruz. 
Tarafsız bir kurum olması gereken TRT, ekranlarını 
hemen hemen sadece Anavatan Partisine ve onun ik
tidarına açmıştır, muhalefete çok kısıtlı ölçüler içinde 
ekranda yer verilmiştir. Hülasa, TRIT bütün tutumuy
la, Meclis içi faaliyetlere tarafsız bir şekilde yanaş
mamış ve âdeta parlamento dışı muhalefet eğilimini 
kuvvetlendirmek istikametinde faaliyet göstermiştir. 
(tMDP sıralarından alkışlar) TRT'nin bu politikasını, 
yasama organının varlığına, hüviyetine, faaliyetlerine 
gölge düşürücü buluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, hü
kümetin, bütçe dolayısıyla yapılan Meclis müzakere
lerinde ileri sürülen fikirlere itibar etmesi ve diyalog 
esasına dayalı Meclis çalışmalarının yürütülmesi hu
susunda gereken önemi göstermesini diler; bütçenin 
hazırlanmasında emeği geçen bürokratlara, Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyelerine teşekkür ede
rim. 

Bu vesileyle, bütçenin ülkemize, aziz milletimize 
hayırlı olmasını diler, grubum ve şahsım adına yüce 
Meclise saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 
Şosyakiemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Tülay öney; buyurunuz. 
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SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 büt
çesi üzerinde 15 günden beri sürdürdüğümüz yoğun 
görüşmelerde, hükümetin ekonomi ve maliye politika
sı en geniş anlamda müzakere edilirken, sosyal politi
kalar, dış politika ve yönetime ilişkin tüm görüşler 
ayrıntılarıyla ortaya kondu. Bütçe tasarısı ve dolayı
sıyla 1986 yılının politikaları üzerinde karara varmak 
üzere olduğumuz bugünde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini bir defa daha açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; şahsım ve 
grubum adına yüce Genel Kurulu saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 15 günlük görüşmeler so
nunda ortaya çıkan iki çok önemli husus vardır; Bi
rincisi, bütçe anlayışı ve bütçe disiplini büyük ölçüde 
terk edilmiştir; ikincisi, Türkiye'de büyüme fevkala
de yavaşlamıştır; 15 günden beri burada, özellikle mu
halefet sözcülerinin dile getirdikleri ciddî görüşlerin 
sonucu bu olmuştur. 

Türkiye'de büyüme niçin yavaşlamıştır? Çünkü, 
kalkınma ve büyüme amacı ikinci plana itilmiştir. 
Hesap kitaptan çok iyi anladığını iddia eden hükü
met, uzun vadelli bir perspektifi esas alan ve ciddî he
sap kitap isteyen nitelikte bir plan anlayışına sahip 
değildir. Nitekim, özal Hükümetinin geçen yıl hazır
layarak Meclisimize sunduğu Beşinci Beş Yıllık Plan, 
Türkiye'nin sorunlarını bîr öncelik sırasıyla ele ala
rak çözmeyli ve kalkınmayı amaçlayan bir belge de
ğildir. Hatırlanacağı üzere, Beşinci Plan, bugün var 
olan sorunları, yalnızca dondurmaya yönelik bir plan
dır. 

Bu planda, işsizlik, beş yıl boyunca, yüzde 16 ora
nında sabit tutulmaktadır. Enflasyon, planın ilk yı
lında yüzde 25 olarak öngörülmüştür. Bildiğimiz gibi, 
enflasyonda bu hedef, iki yıldan beri, tutturulama
mıştır; üstelik, Beşinci Beş Yıllık Planın son yılı 
olan hedef noktada enflasyonun nereye düşürülece
ği, planda telaffuz bile edilmemiştir. 

Dış ticaret açığı, beş yıllık dönem boyunca 2 
milyar, 800 milyon dolarlık düzeyini bu planda koru
maktadır. 

Yatırımlar, ancak parasal anlamda, yani beklenen 
enflasyon oranında büyümekte; reel, gerçek bir artış 
göstermemektedir. 

O halde, hükümetin ekonomik yönetim anlayışı, 
esasen gerçek bir kalkınmayı yansıtmamaktadır. Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yılı olan 1985' . 

te Türk ekonomisi büyüyememiştir desek, fazla mü
balağa etmiş olmayız. 

1985'in büyüme hızı tahmini, Sayın Başbakan ta
rafından yüzde 4,9 olarak açıklanmıştır. Büyüme, ger
çekten yüzde 4,9 olsa bile, sayın arkadaşlarım, ülke
mizde nüfusun yüzde 2,8 arttığını dikkate almak la
zımdır. Bu durumda reel olarak bir anlam ifade eden 
büyüme hızı, ancak yüzde 2,1 veya yüzde 2,2 olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yüzde 2,2'lik büyüme hızının 
Batılı Avrupa ülkeleri arasında en düşük kalkınma 
hızı olduğunu açıkça ifade etmek gerekir. 

Tarım sektörü ve hizmetler sektörü de büyüme 
açısından gerilemiştir; ancak, en dikkat çekici ve va
him gerileme, sanayi sektöründedir. Sanayi sektörü, 
1983 ve 1984 yıllarında yüzde 8, yüzde 9 gibi hız
larla büyümüşken, 1985 yılında yüzde 5'i bile bula
mamıştır. Kamu sektörünün yatırımları, 1984'e göre 
1985'te yüzde 2,4 oranında azalmış; özel sektörün top
lam yatırımları ise, sadece yüzde 1,7 oranında art
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, ekonomideki durgunluğun, 
daha doğrusu başarısız bir ekonomik performansın en 
belirgin göstergeleri olarak ortaya koyduğum şu ra
kamların, tarımda kurak bir yıl yaşamamızdan ve
ya DÇM borçlarının geri ödenmesinin bu yıla yığıl
mış olmasından ileri geldiğini söylemek mümkün de
ğildir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Kurban Bayra
mı... 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bu durum, doğru
dan doğruya Sayın özal'ın elleriyle yoğrulan 24 Ocak 
sözde istikrar politikalarının doğal bir sonucudur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

İlk günden beri ısrarla üzerinde durduğumuz nok
taya gelinmiştir. Altı yıldan beri, istikrar politikası 
ve istikrar tedbirleri uğruna her gün yükseltilen dö
viz kurları, giderek artan kredi faizleri ve çok sık ya
pılan büyük boyutlu zamlarla artık dejenere olan 
hammadde fiyatları, Türkiye'de, özellikle özel sek
tör tarafından yatırım yapılmasını âdeta imkânsız 
hale getirmiştir. 

özal Hükümetinin, ekonomide özel kesime büyük 
bir ağırlık ve öncelik verdiğini iddia etmesine rağ
men, bu sonucun ortaya çıkması, kullandığı ekono
mi politikası araçlarının yanlış seçilmesinden ve bir
biriyle çelişmesinden ileri gelmektedir. 

öte yandan, hep peşinde koşulan serbest piyasa 
ekonomisi! modeli, doğal olarak, kamu kaynaklarını 
da kurutmuş ve kamu sektörünü de yatırım yapa-
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maz duruma getirmiştir. Bir borç ekonomisine dönü- ı 
şen Türk ekonomisinde, kaynak tahsisinin belirleyi
ci unsuru, vadesi gelen borçlardır artık. Nitekim, büt
çelerden yatırıma ayrılabilen kaynak, giderek küçül
mektedir. 1986 bütçelinde yatırımlar, konsolide büt
çenin yüzde 18,8'İne inmektedir. Bu durumda, hangi 
kalkınmadan söz edebilirsiniz? işsizliği azaltmaktan na
sıl bahsedersiniz? Bu ülkenin gençlerine gelecek için 
ne vaat edebilirsiniz? (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütçelerdeki bu ciddî küçül
meyi ve nomal kamu kaynaklarının bu ölçüde kuru
masını önlemek için, daha doğrusu örtebilmek için, 
hükümet, garip bir fon makinesi yaratmıştır. Türkiye 
bugün artık, bir borç ekonomisi + fon ekonomisi 
yaşantısına girmiştir. 

Bugüne kadar çok söylendi, onun için artık tek
rar etmeyeceğim; fon sisteminin, ülke kaynaklarını, 
yüce Meclisin iradesinin dışına çıkardığı, bu haliyle 
Anayasayı zedeler bir nitelik taşıdığı, Sayıştaydan 
kaçtığı 'için denetimsizlik yarattığı gibi noktaların ay- I 
nntısına girmeyeceğim; fakat bunlara ek olarak, fon I 
sisteminin, plan anlayışını ve planlama yapabilme ola
nağını fevkalade zedelediğini önemle belirtmek gere- I 
ğini duyuyorum. I 

Sayın arkadaşlarım, bakınız, bu fonlar ne getiri
yor? Şöyle bir varsayım getiriyor: Bu millet, şu ka- I 
dar Marlboro sigarası içerse, fona şu miktarda para I 
akar ya da bu rnlillet şu kadar yurt dışına çıkarsa, I 
Konut Fonuna şu kadar para toplarım gibi son derece I 
havada varsayımlarla bir kaynak hesabı yapmayı ön- I 
görüyor. Takdir edersiniz ki, böyle, havada varsayım- I 
larla, ekonomide bir kaynak hesabı yapmak ve böy- I 
leşine, hayal edilen bir kaynağa dayanarak bir yatı- I 
rım politikası saptamakla, bir kalkınma stratejisi çiz- I 
mek mümkün değildir. I 

Bu, ancak, «Bugün bulduğum para ile bugünkü I 
soruna el at ve çözer gibi yap» metodudur, işte, bir I 
ara artış gösterip, bugün duraklamaya giren ihra- I 
cat... işte, «tapu tahsis belgesi» adı altında, çekici I 
reklamlarla devreye giren gecekondu sorunu çözümü I 
ve bugün açıkça ortaya çıkan çözümsüzlük tablosu... I 

Türkiye, böyle maceracı ve yapay denemeleri ta- I 
şıya'bilecek lükse sahip bir ülke değildir. 50 milyon I 
vatandaşımızı geri kalmışlıktan kurtarmak, sosyal ada- I 
leti sağlamak, insanlarımızın gelecekten umutlu olma- I 
sına imkân vermek ve onlarda devletine güven duy- I 
gusu yaratmak için, ciddî, inandırıcı ve doğru hesap- I 
lara dayanan bir plan ve planlama anlayışı zorun- I 
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ludur. Diğer bütün sakınca ve aksaklıklarına ek ola
rak, bu fonlar olayı, işte böyle, bir plan olanağını 
da ortadan kaldırmaktadır. 

Saygıdeğer üyeler, hükümet, büyümeyi ve sistemli 
bir kalkınmayı neden kısmıştır; neden ikinci plana 
itmiştir? Bunun basit bir tek cevabı vardır : Fiyat is
tikrarı uğruna, yani enflasyonu aşağı çekmek uğruna. 
Açıkça görüyoruz ki, bu amaca da ulaşılamamıştır. 
özal Hükümeti 1983 yılı sonunda yüzde 30 düzeyinde 
devir aldığı enflasyonu, 1984 ve 1985 yıllarında iki 
yıl üst üste yüzde 50'lere tırmandırmıştır. Enflasyon 
giriş hızı, enflasyon çıkış hızı gibi birtakım orjinal 
kavramlarla, hükümetin yetkili kişileri, halkı avut
maya çalışsalar da, kimi zaman Devlet İstatistik Ens
titüsü, kimi zaman İstanbul Ticaret Odası, kimi za
man Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının rakamla
rını birbirine karıştırarak, fiyat artışlarını küçük gös
termenin yollarını arasalar da, beni bağışlasınlar, hiç 
kimseyi inandıramamaktadırlar. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Siz, bazı istatistik oyunları ile, örneğin bir ke
reste üretimini yüksek gösterebilirsiniz, demir ihraca
tını fazla yahut radyatör imalatında bir artış olduğu
nu söyleyebilip, ortaya koyabilirsiniz ve insanları bir 
miktar buna inandırabilirsiniz de; ama, «Enflasyon 
düşüyor» diye yirmi tane rakam ortaya koysanız, hal
kı buna inandırmak çok zordur. Çünkü, enflasyonu 
insanlar bizzat görüyorlar; evlerinde, mutfaklarında 
yaşıyorlar, çarşıda, pazarda, bakkalda yaşıyorlar. 
Onun için, geliniz, bari devlete güveni sarsmayınız; 
tek bir rakam serisi üzerinde karar kılınız; onu esas 
alınız ve her zaman, her yerde, o rakam serisini kul
lanarak açıklamalarınızı yapınız. Herkesin, her istedi
ği gibi rakam üretmesine izin vermeyiniz; siz de, bu 
yirmi çeşit rakam arasından, en işinize geleni alıp 
kullanmayı, alışkanlık haline getirmeyiniz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Bu noktada bir hususu dikkatle vurgulamak isti
yorum. Hükümet lütfen, bizi, yanlış rakamlar kul
lanmakla suçlamasın; çünkü bürokratik kadroların 
olanaklarını, biz muhalefete öylesine kapattırmıştır 
ki, bizim rakamlar üzerinde maniplasyon yapmamız 
mümkün değildir. Biz, bize zorunlu olarak gönder
mek durumunda kaldığınız, örneğin bir bütçe gerek
çesi, örneğin bir 1985 Ekonomik Raporu, örneğin 1986 
Programı gibi belgelerde yer alan devletin resmî ra
kamlarını kullanmaktayız. Bu belgelere göre, enflas
yon düşmemiştir; büyüme durmuştur; işsizlik büyük 
boyutlara ulaşmıştır. O halde, istikrar politikası uğ-
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mna ekonomi bu kadar kısıldığı halde, fiyat istikrarı 
sağlanamamıştır. Çünkü, geleneksel bir istikrar politi
kasının başarısı, sağlam bütçe + sıkı para uygula
masına dayanır. Bu, maliyeti çok yüksek bir politika
dır ve fevkalade ciddî kararlılık isteyen bir iştir. 
Bu hükümetin, böyle bir ciddiyetle konuya yaklaş
ması zaten beklenemezdi. Onun için, başarısızlığı, ar
tık kabul etmek gerekir; sanırım Sayın Başbakan da 
bu noktaya gelmişlerdir. 

Bu kürsüde yaptıkları konuşmada, «Millet bize 
beş yıl süre vermiştir» diyerek, umutlan 1988'e erte-
lemişlerdir, yani, ekonomide yeniden, kalıcı bir enflas
yon süreci başlamıştır. 

Bu durumun, bir malî güvensizlik akımı yaratma
sından kaygı duyarım. Üstelik, 198Ö*den 1988'e bu 
milleti dokuz yıl bu çarkın içinde yaşatmak, büyük 
haksızlıktır. 1980'den 1986'ya kadar geçen altı yılda 
bu alanda başarı sağlayamadıysanız, «Bu yol doğru
dur, kimse bizi yolumuzdan ayıramaz» diyerek, aynı 
yöntemi ve aynı teşhis hatalarını sürdürüp, üç yıl son
ra başarıya ulaşacağınızı nasıl iddlia edebiliyorsunuz? 

Artık, gerekli olan, yöntemlerinizi değiştirmektir. 
Ekonomideki fiyat artışlarını, hâlâ yalnızca salt ta
lep enflasyonuna bağlamaktan vazgeçiniz; çığırından 
çıkmış olan maliyet enflasyonunu, artık görünüz; enf
lasyonla mücadele araçlarını doğru seçiniz ve müca
delenizi artık bu alana kaydırınız. Yalnızca zengin-. 
leri ya da belli bir parasal kaynağa sahip kişileri faiz 
geliri ile rantiye yaşamaya sevk eden, toplumu çalış
maktan ve üretken olmaktan caydıran bugünkü politi
kalarınızı yeniden gözden geçiriniz. Pırıl pırıl yetiş
miş; ama henüz parasal birikime sahip olamayan genç
lerimize, yetişmlişlik düzeylerine uygun ve insan onu
runa yaraşır bir ücretle iş bulabileceklerine ve yaşam 
düzeni kurabileceklerine dair umut veriniz. 

Sayın milletvekilleri, bunlar yapılamaz şeyler de
ğildir. Türkiye, 1960'lı yıllarda bu mutluluğu yaşamış
tır.. Ciddî hesap kitaba dayanan tutarlı bir planla
manın yapıldığı, hükümetlerin planlamayı istatistik ve
riler toplayan ve teşvik belgesi kesen bir yeminli bü
ro gibi görmedikleri dönemlerde, Türkiye'de insanlar 
daha mutlu ve daha huzurlu yaşamışlardır. 

Geçen yılki bütçe konuşmamda da söylemiştim, 
şimdi tekrar etmek gereğini daha çok duyuyorum: 
1961 -1975 gibi 15 yıllık uzun bir dönemi alınız; Tür
kiye bu dönemde yüzde 7 düzeyinde yüksek bir kal
kınma hızını 15 yıl sürekli olarak gerçekleştirmiştir. 
gerçekleştirmiştir. Lütfen, sizler de şahıs be şahıs o 
günlerinizi hatırlayınız; kimlimiz memurduk, kimimiz 
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işçiydik, kimimiz tüccardık; sabit gelirliler ay sonu
nu getirebiliyorlardı... Fiyat artışlarını hatırlayınız; 
yüzde 5, yüzde 8, yüzde 9, yüzde 10 gibi makul dü
zeylerdeydi... Türk parası mavi veya mor bür kâğıt 
değildi; değer ifade eden bir paraydı. 1 dolar, 9 li
raydı, 15 liraydı, 22 liraydı... Türkiye'de sanayiler 
kuruluyordu; bugün çok övündüğümüz beyaz eşya, 
otomotiv, petrokimya, iş makineleri, traktör, lastik, 
kâğıt kazan - daha ne isterseniz sayabilirim - o döne
min ürünü sanayilerdir; 4- Boğaz Köprüsü, Keban 
Barajı vesaire gibi büyük altyapılar da, o günlerin 
ürünleridir... Demek ki, Türkiye, bundan yirmi, yir-
mibeş yıl önce, uygun yöntemleri bulabilmiş, gerekli 
dengeleri kurabilmiş bir ülkedir. Neden şimdi olma
sın?.. 

Sayın üyeler, biz gerçekçi insanlarız; bundan yirmi 
yıl öncesinin koşullarının bir ölçüde değiştiğini elbet 
biliyoruz. O günkü yöntemlerin, bugün aynen geçerli 
olamayabileceğini de düşünüyoruz; ancak, bu değişi
min sonucunun, bugünkü sözde rekabet piyasa mo
deli olamayacağını da kesin olarak biliyoruz; nlite-
kim, olamamıştır da... işte, altı yılın sonunda geldiği
miz nokta, ortadadır. Neyin iddiasını yapıyoruz? Ya
pılacak şey: Denediğimiz ve başarıyla sürdürdüğü
müz politikalara ve modele dönmek; ancak, uygula
malarda bugünkü koşulların gerektirdiği bazı düzelt
meleri ve düzenlemeleri yaparak, yola devam etmek
tir. Yoksa, onun tam karşıtı olan ve gelişme yolunda
ki bir ülke için asla geçerliliği bulunmayan, bugünkü 
alaturka ifratlar düzeni üzerinde inat etmek, büyük 
bir yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, bizim anlamadığımız bir nok
ta, başarısızlığı bu ölçüde kanıtlanmış bir model için, 
«Alternatifi yoktur» iddiasının ileri sürülmesidir. Ne
den anlamadığımızı ifade edeyim: Bir defa, bu mo
delin başarısızlığı açıkça ortaya çıkmıştır. İkincisi; 
demokratik sistem içinde yaşayan bir ülkede, tek bir 
yol savunmak, alternatifsizlikten söz etmek, büyük 
bir çelişkidir, demokrasiye inanmamaktır. 

Demokrasi, yanlışlar üzerinde tartışa tartışa, uz
laşma noktaları bulma ve doğrulara erişme rejimi
dir; erdemi de budur. Biz, tartışmaya her zaman açık 
olduk; meseleleri bu yüce çatı altında konuşmak ve 
çözüm bulmak arayışına hep girdik. Hatırlayınız; 
bundan tam 18 ay önce, «Ekonomi iyi gitmiyor, bi
zim bazı saptamalarımız var, alternatif önerilerimiz 
var; geliniz, bunları konuşalım» diye bir genel gö
rüşme açma isteğinde bulunduk; ama Anavatan Par
tisinin ve sayın hükümetin oylarıyla bu reddedildi. 
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Peki, şimdi Sayın Başbakanın, «Nedir alternatifimiz?» 

. diye sormaya hakkı var mıdır? TÜSÎAD veya başka 
forumlarda, belli çevrelerle bu konuları konuşmaya 
saatlerini ayıran Sayın Başbakanın, milletin temsilci
leri büzlerle meseleleri tartışmayı sürekli reddedip, on
dan sonra da, «Söyleyin bakalım alternatifi?» diye 
çağrıda bulunmaya hakkı yoktur. (SHP sıralarından 
alkışlar) Herkes bilmelidir ki, konuşma ve tartışma 
isteği bu ölçüde reddedilen bir muhalefetten, alterna
tif hazırlamak ve hükümete çare sunmak gibi bir gö
rev beklenemez. Esasen, dünyanın hiçbir yerinde mu
halefetin böyle bür görevi de yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi başka 
bir konuya geçmek istiyorum. Bu hükümetin konu
ları ele alış biçimi, çeşitli uygulamaları ve kararlan, 
alışılmışın çok dışındadır; âdeta esrarengiz bir nite
lik taşımaktadır. Bakınız, birkaç örnek vermek istiyo
rum; her yerde sizler de şahit oluyorsunuz; buna emi
nim; bugün bütün millet şu konuyu konuşuyor: 
«Efendim, Ahmet bey veya Mehmet bey, filan yer
de küçük bir memur veya ufak bir iş yapıyor; aldığı 
para belli. Daha düne kadar haftada evine bir kilo 
et girmezdi, şimdi iki dairesi var, yazlığı var, ara
bası var; nasıl oluyor bu işler? Herkese, «Nereden bul
dun?» sorusunu sormak lazım; bu böyle devam ede
mez.» Bugün bütün vatandaş her yerde bunu konuş
maktadır. 

Şimdi bakınız, bütün milletin kafasında bu soru 
işaretleri varken, hükümet ne yapıyor? Geçen sene 
getirip bir günde buradan geçirdiği kanunla, servet 
beyanını- kaldırıyor. Doğru dürüst işlememesine rağ
men, 30 yıldır bu memlekette yürürlükte bulunduğu 
içlin, hiç olmazsa halka moral bir garanti ve bir tat
min veren servet beyanı sistemi, bir günde ortadan 
kaldırılıyor. 

Başka bir örnek: Yıllardır sıkı sıkıya yasaklan
mış olan kürk ithalatı, bir bakıyorsunuz, serbest bı
rakılıyor, 45 gün sonra tekrar yasaklanıyor. Neden? 
Cevap yok, inandırıcı bir açıklama yok. 

Sayın milletvekilleri, o zaman insanların şu yo
rumu yapmasına mani olamazsınız: Kimbilir hangi 
kaçakçının getirdiği kürkleri yasallaştırdılar ve kim
bilir kimleri zengin ettiler... (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) İnsanlar böyle bir yorum yaptığı 
takdirde, buna hiç kızmaya hakkınız yoktur. 

Bir başka örnek; hayalî ihracat. Bir yıldır bu ül
kede ısrarla konuşuluyor; bugüne kadar hiçbir inan
dırıcı açıklama yapılmamıştır. Hayalî ihracat yapan 
firmaların islimlerini şu veya bu nedenle açıklamaya-
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bilirsiniz, bunu da kabul etmeye hazırız. Ama sayın 
arkadaşlarım, hükümet şunu da yapamaz mıydı? 
Konunun üzerine ciddiyetle gidip, incelemelerini yap
tıktan sonra kamuoyunun önüne çıkıp bir açıkla
ma yaparak, örneğin; «Hayalî ihracat yapan 16 tane 
firma saptanmıştır; bunların devlet kasasından sağ
ladıkları haksız kazanç şu kadar milyar liradır. İnce
lemeler yapılmış, şu kadar da cezasıyla birlikte, şu 
miktar milyar lira bunlardan geri alınmıştır; böylece, 
milletin boğazından keserek ödediği vergiler, haksız 
yere kimsenin cebinde bırakılmamıştır» diyemez miy
di? Bunu yapmamıştır. Beni bağışlasınlar, herhalde 
bunu yapmaktan aciz kalmışlardır. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde 
de, hükümetin akıl almaz bazı yanlışlarından örnek
ler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, hükümet, piya
sada yüksek fiyatla mal satanları cezalandırmak için, 
«Terbiyevî İthalat» diye bir yola gitmektedir. Piyasa
da fiyatı çok yükselen bu malların aynını veya ben
zerlerini ucuz fiyatla ithal ederek, piyasayı terbiye 
etmeyi amaçlamaktadır ve bu malların iç piyasadaki 
fiyatlarını bu yoldan düşürmeyi ummaktadır. Bakınız, 
bir süre bu memlekete bu amaçla beyaz peynir yurt 
dışından ithal edildi. Uzun bir süre değişik cinslerde 
Avrupa gravyerleri, kaşarları ithal edildi; beyaz pey
nir ve kaşar fiyatlarının yurt içi piyasada düşeceği 
zannedildi. İşte sonuç ortada... Beyaz peynirin fiyatı 
1 500 liraya dayandı; kaşar peynirinin fiyatı 2 000 lira
yı aştı. Bir zamanlar muz fiyatları yüksek diye bir 
çikita muz ithal edildi. İşte muz fiyatları bugün yi
ne ortada, 1 000 liraya yaklaştı. Şimdi, bunun neden
lerini tartışalım; neden böyle olmuş? 

Bir kere, dışarıdan gelen bu tip malların fiyatı za
ten çok yüksektir. İç piyasayı terbiye etmek bir yana, 
iç piyasada bizüm yerli mallarımızın fiyatlarını da 
büsbütün yukarı çekmiştir. İkinci sebebi de şudur: 
İçeride fiyatları terbiye etmek istiyorsanız, gerçekten 
ucuz fiyatlı yabancı malları, tüm iç piyasayı doyura
cak miktarlarda ve uzun bir süre, yani sürekli ola
rak ithal etmek zorundasınız. Yoksa, göstermelik bir 
iki parti İthalatla hiçbir şey halledemezsiniz; nitekim 
edilememiştir. Böyle yapılan bir iki partilik ithalat, an
cak bazı seçkin ve ayrıcalıklı kişilerin zevklerini tat
minden başka hiçbir işe yaramamıştır. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öney, konuşmanızın 26 da
kikalık süresi doldu. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 
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işte, hükümet, bu kadar açık ve basit bir doğru-
ruyu görmek basiretini dahi gösterememiştir. 

Başka bir yanlıştan bahsetmek istiyorum: Ülke 
kalkınmasında sadece yabancı sermayeye güvenme 
hususu. 

Hükümet, iç kaynakların yatırımlara yönlendiril
mesinde ve Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabilecek 
düzeyde bir yatırım yapılmasına imkân verecek bir 
iç kaynağın yaratılmasında başarı sağlayamamıştır. Bu 
kaynaklar küçülmüştür; ama, bunda sakınca da gör
memiştir; yabancı sermayenin yapacağı yatırımlarla 
büyümeyi sürdürebileceğini düşünmüştür. Sonuç orta
dadır; 1980'den beri yabancı sermaye için büyük ko
laylıklar getirilmiştir; özel teşvikler, büyük ayrıcalık
lar getirilmiştir, hararetli çağrılar yapılmıştır; ama ba
kınız rakamlara, son iki yılda, Türkiye'ye yabancı ser
maye girişi 103 milyon dolar, 130 milyon dolar gibi, 
mikro seviyelerde kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu örnekleri çoğaltmak müm
kündür; nedenlerini çok daha ayrıntılı tartışmak da 
mümkündür; ama sözlerimi fazla uzatmamak için bu 
kadarla yetinmek istiyorum. 

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : Türkiye, 
bu bütçeye sığmamıştır; 50 milyonluk Türkiye'yi bu 
bütçeye sığdırmak mümkün olmamıştır. O kadar ki, 
ödenecek borçlar bile, bütçenin dışına çıkarılmak zo
runda kalınmıştır. Bütçe açıklarını finanse etmek için 
akıl almaz bir iç borçlanma dalgası yaratılmıştır, tç 
borçlanma tahvilleri artışı; 1985'te çok çarpıcı oldu
ğu için rakamla vermekle istiyorum, yüzde 167'lere-
varmıştır; 1986 için de, yüzde 250 artması öngörül
mektedir. Bu kadar büyük bir iç borçlanma yükünü 
ileriki yılların bütçeleri nasıl kaldıracaktır; takdirini
ze sunmak istiyorum. 

1986 bütçesi, ayrıca, yatırım hareketine yeni bir 
ivme kazandırıp, büyümeyi sağlayabilecek bir bütçe 
değildir. 

Dar ve sabit gelirlilerin durumuna çözüm getirebi
lecek bir nitelik hiç taşımamaktadır. 

Yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucu alt 
üst olmuş bulunan dengeleri yeniden kurabilecek bir 
yapıya sahip değildir. 

Bu nedenlerle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu olarak, 1986 bütçesine ret oyu vereceğimizi belir
tir, yüce heyetinize grubum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Aydın Güven Gürkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Buyurun Sayın Gürkan. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR-. 

KAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; önce bir küçücük noktayı düzelterek konuşma
ma başlamak istiyorum. 

Bütçe müzakereleri sırasında, başta Sayın Başba
kan olmak üzere, her çıkan ANAP'lı arkadaşımız, be
nim 1979'la ilgili olarak söylediklerimi çarpıtmak 
yarışı içinde bulundu. Amaç şu: Sözüm ona, Sos
yaldemokrat Halkçı Partiyi, 1980 öncesi koşullarının 
arayıcısı gibi göstermek; dolaylı olarak, o dönemde 
var olan anarşi ve teröre, hâlâ, kanat geriyormuş gibi 
bir izlenim vermek ve böylece, toplumda 1980 önce
sinde yaşanan koşulların ürküntüsünü hâlâ içinde ta
şıyan insanlara, sosyal demokrasiyle ilgili ürküntü
leri aşılamak. 

Söylediklerimiz gayet basitti; buradadır Sayın 
Başbakan, o sözleri söyleyen ANAP'h milletvekili 
arkadaşlarım da buradadır... Dediğimiz şuydu: 1979 
yılında, evet, kuyruklar olmuştur - isterseniz metin
den okuyayım - evet, karaborsa olmuştur; evet, dar
lık olmuştur; evet, yokluk olmuştur; eve*, bütün bun
lar doğrudur; ama, bir Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanı, televizyon ekranlarını kullanarak, o yoklukları, 
o karaborsayı ve o hoş olmayan koşulları yaratan baş
ka faktörleri de söylemek zorundadır. 

Türkiye için, Sayın Başbakanın politikaya başla
dığı 1980 yılı, milat değildir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Ondan önce Türkiye'de her şey 
kötüydü, her şey yanlıştı, her şey eksikti, her şey nok
sandı, Türkiye'de hiç kimse hizmet vermedi ve çok 
şükür, Sayın Başbakan özal... (ANAP sıralarından 
«öyle bir şey söylemedi» sözleri) Çıkarsınız burada, 
1980 öncesinde de, kendi adı ne olursa olsun, parti
sinin adı ne olursa olsun, hizmet etmiş, Türkiye so
runlarını... (ANAP sıralarından «Yok öyle bir şey» 
sözleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
hatibin sözünü kesmeyin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — ...Tür
kiye sorunlarını çözmeye çalışmış insanları, hatala
rıyla, sevaplarıyla sahiplenirsiniz; bu meseleyi, bu mil
letin kürsüsünde açıklığa kavuşturursunuz. Bu im
kânınız var, benden sonra da konuşacaksınız. (ANAP 
sıralarından «Her zaman» sesleri) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, lütfen 
müdahale edin. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Tahrif edi
yorsun. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Be

nim söylemek istediğim, sadece şuydu: 1980 öncesin- I 
i 

de hükümet edenler elbette hata yapmışlardır; o ha
talarını savunmak doğrudan bana düşmez; ama, o 
dönemin koşullarını, devlet televizyonunda, devlet 
mikrofonları önünde doğru olarak halka yansıtmak 
ve onun karar, vermesine izin vermek lazımdır. Yal
nızca, tek taraflı olarak anlatmak, 1980 yılından son
ra Türkiye'de yerleştirmek istediğimiz siyaset üslûbu
na uygun bir üslûp değildir. 

Şimdi soruyorum tekrar; yeniden bu kürsüye çı
kılıp cevap verilebilir; evet, 1979 yılı kötü bir yıldı, 
çok sıkıntılar vaı di, Türkiye büyük darboğazların için
deydi ve ben dedim ki, «Bunca koşullara rağmen, 
Türkiye'de insanlar, 1979'da 71 bin ton sigara tüke-
tebilmişlerdir.» Onca kuyruğa, onca yokluğa, onca sı
kıntıya rağmen... (ANAP sıralarından «Karaborsa
dan» sesleri) Şimdi ne diyorum?.. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başbakan «üretildi» dedi, «tüketildi» değil. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen
dim, tüketimi refah... (ANAP sıralarından gülüşme
ler) Belgeler orada... 

Şimdi diyorum ki, bu, bir toplumu yokluğa ve yok
sulluğa iterek, her şeyi var yapabilmenin çok çarpıcı 
bir örneğidir. Her şeyin yok olduğunun iddia edildi
ği 1979 yılında, insanlar, en lüks madde sayılabilecek 
sigaradan dahi 71 bin ton tüketebillirlerken, her şeyin 
var olduğunun iddia edildiği 1985 yılında (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) bunca nüfus ar
tışına rağmen yalnızca 62 bin ton sigara tüketilmiş 
olması şunu gösteriyor: Türkiye, 1979"dan bu yana 
nfc ölçüde gaddarca fakirleştirilmiştir; bunun en gü
zel ve çarpıcı örneğidir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın eski bir Gümrük ve Tekel Bakanı burada 
çıkar der ki, «Bu rakamlar yanlış.» Şunu diyorum... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ikaz 
ediniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica 
edeyim. Sayın milletvekilleri, hükümet adına cevap 
verilecektir. Sizin ayrı ayrı cevap vermeriize, nele söz 
kesmeye hiç hakkınız yoktur, içtüzüğe göre, söz kes
mek yasaktır. Lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz ve 
dinleyiniz sayın milletvekilleri. 

Buyurun sayın hatip. (SHP sıralarından gürültü-
ler) 

VECtHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
bakanlar oradan müdahale ediyor. 

i BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Baş-
i 

kanlıkça takıp ediliyor, lütfen... (SHP sıralarından gü
rültüler) 

VECÎHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Ayıptır; böyle 
bakan mı olur? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun sayın hatip. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bir de 

şunu diyorum: Hiç, kızmaya, öfkelenmeye gerek yok; 
rakamlar var, Devlet istatistik Enstitüsü var, hesap
lardan çok iyi anlayan uzmanlarınız var; tekrar altı
nı çizerek söylüyorum: Evet, 1979 yılı çok kötü idi, 
çok sıkıntılar vardı, darlıklar vardı, yokluklar vardı, 
karaborsa vardı, her şey vardı... Tamam, kabul; ama 
ben diyorum ki, 1979 yılında Türkiye'de, o her şe
yin yok olduğu Türkiye'de, çimento kuyruklarında 
durularak 34 milyon metrekare inşaat yapılabiliyor
du ve 27,3 milyon metrekare ruhsatlı konut inşaatı 
yapılıyordu ve yine diyorum ki, 1984'te siz, ANAP 
iktidarı, 28 milyon metrekare konut inşaatı yerine, bü
yük propagandalarla, devlet televizyonunu işgal ede
rek, halikı koşullandırma çabalarınıza rağmen, ancak 
21,8 milyon metrekare konut yapabildiniz; o her şeyin 
çok kötü olduğu 1979 yılında 34 milyon metrekare 
inşaat yapılırken, siz, 28 milyon metrekare inşaat ya
pabildiniz. Deyiniz iki, «Ha, daha ne istiyorsunuz?» 
Tabiî, siz eğer topluma her şeyi çok görürseniz, top
luma her şeyi fazla görürseniz ve her şeyin, ancak 
bir küçük azınlığın hakkı olduğuna inanırsanız, 1979' 
daki 34 milyon metrekareden, bugün 30 milyon met
rekareye düşmeyi de büyük başarı sayarsınız. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Burada söyler
siniz, dinleriz. 

Gelelim şu meşhur alternatif sorununa : «Bir alter
natifimiz yoktur» safsatasını topluma yayıp duruyor
sunuz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Varsa 
söyleyin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Söylü
yoruz, söyleyeceğiz. 

«Bir alternatifimiz yoktur» safsatasını topluma ya-
. yıp duruyorsunuz. 

Şimdi ben soruyorum: Eğer anamuhalefet par
tisi ve diğer muhalefet, bu Türkiye'de bir seçenek 
oluşturmuyorsa, siz nasıl oluyor da iki yıl önce yüz
de 45,2'lik oyunuzdan, bugün yüzde 30,1 oya, en son 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Diyo

rum ki, 1980 yılından bu yana, belli bir modeli sa
vunarak geldiniz. Bu modelin sonucunda Türkiye'yi 
son altı yılda, kişi başına millî gelir olarak, yüzde 
2,3 oranında büyütebildiniz. Bunların hepsi rakam ve 
diyorum ki, sizin benimsediğiniz modelle ve son altı 
yılda ulaştığınız yüzde 2,3'lük, kişi başına millî gelir 
artışı, yani büyüme hızı, Cumhuriyet tarihinin, on
dan önceki her altı yılından daha düşüktür, daha az
dır. (SHP sıralarından alkışlar) Halisane soruyorum, 
iyiniyetle soruyorum: Nedir Türkiye'yi yeniden bü
yütebilmek için oluşturduğunuz alternatif? (SHP sıra
larından alkışlar) Bugüne kadar uyguladığınız mo
delle, Türkiye'yi ancak bu kadar büyütebiliyorsunuz. 
Nedir yeni politikalarınız; bunu topluma sunmak zo
rundasınız. 

Bu politikaların sonunda, 3,5 milyon işsiz üretil
miştir ve büyüme ile ilgili, gelişme ile ilgili hedefle
riniz tutturulamadığı için - bu yıl olduğu gibi ve ke
sin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
ifade ediyorum, gelecek yıl olacağı gibi - büyüme ile 
ilgili hedeflerinizi tutturamadığınıza göre, bu bece
riyi gösteremediğinize göre, sayıları 3,5 milyon olan 
işsizlerin sayısının artmasını nasıl önleyeceksiniz? 
Beşinci Beş Yıllık Planda bu sayıyı azaltmayı hiç 
düşünmemiştüniz; toplumun 3,5 milyon işsizi kaldıra
bileceğini ve rıza gösterebileceğini sanmıştınız ve de
miştiniz ki : «Bizim uygulayacağımız Beşinci Beş Yıl
lık Planda, bu 3,5 milyon işsiz, varlığını sürdürecek
tir.» Hangi koşullarda? Büyüme ve kalkınma hızı ile 
İlgili rakamları tutturabilmeniz halinde. Oysa, 1985 
yılında tutturamadınız, 1986 yılında tutturamayacak
sınız ve Türkiye'de 3,5 milyon işsize ek olarak, en az 
500 bin, 600 bin insanı daha katacaksınız. 

sizin çok güvendiğiniz yüzde 30,1 oranına geliyor
sunuz? (ANAP sıralarından «Aaa» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, topluma, «Alternatifimiz yoktur» demek, 
şu demektir: Türkiye'de bugün, sizin topluma sundu
ğunuz modeli her 3 Türk vatandaşından 2'si reddet
mektedir. Eğer bunlar, hiçbir seçenek görmeden sizin 
modelinizi ve sizin politikalarınızı reddediyorlarsa, 
düşününüz ki, ürettiğiniz politikalar ve iki yıldır 
Türk halkına reva gördüğünüz model, ne ölçüde iti
ci ki, seçenek olmamasına rağmen - sizin iddialarını
za göre, seçenek olmamasına rağmen - sizi tercih et
miyorlar; o zaman, siz de seçenek değilsiniz. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şunun için söyle
yemiyorsunuz; «seçenek yoktur», şu demektir: Evet, 
ben kötü yapıyorum, ben başarısız yapıyorum, ben 
iyiyi ve doğruyu yapmıyorum; ama siz muhalefet, 
benden daha kötüsünü yapacaksınız; daha beceriksiz 
olacaksınız, daha azını yapacaksınız; ama şunu di
yemiyorsunuz; (ANAP sıralarından «Diyoruz, diyo
ruz» sesleri) «Ben doğruyu yapıyorum, güzeli yapı
yorum.» diyemiyorsunuz. «Seçenek yoktur» sözünün 
ardında yatan, kendi başarısızlığınızın ikrarından baş
ka bir şey değildir. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Muhalefet, seçeneklerini sunar; bu ko
nuşmada da, zaman izin verirse, sunacağım; ama asıl 
seçenek sunmak, asıl alternatifleri göstermek, iktida
rın görevidir. 

Şimdi ben, muhalefet partisi olarak soruyorum, 
diyorum ki: Sayın ANAP milletvekilleri, sayın hü
kümet, sayın Başbakan; belli bir model uyguladınız 
ve bu model sonucunda enflasyon, hâlâ yüzde 45 -
50'lerde seyrediyor. Bir modele inanıyordunuz, bu 
modelle Türkiye'de enflasyonu yenebileceğinizi sanı
yordunuz; yenemediniz, yenemiyorsunuz; seçeneğiniz 
nedir; bunu topluma sunmak mecburiyetindesiniz. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Soruyorum: Bizden seçenek istemeden önce, ba
şarısız olduğunuz noktalarda, yeni alternatiflerinizi, 
siz, topluma sunmak mecburiyetindesiniz. Biz icraat
ta değiliz; biz eylem oluşturmuyoruz, biz günlük ka
rar vermiyoruz; ama siz, ama ANAP iktidarı ve hü
kümet, eylemde sorumluluk mevkilerinde; başarısızlı
ğı kanıtlanmış her noktada, topluma yeni alternatif
ler sunmak zorundasınız. 

Soruyorum: Enflasyon konusundaki alternatifiniz 
nedir; bilmek istiyorum. (ANAP sıralarından «Bekle 
görürsün» sesleri) Cevap: «Bekle görürsün...» 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Başarı
sızlıkta seçenekleri yok. 

Şimdi soruyorum: İşsizliği önlemek konusunda 
alternatifiniz nedir? 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Varsa 
sen söyle. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunu 
topluma sunmak mecburiyetindesiniz. Bu modelle ulaş
tığınız nokta ortada; bunun alternatifini oluşturmak 
mecburiyetindesiniz. 

Çok meşhur bir dış ticaret var. Bakınız, sayın 
milletvekilleri, altı yıl içinde, Türkiye'nin toplam dış 
ticaret açığı 18 milyar dolarmış. Büyük başarılar sağ
landığı, Türkiye'nin, eğer dış ticaret darboğazını aşa-
mazsa, yeniden demokrasisinin tehlikelere gireceği sa
vının yüksek sesle söylendiği ve toplumun, her şeyi 
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ile bu dış ticaret darboğazını aşmak için seferber 
edildiği bir altı yıl yaşadık ve bu, sizin, kendinizin 
beğendiği ve doğru bulduğu, tashih etmek istemediği 
bir model.. Hâlâ, «Biz doğru yaptığımıza inanıyo
ruz ve devam edeceğiz» diyorsunuz:.. 18 milyar dolar
lık açığı 1980-1985 yılları arasında, 23 milyar do
lara çıkarttınız. Dış ticaret açığı bir türlü kapanmı
yor; aksine, 3-3,5 milyar dolar düzeyinde kalıyor 
ve inatçı bir biçimde de yarlığını sürdürüyor. 

Bir tarafta, «Dış ticaret sorunu sadece bir eko
nomi sorunu değil, aynı zamanda bir demokrasi ve 
aynı zamanda da bir bağımsızlık sorunudur. Dış tica
rette açıklar ne zaman büyümüş ve ödemeler denge
sinde sıkıntılar doğmuşsa, Türkiye'nin başı o zaman 
belaya girmiştir» diyorsunuz ve her yıl 3 - 3,5 milyar 
dolar açığı sineye çekiyorsunuz ve sözümona, dış 
ticarette iyileşmeler sağlamak istediğiniz ve benim
seyip savunduğunuz son altı yıl içinde, ondan önceki 
altı yıldan çok daha büyük dış ticaret açığı veriyor
sunuz... 

Şimdi, toplum olarak, «Alternatif nedirT^diye sor
mak, hakkımız değil midir? Çözüm nedir, ne suna
caksınız ve bunu nasıl düzelteceksiniz? 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Antalya) — Alter
natif nedir? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Söy
leyeceğim efendim, söyleyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bunlara cevap vermek ve 
bunları tartışmak zorundayız. 

1979 yılında 13,5 milyar dolar kamu dış borcu 
olan Türkiye'nin, bu borçlarını çok kısa sürede yüz
de 70 oranında artırarak, 23 milyar dolar düzeyine ge
tirdiniz. Türkiye, dış borçları için, 1980 senesi ön
cesinde elde ettiği dövizlerin yalnızca yüzde 15'ini har
cayan bir ülke iken, bugün elde ettiği döviz gelirleri
nin yüzde 27'sini dış borçlarının anapara ödemesine 
ayıran bir ülke haline dönüşmüştür. Faiz ve anapara
lar için Türkiye, 1980 yılı öncesinde elde ettiği döviz 
gelirlerinin yalnızca yüzde 25'ini harcamak zorunda 
iken, bugün yüzde 43 oranında harcamak zorunda
dır. 

Şimdi, eğer bu modeli değiştirmiyorsanız ve bu 
modelin üstüne yeniden düşünce üretmek ihtiyacını 
duymuyorsanız, bu eğilim aynen sürecek demektir. O 
zaman, «Nasıl olacak da, Türkiye, ödemeler ve ticaret 
bilançosunda, iddia edildiği gibi, esenliğe çıkacak
tır?» diye soruyorum. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Hep soru sor
maya alışmışsınız; biraz da cevap verin. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Söy
leyeceğim efendim. 

Eğer, alternatif duymaya ve toplumla tartışmaya 
gerçekten İhtiyaç duyuyorsanız, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini çalışır hale getirirsiniz. Devletin radyo 
ve televizyonunu, seçeneklerin tartışıldığı tarafsız bir 
organ haline getirirsiniz; o zaman bütün bunları tar
tışırız. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Ayrıca, bir seçeneğinizi daha öğrenmek istiyorum 
ve altını çizerek söylüyorum; bu, Türkiye için can 
alıcıdır: ANAP iktidarı, kendisini çok başarılı sayı
yor ve dolayısıyla şunun cevabını topluma vermek 
mecburiyetindedir: Bugün oluşturulan millî gelirin, 
yalnızca yüzde 17,5'unu toplum tasarruf edip, yatı-
rabilmektedir ve geriye kalan yüzde 82,5'unu ise, uy
gulanan yüksek faliz politikası ve bunun büyük pro
pagandasına rağmen, tüketmektedir. Peki, bu durum, 
1980 yılı öncesinde ne idi?.. Toplum, millî gelirin, 
yüzde 17,5'u yerine, yüzde 22,5'unu tasarruf edip ya
tırıyor ve yüzde 82,5'unu tüketmek yerine, yüzde 77,5' 
unu tüketiyordu. Şimdi, eğer bu rakamlar yanlışsa, 
ANAP sözcüsü arkadaşımız ya da hükümet buraya 
çıkar, «Bu rakamlar yanlıştır» der, 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Tabiî 
yanlış. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bunu, 
hükümet veya grup adına kürsüye çıkacak olan ANAP 
milletvekili arkadaşımız söylesin. Eğer yanlış değilse, 
o zaman Türkiye adına rica ediyorum; yeniden politi
kalarınızı düşünün, yeniden modelinizi düşünün. Da
ha çok tüketen ve daha az tasarruf eden ve yatıran 
bir Türkiye'de, Türkiye'nin hiçbir sorununu çözme
miz mümkün değildir. İşte rakam burada; biraz son
ra konuşacak sözcüler, «Bu rakam yanlıştır» desinler. 

Seçenek konusunda şunu söylemek istiyorum: De
mokrasiyi o kadar az önemsiyorsunuz ki, onu o kadar 
çok küçümsüyorsunuz ki, bunun bir siyasal alternati
finin düşünülemeyeceğine inanıyorsunuz. 

' Sayın milletvekilleri, biz diyoruz ki, bu Anayasa 
ile, Türkiye'nin demokratik bir biçimde işletilmesinde 
sıkıntılar vardır. Bu Anayasa, hükümet - yasama den
gelerini doğru kurmamıştır. Bu Anayasa, sosyal de
mokrat düşünceye karşı yanlıdır; onun vazgeçemeye
ceği, dernekler, sendikalar ve meslek odaları ilişkileri
ne izin vermemektedir. Bu Anayasa, açık bir toplumun 
oluşmasının önlenmesine imkân verecek bazı zaaf nok
talarına sahiptir; nitekim, fevkalade hayatî bir dış po
litikayı Türk Milletine maletmemiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde tartışılabilir hale getirmemiz müm-
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kün olmamıştır. Diyoruz ki, bu Anayasa/temel hak ve 
özgürlüklerin korunması konusunda yeterli güvence
ye sahip değildir. Diyoruz ki, bu Anayasanın çizdiği 
sınırlar içinde, pekâlâ hukuk devleti çiğnenebilir hale 
geliyor; nitekim şu anda çiğneniyor da... Diyoruz ki, 
nesnel bir biçimde bu Anayasayı irdelemeden, gerekli 
değişiklikleri yapmadan, Türkiye'de demokrasiyi, ger
çekten, gerçekleştirmemiz mümkün değildir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Şimdi, bunun adı... 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — O Anayasaya göre 
yemin ederek buraya geldin. (ANAP sıralarından «O 
Anayasa olmasa idi, sen burada olmazdın» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... Efen
dim, söz kesmeyiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen
dim, bu Anayasanın üstüne yem'in ettik; bu Anaya
sanın ve bu Anayasadan kaynaklanan yasaların son 
virgülüne kadar saygılıyız, gereği ne ise hepsini yeri
ne getiriyoruz ve hepsini yerine getirmeye kararlı
yız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — An

cak... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko

nuşmayınız, birbirinize laf atmayınız. (Gürültüler) 
AYÇAN ÇAKIROÖULLARI (Denizli) — Bu 

Anayasayı milletin yüzde 90'ı kabul etti. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, haitibin sözü
nü kesmeyiniz. (Gürültüler) Hükümetçe gerekli ce
vap, kendi süresi içerisinde verilecektik, 

İM. SEYFlt OKTAY (Ankara) — Aynı halkları 
'bize de tanıyın, o zaman çıksın bakalım. (ANAP ve 
SHP sıralarıınd'an gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın miietvekiilleri, lütfen efen
dim... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hatibin sözünü din
lettirmiyorlar, siz müdahale etmiyorsunuz, ondan 
sonra da olay oluyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,. hatibin sö
zünü kesmeyiniz. Biliyorsunuz, İçtüzüğe göre, söz 
kesmek yasaktır. 

Gerekli sorular hükümetten soruümalktadır; hükü
met gerekirse cevabını verecektir. 

Lütfen, sayın miletvdkilleri, ayrı ayrı cevap ver
mek suretiyle söz kesmeyiriiz. Lütfen... 

©uyurunuz Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ana

yasaya saygılı olmak başka şeydir. 

'Bunu bu kürsüden açıkça ifade ediyorum : Bu 
Anayasa, Türk Milletinin oylarıyla kabul edflmıiş <bu 
Anayasa yürürlükte olduğu sürece, bu Anayasaya 
ve bu Anayasadan' kaynaklanan, yasalara, her Türk 
vatandaşı gibi, el'bette 'biz »de saygılı olacağız. Ancak, 
Türk Milleti1 adına, eğer 'Anayasa nedeniyle "bazı 
darboğazlar çıkmış, 'bazı sıikın'tılıaır ortaya çıkmış ve 
bazı işlemezlikler görülür hale gelmişse, izin veriniz, 
hoşgörü gösteriniz, hiç değilse 'bunlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünde tartışılabilir, konuşu
labilir halle gelsin. (SHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Size açıkça söyleyeyim, biz, çekimek istediğiniz 
noktalara varmayız; Ibir 1961, 1982 Anayasası tar
tışması ve 1961 Anayasacıfları, 1982 Anayasacıları 
'tartışması tuzağına düşmeyiz. (SHP sıralarından al
kışlar) Ama, çalışan insanlar adına özellikle; ama, 
temel halk ve özgürlükler adına özellikle; ama, hu
kuk devleti adına özellikle; ama, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinim üstünlüğü adına özellikle, eğer Anaya
samızda da eksik ve noksanlıklar 'görüyorsak, değiş
tirilmesini gerekti görüyorsak,' 'bunu söylemekten de 
h'iç çekinmeyiz ve buna da, Sayın ANAP milletve
killeri de saygı duymak zorundadırlar. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Demokrasi o kadar küçümseniyor ki, demokrasi, 
ANAP'ıın gözünde o kadar önemsiz bir şey ki, sun-
duğumıuz seçeneklerin hiçbirisi ciddiye alınmamakta 
ve «Bunlar .seçenek değildir» denmektedir. Diyoruz 
ki, bu Anayasayla, Türkiye'de demokrasiyi, gerçek
ten, yerleştirmek mümkün değildir. Diyoruz ki, bu 
YÖK Yasasıyla, bağımsız düşünen, özgür düşünen, 
baskısız düşünen bir üniversite gençliği yetiştirmek 
ve Türkiye'yi, araştırmada, umde, bilimde hak et
tiği düzeye getirmek mümkün değildir. Bu da mı se
çenek değil?.. Diyoruz ki, Uluslararası Çalışma ör
gütü başta olmak üzere, Hür Sendikacılar Konfede
rasyonu başta olmak üzere, «2821 ve 2822 sayılı 
yasaflıar demokratik normlara uygun değildir. Bu ya
salarla, çalışanların, haklarını sağlamaları mümkün 
değildir» diyorlar; diyenler de, komünistler falan de
ğil, Hür Sendikallar Konfederasyonu diyor, ILO di
yor ve biz diyoruz ki, 2821 ve 2822 sayılı yasalar 
hızla değiştirilmelidir. Bu da mı seçenek değildir? 
Ya da, bu da bu kadar önemsenmeyecek bir olay 
mıdır ki, «Muhalefetin seçeneği yoktur» diyebiliyor-
sıunuz? 

Diyoruz ki, hukuk devleti Türkiye'de yeniden 
tesis edilmelidir; gözaltına almalar, gereksiz yere 
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tutuMamalar, keyfî muameleler ve şiddetle ve nef- I 
retle reddettiğimiz, 'insanları damgalayan güvenlik ! 
soruıtumi'atorıyla hukuk devleti zeddenmektedir... 
(SHP sıralarından alkuşlar) Eğer, siz bumu bir seçe
nek kalbul etmiyorsanız, Türk halkı 'bu seçeneği an
layacak ve kavrayacaktır. 

Türkiye'de savunma (hakkı zieddenoıekıtedir diyo- j 
ruz; var olan yasalarla savunma hakkı, yeterince 
güvence adtına allınmaımışltor diyoruz. Bunu nasıl, bir 
seçenek kabul etmezsiniz?. 

Sayın miHetvekilleri, Türkiye'de, düşünceleri ne
deniyle imanların kotfkutulmaması, insanların, düşün
celeri nedeniyle hesap vereceği korkusunu içinden at
masının (gerekliliğini söylüyoruz ve bu korkuyu, dü
şünen insanlara aşılayan tüm yasaların gözden geçi-
rifaıesi gerekliliğini ifade ediyoruz. Eğer Türkiye'de, 
düşünmeye, özgür düşünmeye, Türkiye Büyük MM'et 
Meclisi kol kanat germezse, eğer özgür düşünceyi 
'bilinçli olarak, 'besleyip büyütmezse, korumazsa, Tür
kiye'nin hiçbir sorununu çözmemiz mümkün değil
dir. Oysa bugün, Türkiye'de hâlâ, düşüncesinin yan
lış anlaşılabileceğini, düşüncesi nedeniyle darngalana-
Meceğini, düşüncesi nedeniyle mahkemeye gidebile
ceğini ve düşüncesi nedeniyle mahkûm olabileceğini 
düşünen çok sayıda insan vardır. Böyle bir ülkede, I 
düşüncenin, bu ölçüde suçlu «ayıftahMeceği ve bu öl
çüde korkutucu görüldüğü bir Ülkede, Türkiye'nin 
sorunlarını çözmek mümkün değildir; bunu, toplu
ma «oyluyoruz. Bu, seçenek değil midir? 

Laiik eğitimin korunmasının gerekliliğini ifade edi
yoruz. Türkiye'de, bu kürsüde defalarca ifade edildi; 
dinî eğitim, bir meslek eğitimi olmaktan çıkıp, din 
görevlilerinin eğitildiği bir eğitim olmaktan çıkıp, gi
dende, laik eğitimle yarış haline girmiş bir eğitim 
haline dönüştürmek üzeredir. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNLERLER 
(istanbul) — Anayasayı, Anayasayı,.. 

'AYDIN ÖÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Söy
lüyorum efendim; bir meslek eğitimi olarak elbette; 
alma o noktayı aşarak, Türkiye'de giderek laik eği
timle bir yarış haline girmeye başlayan bir eğitim 
biçimi haline gelmiştir. Bunu, her sade Türk vatan- I 
daşı da hissetmektedir. Her imanlı, dinine saygılı, di
ne bağlı, bütün bunun gereklerini yerme getiren 
milyonlarca insan, Türkiye'de laik eğitimle birlikte, 
giderek, dinsel eğitimin de beslendiği ve kol kanat 
gerildiğini yaşamaktadır. Topluma, laik eğitimin ko
runması konusunda elbette alternatif sunuyoruz. | 
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DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Anayasayı değiştirin. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Yasalar; yasalarda 
var. 

'BAŞKAN — Sayın n«etvekilleri, lütfen söz kes
meyiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN «Devamla) — Top
luma, dış politikanın demokratikleştirilmesi ve mil
lete mal edilmesi yolunda altematM sunuyoruz. 

ilki yıldır, ANAP iktidarı döneminde, dış politi
kada neler olmuştur, neler olmaktadır; bilmek ve an
lamak mümkün değildir. Büyük gizemlerle örtülü ve 
kapalı kapılar ardında yürütülen bir dış politika so
nucunda, Türk M İ M ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, bu fevkalade hayatî konuda, dış politikaya ve 
burada alman kararlara yabancılaşmıştır. Eğer bir 
toplum, dış politikasına karşı bu ölçüde yabancılaş-
mrşsa ve bu ölçüde bilgisiz kılınmışla, oluşturacağı
nız dış politikanın millî olması mümkün değildir. 
Oysa, millî niteliğini yitirmiş bir dış politika, o ülke 
için fevkalade tehlikelidir. Bu nedenle, dış politika
nın mutlaka demokratikleştirilmesi ve dış politikaya 
mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin sahiplen-
dirilmesini öne sürüyoruz. Eğer bunu, sayın ANAP 
mile'üvek'ileri ciddî bir alternatif kabul etmiyorlarsa 
'bugünkü uygulamalara karşı, o zaman, TürkiyeVm 
İhtiyaçlarını doğru tespit etmekte zaafa düşüyorlar 
demektir. (JSHP sıralarından alkışlar) 

'Sayın milîfetvekiUeri, ANAP iktidarının önemli 
bir niteliği vardır; Türk Milletinin haklı özlemlerini, 
isteklerini doğru kavrar. ANAP iktidarı da doğru 
kavramaktadır; ancak, bunları çözmek değil, bunları 
sömürmek ister. Bu istek ve ihtiyaçları herkesten ön
ce sahiplenir; ama bunun gereklerini yerme getirmez. 
Topluma, sanki bu ihtiyaçlar, bu İstekler ve bu öz
lemler yerine getiriliyormuş izlenimini verir; ama 
bunların hiçbirini gerçekleştirmez. 

Türk. toplumunun temel duyarlıklarından biri de, 
bürokrasi konusunda duyduğu duyarlıktır. Türk top
lumu, gerçekten, demokratikleşmenin karşısında bü
rokrasiyi görmektedir ve istememektedir bürokratik 
yöntemlerle yönetilmeyi ve istememektedir, kendisi 
tarafından seçilmemiş insanların kendi kaderleri üs
tünde hak ve söz sahibi olmasını. Onun için bürok
rasi, yalnızca memurdan bir şikâyet değildir ya da 
yalnızca gereksiz yere işlemlerin uzatılması meselesi 
değildir. Türk halkının bürokrasi konusunda göster-
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diği duyarlılık, kendisi ile ilgili kararların demokra
tik yollardan alınması yolundaki özleminin ifadesi
dir. Şimdi ANAP iktidarı, Türk halkının bu bürok
rasi konusundaki duyarlılığını gayet iyi yakalayarak, 
bürokrasiye karşıymış izlenimini vermeye çalışmak
tadır. Onun içindir ki, liberal ekonomi yolundaki 
vaatleri toplum tarafından benimsenmekte ve des
teklenmektedir. Bu, nasıl bir bürokrasi karşıtlığı ise 
ve nasıl bu toplumdaki bürokrasiyi yenmekse; anla
mak mümkün değil. 

'Bir taraftan, iktidar olarak, öğretmen sandıkla
rının dahi öz yönetimine müdahale edeceksiniz, onları 
devlet denetimine vermeye çalışacaksınız; sonra, «Bü
rokrasiye karşıyım» diyeceksiniz... Bir yandan, YÖK' 
ün atamalar zincirini ve bürokratik işleyişini onay
layacaksınız, seçim mekanizmasına karşı çıkacaksı
nız; ondan sonra dâ  «'Bürokrasiye karşıyım» diye
ceksiniz... Kooperatif üst yönetimlerine, öz yönetim
lerine karşı çıkacaksınız, oraya devlet denetimini ge
tireceksiniz; ondan sonra da, «Bürokrasiye karşıyım» 
diyeceksiniz... Sendikaların, kendi kendilerini denet
lemelerini, kendi paralarını kendilerinin kullanmala
rını, kendi genel kurullarında kendi hesaplarını ver
melerini, şiddetle ve inatla engelleyeceksiniz; Çalışma 
'Bakanlığı müfettişlerinin denetimleri altında inim inim 
'inleteceksiniz ve sonra da, «Bürokrasiye karşıyım» 
diyeceksiniz... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma biçimi 
'bile, bürokratik bir çalışma biçimidir. Neredeyse, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm toplumdan ko
partılarak, yalnızca belli mesai saatleri dahilinde, 
hükümetin sevk ettiği tasarıları görüşen ve onayla
yan bir kurum haline dönüştürülmek .istenmektedir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Siz, nerede, demokrasinin 
izi, öz yönetimin izi, öz denetimin izi kendi karar
larını kendi verme yetkisinin kalıntılarına rastlarsa
nız; orada, bunları ortadan kaldırın ve onların yeri
ne bürokratik zincirleri getirin ve bunun adı da, «'Bü
rokrasiye karşıtlık» olsun... Bu mümkün değildir. Bü
rokrasinin karşıtı, demokrasidir; bürokrasinin karşıtı, 
öz yönetimdir. (SHPsıralanndan alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Gürkan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın milletvekilleri, süremizin dolması yaklaş
maktadır. Ancak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun süresi, 13.15te bitecektir. 

O nedenle, saym hatibin konuşmasının bitimine 
kadar görüşmelerin uzatılmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Gürkan, süreniz 13.15te bitmektedir efen
dim. 

Buyurun efendim. 

AYDrN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, gelelim ekonomik alternatif me
selesine. Siyasal alternatiflerimiz gayet açıktır ve top
lum da, bunu gayet iyi anlayıp, kavramaktadır. 

Şunu açıkça ifade ediyorum; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, yarışmacı bir ekonomiden yanadır, bir 
rekabet ekonomisinden yanadır. Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin ekonomik düzeninin odağında, reka
betçi bir ekonomi oturmaktadır. Ancak, bu model, 
sanıldığı kadar, bugünkü hükümet tarafından uygu
lanan modelle özdeş değildir. Hükümet tarafından 
uygulanan bu model, ne rekabete imkân vermekte
dir, ne de gerçek anlamda, özel girişimi ve özel te
şebbüsü teşvik ötmektedir. Yarışmacılığın ve reka
betin odak noktasında bulunduğu bir modelde dev
letin temel görevi, toplumdaki tekelleşmeleri önle
mek, rekabeti .sürekli bir biçimde beslemek ve koru
maktır. Bu, devletin müdahaleciliğinin temel haklılık 
gerekçesidir. Bunun yanında, nerede bu anlamda li
beralizm uygulanıyorsa; (rekabeti koruyan, kolla
yan ve onu geliştiren bir liberalizm uygulanıyorsa) 
orada mutlaka, devletin, çok ağırlıklı sosyal görev
leri de vardır. Bir serbest piyasa ekonomisi uygula
yabilirsiniz, uygulamak da doğrudur; ancak, serbest 
piyasa ekonomisinin üçte birini uygularsanız, bunun 
adına «serbest piyasa ekonomisi» denmez, bunun adı
na «arabesk bir ekonomi» denir. ı(SHP sıralarından 
alkışlar) 

Eğer, gerçekten serbest piyasa ekonomisini isti
yorsanız, özgür girişimi ve özgür tüketimi destekli
yorsanız, bu takdirde, mutlaka ve mutlaka ANAP 
iktidarı iki şeyi yapmak zorundadır. Bunlardan bi
rinci, açık bir biçimde, tekellerle, kartellerle, tröst
lerle ve holdinglerle bunların gücünü azaltmak ko
nusunda bir program geliştirmek zorundadır. Eğer, 
gerçekten Özel girişimi desteklemek ve yarışmacı, 
rekabetçi bir ekonomi oluşturmak istiyor ise, bütün 
liberal ekonomilerde olduğu gibi, küçük ve orta iş
letmeleri desteklemek ve onlara sahiplenmek zorun
dadır. Eğer, gerçekten rekabetçi bir ekonomi yara
tılmak isteniyor ise, mutlaka ve mutlaka tüketicinin 
korunması, en geniş anlamda korunması gereklidir. 
Eğer, bir piyasa ekonomisinin rekabeti yok edici so
nuçları nedeniyle, toplumda sosyal kutuplaşmaların 
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ortaya çıkması önlenmek isteniyorsa, devlet, sosyal 
görevlere sıkı sıkı sarılmalıdır. Dünyanın neresinde 
piyasa ekonomisi uygulanıyor ise, orada, bakınız lüt
fen, devletin sosyal harcamaları, bugünkü gibi kav
ruk noktalarda değildir. Eğer, piyasa ekonomisinin 
yarışmacı koşularını sağlıklı bir biçimde işletmek 
istiyor ise bu iktidar, mu'tla'ka ve mutlaka, aynı ölçü
de ve aynı güçle sosyal devlet düşüncesini de savun
mak zorundadır. 

Eğer, toplumda küçük ve orta işletmeler korun
muyorsa, eğer toplumda kredi tekelleri ve kredi sa
vurganlığına el atılmıyorsa, eğer toplumda bilinçli 
olarak tekeller besleniyor, büyütülüyor, destekleni
yorsa ve eğer toplumda, devlet, her türlü sosyal yü
kümlülüğünden ve görevinden kopartılıp atılıyorsa, 
o zaman bu uygulanmaya çalışılan piyasa ekonomisi, 
çağdışı bir piyasa ekonomisidir. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

'Modern ekonomilerde, rekabet fevkalade Önemli
dir. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de hiç böyle 
merkeziyetçi ve bürokratik planlara ve kararlara ih
tiyacı yoktur; aksine, demokrasi anlayışının gereği 
okra'k, özgür girişimi, özgür teşebbüsü ve özgür tü
ketin hakkını sonuna kadar savunmalktadır; ama 
özgürlük adına, zayıfların ezildiği ve toplumda yal
nızca tekellere yaşiaım hakkı tanındığı ve tekelci üre
ticinin her türlü korunduğu; ona mukabil, tüketici
nin korunması için parmağın dahi oyna'tılmadığı bir 
düzeni anlaması ve kabullenmesi müm'kün değildir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Rekalbeti korumak ve geliştirmek için, mutlaka 
planlı ve birbiriyle koordoneli müdahaleler gerekli
dir. Bu nedenle, serbest piyasa mekanizmasının öldü
rücü bir tekel Ekonomisine dönüşmemesi için, plan 
zorunludur, plan rekalbeti güçlendirmek, korumak 
ve geliştirmek için zorunludur. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Devlet için mi, özel sektör için mi? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Dinleyelim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

Aksi takdirde, sokaktaki çocuk dahi, rekabetin dev
let tarafından bilinçli olarak korunmaması halin
de, rekabetin rekabeti öldüreceği ve acımasız bir 
tekel ekonomisine gidileceğini bilmektedir. 

Eğer bir ekonomide, tüm ekonomik gücü, yal
nızca bir avuç tekelin emrine verirseniz, o ekonomi
de demokrasiyi yaşatmak da mümkün olmaz. De
mokratik bir toplum hızla oligarşik bir toplum ha
line dönüşür. Bu nedenle, tekellerin gücünü denet-
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lemek, rekabeti korumak, kollamak ve geliştirmek 
ve devletin sosyal görevlerine sahip çıkmasını sağ
lamak yalnızca bir ekonomik yükümlülük değil, ay
nı zamanda bir siyasal yükümlülüktür de. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti, Ortak Pazarı çok önemli ve çok yaşamsal bir 
hedef saymaktadır. Bu nedenle, çok büyük bir hızla 
Türk ekonomisinin Ortak Pazara uyumlu bir hale 
getirilmesinin gerekliliğini vurgulamak ihtiyacında-
dır. 

Bugünkü uyduruk ve keyfî ithalat rejimiyle Türk 
sanayiinin dış rekabete dayanır koşullara ulaştırıl
ması mümkün değildir. Hangi gerçeklerle, hangi mal
lar, hangi koşullarda ithal edilmektedir; bunu anla
mak ve kavramak mümkün değildir Bir Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarının, iki dudağının arasında 
alacağı kararla Türk sanayiini dış rekabet koşulları
na uyumlu hale getirmek mümkün değildir. Bütün 
bunlar için devletin çok ciddî bir plan yapması, 
hangi sektörlerde kendisini şanslı gördüğünü tespit 
etmesi ve hangi aşamalardan sonra korumacılığını 
kaldıracağını açıkça sanayicilere bildirmesi lazımdır. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Emredici plan mı?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
Bu sistemde, bu, her şeyden emredici... Gece birisi 
derdini anlatır; ertesi gün Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarı karar verir, değiştirir; hangi fonu ne ka
dar süre ile uygulayacaktır, hangi mallar ithal edile
cektir, ithal edilirken ne kadar fon alınacaktır, hangi 
süre ile ithal edilecektir, nereden ithal edilecektir; 
bunları bilmek, anlamak ve kavramak mümkün de
ğildir. Bununla sadece sanayinin tepesinde bir De-
mokles kılıcı sallandırılır ve sanayinin hükümet po
litikalarına uyumlu olması ve kendilerine siyasal des
tek vermesi imkânı yaratılır. (SHP sıralarından al
kışlar)) bununla sanayii korumak ve dış rekabete 
açmak mümkün değildir.. 

İhracat politikası Türkiye'nin temel yanlışlığıdır 
ve bu hükümetin politikalarının yanlışlıklarının do
ruk noktasında, bugünkü ihracat politikası gelmek
tedir. Uzun bir süre, pahalı üreterek, ucuz satmayı 
yürütmeniz mümkün değildir. Evet, 1979 ve 1980 
yıllarında bir darboğaza düşülmüştür. O darboğaz 
içinde, elbette yapısal ve uzun vadeli tedbirler al
mak, ikinci, planda olabilirdi. Hızla, elde avuçta ne 
varsa, ne satılabilecek olgunlukta ise, neyin satış im
kânı varsa, geniş desteklemelerle satmak ve Türki
ye'nin ihtiyacı olan dövizi sağlamak gerekli idi. Bu-
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nu kabul ediyoruz, yapıldı bu; ama, bunu ebedî bir 
sistem haline döndürmek ve dönüştürmek, Türkiye'ye 
yapılabilecek ea büyük kötülüktür; çünkü pahalı 
üreterek ucuza satma sistemiyle, hiçbir ülkeyi uzun 
süre ayakta tutmanız ve ihracatını yürütmeniz müm
kün değildir. 

Bugün ihracat sektörü, Türkiye'nin bütün kaynak
larını yiyen ve tüketen bir sektör haline dönüşmüş
tür. İhracatınızı artırdıkça, daha çok ve daha yeni 
mallar ihraç etmek zorunda kaldıkça, elimizdeki 
avucurnuzdaki kıt kanaat kaynakların tümünü bu 
pahalı üretilen malların ucuza satılabilmesini sağ
lamak için ayırıyoruz ve böylece, ne sosyal yatırım
lar için, ne de ekonomik yatırımlar için tek bir ku
ruş para kalmıyor. Geçici bir dönem için, «eldeki 
avuçtakini ne pahasına olursa olsun sat» politikası 
belki geçerli olabilirdi; ama geçen altı yıl içinde, 
Türkiye'nin, artık dış ticarette ve dışsatımda, reka
betçi, yarışabilir sektörlerini tespit etmiş olması ve 
onları üretim aşamasından itibaren teşvik ederek, 
ucuza üreten ve ucuza satan endüstriler haline ge
tirmiş olması gerekliydi. Bana tek bir endüstri gösteri
niz ki, bu uygulanan altı yıllık politikalar içinde, dün
ya rekabet koşullarına kendiliğinden uyum sağlaya
bilmiş olsun ve yüksek döviz kurları olmaksızın, 
uouz krediler olmaksızın, dövizi dışarıda tutarak im
kân sağlamak olmaksızın, çok çeşitli malî yardım
lar olmaksızın, vergi iadeleri olmaksızın, dünya pi
yasasında yarışabilir hale gelsin. 

Türkiye'nin büyük bîr hızla, modern ve en ileri 
teknolojileri kullanan bir ihracat sektörü oluşturması 
gereklidir; ama burada hükümet bir çıkmazın için
dedir. Tüm kaynaklan,, pahalı üretilen malların 
ucuza satımına ayırdığı için, bir türlü, kaynak bu
lup, üretimi ucuz hale getirememektedir. Çok basit 
bir hesap yapacak olsanız, bugün pahalı üretilen 
malları ucuza satmak için ayırdığımız kaynakları, 
akılcı bir politikayla ucuza üretilebilir mallar haline 
getirmek, yani dış ticarette, dış dünyaya yönelik sa
nayileri en ileri teknolojilerle çalışan ve en ucuza 
üreten sanayiler haline getirebilmek için ayırabilmiş 
olsaydık, bugün Türkiye, ihracat konusunda, gide
rek bir darboğazın içine girmez, aksine, esenliğe doğ
ru yol alırdı. 

Hükümet, bana dış ticarette sektörler göstersin 
ve «Devir aldığımızda, altı yıl önce bunlar çağdışı 
yöntemlerle çalışıyorlardı, kalitesiz ve pahalı mallar 
üretiyorlardı; ama şimdi son derece ileri teknoloji
lerle ve dünya çapında ucuz ve nitelikli üretim ya-
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pabilmektedir» desin... Hiç böyle bir sektör oluşturul
mamıştır. Sadece ve sadece, var olan pahalı üretim, 
kaynak ayrılarak ucuza satılmaya çalışılmıştır ve bu
nunla, Türkiye'nin, sorunlarını aşması mümkün de
ğildir; çünkü gelişmeye, kalkınmaya ve yeni yatı
rımlara kaynak ayırdığınız zaman, Türkiye'yi büyüt
meniz ve büyüyen bir Türkiye içinde sosyal adaleti 
gerçekleştirmeniz mümkün olur. Eğer bunu yapamaz
sanız, hiçbir sorununu da Türkiye'nin, çözemeyiz. 
demektir. 

Her türlü yasa çıktı ve her türlü önlem alındı; 
alınmayan bir tek şey var; o da piyasayı düzenleyici 
ve gerçekten piyasada rekabet koşullarını yaratıcı bir 
tüketiciyi koruma yasası, En geniş anlamında söylü
yorum, iki yıl içinde çıkartmadığımız kanun kal
madı; ama bir tek kanunu çıkartmak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden bilinçli bir biçimde esirgen
mektedir; o da, tüketiciyi korumak ve bir bir. güç
süz olan tüketicileri, güçlü tekeller karşısında ya
sal olarak korumak... Bütün dünyaya bakınız: Her 
yerde, en liberal ekonomilerde dahi kartelleri, tröst
leri, tekelleri, oligopolleri ve holdingleşmeleri denet
leyen mekanizmalar, kuruluşlar vardır ve bunların 
karşısında her yerde, her liberal ekonomide, bu eko
nominin ayrılmaz bir parçası olarak küçük ve orta 
işletmeleri destekleyici politikalar vardır. Bugün es
naf ve zanaatkarlara ayrılan krediler reel olarak 
düşmektedir. Bugün çiftçilere ayrılan krediler reel 
olarak azalmaktadır. Bugün hem küçük hem orta iş
letme düzeyinde, kesin olarak bir yokluğa itilmiştir. 
Oysa, piyasa mekanizmasının ve piyasa ekonomisi
nin en vazgeçilemez erdemi... 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, sürenizin bitmesine 
5 dakika kalmıştır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
...Onun içinde rekabet koşullarının yaşar halde ol
masıdır. Piyasa ekonomisi adı altında, bugün Tür
kiye ekonomisi, yalnızca, hızla, tekelci bir ekonomi 
haline dönüştürülmektedir. Bu, sosyal piyasa eko
nomisi sistemi değildir. Bu, olsa olsa, çoktan terk 
edilmiş ve Türkiye'den başka hiçbir yerde uygulan
ma hevesi duyulmayan çağdışı bir «Bırakınız yap
sınlar, bırakınız geçsinler» politikasıdır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinin bugün 
var olan sorunu, mülkiyet sorunu değildir. Birçok 
şeyi, devlet de rekabet koşullarına uymak kayıt ve 
koşuluyla yapabilir - ya da başka nedenlerle yapa
bilir - özel sektör de yapabilir. Mülkiyet sorunu 
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önemli değildir; önemli olan, rasyonel üretim ve ı 
rasyonel tüketim sorunudur. Bunun için de, - tek- I 
rar altını çizerek söylüyorum - SHP'yi anlamsız I 
mülkiyet tartışmaları içinde göremezsiniz ve bu mül- I 
kiyet tartışmaları içine sokmak için de hiç kimse I 
heves duymasın. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, I 
devleti yok saymak ve devletin hiçbir ekonomik gi- I 
riskinde" bulunmayacağı gibi bir ideolojik ambargo I 
koymak da, son derece yanlıştır. Heveslendiğimiz I 
için söylemiyorum, ama Güney Kore'de kalkınma- I 
nın en hızlandığı yıllarda, bankalar devletin elin- I 
deydi. Bu ölçüde ideolojik bağnazlık ve bu ölçüde, I 
devletin, hangi koşullarda olursa olsun, üretime ka- I 
tılmaması ve üretim içinde olmaması, bir tek, Tür- I 
kiye'de yaşanmaktadır. Bir çok liberal ekonomi gös- I 
teröbilirim ki, orada yarışma koşullarını bozmamak I 
kayıt ve koşuluyla, rekabet koşullarını bozmamak I 
kayıt ve koşuluyla, devlet pekâlâ işletmecilik yap- I 
maktadır. I 

Bu vesileyle, çok önemli saydığım Doğu ve Gü- I 
neydoğu Anadolu sorununa değinmek istiyorum. Bu, I 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok söylendi: îde- I 
olojik bağnazlık uğruna, devletin, illâ ve illâ yatırım I 
yapmayacağı, prodüktif yatırım, verimli yatırım yap- I 
mayaoağı iddiası nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu I 
Anadoluda işsizlik ve buradan kaynaklanan gergin- I 
lik, gerçekten günbegün artış göstermektedir. Var I 
olan işletmelerin hepsi, bu «Bırakınız yapsınlar, bı- | 
rakınız geçsinler» politikalarının sonunda kapanmak- I 
tadır. Orada, bırakınız yeni yatırımlar yapmak, yeni I 
iş sahaları açmak; var olan işletmeler ardı ardına I 
kapanmaktadır. Hükümetin «Ayırdığım» dediği fon- I 
lar, büyük yatırımlar içindir; Karakaya Barajı, Ur- I 
fa Tüneli, Atatürk Barajı içindir, bunlar, oranın I 
işsizlik sorununu çözebilecek yatırımlar değildir; I 
çünkü, yatırımların büyükçe bir çoğunluğuna ma- I 
kine ve teknoloji yemektedir; Doğu ve Güneydoğu I 
Anadolunun iş ihtiyacını tek başına karşılayacak I 
büyüklükte değildir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu- I 
nun Türk ekonomisiyle bütünleşmesi, hızla ve mut- I 
laka devlet eliyle sağlanmalıdır. Bunda ideolojik I 
bağnazlık göstermek demek, Türkiye'nin var olan I 
sorunlarını çözmek değil, aksine büyütmek demek- I 
tir. (SHP sıralarından alkışlar) Bazı şeyleri bilmek I 
ve öğrenmek lazımdır, örneğin, Güney İtalya'nın I 
da, özel sektöre teşvik vererek kalkındırılabileceği I 
sanıldı ve inanılmayacak ölçüde ve inanılmayacak I 
boyutlarda, bizimkilerin çok ötesinde teşvikler veril- I 
di; ama Güney italya'nın özel sektör eliyle kalkın- I 
dırılamayacağı bugün herkes tarafından bilinmekte- I 

• dir ve ekonomi literatüründe, «kutuplaşma» dedi-
I ğimiz, yani, sanayinin, olduğu yerde kendi kendini 
I büyütmesi ve başka taraflara sıçramaması olgusu, 
I artık bilinmektedir. Bunu aşmak için, mutlaka ve 
I mutlaka devletin bilinçli, bir biçimde piyasa koşul-
I larına uygun olarak, rekabet koşullarını zedelemek-
I sizin, ekonomik aktivite içinde olması şarttır. Öyle 
I yerler olabilir ki, özel tekelleri kırabilmek için, dev-
I letin, işletmeci olarak, piyasa koşullarına uygun bir 
I biçimde üretici olması gerekebilir. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Gürkan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 

I öyle koşullar olabilir ki, çok büyük ve ileri tek-
I nolojiler gerektirebilir ve ancak devletin yardımı ve 
I katkısı ile sağlanabilir. Bütün bunlar olmaksızın, Tür-
I kiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamamız 
I mümkün değildir. 

I Bu vesile ile, aynı açıklıkla ifade ediyorum, özel 
I tekellere ne ölçüde karşıysak, devlet tekellerine de 
I aynı ölçüde karşıyız. Devlet tekelleri eliyle tüketici-
I nin ve toplumun sömürüldüğünü biliyoruz. Nerede 
I tekel varsa, nerede rekabet koşulları zedeleniyorsa, 
I biz, orada ekonominin sağlıklı çalışmadığını düşü-
I nüyoruz. Oysa, bugünkü hükümet, devlet tekellerini 
I bir sömürü aracı halinde kullanmaktan ye bu dev-
I let tekellerini kaldırmak ve onları rekabetçi koşullar 
j içinde çalıştırmak yerine, bir ek vergi kaynağı gibi 
I kullanmak hevesindedir. (SHP sıralarından alkışlar) 
I ister devlet eliyle olsun, ister özel sektör eliyle 
I olsun, nerede karşısındaki güçlerin organize olma-
I ması nedeniyle sömürü ortaya çıkıyor ise, orada biz 
I mutlaka bunun karşısındayız. Bu nedenle, devlet 
I tekelilerinin bugünkü işletiliş biçimlerine de tamamen 
I karşıyız. 
I BAŞKAN — Bağlayalım Sayın Gürkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin so-
I runlarını hiç çözülemez görmüyoruz. Bunu gerçekten 
I ve içtenlikle ifade ediyorum. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Çözü-
I yoruz zaten. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 
I Çözebildiğinize inanmıyorum, rakamlar ortada. 
I BAŞKAN — Devam edin efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Tür-
I kiye'nin sorunlarının giderek büyüdüğüne ve giderek 
I çözülmedik noktasına doğru mesafe kat ettiğine 
I inanıyorum; ama, Türkiye'nin hiçbir sorununu çö-
I zülmez kabul etmiyorum. Bunun için bir tek ve 
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vazgeçilmez önkoşul görüyorum; Türk toplumunun 
Önüne konulmuş olan, ekonomik, sosyal ve siyasal 
barikatlar, onun hareket alanını daraltan engeller, 
onun yaratıcı gücüne vurulmuş zincirler, sabunla, 'bir 
bir kaldırılsın. Bunlar kaldırıldığı zaman görülecek
tir ki, toplumun katılımlılarını arkasına alan, toplu
mun yaratıcılığını arkasına alan politikalar, bugün 
Türkiye için çözülmez gibi gözüken sorunları alt 
ederek, Türkiye'yi aydınlık ve ©senlik günlere götü
recektir. 

1986 yılı bütçesinin, bu anlamda 'bir bütçe ol
madığı konusunda tüm inancımı ve kanaatimi mu-

1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayı
sı : 361) 

2. —1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1 /719) (S. Sayısı\: 360) 

4. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Devam) 

haraza ederek, her şeye rağmen, var olan ve daha 
iyi olması çok mümlküriken yapılamayan bu büt
çe ile, 1986 yılının, 1985 yılından Türk hafflkı için 
daha fazla esenliklerle ve mutluluklarla dolu olma
sını diliyor, yüce Meclisi saygılarımla selamlı yo
rum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Programımızı, kaldığı yerden sürdürmek ve 
14.201de toplanmak üzere oturum kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 13.20 

(BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler Bütçe Kanu Tasarılarıyla, 1984 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki son 'konuş
malara, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Anavatan Partisi adına görüşlerini açılktamaik 
üzere, Sayın Haydar Özalp'i kürsüye davet ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HAYDAR ÖZALP 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her 
şey söylendi; muhalefet söyledi, bağımsızlar söyle
di; hatta, muhalefet liderimiz ilk konuşmasından 
tatmin oillmayacafclar ki, ikinci defa da söylediler... 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, mensubu bulunduğum ve 
şerefle 'temsil ettiğim partimin hatipleri de söyledi
ler, 'konuştular; ben bütçenin, yalnız genel kritiği
ni yapmalk üzere huzurlarınızı işgal etmiş buiunuyo-

»-•-« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saaii : 14.20 

BAŞKAN : Necmettin Karaduman 

KÂTİP ÜYELER : SUleyman Yağcıoğ'a (Samsun), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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numı. 'Bu vesileyle, grutbum adına hepinizi derin say
gı ve sevgilerimde selamlarını. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Yaklaşık ikıi haftadan beri, 1986 yılı bütçesi 
üzerinde değerli görüşler ortaya atıldı. Gerek bütçe
nin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, gerekse bu
gün yapılan konuşmalarda, memleket sorunlarıyla 
iÜgiîi her konu farkih açılardan ve siz değerli mıil-
letvekilarinin ağızlarından bu kürsüde tartışıldı. 
Ben grubumuza ayrılan bu süre içerisinde, tüm ra
kamları yeniden dile getirecek değilim; sadece mü
zakerelerin seyri 'ile, tasviplerinize sunulan bütçe
nin anahatlarına ilişkin görüşlerimizi ifade etmeye 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe üzerindeki görüşlere 
geçmeden evvel, Iburada hepimizin sabahki konuş
malarda şahit olduğumuz, 'benim de çok garip bul
duğum iki tezata dokunmadan geçemeyeceğim. 

: Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu sözcüsü bir 
değerli arkadaşımız, 84 üncü maddeyi vesile ede
rek, «Anayasa üzerinde kısa süre içinide bir deği
şiklik yapmanın yerinde olmadığını» ifade ettiler. 
Ondan sonra gelen hiır değerli hatip arkadaşımız, 
"bir partinin genel başkanı, 'burada, «Bu Anayasa İle 
demokrasi yapıilamayacağını» ifade etti. Ne garip 
tezattır ki, bu arkadaşımız, bu Anayasanın verdiği 
imkânlar içinde ibu kürsüden konuşuyor sevgili ar
kadaşlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Demokrasilerde değişiklik yapılabilir; fakat «Bu 
Anayasa ile demokrasi yapılamaz» dedikten sonra, 
bu kürsüyü işgal etmek acalba haksızlık oknuyor mu 
sevgili arkadaşlarım? (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

SALİH ALOAN (Tekirdağ) — Konuyu sıiz yan
lış anlamışsınız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yanlış anllamış-
sınız, yanlış. 

VECtHÎ ATAKLI -(Şanlıurfa) — Siz de 1960 
Anayasasına karşı çıkıyordunuz. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Hayır, yanlış 
anlamadım efendim, iki defa tekrar ettiler beyefen
diler.: 

Muhterem milletvekilleri, Meclisin müzakere et
tiği bütçe birkaç 'bakımdan önem ve ağırlık taşır. 
Bir kere, bütçe, gelecek bir yılın icraat program
larını gösterir; ikincisi, 'bir ülkenin iktisadî istikrarı 
koruması' ve istikrar içinde gelişebilmesi için, top
lumun ihtiyaç duyduğu sosyal ve siyasal yönleri de 

olan makıro dengeleri tespit eder; üçüncü olarak, 
bütçe Mecliste onandığı zaman, güvenoyu almış hü
kümete, millî egemenliğin gereği,- Meclise ait olan 
ikimi salahiyetlerin kullanılmasında yetki devrini 
tazammun eder. Mesela hükümetiniz, bütçe kanunu
na dayanarak, kanunlar çerçevesinde vergi koyar, 
tahsjıl eder, ıfcamu yararına yapılacak işler için har
camalar yapar. 

'Değerli 'arkadaşlarım, bütçe müzakerelerinin ba
şından Iberi, Sayın Barbakanımız başta olmak üze
re, balkanlarımız, iktidara ve muhalefete mensup 
miletvekili arkadaşlarımız, bu kürsüden, ibütçe ko
nusundaki görüşlerini tam 'bir açıklık içerisinde ifa
de etmişlerdir. 

Düşüncelerdeki farklılık, demokrasinin en tabiî 
ica'bıdır. Demokrasiyi gönülden benimsemiş insanlar 
olarak, iktidar kanadının açıklamaları kadar, muha
lefetin tenkitlerini de aziz bildiğimizi huzurunuzda 
tekraren ifade etmek istiyorum. (ANAP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

Ancak, muhalefetin ve özellikle liderlerinin, büt
çenin genel yapısı ve nitelikleri üzerinde konuşma
lar yaparken, yerme göre uyarılar, yerine göre de 
alternatif çözümler getirmeleri beklenilir. Oysaki 
anamuhalefet lideri, bizden, 1979 yılındaki •sigara. 
üretiminin ve tüketiminin, 1985 yılına kıyasla daha 
fazla olup olmadığının cevabını istiyor. Ülkenin da
ha fazla sigara dumanı ile kirlenmemiş olması, san
ki sayın muhalefet liderini rahatsız etmiş gibidir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Kaldılki, ifade ettikleri doğru Olsa idi, biz Türk 
toplumu adına çok memnun olurduk. 

KENAN NURÎ NEHROZOĞLU »(Mardin) — 
Konuyu anlamadınız. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Başbakanın sö
zünü unuttunuz. 

HAYDAR ÖZALP '(Devamla) — Sayın lider, o 
dönemde terörist hareketler ve anarşi sebebiyle işle-
tilemeyen sigara fabrikalarının kapasitelerinin düşük
lüğü nedeniyle, fason sigara peşinde Bulgaristan ve 
Yunanistan'a kadar Avrupa'nın kapılarını çaldığımı
zın herhalde farkında da değiller. Bu sözleri, kendi 
ifadeleriyle bir eski Tekel Bakanı olarak ifade edi
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

IBen rakamlara girmeyeceğim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Gi

remezsin ki... 
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HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Girerim, gire
rim sevgili arkadaşlarım; o kadar girerim ki, mü
saade ederseniz, 'ben 1971, 1972 ve 1973 yıllarında 
yaptığım bakanlıkta, tütün altın devrini yaşamıştı 
sevgili arkadaşım. (ANAP sıralarından alkışlar) Da
ha, o gün Tütün Ekiciler Federasyonunun verdiği 
madalyayı şerefle taşıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Evet, muhalefetin konuşmaları arasında, «Her alan
da yeni seçenekler araştırılmasından» söz edilip du
rulmaktadır. Kendilerini iktidarın seçeneği gibi gö
renler pek çok. Ayrıca, dış politikada, iç politikada, 
malî politikada, sosyal politikada, hulasa her alanda, 
yeni seçenekler aranılmasını istiyorlar. 

•Bu konuda söz almrş bütün arkadaşları temin 
ederim ki, hükümet, sözü edilen tüm alanlarda po
litikasını tayin ve tespit .ederken ve hele bütçesini 
yapanken, bütün seçenekleri gözden geçirmiş, içinde 
bulunduğu şartlara en uygununu seçmiş ve huzurla
rınıza getirmıi'ştir; ama yeni ve yararlı telkinlere de 
her zaman açıktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, demokratik bir 
ülkedir. 'Muhalefet, farklı görüşlerini elbette orta
ya atabilir; ancak, bizim getirdiğimiz seçeneklerden 
hangilerinin ne gibi sebeplerden dolayı isabetli olma
dığını açıklıkla ortaya koymalıdır; daha iyi seçeneğin 
ne olacağını da sarahatle belirtmelidir. Görüşmeler 
'bu temele dayanmadığı zaman, muhalefetin de arzu
lu göründüğünü sandığımız, ikltidar-mu'halefeıt diya
logu kurulamaz. Muhalefet hatiplerine hatırlatmak 
isteriz ki, geçmişte biz ne kaybetmiş isek, bu diya
log noksanlığından kaybetmişizdir. ('SHP sıraların
dan «Doğru, doğru» sesleri) 'Bir eski liderin, bu di
yalogu geçmişte yapamadığından ne kadar yakındı
ğını, herhalde Sizler de okumuşsunuzdur; ben oku
duğum zaman geçmiş acı günleri bir daha yaşar 
gibi oluyorum. 

Sayın milletvekilleri', bütçe müzakerelerimin genel 
gidişinden çıkarabildiğini bir başka sonuç da .şu
dur : Bir kısım konuşmacılar, 'bütçe müzakereleri sı
rasında yapılması gereken yapıcı tenkidi değil, kış
kırtmacı sözleri tercih etmiş görünüyorlar. Oysaki, 
yüce Meclisimiz, her şeyin, her konunun açık yü
reklilikle tartışılacağı bir platformdur. O yüzden, 
Ataltürk devri hatipleri, şimdi bu naçiz üye arka
daşınızın konuştuğu yeri, «Kürsi-i muallayı millet», 
yani millete ait işlerin dile getirildiği en yüce kürsü 
diye adlandırmıştır. (ANAP ve Bağımsızlar sırala
rından alkışlar) 
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IBurada yapılacak açık yürekli görüşmeler sonun
da 'bir uzlaşmaya, anlaşmaya varılabilir. Uzlaşma, 
demokrasinin vazgeçilmez bir gereğidir; ancak, uz
laşma olabilmesi için, tarafların birbirini tahrik et
memeleri de şarttır. 

Mulbterem milletvekiılleri, Anavatan Partisi, her 
tenkidi soğukkanlılıkla ve olay çıkarmamak prensip
lerini ele almayı tercilh ettiği için, çok şükür bu 
bütçe de ihadisesiz ve olaysız geçmiştir; ama 'arkadaş
larıma hatırlatmak isterim, çok taraflı bir konuşma 
olan diyalogda, iyi niyeti daima karşısındakinden 
beklemek, sağlıklı bir tutum da değildir. 

KENAN NURİ NBHROZOÖLU ((Mardin) — 
Tehdit mi bu7 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Hayır efen
dim, estağfurullah, maddimiz mi? 

VEÜİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Eski balkana 
yakışmıyor. 

İM. TURAN BAYEZTT (Kahramanmaraş) — Ko
nuya gelin. 

HAYDAR .ÖZALP (Devamla) — Geleceğim efen
dim, geleceğim merak etmeyin. 

Değerli arkadaşlarını, Meclisin bir serbest .tartış
ma ve uzlaşma yeri olduğuna daha önce de değin
miştim. Uzlaşmanın, taraflardan yalnız birinin, yani 

' iktidarın iyi niyetlerle sağlaması gerekmeyeceğini; 
muhalefetin de bu işte .sorumluluk payı bulunduğu
nu yukarıki beyanlarımla açık olarak dile getirmdş-
tirn. Şimdi bunun bir diğer yardımcısından da bi
raz bahsetmek istiyorum. 

Türkiye'de kamuoyunun oluşmasında yazılı ba
sının özel bir yeri vardır. Meclis tartışmalarını, top
lum yararına en iyi çözümleri getiren uzlaşmalar
la sona ermesi için, kamuoyu .oluştıurmasında özel 
bir yeri olduğuna değindiğim yazılı basının, uzlaş
mayı mümkün kılacak bir tutum ve sorumluluk 
duygusu ile hareket etmesi büyük önem taşır. Türk 
basınının" bu konuda yardımcı olacağıma inanmak 
istiyorum. 'Basınımızın böyle bir tutuma girmesi ken
dilerine çok yaraşan şerefli bir görev olacaktır. Ay
rıca, demokratik rejimin bütün icapHarı ve gerekleri 
ile ülkemizde yerleşmesine, basınımızın işaret ettiğim 
tutumda olmasının büyük katkıda bulunacağıma da 
gönülden İnanmaktayım. 

Sayın mMetvdkilleri, 'gelelim Anavatan Partisi 
icraatı ile ilgili, hize göre bu kürsüden söylenmesi 
gereken bazı noktalara. İnsafınıza sığınarak soru
yorum : Türkiye'nin ve hatta dünyanın en önemli, 
en büyük ihaleleri, son iki yılda Anavatan iktidarın-
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ca Türkiye'de gerçekâeştiriknedi mi? (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yine insafınıza sı
ğınarak soruyorum : Bu büyük ihalelerin hepsinin 
finansman kaynaklan bu dönemde sağlanmadı mı? 
Bu yatırımların dış ülkelerden temin edilmiş olan 
finansman kaynakları, yalbancı sermaye ve yatırım 
sermayesi değil midir? Siz, tişinize geldiği zaman ibu-
nu borç sayıyorsunuz ve «Anavatan Partisi zama
nında Türkiye çok 'borçlandı» diyorsunuz; sonra da, 
'bir mamük hatasına dayanarak, Anavatan iktidarını, 
«yeteri kadaır yatırım yapmadı» ithamı ile karşı kar
şıya bırakıyorsunuz. ©u ithamlar bir çelişki ifadesi 
değil de nedir, sevgili arkadaşlarım? 

Muhterem milletvekilleri, burada, Atatürk Bara
jı, Karakaya Barajı, nükleer enerji santralı, Trakya 
Tabiî Gaz Santralı, Fatih Köprüsü vesair yatırım
larla, Başbakanımızın her vesile ile ifade ettiği, bü
yüklü küçüklü 86 adet baraj, yatırım değil de nedir? 
Kaldıki, sayın liderimiz, inşa edilecek baraj sayısı
nın dönem sonunda 136 adedi bulacağına işaret de 
etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bana önemli görünen bir 
başka noktaya daha değinmek istiyorum. Biz, her za
man iddia ediyoruz, biz hizmet için varız; hizmeti, 
tuttuğumuz her işi çabucak bitiriyoruz. İşte size Lü
leburgaz'daki Trakya Doğal Gaz Santralı, endüstri-
leşmiş ülkeler için büe rekor sayılacak kısa bir sü
rede tamamlanmadı mı? Bu ve bunun gibi, yapıp ta
mamladığımız bir sürü eserler milletin huzurunda 
her gün sergilenmektedir sevgili arkadaşlanm. 

Muhterem milletvekilleri, iktisadî konularla uğ
raşmış her insan bilir ki, gelişmişliğin ölçülerinden, 
yani kriterlerinden biri de, çalışan nüfus başına dü
şen ihracattır. Şimdi insafınıza sığınarak yine hepi
nizden soruyorum: Dünyanın hangi ülkesinde, ihra
cat, son iki -yılda Türkiye'de görüldüğü kadar sürat
le artmıştır? Bu ifadeden çıkacak olan şudur: Çalı
şan nüfus başına düşen ihracat miktarı, bir iktisadî 
gelişme kriteri olduğuna göre, Türkiye'de bu son iki 
yılda süratle gelişmiştir. 

Evet, sevgili arkadaşlarım, Türkiye son iki yılda 
bürokrasiden ekonomisine, ihracatından ithalatına 
kadar bir sürü yönleriyle kabuk değiştirmiştir, yeni 
bir hüviyete bürünmüştür. Anavatan Partisi, progra
mı ile, siyaset anlayışı ile ve tutumu ile yepyeni bir 
partidir. Türk siyaset hayatına bu yeniliği getirmiş
tir. tşter bürokrasinin azaltılmasından, işlerin sürat-
lendirilmesine, neticelerin en kısa zamanda alınma
sına kadar her alanda büyük yenilikler ve değişiklik

ler getirmiştir. Yapımı bitirilen yollar, barajlar, sant-
rallar bu iddialarrımızın anıtsal kanıtlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada yüce Meclisi
mizin MEYAK kesintilerinin ödenmesi, faturalı ya
şama geçilmesi, imar affı, kalkınmada öncelikli yö
relere yapılacak yatırımlarda vergi indirimi ve mu
aflık tanınması, Toplu Konut Fonuna kaynak sağ
lanması ve konut probleminin büyük ölçüde çözüm
lenmesi, Katma Değer Vergisi, Türk parasının ko
runmasıyla ilgili yasalar, mahallî idarelerin güçlen
dirilmesi, vergi reformu niteliğindeki temel düzenle
meler bu kısa süre içerisinde olağanüstü faaliyet gös
teren yüce Meclisimizin, yani sizlerin eserleri arasın
da değil mi sevgili arkadaşlarım? (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). Hiçbir dönemde - ben 
de bulundum o meclislerde - yüce Meclislerin, bu 
çalışma temposunu ve azmini gösterdiklerine şahit 
olamamıştım sevgili arkadaşlarım. 

HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Süley
man Demirel duymasın. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Değerli arka
daşım, Süleyman Beyin duyup duymayacağı benim 
için mühim değil; benim için mühim olan, sizin du
yup duymayacağınız... (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar), 

Değerli arkadaşlarım, önce tartışıp, sonra uzlaşa-
bilmek istiyorsak, muhaliflerimiz, arasıra bunlardan 
da bahsetmeli, biraz kadirşinas olmalıdırlar. 

Bana önemli görülen bir başka hususa da değine
rek, sözlerimi burada kısaca kesiyorum sevgili arka
daşlarım. Türkiye, dört yanıyla bir ateş çemberi için
de, bir barış adası gibidir. Bu noktada, 12 Eylül Ha
rekâtının getirdiği barış ve huzur ortamını da şük
ranla zikretmek isterim. 

Bu duygular içerisinde, 1986 yılı bütçesinin mil
letimize, memleketimize-, hükümetimize ve hepimize 
hayırlı uğurlu olmasını diler, sevgi ve saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özalp. 
Sayın ilhan Aşkın, buyurun efendim. (ANAP sı

ralarından alkışlar). 
ANAP GRUBU ADINA tLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem mil
letvekilleri; hükümetimizce hazırlanarak 15 Ekim 
1985 tarihinde yüce Meclisimize sunulan 1986 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla, 1984 Malî Yılı-Ke» 
sinhesap Kanunu Tasarılarının tümü üzerinde, Ana
vatan Partisi Grubu adına son konuşmaları yapmak 
ve görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış bulun-
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maktayım. Yüce Meclisimizin sayın üyelerini tekrar 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyo
rum. 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde, 
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulumuzda 
hemen hemen her türlü görüş ve düşünceler dile ge
tirilmiş, Türkiyemizin sosyal ve ekonomik yapısın
dan, tarım ve sanayiine, ulaşım ve enerjisine, kültür 
ve eğitimine ve sporuna kadar her türlü eleştiriyle, 
bütçe uygulamalarında aziz Türk Milletine mutluluk 
ve refah getirilebilmesi için değerli fikirler üretilmiş
tir. Hükümetimiz de, üretilen bu fikirlerden mutla
ka yararlanacaktır; kanaatimiz böyledir. 

Görüyoruz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
demindeki bütçe çalışmaları üzerinde çeşitli görüş ve 
düşünceler dile getirilirken kamuoyunda, TRT'de ve 
basında, gazete ve dergilerde çeşitli fikir, yorum ve 
düşüncelerin sürekli yer alması, hemen her kesimin 
memleket meseleleriyle ilgilendiğini görmemiz, de
mokrasimiz ve hukuk devleti olmamız açısından ol
dukça sevindiricidir. 

Bilinen odur ki, bu memleketin insanları, kavga
sız, huzur ve güven içinde gelişen, modernleşen ve 
güçlenen bir Türkiye istemektedir; kalkınmanın te
mel taşı da, öncelikle huzur ve güvendir, herkes, ca
nından ve malından emin olursa, çalışma arzusu da 
sürekli artar. Bununla beraber, ilim, teknoloji ve 
ekonomide belli bir seviyeye ulaşmanın yanı sıra, 
millî birliğin, vatan bütünlüğünün esas alınacağı mil
lî tarih, millî kültür, millî terbiye ve millî ruhla in
sanoğlu manevî yanını da geliştirmek ve zenginleş
tirmek durumundadır. 

Allah korkusu, devlete itaat, baba saygısı, anne 
sevgisi, çocuk sevgisi, muhtaçlara şefkat ve hoşgö
rüyü esas alan ve günlük hayatın içinde bulunan bir 
din duygusu, nezaket, iy< kalplilik, dürüstlük ve in
celikle huzurlu, sakin bir aile hayatı; işte bütün bun
lar Müslüman - Türk dünyasının güzel ve yüksek 
hasletleri. 

KENAN NURÎ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Amin... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu yüce duygu
larla, Türk Devletinin bekası için hepimize düşen gö
revlerin olduğunu da daima hatırda tutmamız gere
kir. Bu vesileyle, sabahki görüşmeler sırasında MDP 
Sözcüsü Sayın înan arkadaşımızın, millî kültür ve 
millî ahlak üzerinde kurmaya çalıştığı çatıya bizim 
de yürekten iştirak ettiğimizi bir kere daha ifade et
mek istiyorum. (MDP sıralarından alkışlar). 

23 . 12 « 1985 O : 2 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde serbest piya
sa ekonomisi, hemen hemen bütün boyutlarıyla ve 
samimî bir yaklaşımla ele alınmakta; ancak ekono
mik hedeflerin de bir sıralamaya tabi tutulması şart 
olmaktadır; bu bir yerden sonra istikrar içinde bü
yüme modelinin de gereğidir, Bu konuda ilim adam
larımız da aynı istikamette fikirler ileriye sürmekte
dirler; dışarıdaki ilim adamları değil, bizim, Türki-
yemizdeki, kendi içimizden yetişen, üniversitelerimiz
de ders okutan, ekonomî kültürü veren birçok ilim 
adamımızın da görüşleri bu istikamettedir. 

Birinci derecede, ihracatın artırılması, yokluk ve 
karaborsanın, haksız kazancın ortadan kaldırılması 
esastır. Döviz girdisi ve para maliyetini artıran po
litikaların, bir süre için, yatırımları da etkileyeceği 
ve dolayısıyla işsizliğin de çözümünü geciktireceği 
tabiîdir. Zaten Anavatan Partisi daha iktidar olma
dan «işsizlik» konusunda çok açık ve net görüşünü 
ortaya koymuştur. İşsizliği zaman içinde durduraca
ğız ve ondan sonra çözmeye başlayacağız; bu husus 
seçim beyannamesinde de, hükümet programında da 
aynen yer almıştır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — ic
raatınız da var mı?.. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Burada, şu önem
li konuyu da özellikle belirtmek istiyorum: Hükü
metimiz, kamu altyapı yatırımlarının, öncelikle ve 
süratle tamamlanabilmesi için, büyük özen göster
mektedir; az önce konuşan Sayın Özalp da, bu ko
nuda açıkça durumu ortaya koydular. Barajlara, ka
rayollarına, enerji, sulama, ulaşım ve haberleşmeye 
verilen önem, açıkça hepimizin malumudur. Türki
yemizde altyapı yeterli değildir ve hükümetimiz can
la başla bu altyapıyı yerine getirmeye büyük gayret 
göstermektedir. 

Altyapının geliştirilmesinin diğer bir örneği de 
mahallî idarelerden geçmektedir. 

Sayın mMetvekilleri, hükümetimiz ve Anavatan 
Partisi iktidarı, halika hizmetin Halkka hizmet oldu
ğu inancıyla yola çıkmış ve öncelikle mahallî idare
lerin güçlendiriillerelk, direkt halka yansıyacak hiz
metlerin o (kanaldan ulaşacağını düşünerek, mahallî 
idarelere gereken önemi vermiştir. Seçim bölgem olan 
Bursa civarındaki ilki ilçemiz belediye başkanından 
bilgi rica ettim. Bunlardan binisi iktidar partisin
den, bir diğer de SODBP'ten seçilm'iştir. Şimdi Sos-
yaldemokraıt Halkçı Partye girmiş midir, bilemiyo-

j rum; ama muhalefete mensup bir belediye başkanı-
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rnızdan istediğim bilgiler, aldığım cevaplar çok en
teresandır. 

. M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
tın almaya niyetlisin gaüba? 

İLHAN AŞKİN (Devamla) — Belediyelerimiz 
adeta birer şantiye oluşturmuşlar, befledıiye başkan
larımız da o şantiyenin şefi, kalfası, işçisi olarak bü
yük hizmet vermektedirler; bunu da şükranla kar
şılıyoruz. 'Belediye başkanlarımızın, geceleri gündüz
leri yoktur, işte böylesine güzel ortamı hazırlayan 
iktidar, Anavatan İktidarı olmuştur ve Anavatanlı 
idareciler olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
ça satın alıyorsun, kaça? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Herhalde daha 
size gitmedi, bundan endişeniz var. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Ötekileri satın aldığınız gibi; kaça satın alıyorsun? 
Eğer istiyorsan isim vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, devam ediniz. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan 

istikrar içinde büyümeyi model olarak alan hükü
metimiz, bunu sadece bugün söylememiş, 6 Kasım 
seçimleri öncesii seçim beyannamesinde de açıkça ifa
de etmiştir. Doğru ekonomik politikaların uygulan
masında karaıMııktan vazgeçilemeyeceğini açıkça 
ifade etmiş ve halen de ifade etmektedir. 

Alınan tedbirler ve uygulanan doğru ekonomik 
politikaların en belirgin göstergesi, hliç şüphesiz, bü
yüme hızıdır. 1984 yılında büyüme hızı yüzde 5,9 
olarak gerçekleşmiştir. Bu, 1977 yılından bu yana 
sağlanmış en yüksek büyüme hızıdır ve program 
hedefi olan yüzde 5'i aşmıştır. 1985 yılında da, bü
yüme hızı yine müspet ve yüzde 5'i aşma durumun
dadır. ©ir de, «Uluslararası istatistiklerde, ülkeler
de fert başına düşen millî gelir, cari dolarla hesap
lanır, mukayeseler böyle yapılır.» denmektedir ki, 
ben bu inançta değilim muhterem arkadaşlarım: 
çünkü, serbest kur politikasını uygulamayan bir ül
kede, eğer kuru hükümet tayin ediyorsa, tek ta
raflı tayin ediyorsa ve doları belli bir rakamda sa
bit tutuyorsa, o zaman bunun gelişmişliğine, sa
dece dolar bazından bakarak karar vermek mümkün 
olabilir mi? 

iBir de, «Enflasyon kontrol altına alınamamıştır. 
Enflasyonist b'ir politikanın sürdürülmesi özellikle 
istenmektedir» denmektedir; böyle iddialar var. 

Sayın milletvekilleri» petrol 'ürünlerindeki zammı 
araştırdım; 1983 yılında, maalesef, zam yapılması 

gerekirken, yapılmamış ve 1984'te bakıyoruz 9 de
fa zam yapılmış; ama 1985'te 5 defaya inmiştir. 
Öyle tahmin ediyorum ki, gerektiği zaman petrol 
ürünlerine zam yapılacaktır; ama giderek azalan 
bir trenıt izlenmeye de başlanmıştır. 

KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) — 
Dünya piyasalarında petrol fiyatı 10 dolar düştü. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demek ki, enf-
'asyonun sürekli gündemde kalması da istenme
mekte ve arzu edilmemektedir. Zaten Anavatan Par
tisi, daha iktidar olmadan, bu yola çıktığı zaman, 
birinci meselenin enflasyonla mücadele olduğunu 
açık yüreklilikle ortaya koymuştur. 

Diğer taraftan, şöyle bir izleniminiz de olabilir: 
Yüksek enflasyon dönemlerinde, hepimizin bildiği 
libi, iç piyasa çok cazip hale gelir; karaborsa, yok-
uk, döviz sıkıntısı hemen kendini gösterir; haksız 
cazanç furyası derhal başlar. Oysa, Türkiye'de bu
lun için mal bolluğu vardır; hatta, herhalde tutucu 
Vır zihniyetle alışkın olmadığımız için, genelde mu
halefetin de eleştirisi olan, lüks tüketim mallarının 
iahii ithalatının yapıldığı bir ortamda, döviz bakı-
Tundan hiçbir sıkıntımız yoktur. 

KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) — 
Borç atarak. 

ıtLHAN AŞKIN (Devamla) — Türkiye borç 
almaktadır; ama borçlarım zamanında rahatlıkla, 
'ideyebüme seviyeslime de gelmiştir ve rahatlıkla da 
borç bulabilmektedir. Borç bulabilme bir itibar 
sidir; Türkiye de, çok şükür, bugünlerde itibar ba
kımından dünyada parmakla gösterilen ülkeler ara
cındaki haklı yerini de almış bulunmaktadır. 

KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) — 
Fabrikaları satarak. 

ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — Yalkın geçmişi 
anutmayalım, birkaç yüz milyon dolar bulabilmek 
:çin kapı kapı dolaşıyorduk. Nereden nereye gel
dik. 

KENEN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Dolar da 16 liradan 600 liraya geldi. 

ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — 1 milyona dahi 
mulhtaç hale gelmiştik, 1 milyon dolara. Bugün özel 
bankalarımız dahi, 100, 150, 200 milyon dolarlık 
bir İşlemi rahatlıkla yapabilmektedirler. Nereden 
nereye (geldiğimizin bilgisini açıkça içimizde taşıma
mız lazımdır. Bakıyoruz, Hazinemiz sermaye piya
sasına girebilmekte, Merkez Bankası piyasaya altın 
satmakta, devlet tahvili pazaflayabilmektedir; temen
ni ediyoruz ve yürekten diliyoruz, yakın gelecekte 
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Türik Lirası da konvertibl hale gelecek ve uluslar
arası düzeyde rahatlıkla istem görmeye başlayacak. 

Sayın milletvekilleri, enflasyona neden olan un
surlar içinde, iyi vergi toplayamama, toplam vergi 
gelrîerinlin gayri safi millî hâsıla içindeki payının 
düşmesinden kaynaklandığı gibi ifadeler de ileriye 
sürülmektedir. Doğrudur. 

Bu konuda da oldukça başarılı adımlar atılmış: 
hatta reform denilebilecek. uygulamalara geçilmişt'ir. 
Faturalı yaşam, Katma Değer Vergisi uygulamaları 
oldukça başariıdir. 

Katma Değer Vergisini, daha ilk uygulandığı yılda 
hedefinin çok üzerinde gerçekleştiren bir hükümet 
fevkalade başarılı bir hükümettir. Bu konuda, hükü
metimizi ve büyük gayretler gösteren Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı teşkilatımızı, gösterdikleri bu ti
tiz çalışmalarından dolayı özelikle ,fcuıtlamak işitiyo
rum. 1985 Malî Yılı Bütçesiimde, 762 milyar lira
lık hâsılat beklenen Katma Değer Vergisinden, yıl 
sonunda 1 trilyonluk bir hâsılatın gerçekleşmesi pek 
muhtemeldir. «Katma Değer Vergisi tutmayacak, 
umulan geliri elde edemeyeceksinıjz. Geliniz, bu 
güzel vergiyi, önce Maliye teşkilatımızı hazırlayalım 
ve hiç olmazsa bir yıl erteleyelim» diyenler, acaba 
bu gerçekler karşısında nasıl bir düşünce içerisin
deler; bu gerçeği kabul edip acaba, bizim kutladı
ğımız gibi, hükümeti kutlayacaklar mıdır? 

Sayın milletvekilleri, «öza! Hükümeti iktidara 
geldiği günden beri, hep, mitkro düzeyde meselele
re el atıldı; makro düzey ekonomik meselelerini 
dse, hükümet elinden kaçırdı; ciddî bir vergilemeye 
dahil gidip, vergi gelirlerimi artıramıyor; kamu ke
siminin finansman açığını kapatması mümkün de
ğildir» gibi görüşler de ileri sürülüyor; ama gerçek
ler ortada. Bu görüşlere katılmamız mümkün değil; 
zira, en azından, Katma Değer Vergisi hâsılatı orta
dadır. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Katma Değer 
Vergisinin babasınt ihraç ettiniz. 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. 

İLHAN AŞKIN {Devamla) — 1.1.1986 tarihin
den itibaren uygulanacak yeni vergi paketi de hepi
mizin malumudur. Vergi iadesi, Katma Değer Ver
gisi nasıl başarılı olmuşsa, yeni vergi paketi de ba
şarılı olacak ve sonuçta elde edilen sağlam kaynak
larla, kamu harcamaları da, istenilen düzeyde, mem
leket hayrına yapılacaktır. Demek iki, makro dü
zeyde de bazı (tedbirlere gidildiği açıkça ortadadır,] 
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I Bugün iş hayatında para darlığının bulunduğu her-
I keşçe ifade edilmektedir; fakat, üretim üzerinde 
I olumsuz etkileri olduğunu söylememiz pek mümkün 
I değildir. Kaldı ki, üretim kapasitesi önemli ölçüde 
I bünyesel değişmelere uğramasaydı, Türkiye ihraca-
I tının millî gelir içindeki payı yüzde 12'lere, yüzde 
I 13'lere nasıl gelebilirdi? Elektrik tüketimi ile, çi-
I mento üretimde yüzde 11, yüzde 121ıik artış nasıl 
I 'zah edilebilir? İmalat sanayiinin toplam ihracatımız 
I 'cindeki payının giderek artması ve yüzde 70'lerin 
I üzerine ulaşması nasıl bir gelişmeyi ifade eder? 

I Diğer taraftan, ithalatımızda da genişlemeyi gör-
I mek, İyi değerlendirmek gerekir. 1980 yılında 5.7 
I milyar dolarlık ithalatımız, bugün 2'ye katlanarak 
I M milyar dolara çıkmıştır, ihracatta büyük geliş-
I me, turizm gdiriıerindeki büyük artış olmasaydı, böy-
I leşine bir ithalatı da rahatlıkla yapamaz ve belikii 
I de büyük sukıntılara tekrar maruz kalabilirdik. Hal-
I buki, uygulanan doğru ekonomik politikalar sonu-
I cu, sanayimiz hammaddesiz kalmamış, üretim kapasi-
I teleri artış göstermiştir. Rekabete açılan piyasalarda, 
I ihracat artışı yanında, kalite gelişmesi de memnuniyet 
I verici duruma gelmiştir. Kaldıki, ithalata uygulanan 
I fonlarla, kamu yatırımları için sağlam kaynaklar da 
I yaratılmıştır. 
I Türkiye ekonomisi ve sosyal' politikasına müspet 
I etkisi olan fonlar hakkında da, izninizle, sırası gel-
I mişjken, görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 
t Fonların oluşturulmasına karşı görüşlerin esa-
I sı, görüyoruz ki, Sayıştay ve Meclis denetiminin dı-
I sına çıkılarak, bütçenin genöllik prensibine uyulma-
I dığı noktasında toplanmaktadır. 

I Şimdi, zabıtlardan okuyacağım bir iki cümlem 
I var; 28,2.1984 tarihinde, bu kürsüden, fonlarla il-
I gif alarak ifade edilen bazı sözleri müsaadelerinizle 
I okumak istiyorum: 
I «1936 yılından itibaren Türk bütçe sistemine gir-
I miş olan bir olay bu. Sayıştay denetimi dışına çı-
I kıyorsunuz, dediler; ben mukabele ettim: Anayasa-
I daki hükme göre, genel ve katma bütçeli müessese-
I 1er için bu söz konusudur. Fon idaresi için böyle 
I olmadığına göre, olmaz dedim. Bütün fonların ge-
j lir ve giderlerinin Sayıştay denetimine tabi olması 
i öngörülmüş mü, öngörülmemiş mi? Bunu araştıra-
J yım istedim; şunu' buldum': O yasayı da getirdim; 
I Anayasanın gerekçesindekıi ibare, Sayıştay Kanunu-
I nun 28 inci maddesinden aynen alınmış. Onların 
I açıklamalarına $are, bu 28 inci madde uygulaması 
| genel ve katma bütçeli dairelerin sermayesinin ya-
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mı veya daha fazlası bunlara verilmek suretiyle ku
rutan sabit ve döner sermayeli kuruluşlar ile, yine 
bu genel bütçeden ve katma bütçeden aktarılarak 
fona verilirse, o uygulama. Binaenaleyhi bütçe dışı 
konan fonlarda Sayıştay denetimi söz konusu değil. 
Nitekim, bu arz ettiğim fon kanunlarıyla alakalı 
kanunların birçoğunda da Sayıştay denetimin dışın
da kaldığını gerebiliyoruz.» 

Muhterem milletvekilleri, demek ki, fonların 
tesıisi sadece iki yıllık Anavatan 'iktidarı zamanında 
olmamıştır. Meclis zabıtlarından okuduğum bu söz
ler de, yine aramızda bulunan arkadaşımız Sayın 
Vural Arıkan'ın sözleridir. 

Şimdi, bu (konuda çeşitli düşünceler ileri sürülü
yor; ama bu zabıtlar bir kere daha okunursa, sa
nıyorum, görüşlerde bir açıklık, bir berraklık; her
halde rahatlıkla ifade edilir hale gelecek tir. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Aşkın, Meclis denetimi konusundaki fikriniz? 

IİLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayıştay deneti
mine de tabi olmayacağı hükmü, 'iktidarın daha ilk 
aylarında tartışılmış ve âdeta kesinlik kazanmıştır. 

Şu halde hükümetler, istisnaî olarak süratle ha
rekete geçirilmesi istenen bazı yatırım ve hizmetle
rin ekonomik ve sosyal faydasını dikkate alarak, 
fon oluşturulmasına iyi niyetlerle baş vurmaktadır
lar. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ama 
boyutları önemli. 

ÜLHAIN AŞKIN (Devamla) — Efendim, zabıt
ları bir kere okursanız iyi olur, Sayın Bayan Arıkan. 

ıBu olay sadece Türkiye'de değil, katı bütçe pren
sipleri uygulayan ingiltere'de dahi, 1928 yılında, 
posta idaresi ve karayolları fonu tesis edilmiş ve uy
gulanmıştır. Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkeler-. 
de de, benzer fonHaran tesis edildiğini görmemiz 
mümkündür. Geliniz, bir hakiki açık yüreklilikle 
lütfen teslilm ediniz. Anavatan iktidarının, şu iki yıl 
içinde tesis ettiği Toplu Konut Fonu, Kamu Or
taklığı Fonu, Geliştirme Destekleme Fonu, Tanıtma 
Fonu, Savunma Sanayii gibi fonlar fevkalade önem
li ve başarılı olmamışlar mıdır? 

Sayın milletvekilleri, 1986 Malî Yılı Bütçesi, geç
miş yıllardan farkla alarak, devlet borçlarının büt
çe dışında düzenlenmesi tertibiyle Yüce Meclisin 
huzuruna gelmiştir. İç ve dış borçlanma hâsılatı, ge
lir olarak düşünülmediği gibi, iç ve dış borçların 
anapara geri ödemeleri de bütçe gideri olarak dü
şünülmemiştir. Bu yeni tertip şekli, gelişımıiş birçok 

ülke tarafından, Amerika'da, Fransa'da, İsviçre'de 
yıllardan beri uygulana gelmektedir; ama yeniliğe alı
şık olmayan bazı sayın milletvekilleri, bu konuda 
da karşı görüşlerini ifade etmekten kendilerin'i ala-
mamışlardır.1 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gerici 
bunlar, gerici. 

ılLHAN AŞKIN (Devamla) — Anavatan daima 
yenilikler, daima beceriler peşinde koştuğu için, bi
raz geri kalınıyor herhalde. 

Ayrıca, uluslararası değerlendirme ve karşılaş
tırmalara da kolaylık getirileceği, herhalde rahatlık
la kabul edilebilecektir. 

Bir de, «Devlet borçlarının denetimi, Meclis de
netimi dışına çıkarılıyor» şeklinde ifadeler oluyor; 
ama 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 35 inci 
maddesinin (d) fıkrası incelendiğinde, denetimin Mec
lis dışına kaçırıldığı da ortada görülmektedir. Açık 
hüküm, 35 inci maddenin (d) fıkrasında yer almıştır: 
«Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça 
hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte 
Hazine Genel Hesabına dahil edilmek üzere Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına gönderilir» hükmü, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin inceleme ve onayına sunma 
hususunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin 21 milyar dolara ula
şan dış borçları için de bazı eleştiriler, anladığımız ka
darıyla, sırf muhalefet olsun diye yapılmaktadır. Zira, 
dünyadaki büyük küçük sanayileşmiş ülkeler, az ge
lişmiş ülkeler, hatta sosyalist ülkeler dahi, devlet 
borçlarını hızlı artırma eğilimi içine girmişlerdir. 

Kamu mal ve hizmetlerine büyük ölçüde sübvan
siyonlar verildiği için, düşük fiyatlarla halka satılan 
mal ve hizmetlerin talebi giderek artmıştır. Şimdi sor
mak istiyorum: Sosyal demokratlar, iktidara gelirsek 
diye özlem taşıyorlar belki; ama geldiklerinde, bu süb
vansiyonları devam ettirecekler de, kaynağım nereden 
bulacaklar? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O gün gelince görür
sünüz. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Si
zin terekenizden alacağız. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — O biraz hayal gibi 
geliyor. 

önceki yıllarda, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi 
hizmetler çok ucuza halkın istifadesine sunulmuş, 
sübvanse edilen fiyat farkları, bütçeler üzerine yük 
oluşturmaya başlamıştır. Böylece, kamunun giderek 
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artan finansman ihtiyacı dolayısıyla, iç ve dış borçlan
malara gidilmesi, kaçınılmaz olmaktadır. 

Bütçe harcamalarını kısarak, vergi gelirlerini artı
rarak, -ki bunlar, makro düzeydeki önlemlerin ta 
kendisidir- dolayısıyla, bütçe açıklarına meydan ver
memek suretiyle, devlet borçlarının kontrol altına alın
ması pekâlâ mümkün olabilir. Devamlı ve istikrar içe
risinde büyüme, istikrarlı bir para politikası ve sağ
lam bütçe disiplini uygulandığı takdirde, devlet borç
larının yükü, taşınabilir düzeyde kalır. Diğer sağlıklı 
bir yol da, mal ve hizmet ihracatını artırmak, turizm 
gelirlerini artırmak, dolayısıyla ödemeler dengesini 
müspet hale getirmek suretiyle yapılır. Bu bakımdan, 
«1984 ve 1985 yılında tehlikeli boyutlara ulaşılan dış 
borçlanmaya gidildi» diye iddia edenlere, dış ticaret 
açığımızı rakamlarıyla incelemelerini tavsiye ederiz. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe müzakereleri sıra
sında ilk defa bir söz söylendi, oldukça enteresan: 
«Türkiye'de huzur ve güven sağlanmıştır. Bu bakım
dan, Sayın özal, hükümet etmede çok şanslıdır. Eko
nomiyi istediği gibi idare ediyor» gibi sözler, herhalde 
doğru ekonomik kararların, cesaretle uygulamaya ko
nulmasının müspet gelişmelerinin görülmesinden kay
naklanmaktadır ki, muhalefete mensup bazı sayın mil
letvekilleri bu gerçeği açıkça ortaya koymaya başla
mışlardır; bir tabir vardır «Sezar'ın hakkını Sezar'a 
ver» dendiği gibi. 

HÎLMÎ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sizler 
de Sezar'ın askerleri... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sezar da va
tandaşın hakkını versin. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Başbakanımız Sa
yın Özal ise, her vesile ile, «Türkiye en zor dönemi 
yaşıyor. Bu zorlukları, birlik, beraberlik içinde ve akıl
cı, hesaplı ekonomik ve sosyal politikaları cesaretle 
uygulayarak aşabiliriz» demektedir; biz de bu düşün
ceye samimiyetle inanıyoruz. Anavatan Grubunda kal
kan parmaklar, işte bu inançla kalkan parmaklardır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

işlerin iyi tarafları olduğu kadar, aksayan taraf
larının da olması normaldir. Gelişmiş olan ülkelerde 
dahi, zaman zaman bazı tıkanıklıkların, bazı sıkıntı
ların ortaya çıktığını hep bilmekte ve görmekteyiz. 
Yapılan samimî uyarılar dikkate alınır ve aksaklıklar 
düzeltilebilir; ama meselelere sloganlarla gitmek fev
kalade yanlış ve tutarsızdır. Böylesine sloganlarla, ya
kın gelecekte iktidar hayali görmek dahi mümkün de
ğildir. 
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BAŞKAN — Sayın Aşkın, 4 dakikanız kalmıştır; 
hatırlatmak istiyorum efendim. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, bitirmek üzereyim. 

Demokratik hak ve özgürlüklerden söz edenlerin, 
ülke kalkınması, ülke insanlarının daha rahat, daha 
müreffeh yaşayabilmeleri için, alternatif programdan, 
hedeflenen sosyal ve ekonomik politikalarından da 
söz etmeleri gerekir. Sadece, «Anayasa engel oluyor» 
demek yeterli değildir. Birtakım çevrelere sloganlarla 
selam gönderenlere, artık, Türkiye'de hiç kimse inan
mamakta ve iltifat da etmemektedir. 

Türk insanı sormaktadır; Liberalleştirilen dış ti
caret, devletleştirilecek midir? Faiz rantı kaldırılıp, 
tasarrufların yine eski seviyelere düşmesine mi imkân 
verilecektir? KÎT mamullerine gerçekçi fiyat ayarla
maları yapmayıp, oraları malî yönden güçlendirmek
ten vaz mı geçeceklerdir? Sübvansiyonlarla devamlı 
Hazineye mi yükleneceklerdir? Rekabete açık piyasa 
ekonomisi yerine neyi koyacaklardır? Enflasyonla mü
cadelede moneter tedbirleri bir tarafa mı bırakacak
lardır? Fonları mı kaldıracaklardır? Hangi yöntem
lerle, gelir dağılımını daha adil hale getireceklerdir? 
Vergi iadesini, Katma Değer Vergisini mi kaldıra
caklardır? Yokluklar ve ümitsizlikler ülkesini, bolluk 
ve ümitler ülkesi haline getiren reformları geriye mi 
çevireceklerdir? Sosyal demokratların bu konuda söy
leyebilecekleri neler vardır? Doğrusu, biz de, yüce 
milletimiz de merak etmektedir. 

Bu tedbirlerin dışında, bugün dünyada, mesela 
sosyalizmle hangi ülke başarıya ulaşmış, gelir dağılı
mındaki dengesizlikleri giderip, müreffeh hale gele
bilmiştir ki, (Türkiye'de, Türk toplumuna bu ümitler 
verilebilsin? 

Memleket meselelerine gerçekçi yaklaşımlarla ça
re bulunabilir. Doğru bilinen politikalar, tavizsiz, ce
saretle uygulanabilirse düzlüğe çıkılır, işte bu bakım
dan diyoruz ki, Anavatan iktidarının alternatifi yine 
Anavatan Partisi iktidarıdır. Anavatan Partisi prog
ramıdır, Anavatan Partisinin hedeflediği politikalar
dır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yeni 
Başbakan mı çıkarıyorsunuz? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, 1986 Malî Yılı Bütçesi, sağlam kaynaklarla fi
nanse edilerek yüce milletimizin hizmetine ve vatan 
kalkınmasına hizmet düzeyine getirilmiştir. Toplam 
7 trilyon 254 milyarlık ödeneğin, azamî tasarruf an
layışı içinde, en etkin, en verimli şekilde kullanılma-
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sini diliyoruz. 1986 malî yılının, fiyat istikrarının sağ
landığı, yatırımların program hedeflerine uygun ola
rak gerçekleşeceği bir yıl olmasını diliyoruz. Samimî, 
makul ve yeterli bir büyüklükte hazırlanan bu büt
çeyle, Türk insanının, maddî ve manevî değer
lerle mücehhez yetişmesini diliyoruz. Ekono
mik ve sosyal gelişmemizin süratlenerek, geliş
mesini diliyoruz ve diyoruz ki; 1986 Malî Yılı Büt
çesi, Türkiyemize, Türk insanına mutluluk ve refah 
getirsin. Devletimize, hükümetimize, vatanımıza ve yü
ce milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. 

Anavatan Grubu olarak 1986 Malî Yılı konsoli
de devlet bütçesiyle 1984 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarılarım olumlu buluyor; kabul oyu kul
lanacağımızı arz ediyor, yüce Meclise derin saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Çelikbaş, buyurun efendim. (ANAP sırala

rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA FETHÎ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; konuşmama başlarken, önce 
SHP lideri Sayın Gürkan'ın bir görüşünü tashih et
mek istiyorum. 

Sayın Gürkan, «Anavatan Partililer 1980'den ev
velki hizmetleri küçümser veya yok farz eder» şek
linde bir ifadede bulundular. 

Şunu sureti katiyede ifade edelim ki, Anavatan 
Partisi, Türk Milletinin bağrından çıkan bir parti ola
rak, bu milletin vasıflarına layık olarak, her yapılan 
hizmeti takdirle, şükranla yâd etmeyi bir prensip bi
lir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Esa
sen, Anavatan Partisinin adı da, milletiyle, vatanın 
adıyla özdeşleşmiş bir partidir ve yepyeni bir parti
dir. Bunun böyle bilinmesinde, müzakerelerimiz yö
nünden büyük faydalar vardır. 

Şimdi mühim bir konumuz, Anayasa ve demokra
tik rejim konusudur. Muhterem arkadaşlar, bizim 
Anayasamız, Türk Milletinin yüzde 92'yi geçen bir ço
ğunluğuyla kabul edilmiştir; fakat 6 Kasım seçimleri
nin yapılmasından evvel, Avrupa Konseyi, bizim Ana
yasamızın ne ölçüde demokratik rejimle kabili telif 
olup olmadığını, üç tane, milletlerarası şöhret sahibi 
anayasa hukuku profesörüne tetkik ettirmiş. Bu pro
fesörler, yaptıkları tetkikat neticesinde, «Bu Anayasa, 
ne demokratik rejime aykırıdır, ne de uygundur; 
tatbikatına göre şekil alacak bir Anayasadır» demiş
ler; bunun neticesinde de, Avrupa Konseyi, 6 Kasım 
seçimlerinde seçilecek milletvekillerinin, Türk Milleti

ni tümüyle temsil edemeyeceği görüşüyle, gelecek de
legelerin kabul edilmemesine karar vermiş. Böyle bir 
hava içerisinde gittik... 

Arkadaşlar, artık takdirinize sunuyorum; Türkiye' 
de, hangi şartlardan geçerek bu Anayasa hazırlan
mıştır; evvela bunu bir gözden geçirmek lazımdır. 

1961'den 1980'e kadar devletin bütün müessesele
ri poltize olmuştu arkadaşlar; dernekler, sendikalar, 
vakıflar, adlî teşkilat, idarî teşkilat, polis teşkilatı, 
hepsi poli'tize olmuştu. Bu Anayasa, bu politize ol
muş teşkilattan milleti kurtarmak, devletin çökme 
noktasına vardığı bir sırada Silahlı Kuvvetlerin mü
dahalesiyle devlet kurtarılmak suretiyle biribir tecrü
beden geçirilmiş olarak hazırlanmıştır. Bunu, geçmiş 
günleri unutarak, nasıl demokratik rejime aykırıdır 
diyebilirsiniz? 

Kaldıki, bu Anayasanın, günbegün demokrasinin 
uygulamasına elverişli bir anayasa olduğu, insan 
haklarını teminat altına alan bir anayasa olduğu, son 
defa, insan haklarına riayette son derece titiz dav
ranan tsveçrin dahil olduğu, Hollanda'nın dahil ol
duğu beş devletin, «Türkiye, Avrupa insan haklarına 
uygun hareket etmiyor» diye 198'2'riin Temmuzum
da yaptıkları şikâyeti geri almalarıyla sabit olmuş
tur. (ANAP sıralarından alkışlar) «Türkiye, adım 
adarı demokratik rejim içerisinde çalışmaya başla
mıştır» diye onlar ifade ediyor arkadaşlar. 

§Imdi müsaade ©derseniz, Sayın Gürkan'ın bir gö
rüşünü zabıtlardan okuyarak şunu da belirtmek isti
yorum : Bakınız, bütçenin ilk müzakere gününde 
'Sayın Gürkan ne'diyorlar : 

•«Sayın milletvekilleri, bu iktidarın bir büyük ana 
zaafı vardır; o da, demokrasiyi sevmemesi ve demok
rasiden ürkmesldir. Bu iktidar, ekonomik sorunlar 
da dahil, her sorunun çözümünde, demokrasiyi, çö
zümü güçleştlrici bir etken olarak görmektedir.» 

'ÖMER KUSMAN (Kars) — Doğru. 
<M. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — 

Doğru. 
FETHlt ÇELİK'BAŞ (Devamla) — İnsaf edilsin 

arkadaşliar. Bu iktidar, memleketin süratle demok
ratik nizama kavuşması için, 6 Kasım'da iktidara gel
dikten üç dört ay sonra mahallî seçimlerde kanunu 
tadil ederek "'belki siz o kanunun tadiline rey bile 
vermediniz- bütün partilerin seçime girmesi imkânı
nı sağlamamış mıdır? 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Bir başka ör
nek datha gösterin. 
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FETHİ ÇEİİBÖBAS (Devamla) — Bu, demokra-
tik bir gelişme değil midir? Bu kanun geçerken siz
ler neredeydiniz arkadaşlar? (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ö politik manev
raydı Sayın Çelikbaş; başka örnek gösterin. 

PETIHt ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu itibarla, 
Anavatan Partisi iktidarını, demokrasiyi svememekle 
itham etmek, âdeta, «Şeyhin kerameti, kendinden 
menkul» lafıyla, tev'em düşüyor arkadaşlar. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Neden siyasî 
partileri radyoda konuşturmadınız? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şayanı şükür
dür ki, bu mahallî seçimlerden sonra Halkçı Parti, 
6 Kasım seçimlerine girerken tebliğiyle, bildirisyile, 
bildirgesiyle vatandaşlara tahhüt ettiklerini şöyle bir 
kenara itmiş, Sosyaldemökrat Partiyle özdeşlerek, 
Halkçı Parti yerine, artık, Sosyaldemökrat Partisi 
hamd olsun parlamentomuza girmiştir ve bu suretle, 
tenkitlerini gayet rahatlıkla, seçimlere girerken va
tandaşlara taahhütünü. hiç kaale almadan yürütebil
mektedir; bu da, anlaşılan, siyasette büyük bir ma
harettir; bu mahareti benimseyerek kullandıkları için 
'kendilerini tebrik ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Çelikbaş, bu 
kaçıncı parti? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Arkadaşlar, bu 
Anayasamızın nasıl hazırlandığına evvela inanmak 
lazımdır. Bu Anayasayla demokrasi olup olamayaca
ğı konusunda; Avrupa Parlamentosunun bundan ev
velki 'başkanlığını yapan Hollandalı sosyalist Dankers 
geldi, Türkiye'yi ziyaret etti, ilkbaharda, Meclis ta
tile girmeden evvel Dışişleri Komisyonuna geldi; ko
nuşuyoruz; arilattıik: Evvela Türkiye'nin coğrafyasını 
anlattım; memleketimizi, hudutlarımızı, hangi ülkey
le kaç kilometre hududumuz var, bunları izah ettim; 
(bu ülkelerle olan tarihî gelişimizi, uzun yıllardan 
gelen tarihimizi, bir de İkinci Dünya Harbinden ge
len tarihî -üzerinde taşıdığım mesuliyetin gereği ica
bı, bunların tafsilatına girmiyorum- bunları anlattık
tan sonra dedim ki : Bu Anayasa iki şeye kapalıdır; 
Aşırı sola kapalıdır; komünist partisinin kurulmasına 
izin vermiyor. Aşın sağa da kapalıdır; sizde Hıristi
yan demokrat parti var; Türkiye'de demokrat Müs
lüman parti yok, Müslünman demokrat parti kuru
lamıyor. Bu izahatımdan sonra, şimdi sizden sormak 
istiyorum, acaba bir ülkede çoğulcu parlamenter re- | 

jim var demek için, illâ komünist partisinin mevcu
diyeti şart mıdır, değil midir? Dedi ki, «Şart değildir; 
ama 14i, 142 nci maddeleriniz vazih değil.» Dedim: 
Olabilir; memnun oldum, komünist partisinin şart 
olmadığını kabul ettiniz; onlar tashih edilebilir; an
cak bilin ki, bu maddeler 1936 yılından beri vardır. 
Türkiye 1949 yılında Avrupa Konseyine girmiştir, o 
tarihte de vardı ve bu maddeler 1965"ten sonra iki 
veya üç kere o tarihte, Anayasaya aykırıdır diye 
dava konusu yapıldığı halde, her defasında Anayasa
ya uygunluğu kabul edilmiş ve davalar reddedilmiş
tir. 

Arkadaşlar, eğer bir konuya inanırsak, Türkiye' 
hin tarihi ve şartları içerisinde memleketin selameti
ne giden yolun bu olduğuna inanırsak, muhatapları
mızı inandırmak güç değildir; ama evvela kendimiz 
inanmalıyız, işte, Anavatan Partisi, bu Anayasa ile 
demokratik rejimin Türk'iyeMe yerleşebileceği, insan 
hak ve hürriyetlerinin korunabileceği kanaatiyledir 
ki, buna sahip çıkmaktadır ve bundan iftihar duy
maktadır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

(Bu konuda Anavatan Partisi parlamentoda ham-
dolsun yalnız da değildir. Milliyetçi Demokrasi Par
tisi üyeleri de gayet sadakatle, seçime girdiği sada
katle, aynı inançla, bugünkü Anayasanın, insan halc-
larını korunduğuna, demokratik rejimi geliştirdiğine 
içtenlikle inandıklarını, bütün sözcüleri vasıtasıyla 
ifade etmişlerdir. Bu Türkiye için cidden şayanı 
şükran bir şeydir. (ANAP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

Arkadaşlar, bunu değerlendirmek Türk Milleti
nin vazifesidir. İçeride, dışarıda, memlekette bir tek 
muhalif yok arkadaşlar Eğer muhalefeti inhisar al
tına almak istiyorlarsa, bu da ayrı bir görüştür. 

Arkadaşlar, şimdi bu çok konuşulan, demokrasi
de bir noktada anlaşmaya varalım : Dünyanın ne
resine giderseniz gidiniz, demokratik rejim, iktidarda 
olan partinin, dilediği kanunları çıkarmak hakkını 
tanıyan rejimdir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Avrupadan 
bahset Sayın Çelikbaş, Avrupadan. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Dünyanın ne
resine giderseniz gidin... Ama, muhalefetin hakkı ne
dir? Muhalefetin hakkı, kürsüye çıkıp, fikirlerini 
'bütün açıklığıyla söylemektir. Bu tanınmıyor mu 
arkadaşlar? Hamgi kanun konuşulurken tanınmadı? 
Ama, şimdi sormak istiyorum, dünyanın hiçbir ye
rinde, iktidarın ^ekseriyet partisinin çıkarmak iste-
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diği kanuniarı salbote etmek için özel komisyonlar 
kurarak, bildirgeler, takrirler hazırlayan bir muha
lefetin bulunduğu memleket, tarihte görülmemiştir. 

"ÖMER KUŞHAN (Kars) — Parlamenter demok
ratik sistemlerde görürsünüz bunu Sayın ÇeTikbaş, 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu sene SHP, 
iftiharla, özel komisyonlar kurarak, çeşitli çeşitli tak
rirler hazırlayarak, İçtüzüğün bazı noksanlarından 
istifade ederek yararlanmaya kalkışmış, Meclisi saat
lerce, günlerce fuzulî yere meşgul etmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İktidarın tutumun
dan kaynaklandı yalnız o. 

KAZIM İPEK (Amasya) — Muhalefet tek de
ğil ki. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Başka ülkeler
de şu görülmüştür: İçtüzükte madde olmayınca, kür
süye çıkıp V2 saat konuşan hatipler olmuştur; bunu 
tarih yazar; ama SHP'nin yaptığı gibi, özel komis
yonlar kurarak kanunun çıkmasını engelleyen bir ha
diseyi tarih yazmamıştır. Bunu siz yazdınız arkadaş
lar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onu da yazacak sa
yın hoca, o da tarihe geçecek:. Bu, sizin harekeliniz
den kaynaklandı. 

M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — O 
hareketi her kafa almaz hoca. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi bakın, 
şayanı ibrettir, size bir vesika okuyacağım. Bakınız 
arkadaşlar, selefleriniz ne demiş? 25 Eylül 1976; 
o zaman muhalefette olan bir parti var... 

'PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Siz de oradaydınız 
o zaman. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O zaman siz orada 
değil miydiniz saym hoca? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 

FETHİ ÇEL'İKBAŞ (Devamla) — ... sizin pren
siplerinizde. Meclis grubunun neşrettiği tebliği oku
yorum : 61 Anayasası Fransa'da da Olduğu gibi 
(Türkiye icat etmemiş) muayyen suçların muhakeme 
edilmesini özel bir rejime tabi tutarak, millî güven
lik mahkemeleri kurmuş. Fransa'da da var; Türkiye 
icat etmemiş. Bu kanun çıkmış, muhalefette olan 
parti, Anayasa Mahkemesine müracaat etmiş; Ana
yasa Mahkemesi, Jbazı maddelerini, Anayasaya aykı
rılıktan iptal etmiş. 

İktidar bunu çıkartmak istiyor. Bakınız adını ver
meyeceğim, muhalefette olan parti ne diyor : «Bu 
partinin istemediği olağanüstü mahkemeler kurula

maz. Bu parti var olduğu sürece, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Meclislerden çıkamaz.» 

Muhterem arkadaşlar, azınlıkta olan bir partinin 
ne hakla böyle bir beyanname çıkartması mümkün
dür? Hangi ülkede, azınlıkta olan çoğunluğun ira
desine karşı bir şeyi sabote etmek hakkına sahiptir 
ve bununla iftihar eder? Bana böyle bir ülke göste
rebilir misiniz bu ölçüde? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sabote etmek de
ğil, hakkını kullanmak. Demokratik parlamenter sis
temin verdiği hakkını kullanmaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ce
vap verme, devam et Sayın Çelikbaş. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Demokrasi ço
ğunluğun keyfîliği demek değildir. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin hatip konuşsunlar. Bir dakika efendim, bir da
kika... Müdahale etmeyiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Mevzuu gayet 
sarih ortaya koydum arkadaşlar; dedim ki, demok
ratik rejim, çoğunlukta bulunan iktidarın dilediği 
kanunları çıkarmak hakkını tanıyan rejimdir. Buna, 
«hayır» mı diyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ama çoğunluğun 
diktası değildir. 

FETHİ ÇELİKİBAŞ (Devamla) — Buna, «hayır» 
diyorsunuz. Bunu zorbalıkla, gürültü ile çıkartma
mak, buna karşı demokrasiye inanmamanın açık de
lilidir diyorum. Bunu reddedemezsiniz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Kendisini sınır
layan birçok görüşler vardır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Muhalefetin sesini 
duymak lazım. 

(ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Muha
lefetin sesini duymak lazımdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, size, dünyada demokrasinin örneği olarak 
gösterilen İsviçre Konfederasyonundan bir misal ve
receğim. İsviçre Konfederasyonu, biliyorsunuz, dün
yada sürekli tarafsızlık politikası güden bir ülkedir. 
İkinci defa, İsviçre'de, silahlı kuvvetlere atom silah
larının alınmasının halk oyuna sunulmasına dair İs
viçre Sosyalist Partisinin 1959 yılında bir halk teşeb
büsü mevzubahis. Hükümete gidiyor, hükümet par
lamentoya bunun reddedilmesini tavsiye ediyor ve 
nihayet halkın oylamasına gidiliyor. Halkın oylama
sına giderken, o zaman Devlet Başkanı olan ve İkin
ci Dünya Harbinden sonra Birleşmiş Milletler Teş-
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kilatına bağlı olarak kurulan Tarım ve Gıda Teşki
latının ilk Genel Müdürlüğüne getirilen Profesör 
Wahlen büyük bir ilim adamı ve devlet adamı; halka 
hitaiben şu konuşmayı yapıyor : «Demokratik ce
miyet, ne bir hayır cemiyeti, ne bir münazara kulübü 
değildir. Demokratik cemiyet, hürriyetini müdrik, me
suliyetini müdrik hür insanların toplumudur, hürriye
tin dayanağı mesuliyettir» 

Sorumluluk duygusundan yoksun olanların, hür
riyete sahip çıkmaya hakkı yoktur- arkadaşlar. Ev
vela .sorumluluğumuza sahip olacağız. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bu konukla. Sayın İnan, muhalif partiye mensup 
olmak üzere, size örneğini verdi arkadaşlar. Yüksek 
'Mecliste konuşurken, sorumluluk taşıdığımızı bilece
ğiz. Arkadaşlar, biz sade vatandaş değiliz; biz, Türk 
Milletinin mesuliyetini taşıyarak 'buraya geliyoruz. 
Her oyumuzun, her sözümüzün altında bir mesu
liyet yatıyor arkadaşlar. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) Mesuliyet hissinden mahrum 
olanların, hürriyete sahip çıkmaya hakkı yoktur ar
kadaşlar. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Muhalefetin de me
suliyeti vardır. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Muhalefette yok 
mu sayın hocam? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Böyle ülkeler, 
mesuliyetini müdrik olmayan ülkeler; halk demok
rasisi diye, demokrasiyi ne kılığa sokuyorlar, onları 
tarih görüyor, gözümüzle görüyoruz ve insan acıyor 
arkadaşlar. 

©u bakımdan, şu demokrasi mevzuunda, Ana
vatan Partililere hiç kimsenin ders vermeye hakkı 
yoktur; Anavatan Partililerden ancak ders almak du
rumunda olan kişilerdir. (ANAP sıralarıridan «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hocam, kaç par
tide buluridunuz? 

FETHİl ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bakınız, bu 
•beş devletin şikâyetini geri alması üzerine Ajans 
Franoe Press ne söylüyor,- şayanı ibret Strasbourg' 
daki siyasî müşahitler, beş devletin şikâyetini geri 
almasını, özal Hükümetinin çok manidar bir zaferi 
olarak görüyorlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) - Biz onları çok iyi bi
liyoruz sayın hocam. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu itlibarla, şa
yanı şükrandır ki, Türkiye'de de, mesuliyet taşıyan ve 
bizim görüşlerimize aykırı görüş sahibi olan birçok 
siyaset adamı da hamd olsun mesuliyetlerini müdrik 
kişiler olarak bunda hükümetin büyük başarısı oldu
ğunu teslim etmişlerdir. Bu da, Türk Milleti için şa
yanı şükran bir davranıştır. O arkadaşları da huzur
larınızda tebrik ediyorum. 

Şimdi müsaadenizle ekonomik konulara.da değin
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 19.12.1983'te. okunan hükü
met programında şunlar var : «Kalkınma bir bütün
dür. Sosyal ve iktisadî gelişme arasında ahenk ve 
dengenin sağlanması kalkınmanın temel şartıdır.» 

Hükümetimiz, meselelerimizde iktisadî politikanın 
ağır bastığının şuuru içerisinde, hedefleri ve araçları 
birbiriyle ahenkli bir iktisadî politikanın takibini za
rurî görmektedir. 

Şu halde, ekonomiye ağırlık vermemizin sebebi, 
sorunlarımızın pek çoğunun ekonomik sorunların hal
line bağlı olmasından neşet etmektedir; tamamen doğ
rudur. Atatürk'ün, İzmir Kongresinden beri bu ko
nu üzerinde «Türkiye hassasiyetle durmuştur; fakat ilk 
defa 1930'dan sonra, dünyaya kapalı olan ekonomi
mizi dünyaya açmak şerefi Özal Hükümetine nasip 
olmuştur; bu büyük bir cesarettir arkadaşlar. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, kapalı bir ekonomi, 
halkını refaha ulaştıramamıştır. En zengin kaynakla
ra sahip olan Sovyet Rusya dahi, otarşik bir politika 
takip etmiş; bunun çıkar yol olmadığını görerek, dün
yaya açılmaktan başka çare olmadığını görmüş; poli
tikasını değiştirerek, dünyaya açılma politikasını uy
gulamaya başlamıştır. 

Bu itibarla, Türkiye'min takip ettiği politika, dün
yaya açılma politikasıdır. Bunun neticesi nedir? Ev
vela, memlekette kurulu olan sınaî tesislerin -frenkle-
rin tabiri ile «restructuration» yeniden bir yapıya ka
vuşma- yeniden bir yapıya kavuşması... İçeride reka
betten masun; ne yaparsan satacaksın... Bir sınaî ku
ruluşu, dünya rekabetiine sevk ediyorsunuz. Kalitesi, 
fiyatı kompetitif olacak, rekabetsiz bir hale gelecek. 
E... Bundan kim istifade edecek? Türkiye'deki tüke
tici * vatandaşlar da istifade edecektir. Bu büyük bir 
politikadır. Bu politikayı üç yılda neticeye ulaştırmak 
mümkün değildir. Ekonomide mucizeler beklemeye
lim; ama hükümet bu ana istikamete dönerek, sürat-

Arkadaşlar, siz insan haklarına riayet etmemekte 
musirr olsanız, bu şikâyet geri alınır mı? Bu şikâ
yetin niçin geri alındığını o ülkelerde kimler tenkit edi
yor, onlara kulak verin arkadaşlar. | 

— 758 — 



T. B. M. M. B: 53 23 * 12 * 1985 0 : 2 

li tedbirler almıştır. Bakın neler almıştır : Hükümet, 
itimat oyu aldıktan 1,5 ay sonra 2 Şubat 1984'te, Dış 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 2976 sayılı Ka
nunu çıkarmıştır. Dış ticaret, süratle karar almayı ge
rektiren biır konudur. Esasen, 1964'te çıkan Gümrük 
Kanunumuzda da, kilit maddesi diye bir madde var
dır; o maddeye dayanarak, birtakım kararlar alına
bilir; fakat bu kâfî gelmemiş, hükümet kurulduktan 
1,5 ay sonra 2976 sayılı Kanun çıkarılabilmiştir. Bu 
büyük bir güçtür arkadaşlar. Diğerleri de takip edi
yor; merî mevzuatımızda dünya ticaretine açılabil-
memizi engelleyen hükümler peyderpey tashih edili
yor, yeni kanunlar getirtiliyor. Bunların bir kısmı da
ha yürürlüğe girmedi arkadaşlar. Türkiye'de vergi za
yiatının önlenmesine matuf, Hazinenin varidatını ar
tırmak maksadıyla çıkarılan vergi reformları, daha 
yürürlüğe bile girmedi. Hükümetin, beş yıl için prog-
ramlaştırdığı, hükümet programındaki taahhütlerini 
1,5 sene sonra realize etmesini beklemek, insafsızlık 
değil midir arkadaşlar? İnsan, tenkidinde biraz insaflı 
olmalıdır. Hükümet bütün bu tenkitlere dördüncü, be
şinci yıllarda muhatap olabilir. O da netice vermez 
onu da söyleyeyim. Kolay değildir. 

KÂZIM İPEK "*( Amasya) — Vatandaşın sabrı tü
kendi. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Ekonominin 
yapısını değiştirmek kolay iş değildir. Yirmi yıldan 
beri, Fransızlar, ekonomilerinin yapışımı değiştirmek 
için gayret sarf ediyorlar. Bu kolay iş değil. Gene bir 
Fransız gazetesinde, «Bu alınan tedbirler, işletmeler
de daha sıhhatli muhasebe sistemine gidilmesini za
rurî kıldı. İşletmeler buna dikkat ediyor. Yine ayrı, 
manajment (management) -Sayın İnan bahsettiler- ko
nusunda Türk işletmeleri daha dikkatli olmaya baş
ladılar» diyor. 

Bu kolay değil. Mühim konumuz, arkadaşlar, 
memlekette insan yetiştirmek. Her konuda, Türkiye' 
nin, yetişmiş yüzlerce insana ihtiyacı vardır. Hükümet 
buna başlamıştır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Maşallah. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Arkadaşlar, 67 
vilayetimizde yabancı dil öğretimi yapacak Anadolu 
liseleri açılmıştır. İmkân bulamıyoruz, yabancı dil bil
menin teknolojide ileri gitmek için o dillerle neşri
yatı takip edebilmek... Ben mesuliyet taşıdığım zaman
larda, bağlı müesseselere prosedürler sordum, en ge
lişmiş prosedürlerin ne olduğunu bana b'ildiremedik-
lerinden, tamim yayınlattım. Bütün, mevzunuzla ala
kalı enternasyonel konferanslara gideceksiniz, enter

nasyonel neşriyatı takip edeceksiniz diye belirttim 
Bunlar yabancı dille olur arkadaşlar. Poliste eksiklik
ler vardır, akademi kuruldu. Gerek gençlerin, gerek
se lise ve yüksek tahsile giden gençlerin yetişmesi için 
elinden gelen gayreti sarf ediyor; ama arkadaşlar bu 
kolay iş değildir. Bugünden yarına her şeyin ıslah 
edileceğini beklemek, vatandaşlara karşı doğruyu söy
lememek olur. 

Bakacağımız şudur : Yol doğru mudur, istikamet 
iyi seçilmiş midir? Eğer bunlara bakarsak, yerinde 
olur. Hükümetin seçtiği istikamet, Türkiye'nin, ekono
mik, sosyal sorunlarının çözülmesinde doğru bir he
def seçimidir ve bunda da isabet vardır. Böyle bir 
hükümetin çalışmalarında ne ölçüde teşvikkâr olur
sak, o ölçüde başarılı olunur. Onlar da insandır, on
lar da gayrete gelirler. 1953 - 1954'te mesuliyet taşıdı
ğım sıralarda, Merhum Menderes sinirlenirdi; beye
fendi sinlirlenmeyin deyince... 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Niye ayrıldın oradan. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — «Canım Fethi 
Bey, hiç mi müspet bir işimiz yok, tenkit ediyorlar» 
derdi ki, haklıdır arkadaşlar. Muhalefet elbette ten
kit edecektir; ama bugün Milliyetçi Demokrasi Par
tisinin muhalefetinde gördüğümüz gibi, iyi bir şey 
görürse, onu takdir ve teşvik edecek ki, iktidar «Al
lah razı olsun muhalefet de bizim iyi çalışmalarımı
zı görüyor» desin ve o şevkle çalışsın. İnsan şevkle 
çalışır arkadaşlar. «Aşk olmadan meşk olmaz» ata-
sözüdür. 

Bu itibarla, bazı muhalif arkadaşlarımızın ki, bun
lar bugün SHP'deler, biraz tenkitlerinde insaflı olur
larsa... Artık emin olunuz 1950 seçmeni yoktur Tür
kiye'de... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Hoca, biz insaflı mu
halefetiz, onu biliyoruz. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Türkiye'de ar
tık 1960'taki seçmen yoktur. Seçmen çok değişmiştir 
arkadaşlar; adı Ali'dir, 30'ları görmüştür, bugün 65, 
70 yaşına gelmiştir; ama 30 yılındaki Ali değildir. 
Bugün 22 yaşındaki seçmenler, çok partili hayatın en 
hararetli devrinde yaşamış insanlardır; iyiyi kötüyü 
çok güzel ayırt etmesini bilen seçmenlerdir. Bunun 
neticesidir ki, beş aylık bir kuruluştan sonra, Anava
tan Partisi, Türk Milletinin büyük ekseriyetiyle ikti
dara gelebilmiş ve ona karşı borçlarını ifa edeblilmek 
için gecesini gündüzüne katarak, kısa zamanda yüz 
küsur kanunu ortaya çıkartarak, evvela kalkınmanın 
hukukî şartlarını hazırlamak imkânını bulabilmiştir. 
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Hukukî şartları hazırlamak bir merhaledir; ama hu
kukî şartlar, ekonomik şartlarla beslenir. 

Muhterem arkadaşlar, 1953 - 1954 yıllarında 6224 
sayılı Yabancı Sermaye Kanununu çıkarttık. Bizden 
sonra yabancı sermaye kanunu çıkartan memleketler 
de oldu, onlara gittiler; bize niye gelmediler, h/iç dü
şündünüz mü? Çünkü, biz yıllar yılı birbirimizle bo
ğuşarak, yabancı sermayenin aradığı itimat ve güven 
havasını memlekette tesis edemedik. Acaba ne ola
cak diye beklediler. Seçimler yapılmadan bir ay evvel, 
istanbul'da, enternasyonal bir kongre yapıldı, oraya 
gittiim. Eski NATO Başkomutanı ve Dışişleri Bakanı 
Alexsandre Haig de geldi, konuştu. «Türkiye'de ya
tırım yapmak isteyen 40 küsur büyük firma var... Ya
nımda, Holandalı bir firma temsilcisi oturuyor; ne 
düşünüyorsunuz? dedim. «Türkiye'de bugün mevcut 
olan asayiş, güven havasının parlamenter rejime geçil
diğinde devam edip etmeyeceğini 'istikşafa geldik» de
di arkadaşlar. 

Yabancı sermaye eğer gelmemişse, bunun kusuru
nu Türkiyenin imkânlarının sınırlı olmasında görme
yelim; Türk siyaset adamlarının, memleketin istikbali
ni düşünmeden, bol keseden birbirleriyle kavga ede
rek bu imkânı milletten mahrum ettiklerinden gelme
miştir. Bizden çok sonra yabancı sermayeyi teşvik 
edenler, fazlasıyla alabilmiştir arkadaşlar. 

Bazen dönüyorlar, «Hesap soracağız» diyorlar. Ge
çen gün Millî Eğitim Komisyonunda YÖK tenkit edi
lirken, yine bir arkadaş çıktı, «Hesap sorulacak» de
di. Neyin hesabını soracaksınız arkadaşlar? Anayasa
nızda hukuk devlelitnden bahsetmişsiniz; sorulacak bir 
hesap varsa, bugün sorarsınız. Makable şamil olarak 
cezalar ihdas edilemez arkadaşlar; taa Roma'dan be
ri geliyor bu, yeni değil, ama bu ne oluyor? «Türki
ye'de nizam, hak, hukuk yok» diyorlar; «Çünkü, söz
cü konuşuyor» diyor. Sözcü... lalettayin birisi konuş
sa, mühim değil. Bu itibarla, hele sözcüler konuşur
ken, demin dediğim gibi, hürriyetin dayanağının me
suliyet olduğunu zihnimizden çıkarmayacağız arka
daşlar. 

Bu düşüncelerle, hükümetin takip ettiği yolun, Tür
kiyenin sorunlarının halledilmesinde isabetli bir yol 
olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu görüşle, hükümetin 
desteklenmeye yarar olduğunu ve Türk Milletinin 
bunda büyük yararlar sağlayacağı inancıyla hüküme
ti desteklemeye karar vererek, beyaz oy vereceğimizi 
iftiharla, memnuniyetle huzurunuzda ifade ediyoruz. 

Hepinize teşekkürler ederim. (ANAP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, gru

bumuza sataşma vardır, söz istiyorum. (ANAP sıra
larından gürültüler. «Yok, yok» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim... 
Ne konuda sataşma olduğunu açıklar mısınız? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın hatip ko

nuşurken, 1976'daki bir olaya gönderme yaparken, 
«seleflerimiz 'bakınız neler diyor» diyerek, açıkça bir 
atıfta bulunmuştur. Partiler yasasına ve Anayasaya 

. göre feshedilmiş olan, belli koşullarda feshedilmiş 
olan bir partinin şu veya bu şekilde takipçisi olduğu
nu ileri süren partilerle ilgili müeyyideler vardır; bi
lerek kullanmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Evet. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İkincisi, ayrıca 
Halkçı Partinin 1983 seçimlerinde seçim bildirgesi ve 
nrogram taahhütlerini bir tarafa bırakarak, siyasî ma
ni pülasyon ve maharet göstererek bir başka partii kim
liği altında programını değiştirdiğini ve taahhütlerin
den ayrıldığını ifade etmek suretiyle açıkça bir saldı
rıda bulunmuştur. Hatibe cevap hakkımız doğmuştur. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Kısia bir cevap vermek üzere buyurun, kısa, 5 da-

klika; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; şu anda siyasî yaşamımda 
oldukça zor bir görevi yerine getirmek durumunda
yım. O da, bir zamanlar öğrencisi olduğum bir ho
canın, hasbelkader bir siyasî partinin saygıdeğer bir 
sözcüsü olarak bu kürsüden... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
(ANAP sıralarından, «Hasbelkader ne demek» sesle
ri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Tutum, Sayın Tutum... 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Has
belkader değil. 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (İstanbul) — Ge
ri alsın. 

IBAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen çok kısa ve 
maksadınızı münasip bir üslupla ifade ediniz. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim, bir dakika. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — ... bu kürsüden, 

Sosyaldemokrat Halkçı Partiye siyasî ahlak dersi ver
meye hakkı olmadığını söylemek istfiyorum. (SHP sı-
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italarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Eğer, siyasî maharet örneği, ileri sürdüğü düşün
celerle ve önerilerle bir ilgisi olsaydı, kendisi Türk si
yasî hayatında bir büyük virtüöz olurdu; hem de na
sıl... (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz siyasî edebiyata saygıdeğer hocamızı şöyle ör
nek gösteririz : Her kurulan siyasî parti için bir dos
ya açtığı ve kendisi hangi partiye girmişse, o dosya
yı açarak ezbere muhalefet yaptığı veya iktidar prog
ramının doğrultusunda iş gördüğünü söyleriz. Nedir 
o siyasî maharet göstermişiz? 5 ayrı partide 5 ayrı 
düşüncede bulunabilme maharetini kendisi göstermfış-
tir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen havayı elektrik
lendirmeden maksadınızı ifade ediniz; btmu rica edi
yorum. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — İyi bir talebesi de
ğilmişsiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Saygıdeğer üye

ler, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin muhalefetinin şu 
veya bu şekilde olduğu eleştirilebilir, buna ses çıkar
mayız; ama geçmişe dönük birtakım telmihler yapa
rak, bir başka parti «(Bakınız selefleriniz ne diyordu» 
diyerek birtakım irtibatlar kurmaya çalıştığı anda, 
tariirtin çöp sepetine attığı siyasî zihniyeti, bu yüce 
parlamentoda tartışma konusu haline getirmiş olur
sunuz. 

Temsil edilen zihniyeti biz takbih ediyoruz; ama 
tartışmıyoruz. Saygıdeğer hocanın 5 ayrı düşüncede, 
5 ayrı zamanda hemen her siyasî partide görev ala
rak, siyasî ahlak yönünden tasvip etmediğimiz bir 
şeyi sergilediği zaman, elbetteki biz karşı çıkacağız. 
(SHP sıralarından, «IBravo» sesleri; ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, toparlayınız lütfen. 
* Bir dakika efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Saygıdeğer üye
ler, Meclis müzakerelerine, geçmişe dönük herhangi 
bir tartışmayı getirmek istemiyoruz. Hatipler buraya 
çıktığı zaman, lütfen kendi geçmişlerini de düşüne
rek, halen pırıl pırıl bir siyasî ekol yerleştirmeye ça
lışan herhangi bir partiye suç atmasınlar, herhangi 
bir şekilde telmihte bulunmasınlar. 

Biz, Türkiye'de geçmiş dönemin kısır çekişmele
rini, geçmiş dönemin tasvip etmediğimliz zihniyetleri

nin yeniden hortlatılmasını istemiyoruz. Onun için, son 
derece özenli konuşmak lazımdır bu kürsüden. 

Bu düşüncellerle, grubum adına ileri sürülen gö
rüşleri reddettiğimi belirtir, hepinize saygılar suna^ 
rım. (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler; ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, lütfen oturunuz, oturunuz lütfen. 
Arkadaşlar, muhalefetten bir arkadaşımıza söz 

vermeyi uygun gördüm; görüşlerini açıkladılar. 
Şimdi Sayın Maliye ve Gümrük Bakanını kür

süye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından gü
rültüler ve sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ol
maz, olmaz. (Hükümet ve ANAP sıralarından aya
ğa kalkmalar; ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler). 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. (ANAP sıralarından, «Çelikbaş ko
nuşacak» sesleri, gürültüler). 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, sa
taşma vardır, Sayın Çelikbaş'a söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Oturunuz... Eğer Sayın Çelikbaş söz istiyorlarsa ve
receğim; ama size değil. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur)— Evet Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Çelikbaş'a söz veriyorum; ama diğer arka

daşlara söz vermiyorum. (SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, «Söz veremezsiniz» sesleri, gü
rültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Maliye Ba
kanını kürsüye çağırdınız. Sayın Bakanın konuşma
sı lazım. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen oturunuz, sizi 
arkadaşlarım nasıl tahammülle dinledilerse, siz de 
lütfen sayın hatibi tahammülle dinlemelisiniz, bunu 
rica ediyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın bakana söz 
verdiniz, niçin başka hatibi çıkartıyorsunuz? Geriye 
alamazsınız. 

BAŞKAN — Oturun... Açıklayacağım efendim; 
oturun, açıklayacağım. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Başkan, Baş
bakanın etkisinde kaldınız efendim. 
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YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Bakan konuşa
cak, bakana* söz verdiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — -
Olmaz efendim, Maliye Bakanına söz verdiniz. 

BAŞKAN — Oturun efendim... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Meclisi kim idare 

ediyormuş, görün. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kime önce söz 

verdiniz? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Meclisin kararlarını Başbakan veriyor. 
YILMAZ DEMtR (Bilecik) — Bu Meclisi kim 

yürütüyor? 
BAŞKAN — Bakınız arkadaşlar... 
TEVFİK BİLAL (Hatay) — Kime söz verdiniz, 

niye değiştiriyorsun Sayın Başkan? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, etki 

altında kalıyorsun. 
BAŞKAN — Bakımz, bakınız... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olmaz Sayın Baş

kan, bakana söz verdiniz, bakanın konuşması la
zım. 

BAŞKAN —Sayın milletvekili, sayın milletvekili, 
bakınız, ben diğer arkadaşlarımızın sataşma olduğu 
iddiasıyla söz istediğini... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz veremezsin 
efendim. (SHP sıralarından «Söz veremezsin» sesle
ri). 

BAŞKAN — Efendim, dinlesenize, lütfen dinle
yin. 

Ben, diğer arkadaşlarımızın söz istediği düşünce
siyle onu reddettim, sayın bakanı kürsüye davet et
tim; ama konuşmacının cevap vermek üzere söz is
tediğini tespit edince, bu hakkı kendisine tanıdım. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yanlış yapıyor

sun Sayın Başkan, Başbakanın emri ile çıktı, bunu 
biliyoruz. (SHP sıralarından gürültüler). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Oldu değil mi? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, konuşma hakkı mu
kaddestir, lütfen dinleyiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Demokratik 
bir prensibin yerine getirilmesine imkân verdiğiniz
den dolayı Sayın Başkan, zatı âlinize teşekkür edi
yorum. 

Sataşmaya maruz kalan herkesin, demokraside, 
insan haklarına hürmetkar olan bir rejimde, cevap 
vermek hakkı vardır. (SHP sıralarından alkışlar). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hoca, yanlış mı söyledi, nüfus kaydını okudu. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben siyasî ha
yatımda, memleket menfaatini, parti menfaatinin 
önünde tuttum. Ben iktidar partisinden ayrılarak, 
hükümetten ayrılarak, sıfırdan parti kurdum arka
daşlar. Hangi biriniz cesaretle yapabilir? (SHP sıra
larından «Bravo hoca(!)» sesleri, alkışlar). Ve Tür
kiye'de sadece benim seçim bölgemin... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - Şimdi de öyle 
yapıyorsun... 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — ... Vefakâr seç
menler, dürüst seçmenler, ekseriyet usulüyle yapılan 
seçimlerde, benim "hareketimi tasvip ederek, 4 kişiyi 
parlamentoya gönderdi ve geldik. Gazeteciler sordu
lar : «Ne yapacaksınız?» Güldüm, dedim ki, 170 kü
sur kişilik Halk Partisinde sözcü olarak Sayın inö
nü konuşacak; 300 küsur kişilik Demokrat Parti ik
tidarında, Sayın Menderes kimi arzu ederse o konu
şacak; Hürriyet Partisinde ben konuşacağım; Millet 
Partisinde Osman Bölükbaşı konuşacak.» Sen mi
sin bunu diyen... Üç ay sonra, içtüzük değiştirildi; 
«Grup kurmak için 20 kişilik mebus kadrosu lazım
dır» dediler; bizim ağzımız kapandı. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Şimdi 
de öyle, gündeme bak. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — O zaman mu
halefetten çok istediler, «Başarılı oldun, gel artık» 
diye. Dedim: Arkadaşlar, tuttuğunuz yol, benim ay
rıldığım yoldan daha kötüye gitti; doğru değildir ve 
muhalefetle birleştik. Kötü mü yaptık? 

Eğer, arkadaşlar, bizim dediğimiz yapılsaydı, du
rum başka olacaktı ve 1957 seçimlerinden sonra gel
dik pancar bedellerinin ödenmesine dair üç ay, üç 
yıl sual sorduk ve 27 Mayısa kadar gündeme alın
madı sual. işte demokrasi değildi, konuşamadık. He
piniz konuşuyorsunuz... 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Şimdi 
farklı mı, gündeme baksana, dolu... (SHP sıraların
dan «Gündeme bak» sesleri). 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sorularınız 

konuşuluyor. 
İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisinde İnönü grup 

başkam iken ben de grup başkanvekilliği yaptım. İs
temedim; ama vekil oldum. Yine memleket menfaa
tini parti menfaatinin önünde görerek vekillik yap
tım ve sonunda siyasî bir mücadeleye girdik, ayrıl
dık. Ne oldu bilir misiniz? Sonunda İnönü'de, kur
duğu partiden ayrıldı; İsmet Paşa, Cumhuriyet Halk 
Partisinin mensubu olarak ölmedi. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Demokratik bir bi
çimde ayrıldı, kaçarak değil. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — 5 parti
de görev almadı ama... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ayrıldığı partiye gir
medi ama... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinden ayrılmış olarak Öldü. 

Arkadaşlar, benim siyasî hareketlerim, devrin 
Cumhurbaşkanı tarafından da, «Bu kişi, memleket 
menfaatini, parti menfaatinden önde görüyor» dü
şüncesiyle olacaktır ki, müracaat etmediğim halde... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kendini karala kitap
sız hoca. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Senin gibisini kimse 
yapamadı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — ... Bir parti
nin mensubu olduğum halde, - Anayasanın bir mad
desine dayanarak Cumhurbaşkanı, 15 kişilik konten
jan senatörü seçebiliyordu - 5 kişiyi tespit ederken, 
Cumhurbaşkanı Sayın Sunay tarafından kontenjan 
senatörü seçildim. Kaç kişi seçildi arkadaşlar, soru
yorum size? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Siz arkadaşlarım, Fethi Çelikbaş'ın yaptığının on
da birini yaparsanız, tarih sizi ölümsüz kaydeder, on
da birini... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Yapama
yız, yapamayız... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen bizi burada le
keleyeceksin. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, lütfen toplayınız 
efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Topluyorum 
Sayın Başkan. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Lekeleyeceksin bizi, 
lekeleyecek; biz ikisini bir yaşadık. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Yemin ediyo
ruz... Yemininizi zaman zaman açıp okuyunuz; o ye
min, sizi, partiden evvel Türk Devletine Türk mille
tine bağlıyor, buna sadık kalmanızı tavsiye ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kitapsız hoca, gittiğin 
yerde ot bitmez senin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi Sayın Maliye Ba
kanını kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir şey soracağım efendim. 

BAŞKAN — Oturun efendim. (Gürültüler) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü

saade edin, bir şey soracağım. 
BAŞKAN — Oturun, tamam. (Gürültüler) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tu

tumunuz hakkında bir şey soracağım efendim, İçtü
züğe göre hakkım, müsaade edin sorayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun tabiî. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Sayın Maliye Bakanını kürsüye davet et
tiniz; Sayın Maliye Bakanı ayağa kalktı. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyin hatibe. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzüğe göre hakkımdır... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Kıymetli ar
kadaşlarım, arkadaşımız sual sorduğu zaman, onun ce
vabını ben vereceğim, sizler değil. Müsaade buyurun, 
dinleyelim ve cevabını verelim. 

Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakan ayağa kalktılar; Sayın Başbakan, sizin o 
hareketinizi tasvip etmedikleri için infial gösterdiler, 
bütün grup infial gösterdi ve zatıâliniz kararınızı de
ğiştirdiniz. (ANAP sıralarından «Ne alakası var?» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, bir dakika efendim, bir da
kika... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İki 
dakikalık bir tereddütten sonra kararınızı değiştirdi
niz... 
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Tutumunuz hakkında bana söz verecek misiniz 
efendim? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Size söz vermeyeceğim; yalnız bir 
açıklamada bulunacağım. 

Zannediyorum... (Gürültüler) Bir dakika... (Gü
rültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
noktayı tavzih edeyim. Biz, bazı teknokratların bu 
Meclisten elini çekmesinin mücadelesini yapıyorduk; 
Sayın Başbakanın bu Meclisten elini çekmesinin mü
cadelesini yapıyorduk... (ANAP sıralarından gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Buyurun oturun, buyurun. 
Arkadaşlar, bir dakika... (ANAP sıralarından gü

rültüler) Arkadaşlar, lütfen müsaade buyurun. 
Sayın Bayezit, ben, Sayın Tutum'un konuşmasın

dan sonra, iktidar partisi grubundan birçok arkadaşın 
söz isteğiyle ayağa kalktığını müşahede edince, bunu 
uygun görmedim ve söz vermedim ve bu arada sayın 
bakanı kürsüye davet ettim; ancak, bu sırada Sayın 
Çelikbaş'ın, (daha evvelki konuşmayı yapan Sayın 
Çelikbaş'ın) söz isteğiyle müracaat ettiğini müşahede 
ettim ve kendisine yapılan bir sataşmadan bahisle... 

AHMET EKtCt (Kütahya) — Otur dinle. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Ayakta oluşum Başkanlığa saygımdandır. Ayakta 
dinliyorum; anlatılamaz ki size... (ANAP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Sayın Bayezit, bunu müşahede edince, Sayın Çe-

likbaş'a daha evvel konuşmacı olması sıfatıyla söz 
vermeyi uygun gördüm. Mesele bundan ibarettir; Baş
kanlık üzerinde başka bir etki söz konusu olamaz. 

Teşekkür ederim, buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Te
şekkür ediyor, özür diliyorum; maksadım hâsıl oldu 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, buyrun. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından sürek

li alkışlar, «Bravo» sesleri) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Buma) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin sayın üyeleri; yüce Meclisimi
ze 15 Elkim 1985 tarihinde sunulmuş bulunan, 1986 
yılı 'bütçe kanun taşanları ve 1984 yılı kesiinhesap 
kanun 'tasarıları, önce Plan ve Bütçe Komisyonun
da her yönüyle incelenmiş, yapılan değişiklik ve iıla-
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velede oligun 'bir hale getirilerek tetkik ve tasvip
lerinize sunulmuştur. 9 Aralık 1985 tarihinden beri 
yüce Mecliste, çalışmalar, büyük bir özveri ile sür
mektedir. Kanun tasarılaırı üzerinde görüşmelerin 
sanuçiandırıldığı bugün, yaptığı titiz ve sabırlı ça
lışmaları nedeniyle, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 
görüşmeler sırasında söz alarak, değerli katkılarda 
bulunan sayın milletvekillerine teşekkür ederek söz
lerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 yılı büt
çesi, hükümetimizin hazırladığı ve yüce Meclisimize 
sunduğu ikinci bütçe almaktadır. 

1986 yılı bütçesi de, hükümet programımız doğ
rultusunda ve 1986 yılı programında belirlenen he
defleri gerçekleştirecek nitelikte ve büyüklükte ha
zini anmış tır, 

İstikrar içinde büyümeyi sürdürebilmek, fiyat 
artışlarını kontrol altında tutabilmek, üretim kay
naklarının atili kalmamasını sağlamak, pırogram he
defleriyle uyum içinde olmak, gibi temel hedefleri 
dikkate alan 1986 yılı bütçesinde, öngörülen büyü
me hızı, yüzde 5'tir. 1986 yılında, enflasyon oranı
nın, yıl sonu itibariyle yüzde 25'e indirilmesi hedef 
alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilıleri; büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek listiyoruımki, bütçenin ha
zırlanmasında dikkatle kurulan dengeler, yasama or
ganımız tarafından da korunmuş, yapılan olumlu 
değişiklikler, tasarıların temel hedeflerini zorlayıcı 
istikamette olmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye eko
nomisinde kamu iktisadî teşebbüslerinin önemli 'bir 
yeri vardır. Bu nedenle, kamu iktisadî teşebbüsle
rinin kârlı ve verimli çalışmaları esastır. Bu amacı 
sağlamak için, kamu iktisadî teşebbüslerinin, mali
yetlerini düşürmeleri ve daha verimli çalışarak kay
nak yaratmalaırı istikametindeki çalışmalar devam 
edecektir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin, gelişme potansi
yeli harekete geçirilecek, bu yörelerin hızlı geliş
mesi için, daha fazla yatırım yapılmasını sağlayacak 
tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın mıMetvekiilleri; devlet büt
çesinin hazırlanmasında, ilk defa bu yıl uygulama
ya koyduğumuz bütçemin yeni tertip şekli konusuna 
ıda kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, devlet 
'bütçesi, şimdiye kadar iç ve dış borç hâsılatını ge
lir olarak kabul eden, buna karşılık, iç ve dış borç 
anapara geri ödemelerine, giderler arasında yer ve-
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ren bir anlayış içkide hazırlanıyor ve uygulama bu I 
çerçevede yürütülüyordu. Ancak, devlet borçlarının I 
(bütçe dışında ayrıca düzenlenmesi, gerek uluslarara- I 
sı kuruluşlar, 'gerek gelişmiş hirçök üllke tarafından I 
genel ka'bui görmüş bir husustur. Ülkemizde de büt- I 
çe giderleriyle bütçe gelirleri arasında açık ve direk I 
ilişki 'kurulıması, borç idaresinin ayrı "bir şekilde iz- I 
ilenmesi ve genel kabul görmüş bir ıbü'tçe sistemiyle I 
uyum sağlanması gibi düşüncelerle, hükümetimizce, I 
mevcut"" bütçe tertip şeklinin değiştirilmesine karar I 
verilmiş ve 1986 yılı 'bütçesi, bu yeni anlayış çerce- I 
vesinde düzenlenerek huzurunuza getirilmiştir. I 

Bilindiği üzere 'bütçenin teklif ettiğimiz yeni ter- I 
tip şeklinde, iç ve dış borçlanma hâsılatı, bütçe ge- I 
liri olarak düşünülmemiş, iç ve dış borçların anapa- I 
ra geri ödemeleri de, bütçe gideri addedilmeyerek, I 
gider bütçesine dahil edilmemiştir. Bu çerçevede be- I 
iliırlenen konsolide ıbü'tçe giderlerinin, bütçe gelirleriy- I 
le fcarşianmayan kısmı bütçe açığı ıdaralk, malî yılın I 
'başında ortaya konulmuş ve bu açığın, sağlanacak I 
net istikraz ıhâsılatı ile kapatılacağı, Genel Muhasebe I 
Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne de uygun I 
olarak, bütçe kanununun 3 üncü maddesinde açıkça I 
gösterilmiştir. I 

Bütçenin bu yenıi tertip şekliyle, bütçe giderleri- I 
nin, vergli gelirleri ve vergi dışı diğer gelirlerle ne I 
ölçüde karşılanabileceği açıkça ön plana çıkarılmış, I 
bütçe mukayesesi ve analiz tekniği bakımından, ulus- I 
lararası standartlara uygun ok gelişme sağlanmış, I 
bütçe açıklarının kapatılması için 'başvurulan borç- I 
lanmanm maliyeti olan borç faizleri, bütçe giderle- I 
ri arasında muhafaza edilmiş; özelikle sağlanacak dış I 
proje kredilerinin hem kullanılışı, hem de geri öden- I 
mesi sırasında mükerrer olarak bütçeye gider yazıl- I 
ması önlenmiş; hu tercihin talbiî sonucu olarak, dev- I 
let 'borçlarının yönetimi de ayrıca ve daha açık bir I 
sekilide ortaya 'konulmuştur. I 

Takdir etmiş olduğumuz ve bugün kabulünüze I 
mazhar olacağına inandığımız bütçe kanun tasarısının I 
35 inci maddesinde, borç yönetiminin Hazine ve Dış I 
Ticaret Müsteşarlığınca yürütüleceği, kuruluşu ve gö- I 
revleriyle ilgili kanun hükmünde kararname hüküm- I 
lerine paralel olarak açık bir şekilde ifade edilmiş; I 
Genel Muhasebe Kanununun amir hükmü gereği, ge- I 
rektiğinde yarısına kadar artırabilmek kaydıyla, 1986 I 
yılı için 1 trilyon 600 milyar liralık borçlanma aktedi- I 
lebilme hususunda yetki istenmiş, aktedilecek borç- I 
lanmalarla, yapılacak borç anapara geri ödemelerinin I 
bütçe ile ilgilendirilmeksizin, özel hesaplarda takip | 
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edileceği hükme bağlanmış, devlet borçlarının yöne
timi ve muhasebesi hususunda uygulamada gerek du
yulacak usul ve esasların, Maliye ve Gümrük Bakan
lığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca birlikte 
belirleneceği ifade edilmiş; devlet, borç yönetimiyle 
ilgili uygulama sonuçlarının ait olduğu yıl, kesinhe-
sabıyla birlikte Hazine genel hesabma dahil edilmek 
üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderileceği 
ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin tet
kik ve tasvibine sunulacağı açık bir surette hüküm 
altına alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 yılı büt
çesi de, 1985 yılı bütçesi gibi, istikrarı temel hedef 
alan, plana ve programımıza uygun .makro hedef ve 
dengeleri göstererek hazırlanmış bir bütçedir. 

Hükümetimizce, Yüce Meclise 7 trilyon 251,5 mil
yar lira olarak teklif edilmiş ve 7 trilyon 254 milyar 
lira olarak kabulünüze mazhar olmuştur. 

Bu büyüklük içinde. 1986 yılında gayri safî millî 
hâsılamızın yaklaşık olarak 1/5'inin, konsolide bütçe 
aracılığıyla Devlet tarafından, ülkemiz ve milletimiz 
için kullanılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu büt
çe ile, 1986 yılında neler yapılacaktır? Gerçekten, bu 
bütçe ne gibi imkânları getirmektedir? Bu hususlara 
kısaca değinmek istiyorum. 

1986 yılı bütçesiyle, 1986 yılında 1 trilyon 303 mil
yar liralık yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu ya
tırımların gerçekleştirilmesiyle, yurt dışı ve yurt içi 
haberleşme, kara, deniz, hava ulaştırması; enerji ve 
sulama gibi, Devletin aslî görevleri arasında kabul 
ettiğimiz temel altyapı yatırımlarından birçoğunu ta
mamlamış ve hizmete açmış olacağız. Yine, bu büt
çe ile, 1986 yılında Devlet personeline 1 trilyon 750 
milyar lira maaş ve ücret gibi özlük hakkı ödenecek
tir. Bu ödeme tavanı içinde, bir taraftan normal ter
fileri, kamu hizmetlerinde yetki, sorumluluk, liyakat, 
kariyer ve kıdem gibi unsurları teşvik etmek mümkün 
olacak; diğer taraftan da, Devlet memurlarının özlük 
haklarında programlanan genel artışlar sağlanacaktır. 

Bütçemiz, kamu hizmetlerinin istenen düzeyde su
nulması amacıyla, gerekli diğer cari ödemeler için, 1 
trilyon 498 milyar liralık ödenekle, transferler için 
gereken, 2 trilyon 903 milyar liralık transfer ödene
ğini de öngörmüş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, istikrara önem 
veren bir bütçenin, finansmanının sağlam kaynaklara 
dayanması gerekir. Bu, hükümetimizin 1986 yılı büt
çesini hazırlarken önem verdiği bir husustur. Bu ger-
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çekten hareket ederek, 1986 yılı bütçesinin sağlam 
kaynaklara, samimî ve gerçekçi tahminlere dayandırıl
masına özellikle önem verilmiştir. 

1986 yılında, konsolide bütçe gelirleri 6 trilyon 
750 milyar liraya ulaşacaktır. Bunun, 5 trilyon 750 
milyar lirasının vergi gelirlerinden sağlanması öngö
rülmüştür. Yaygın denetim ve eğitimle beraber, ver
gi iadesinin yaygınlaştırılması için alınan tedbirler, 
vergi sistemimizde belge düzeninin ve otokontrolün 
daha etkili bir surette uygulanması sonucunu doğu
racaktır. Bu suretle, Katma Değer Vergisinin de sağ
layacağı gelirler artacaktır. Ayrıca, 1986 yılında yü
rürlüğe girecek olan 12 vergi kanununda yapılan de
ğişikliklerin de etkisi ve bunlara ek olarak otomas
yonun yaygın bir şekilde uygulanmaya konulmasıy
la, vergi gelirlerimizde beklenen artışlar mutlaka ger
çekleşecektir. Vergi alanında yapılan reform niteliğin
deki değişikliklerin, 1986 yılında olumlu sonuçlarını 
alacağına inancımız tamdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu iza
hattan sonra, bu kürsüde dile getirilen hususlara de
ğinmeden önce, 1985 yılı bütçesiyle ilgili olarak ge
çen sene yapılmış olan bazı konuşmalara da değin
mek istiyorum. 

1985 yılı bütçesiyle ilgili konuşmalar yapılırken, 
başta muhalefet partisi genel başkanları olmak üze
re, birçok sözcü, 1984 yılı bütçesinin en az 1 trilyon 
açıkla kapatılacağı, bu açığın 1985 yılında da aynı 
şekilde devam edeceğini ısrarla ifade ettiler. Ancak, 
dün Yüce Meclisimize sunduğumuz gibi, 1984 yılı 
bütçesi açığı, tahmin edildiği gibi 1 trilyon değil; ama 
474 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 yılı büt
çesinin de 1984 yılı gibi, zannedildiği kadar büyük 
bir açıkla değil; ama 1984 yılı bütçelerinin neticesin
den daha iyi bir şekilde sonuçlanacağına inancımız 
tamdır; göstergeler bu istikamettedir. -

Gene, geçen seneki konuşmalarda bazı milletve
killeri, 1985 yılında da ek ödenekle Yüce Meclisin kar
şısına çıkılacağı ve 1985 yılı bütçesinin memleket ih
tiyaçlarını karşılamaya yetmiyeoeğini ifade etmişti. 
Ancak, hepinizin de bildiği gibi, 1985 yılında Yüce 
Meclise ele ödenek talebiyle gelinımemiştir. 1985 yık 
bütçesi otomatik ödenek kayıtlarının başlangıca gö
re ancak yüzde 16 seviye'lefkıde tutulmasına im
kân verecek bir şekilde gelişme göstermektedir. Da
ha önceki yıllarda bu rakamlar yüzde 30'lar seviye
sinde idi. Gene 1985 yılı sonu harcamaları büyük
lüğü, başlangıç ödeneği seviyesinde kalacaktır. Böy

lesine olumlu neticelerle kapanmakta olan 1985 yık 
uygulamalarının, 1986 yılında da aynı istikamette 
devam edeceğine ve 1986 yılı bütçesinin de bekle
nenden daha iyi bir şekilde gerçekleşeceğine inanı
yorum. 

iDeğerH arkadaşlar, muhalefet partisinden ve Ana
vatan Partisinden sayın milletvekilleri burada çeşM 
de^tirilerde bulundular. Müsaade ederseniz, bazıla
rına açıklık getirmek üzere değinmek istiyorum. 

Bir sayın milletvekiiımliız, «Türk Milleti dinamik 
bir yapıya sahiptir. Türk Milletinin çözülmesi ge
reken birçok sorunları vardır, bu sorunları çöz
mekte geç kalmamak lazımdır» diye ifade ettiler. 

Hakikaten, genç ve çok dinamik bir topluma sa
hibiz. Senelerden beni biriken birçok sorunu çöz
mek ve bu genç ve dinamik toplumu layık olduğu 
seviyeye ulaştırmak, (inşallah Anavatan Partisine 
nasip olacaktır. Eksikliğinden bahsedilen birçok 
yenilik, birçok reform, iki sene gibıi kısa bir za
manda gerçekleştirilmiştir ve bu reformist hareket
lere devam edilecektir. Tenkitlerin sürmesi, birçok 
dönemin faturasının işlbaşındakü hükümete çıkartıl
ması tabiîdir. Ancak, ibiz bu tenkitlerden faydalana
rak, hükümet programımız istikametimde hizmete 
ve icraata devam edeceğiz. 

Yaptığımız birçok kanunlarla, mesela, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, kambiyo re
jiminde yapılan değişiklikler, devlet teşkilatında de
ğişen idarî reform gibi birtakım değişikliklerle; dı
şarıya mal satmasını bilmeyen, ihracatı, sadece ya
bancıların gelip, kendilerinden mail almasını bekle
yen bir düşünüşten, buıgün, çantasını eline alıp, dün
yanın dört köşesine güden ihracatçılar meydana ge
tirilmektedir. Lüks ithal malları hep kaçak olan, 
bir paket sigaranın endişeyle alındığı, karaborsacı
nın, kaçakçının cirit attığı bir memleketten, bugün 
vitrinleri dolu,, dolu olduğu halde dönüp bakılma
yan; bavul ticaretinin ortadan kalktığı bir ülkeye 
varılmıştır. Eskiden olduğu gibi bavul ticareti artık 
yapılmıyor; ama, ülkemizde üretilen birçok mal, dün
yanın birçok yafbancı ülkesine ihraç edilmektedir. 
'Klasik ihracat malı olan fındık, üzüm, incir gibi 
ürünler, artık başka ihraç ürünleriyle de desteklen-
rnekte ve ıbugün itibariyle ihracatımızın yüzde 80'ini, 
iftiharla söylemek gerekirse, sanayi malları teşkil 
etmektedir. 

Hazinesi tamtakır, Mr milyon dolara avuç açan, 
bir tankeri dolduraMmek için binbir çareye baş-
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vurmak durumunda olan memleketimiz, bugün baş
ka ülkelere borç verık hale gelmiştir. 

55 yıllık tabular, kambiyo rejimleri, para koruma ka
nunları, kotalar, ithal ikameleriyle korunmuş güdük sa
nayiler bir çırpıda değiştirilmiştir. En önemlisi, mem
leketimizde zihniyetler değişmektedir. Vergi kaçır
mayı bir iftihar vesilesi sayanlar, artık bugün, «çok 
kazandım, kazancımın payı olan vergiyi devletime 
yatırdım» diye iftihar etmektedirler. 

Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviye
sine ulaşmak için herkes büyük bir çalba sarf et-
mek'tedir ve bütün bunlar, sayın milletvekilleri, sa
dece iki yıl içinde gerçekleştMfaiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Bu genç ve dinamik ülke, çok 
çalışmaya layıktır. Biz de, sayın 'konuşmacım-ızan 
fifade ettiği gibi, Türk gençliğine güveniyoruz. Türk 
ıgençliğinin gülven dölü geleceğini inşa edebilmesi ve 
Türk Milletimin 20 nci Yüzyıl koşullarına uygun, 
müreffeh 'bir hayat sürdürebilmesi için her şeyi yap
maktayız ve yapmaya devam edeceğiz. 

Değerli .arkadaşlar, bütçeyle ilgili rakamsal eleş
tiriler, bazen rakamların iyi anlaşılmaması, bazen 
yanlış kaynaklardan istifade edilmesinden kaynak
lanıyor gilbi geldi bana. Bir sayın konuşmacı, bütçe 
açığının 504 milyar lira olarak ifade edildiğini, an
cak borç ödemelerinin 1 trilyon 580 milyar lira ol
duğu için, asıl açığın 504 milyar değil, 2 trilyon 84 
milyar lira olduğumu ifade etti. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce, takdim konuşmam
da, nasıl, dış ve iç borç anapara ödemeleri bütçe 
dışında tutuluyorsa; bu ödemeleri gerçekleştirmek 
için alınan borçlar da bütçe dışı tutulmalfctadır, de
miştim. Bu bakımdan, bütçe açığını, borç almala
rıyla borç ödemeleriyle bir araya getirmek ve borç 
ödemeleriyle bütçe açığını toplayıp, «Aslında bütçe 
açığı 504 değil de, 2 trilyon 84 milyardır» diye ifa
de etmek, herhalde rakamları karıştırmaktan dola
yı olsa gerek. 

©ir değerli arkadaşımız, konuşmasında, iç borç, 
dış borç ödemelerimi bütçede görmediklerini ifade 
etti. 

Sayın milletvekilleri, dün yaptığım konuşmam
da da ifade ettüğim gibi, bütçeler, o yıla ait prog
ram ve bütçe gerekçesiyle birlikle incelenmeli, bir
likte mütalaa edilmelidir. ülkemizin taahhüdünde 
olan dış borç ödemeleri, iç borç ödemeleri, anapara 
ve faizler olarak ayrı ayrı 1986 yılı programında 
açıkça ifade edilmiştir. 

Bir değerli konuşmacımız, KİT zamlarmdan ve 
KİTlerin kârlarından bahsederek «Bu gidişe bir son 
vermek lazımdır» dediler. 

(Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin kurulduğu 
ilik yılarda, sanayinin ne kadar zor durumda oldu
ğunu, hatta hiç sanaıyimüz olmadığını hepiniz ha
tırlayacaksınız. İşte bu sanayisi olmayan ülkede, sa
nayii yerleştirmek ve ekonomiyi hızlandırmak için 
kurulmuş olan KİT'üer, o günün şartlarında ülkemi
ze fevkalade önemüi hizmetler yapmışlardır; ama, 
zaman içinde gelişen ekonomik ilerlemelere ayak 
uyduramayan, teknolojinin gerisinde kalan ve maa
lesef ve maalesef çeşitli nedenlerle adeta birer is
tihdam deposu haline gelen KİT'ler, milletin sırtına 
bir yük haline gelmişlerdir. Geçtiğimiz senelerde, 
milletin sırtına yük hailine gelen KİT'lerin rasyonel 
çalışır hale gelmelerinden ve zarar etmemelerinden bah
sediyorduk. İş başına geldiğimiz günden bu yana 
KİT'lerin rasyonel bir şekilde çalışabilmelerini sağ
lamak, onların yeniden istihdam depoları haline ge
tirilmemesine özen göstermek ve teknolojik 
ilerlemeleri takip edebilir bir hale getirilme
lerini sağlamak için çalıştık. Son iki yıldır 
KİT'ler, artık zarar etmeyen, kâr eden, yeni yatı
rımlar yapabilmek için, teknolojiyi, takip edebilmek 
için kaynak yaratan birer kuruluş hailine gelmiştir 
KtTIer, maliyet + kâr = satış fiyatı anlayışından 
hareket etmektedirler. Yapılan her zammın mutlaka 
bir anlamı olmak gerekir. 

Sayın konuşmacı, herhalde, kâr eden, rantabl ça
lışan ve kaynak yaratan KİT'lerin, «ibu gidişe son 
vermelidir» diyerek, eskiden olduğu gibi milletin sır
tına yük, kâr etmeyen, birer istihdam deposu, hiçbir 
•teknolojik -ilerlemeye ayak uyduramayan birer var
lık olarak, hayaltlarını idame ettirmelerini herhalde 
arzu etmiyorlar. 

Bu KİT'lerden bir tanesi de Tekel. Sayın millet
vekilleri, Tekel ile iligüii Anamuhalefet Partisi Ge
nel Başkanının bu kürsüden yaptığı iki konuşmayı 
dikkatle takip ettim. Birinci konuşma ile ilgili görüş
lerimizi, yine bu kürsüden sizlere yansıtmaya çalış
tım. Bakınız, Sayın Gürkan birinci konuşmasında 
ne söyledi Birinci Ikonuşma'&ında Sayın Gürkan di
yor kil: 

«Sayın milletvekilleri, bir ülkeyi fakirleştirerek 
her şeyi nasıl bulunur hale getirirsiniz? Bunun en gü
zel örneğini sigara vermektedir. Sayın Başbakanın 
ağzından düşürmediği sigara kuyruğu döneminde, ya
ni 1979'da Türkiye'de 71 bin ton sigara üretilmiş 
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ve tüketilmiştir. 1985^ ise toplam üretim ve tüke
tim 62 bin ton dolaylarımda olmuştur.» 

Herhalde Sayın Gürkan'ın kaynaklan yanlış. Bi
lerek, inanarak İsrar ettiğine göre, sağlam kaynak
ları var; ama bazen bu kaynalklarıo pek de güveni
lir olmadığını kabul etmek lazım. Zannediyorum, ar
tık 'bu polemiği, burada daha fazla 'sürdürmenin, ben
ce yararı yok. 

1979 senesinde Yugoslavya'dan ve Bulgaristan' 
dan alınan onbinlerce ton fasonun dışında üretilen
ler, filtreli olarak 25 883 ton ve filtresiz olarak da 
22 601 tondur; o sene, bunun toplamı 48 484 ton
dur. Halbuki, bu sene filtreli ve filtresiz sigara ima
lat toplamı, 66 295 tondur. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Tütün (mamulleri. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Sigara
dan foehıs'ediyoruz., 

Sigara satışları da, gene 1979 yılında, 65 874 
tondur. O tarihlerdeki diğer tütün mamullerinin de, 
alış ve satış miktarlarından burada söz edilseydi, o 
rakamları da dille getirmek mümkündü. 

Değerili arkadaşlar, o günlerde toplumun çoğun
luğu filtresiz sigara içmekte iken, bugün filtreli si
gara içmektedir. Kurulu fabrikalarda - Tokat ha
riç - çok fazla bir fark yoktur. Ama, işçi çalışıyor, 
üretim artıyor ve toplumun ihtiyacı, dışarıdan siga-
ra getirtmeye ihtiyaç kalmadan karşılanalhil'iyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Balkan, ya 
bakaltarda satılan ecnebi sigaralar?... 

MALİYE VE GÜBRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — O ecnebi 
sigaralar da, 1985 yılında, takriben 4 000 ton civa
rında getirtilmiştir. 1979 yıllarında da, Türkiye'de o 
ithal malları ve sigaralar satılıyor, içiliyordu; ama 
karaborsadan temin edilebiliyordu. O ithal malları, 
karaborsadan bu maları getirenlerin cebini şişirmek
teydi. Şimdi biz ise, bu sigaraların satışından - bi
raz sonra rakamlarını vereceğim - Konut Fonuna 
kaynak sağlıyoruz. Konut Fonuna kaynak sağlamak, 
pek hayal mahsulü olan şeyler değildir. Biraz son
ra, Konut Fonuyla ilgili açıklamalarda, ele neler 
geçmiş, ne kadar konut yapılmış, ne kadar kredi 
verilmiş, 'bunları göreceğiz. 

Efendim, bir sayın konuşmacımız, «kişi başına ge
lir artışı, son yılların en düşüğüdür; yeni politika
larınız nedir» şeklinde buyurdular. 

Değerli arkadaşlar, müsaade ederseniz, son beş 
yıl ficinde kişi başına düşen millî gelir artışıyla ilgili, 

bazı rakamlar arz etmek istiyorum. Türkiye'de 
1976 - 1980 döneminde, fert başına gayri safi mıil-
lî hâsıla, yüzde 0,5 artmıştır. Buna karşılık, 1981-1985 
dönemindeki fert başına gayri safi millî hâsıla artış 
hızı, ortaliama yüzde 1,7 olmuştur. Dolayısıyla, «son 
baş yıldaki, fert başına gayri safi millî hâsıla artış 
hızı, Cumhuriyet dönemimin en düşük artış hızıdır» 
demek, herhalde doğru değildir. 

Elimde, yillar itibariyle nüfus artış hızı, gayri 
safi millî hâsıla artış hızı ve fert başına düşen gay
ri safi millî hâsıla artış hızlarına dair tablolar var. 
Bunlar, devletin kaynaklarından alınmış rakamlar
dır, Mesela, 1977'de 'fert başına gayri safi millî hâ
sıla artış hızı 1,8 dlmuş. Daha önceki senelerde yük
sek olan, gayrı salfi millî hâsıla artış hızı, giderek 
düşmektedir. 1976'da 5,7 olan rakam, 19771de l,;8'e, 
197'8'de de 0,8'e düşüyor, 1979 yılında, fert başına 
gayri safi millî hâsıla artış hızı, eski 2,4'tür; normal
dir. Çünkü, 1979 yılı, yokluklarını, kuyrukların ol
duğu, dövizin olmadığı ve borçlarımızı ödeyemedi
ğimiz yıldır. Düşmesi, tabiî ki normalidir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ödeyemediğimiz de
ğil, ertelediğimiz yıl. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN '(Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, 1980 yılında da bu düşme devam 
ediyor ve — ((eksi) 3,1 oluyor. 1981 yılından itibaren, 
gayri safi millî hâsıladaki artış hızı, — '(eksi) 1,1'den, 
4,1'e sıçrarken; fert başına düşen gayri safi millî hâ
sıla artış hızı da, 1,24'e; 1982 yılında da, 1,73'e yük
selmektedir. 1985 yılında, fert başına gayri safi mil
lî hâsıladaki artış hızı, 2,02'dir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Gayri safi millî hâ
sılayı niye gösteriyorsunuz ki? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Gayri 
safi m'illî hâsıladaki artış hızı ise, son rakamlara gö
re, - gerçi, 1985 yılı nihaî neticeleri çıkmış değil, 
şimdilik kaydıyla - 4,9^dur. 

ıSayın milletvekilleri, Allah'a çak şükür, gerek fert 
başına düşen gayri safi millî hâsıla artış hızı, gerekse 
gayri ısafi millî hâisılaki artış hızları, son senelerde gi
derek artı istikamette büyüyor, bahsedildiği veya id
dia edildiği gibi, son senelerin en düşük mertebelerin
de olmuyor. Herhalde bundan hepimizin iftihar et
mesi lazımdır; çünkü sayın konuşmacının ifade ettiği 
gibi, eğer bazı Avrupa ülkelerine bakarsak, bunun 
tam tersini görüyoruz. Mesela Batı Almanya'da -
Yunanistan'dan bahsetmiyorum - 1981 - 1984 yıla-
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rında ortalama nüfus artış hızı eksi 0,155, nüfus ar
tışında bir hareket yok,- düşüş var. Fert başına gayri 
safi milî hâsıladaki artış hızı + 0,82. Fransa'da aynı 
rakamlar nüfus artış hızı + 0,57, fert başına gayri 
safi yurt içi hâsıladaki artış »hızı + 0,57. Aynı ra
kamları Avusturya ve Yunanistan için tekrar etmemiz 
mümkün. Demek ki, ister Yunıariistan giibi oldukça 
küçük bir Avrupa ülkesini örnek alalım, isterse Al
manya, Fransa ve Avusturya gibi ekonomileri geliş
miş ülkeleri, nüfus artış hızları duran hatta eksi olan 
ülkeleri alalım, gayri saifi hâsıladaki artış hızı kişi 
başına düşen mCktarl'aırik beraber daha üst sevıiyeler-
de. İnşallah önümüzdeki yıllarda ekonomimiz dana 
iyileşir, üretimimiz daha artar; hükümet programı 
istikametinde hedef aldığımız noktalara daha büyük 
kolaylıklarla ulaşırız, hem gayri safi millî hâsılamız 
artar, hem de kişi başına düşen gayri safi millî hâ
sıla mliktarları artar. 

Değerli arkadaşlar, konut artışıyla ilgili olarak 
da, bir sayın konuşmacımız bazı konuları dile ge
tirdi ve «Türkiye'de 1979 yılında 34 milyon metre
kare inşaat yapılırken, bunu 1985'lerde 30 milyon 
metrekareye düşürdüğünüz doğru mudur; alternatifi
niz var mıdır?» diye buyurdu. 

Değerli arkadaşlar, 34 milyon metrekare, 30 mil
yon metrekare gibi rakamlar, yapılan inşaatları de
ğil, inşaatlara başlamadan önce alınması zorunlu olan 
izinleri göstermektedir. Söz konusu büyüklükler in
şaat yapma arzusunu ifade etmektedir. Alınan inşaat 
ruhsatlarının hiç inşaata dönüşmediği durumlar ol
duğu gibi, Türkiye şartlarında inşaatların asgarî iki 
yıllık sürede bitirilebildiği de dikkate alınmalıdır. Her 
yıl yapımı tamamlanan inşaat faaliyetlerini, yapılar 
bittiğinde alman yapı kullanım izinlerinden takip et
mek daha doğru olacaktır; ancak yukarıda da söy
lediğim gibi, yapı kullanım izinleri de, inşaatların bir 
yıldan fazla dönemlerde tamamlanması nedeniyle, il
gili yılda yapılan inşaatı tümüyle göstermeyecektir. 

Aşağıda ,inşaat ruhsatnameleri ve yapı kullanım 
izin kâğıtlarına göre, inşaat faaliyetleri yıllar itiba
riyle verilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsünün ve
rilerine göre, 4979 yılında inşaat ruhsatı istenen ya
pılar 34 milyon metrekaredir; ama toplam inşaat ya
pı kullanım iznine göre 15 milyon 636 bin metreka
redir. 1980'de bu rakam 17 milyon 385 bine yüksel
miş; 1981'de 15 milyon 470 bine, 1982'de 15 milyon 
945 bine, 1983'te 15 milyon 930'a inmiştir. 1984'te 
bu rakam 15 milyon 882 olarak gerçekleşmiştir. Ya
ni, 1979'da yapı kullanım iznine göre toplam inşaat -

milyon olarak söylersek - 15 milyon 636 bin met
rekare iken, 1984'te bu rakam 15 milyon 882 bin 
metrekareye ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlar, o tarihlerde, o yoklar, kuyruk
lar senelerinde, bir de tabiî ki vatandaşın tasarruf et
tiği parayı, sadece ve sadece inşaata yatırmaktan baş
ka çaresinin de olmadığını düşünmek lazım. Bugün 
menkul kıymetler iradı, bugün hisse senetleri... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bunu bankalar iç is
tikraz olarak alıyorlar. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Bugün 
bankalardan şlde edilecek faizler, iç tasarruflar ol
masına rağmen, inşaat alanı artmaktadır. Bu da hiç
bir zorlama ile ifade edilen şeyler değildir, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün rakamlarıdır. 

Değerli arkadaşlar, çimento tüketiminde de ente
resan veriler var. 1979 yılında tüketim rakamı 12 mil
yon 727 bin ton iken, bu rakam 1984'te 13 milyon 
831 bin tona çıkmıştır. 1985 yılında ise bu rakamın 
15 milyon 600 bin tona ulaşacağı tahmin edilmekte
dir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bu rakamları geçen 
gün Sanayi ve Ticaret Bakanı yalanladılar. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, biliyorsunuz hükümetimiz, Konut Fonu
na, sigara, lüks tüketim malları ve başka bazı kay
naklardan imkân yaratılmasını ihdas etmiştir. Hükü
metimizin uygulamaya koyduğu konut programı geç
miş hiçbir dönemle mukayese edilemez. Çünkü, geç
mişte böyle bir program uygulanmamıştır. Çünkü 
hiçbir hükümet döneminde, 18 aylık bir süre içinde 
261 423 konuta 322 milyar liralık kredi açılmamıştır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Konutlara kullandırılan kredi miktarı 235 milyar 
liradır. Bu kredi ile, bizden önce kredileri açılan 
65 924 konuttan 34 091 adedi, kredileri bizim dö
nemimizde açılan 207 732 konuttan da 22 500 adedi 
tamamlanmıştır. 20 bin aileye ferdî kredi kullandı
rılmıştır. Böylece, Toplu Konut Fonu desteğiyle 76 591 
aile ev sahibi olmuşlardır. Bu programla, her yıl, en 
az 100 bin ailenin konut sahibi yapılabilmesi müm
kün hale getirilmiştir. Bunlar herhangi rakam değil, 
bunlar hayal değil, gerçeklerdir. 

Değerli arkadaşlar, sayın konuşmacılardan bir ta
nesi, «Çimento üretimi artmaktadır; fakat buna rağ
men konut yapımı azalmakta ve konut açığı büyü-
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mektedir. O halde, bunları engelleyecek alternatif po
litikalarınız var mıdır?» Diye sordu. Ben kendisinin 
alternatif politikasını televizyonda, toplu konutla il
gili olarak yapılan bir açık oturumda dikkatle takip 
ettim. 

Sayın milletvekilleri, bakınız sual sahibi sayın mil
letvekili, televizyonda yapılan programda alternatif 
teklif olarak ne getirdi : Toplu konut açığını kapat
mak için şunu yapacaklarmış : «Elektriğe zam ya
pacağım», «Kiralara zam yapacağım ve bu kiralar
dan aldığım paylarla Toplu Konut Fonuna destek 
olacağım» «Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine ila
veler yapmak suretiyle, buradan elde edeceğim kay
nakları, Toplu Konut Fonuna aktaracağım» dedi. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kim dedi bunları? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOCIN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, işte bir alternatif politika örneği. Bunu 
Sayın Muhalefet Partisi Genel Başkanı Aydın Güven 
Gürkan, toplu konut ile ilgili olarak, konut sorunuy
la ilgili olarak yapılan televizyon programında açık
ça ifade etti. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Maliye Bakanı olduk
tan sonra değişik söylemeye alışmışsınız. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kafadan atma 
öyle, doğru anlamamışsın. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Buyur, 
buradan yak. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kanıtlayacağız kamu
oyunda, böyle mi, değil mi? 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Elektrik vardı 
da, kira yoktu. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kafadan attığı
nız belli oluyor, kulaklarınız kızarıyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOCIN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, yine enteresan bazı hakikatleri dile ge
tirmekte fayda var. 

Sayın konuşmacılardan birisi şöyle ifade buyurdu : 
«Dış ticaret açığınız giderek büyümektedir. Bu dış 
ticaret açığınızı kapatmak için alternatif politikanız 
var mı?» Tabiî alternatif politika icraatı yapana so
rulmaz. Aslında alternatif politikaların bu kürsüden 
ifade edilmesi lazım; ama... 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — îf* 
las etti. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kopya vermeyiz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOCIN (Devamla) — Bakı
nız, bizim burada anlayamadığımız; fakat sizlerin çok 
iyi anlayacağınız bazı rakamlar var elimizde. Sayın 
konuşmacı, basın», da açıkladığı, bu konuyla ilgili so
rusunda şöyle diyor : «1980'den bu yana geçen altı 
yıl içinde, toplam 23 milyar dolar dış ticaret açığı 
verdiniz. Oysa bunun, 1980'den önceki 6 yıl içinde, 
petrol dahil, ithal malları fiyatlarındaki büyük artışa 
rağmen 18 milyar dolar olduğu doğru mudur? Doğ
ruysa, nasıl oluyor da 24 ocak'ı bir kurtuluş olarak 
görebiliyorsunuz?» Bu sual basına sorulmuştur; ama 
burada ifade edilen «Dış ticaret açığı büyüyor, bunu 
nasıl kapatacaksınız?» şeklindedir. 

Bakınız değerli arkadaşlar, 1974 yılında ihracat 
1 milyar 532 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Bu 
tarihteki ithalatımız CİF olarak 3 milyar 778 milyon 
dolar. Dış ticaret açığımız 2 milyar 246 milyon do-

,1ar. 1979 yılında bu rakamlar şöyle : İhracat 2 milyar 
261 milyon dolar, ithalat 5 milyar 069 milyon dolar; 
yani dış ticaret açığı 2 milyar 808 milyon dolar. 

Bir sene daha gideyim müsaade ederseniz. O yok
luklar, dövizlerin olmadığı kuyruklar senesinden son
raki senede, ihracat 2 milyar 910 milyon olmuş, it
halatımız ise 7 milyar 909 milyon dolar; dış ticaret 
açığı 4 milyar 999 milyon dolar ki, yaklaşık olarak 
5 milyar dolar. Değerli arkadaşlar, dış ticaret açığı, 
ihracatın da üstünde; hatta iki misli, üç misli merte
belerinde. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, lüt
fen bir sene daha ilerleyin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOCIN (Devamla) — Bir se
ne daha gidelim, hayhay efendim. 

1981'de 4 milyar 703 milyon dolar ihracat, itha
lat ise 8 milyar 933 milyon dolar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kapanmaya baş
lıyor büyük oranda. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOCIN (Devamla) — 1982 se
nesinde ihracat 5 milyar 746 milyon dolar, ithalat 8 
milyar 843 milyon dolar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 3 milyar dolara 
indi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOCIN (Devamla) — 1983 yı
lında ihracat 5 milyar 728 milyon dolar, ithalat 9 mil-
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yar 235 milyon dolar; dış ticaret açığı 3 milyar 507 
milyon dolar. 

Değerli arkadaşlar, bu rakamlar 1985 yılında tak
riben şöyle gerçekleşecek : İhracat 8 milyar dolar, 
ithalat 11 milyar 350 milyon dolar; dış ticaret açığı 
3 milyar 350 milyon dolar. Evet, dış ticaret açığı 3 
milyar 350 milyon dolar; ama bu rakam ihracatın ya
rısından da az. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kronikleşmiştir, ih
racat ayrı, dış ticaret açığı ayrı; önemli olan dış ti
caret açığıdır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değer
li arkadaşlar, 1976 - 1980 senelerinde ihracatın itha
latı karşılama oranı yüzde 39,2 olarak gerçekleşmiş, 
1981 - 1984 senelerinde ise bu rakam yüzde 63,6 ol
muş; 1985 senesinde ise yüzde 70'i karşılanabilecektir. 

Değerli arkadaşlar, konuşmacılar borada, «Bu 
bütçe borçlanma ibültçesidir. Bu borçların altına bu 
hükümet girmiştir, millettin geleceğini ipotek altına 
almıştır» buyurdular. 

IMüsaade ederseniz, bu dış 'borçlarla ilgili, bazı 
bilgiler vermek istiyorum : 1986 yılında ülkemizin 
ödeyeceği dış borç anapara ve fadz toplamı 3 mil
yar 556 milyon dolardır. Bu meblağın 1 milyar 13 
milyon doları, 1980 yılında yapılmış olan borç er-
Memelerinin 1986 yılma isabet eden yüküdür. 

H. BARIŞ CAN TJSinop). — 1979 ve 1980'de er
tedendi, siz ertelemediniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla)- — Bakiye 
2 milyar 549 milyon doların tamamı ise geçmiş yıl
larda ülkemizin kalkınma gayretlerimizin gerçekleş
tirilmesi için yapmış Olduğu borçlanmaların anapara 
ve faiz ödemeleridir. iBu meblağın içinde, bizim ik
tidar dönemimizde yapılan borçlanmaların katkısı 
takriben 400 - 450 ımiillyon dolardır, iktidarımız dö
neminde 1984 yılında toplam 3 milyar 200 milyon 
dolar, 1985 yılında ise toplam 4 milyar 300 milyon 
dolar borçlanılmıştır. Anoalk, bunların 198'6 yılına 
isabet eden kısmı 400 - 450 milyon dolar civarın
dadır. 

Devlette, hükümette devamlılık 'vardır. Hükümet
ler, kendilerinden önce yapılan borçlara da sahip 
çıkmalıdırlar. Biz bu anlayış içinde, bizden önce ya
pılmış veya zamanımızda yapılmış olan borçları öde
mekte kararlıyız, ısrarlıyız. Elde ettiğimiz uluslar
arası düzeyde başarıları ve itibar artışını, borç öde
medeki sadalkatraiizla elde ettik; bu seviyeden vaz-
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geçmemiz, uzaMaşmamız mümkün değildir sevgili 
arkadaşlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) —Sayın Bakan, si
zin borçlarınızı da biz ödeyeceğiz. 

ıBAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, mü
dahale etmeyiniz, 

MALİYE.VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hükü
mette devamlılık vardır. 2500 yıllarında olabilir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Balkan, sadakat kelimesini M yönüyle mi anlı
yorsunuz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
IMALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değer-
ıli arkadaşlarım, sayın konuşmacılardan birisi, «SHP 
yarışmacı ekonomiden yanadır» dedi; alternatif 
politika 'getiriyorlar. Anavatan Partisi, milliyetçi, 
muhafazakâr, akılcı, sosyal adaletçi, serbest reka
beti kendisine prensip edinen bir partidir. 

H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — İkisi bir.arada ol
maz, hem akılcı, hem de muhafazakâr bir arada ol
maz sayın bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Anladı
ğım kadarıyla, sözcükleri değiştirmekle, alterna'tif 
politikalar getirilmiş olabiliyor bu memtekette.v 

(ANAP sıralarından «IBravo» sesleri ve alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, «enflasyonla ilgili başka 

politikalarınız var mı?» diye alıtematifler, seçenek
ler buyurdular burada. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul!) — Söyleme, kopya ederler. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Müsaa
de ederseniz, ben söyleyeceğim; kopya olarak da 
kullanabilirler efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ba
kanlar da müdahale ediyorlar efendim.., 

BAŞKAN — Evet, sayın bakanlara da hitap 
ediyorum, sizlere de... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değer
li arkadaşlar, enflasyon oranının 'yüksek olduğu doğ
rudur. Ancak, hükümetimiz bunu inkâr etmemiştir. 
Hükümetimiz, her kürsüye gelişinde, hedef olarak, 
bu yüksek enflasyonu düşürmek amacında olduğu
nu; tfaıaiUyetierinin, çabalarının bu istikamette olduğu-
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nu ifade etmiştir. Bu neticeleri de memnuniyetle al
maya başladık. 1985 Ocak-Ekim döneminde, Hazine 
Dış Ticaret Müsteşarlığının endekslerine göre, genel 
fiyat artışı yüzde 301duır; geçen yıl aynı dönemdeki 
yükseliş ise yüzde 41,3 'olmuştur. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksleri, Ocak-Ekim 
dönemi itibariyle 1985 yılının ilk 10 aylık dönemin
de yüzde 31,7 olmuştur; 1984 yılında ise yüzde 45' 
dir. 1985 yılı 1984 yılma göre daha iyidir; ondan 
sonraki senelerin daha da iyi olacağı muihakkakti'r. 

Değerli arkadaşlar, sözlerime son vermek istiyo
rum; ama değinmeden geçerneyeceğim bir husus var. 
Bir sayın konuşmacı «Dış politika, millî karakterde 
olmalıdır» buyurdu, 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin jeopolitik duru
mu malum, etrafı komşu ülkelerle çevrili. Biz, Tür
kiye olarak, 'komşu ülkelerimizle ilişkilerimizi, birbir
lerinin haklarına saygılı, içişlerime karışmadan, dost
luk içinde sürdürmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca, 
uluslararası platformlarda memleketimizi iyi temsil 
etmeye çalışıyoruz ve bunun neticelerini de çok şü
kür hepimiz tespit ediyoruz. Acaba, sayın konuşma
cı, «Dış politika ınllî karaktere sahip olmalıdır» 
derken, yalnızlığa itilmeye mahkûmiyeti mli ifade et
meye çalışmıştır? 

ÎÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Monolog değil, 
diyalog. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Şimdiki ıgibi... 
IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇrN (Devamla) — Yok
sa sayın konuşmacı, bir başka topluluğa üye olmayı 
mı kastetmiştir? (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sliz 
üye oldunuz ya. 

IMAUÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Ama, 
milllî karakterde olmayı, dış meseleleri bu yüce Mec
liste konuşmayı ifade ediyorlarsa, kastediyorlarsa; 
sayın Dışişleri Bakanımız iher önemli temastan son
ra, bu kürsüden yüce 'Meclise bilgi vermektedir. Çok 
şükür, koalisyon döneminde değiliz. Dış politika
mızı da yüce önder Atatürk'ün de söylediği gibi 
«Yoratta sulh, cihanda sulh» anlayışıyla, kendi hü
kümet programlımız İstikametinde yürütmeye devam 
edeceğiz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; şu ana kadar 
yaptığım açıklamalarla, 1986 yılı bütçesinin temel 

bazı özelliklerini kısaca bir defa daha ifade etmeye 
çalışmış bulunuyorum. Sözlerime son verirken, baş
ta Plan ve Bütçe Komüsyonu üyeleri olmak üzere, 
söz alarak katkıda bulunan tüm milletvekillerine, 
büyük bir özveride bulunarak uzun bir zamandır ti
tizlikle çalışmaları sürdüren yüce Meclise bir kere 
daha teşekkür eder, 'burada söylenen her sözün bü
yük bir dikkatle takip edildiğini, hükümet progra
mımızda ve Maliye ve Gümürk Bakanlığının icraa
tında, hükümet programımız istikametindeki birer 
uyarı olarak kabul edip, icraatımızda yer vereceği
mizi ifade eder; 1986 yılı bütçesinin yüce milletimi
ze refah ve mutluluk getirmesini diler, hepinizi de
rin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

Sağoîun efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (îstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 yılı bütçe
mizin son konuşmaları yapılıyor. 9 Aralık'tan beri 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gece gündüz yapı
lan bu müzakerelerin sonunda, biz iktidar olarak, di
ğer arkadaşlarımız muhalefet olarak, birçok konuda 
bilgi sahibi olmuşuzdur. Muhalefetin tenkitlerine ku
lağımızı kapamamışızdır, onları da dikkatle dinlemi-
şizdir. 

Benim burada, bu son konuşmada, uzun bir ko
nuşma yapmaya niyetim yok; ama bu kürsüde ifade 
edilen bazı konular hakkında görüşlerimi açıklamak 
istiyorum. 

Bir kere, Anayasa meselesinden burada da bahse
dildi. Bu konudaki açık görüşümüzü, yüce Meclisin 
huzurunda bir kere daha ifade etmek mecburiyetin
deyiz. 

Anayasalar, toplumun muhtelif grupları arasında
ki önemli vesikalardır; bir nevi mukaveledir, toplu
mu bağlayan mukavelelerdir. Hele 1982 Anayasası, 
Türkiye'nin çok önemli bir devresinden sonra geldiği, 
o tecrübeden istifade edilerek hazırlandığı ve aynı 
zamanda milletimizin yüzde 92 ekseriyetiyle kabul 
edildiği nazarı itibara alınırsa, çok önemli bir vesi
kadır. 

Biz, bu Anayasanın bir müddet tatbik edilmeden 
değiştirilmesinin karşısındayız, özellikle 5u konulara 
büyük önem veriyoruz: 12 Eylüle gelişimizin anase-
bebi olarak gösterilen ve sizlerin de çok iyi hatırla
dığınız gibi, 12 Eylül günü yapılan tarihî konuşmada 
da açık bir surette belirtildiği gibi, derneklerin, sen-
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dikaların siyasetle uğraşmasına ilişkin Anayasanın bu 
hükümlerine sımsıkı bağlıyız. (ANAP şuralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evet, Anayasanın bu şekilde getirdiği yasağa sım
sıkı bağlıyız; derneklerin ve sendikaların kendi konu
larıyla uğraşmalarının yanındayız. Eğer, siyasetle uğ
raşmak isteyenler varsa, partilere gelir girerler, sen
dikalarını veyahut da derneklerini bırakırlar. (ANAP, 
MDP ve Bağımsızlar sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İkinci bir konu üzerinde de açıklık getirelim. Ba
zı arkadaşlarımız, «İktidarın, muhalefeti devamlı kü
çültmek istediği ve ihmal ettiği» gibi birtakım ifade
lerde bulundular. 

Biz, iktidar olarak, muhalefetin küçülmesini katiyen 
istemeyiz. Bu, bizim aleyhimize olur; akıllı bir iktidar 
böyle bir şey düşünemez. (ANAP, MDP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) Ama, eğer muhalefet 
kendisini küçültecek birtakım tedbirler alıyorsa, bir
takım işler yapıyorsa, o da bizim işimiz değil, ona da 
biz yardımcı olamayız. 

Şimdi, biz bunlara karışmıyoruz. Yalnız, şunu söy
lüyorum: Eğer, geçtiğimiz aylarda muhalefet parti- . 
lerimiz kendilerini zayıf görmeyip, birleşme eğilimine. 
gitmeselerdi, herhalde zayıflıkları meydana çıkmazdı. 
(ANAP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Kendimiz için değil, sizin için birleştik. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, bir önemli konu da, memlekette gerek 
muhalefet, gerekse bazı çevrelerde bir kötümserlik ha
vası var. Tabiatıyla, burada, muhalefetin veya bazı 
çevrelerin ille de bizim gibi düşünmelerini isteyemem 
ve böyle bir şey aklımızdan bile geçmez. Gayet tabiî, 
muhalefet tenkit edecektir ve bize, kendisine göre 
hatalarımızı söyleyecektir; ama, memleketi her gün 
«batıyor» diye göstermek yanlıştır, öyle bir hava bu
gün memleketimizde yoktur. 

Şimdi, eğer müsaade ederseniz, bu konuda meşhur 
bir yazarımızın kötümserlikle ilgili bir iki cümlesini 
okuyacağım. Bu meşhur yazar, «Bugünkü günde ken
dilerine biraz iyimserlik tavsiye edilen kimseler, nasıl 
iyimser olalım; ahvalin şu fecaatine bakın, bir mem
leket ki, sallanıyor, her gün bir parçası başımız üstü
ne yıkılıyor; .her tarafımız yara bere içindedir; kar
nımız açtır, sırtımız çıplaktır; yarın ne olacağımız 
belli değildir» diyorlar. Zannetmeyiniz ki, bu, yalnız 

bugüne ait bir teranedir; biz doğduğumuz günden be
ri babalarımızdan; babalarımız, doğdukları^ günden 
beri kendi babalarından hep bunu dinlemişlerdir. Yıl
lardan beri ne görsek, batmak belirtisidir, ne işitsek 
ölüm haberidir...» 

Aynı yazarımız yine, diyor ki: «Esasen dikkat 
edecek olursanız, bizde, hele son zamanlarda, iyim
ser görünmek âdeta bir kabalık ve bayağılık telakki 
edilmeye; fikir ve soy yüksekliği, kötümserlikte aran
maya başladı. Somurtkan mısınız, mutlaka doğruyu 
görüyor ve doğruyu söylüyorsunuz. Ümitsiz ve hid
detli misiniz, mutlaka en akıllı adam sizsiniz. Hele iki
de bir, 'adam sende, bu millet kurtulamaz, bu millet 
bitti', cesaretim gösterdiniz mi, artık sizden büyük, 
sizden kahraman kış düşünülemez.» 

Şimdi aynı yazarm bir de iyimserlikle ilgili bir iki 
cümlesini okuyacağım, bir gün ara ile ifade edilmiş: 
«Dün kötümserlikten bir hastalık hali olarak bahset
miştim; gerçekten, kalplerimizi gitgide kesif bir ka
ranlık gibi kaplayan bu dehşetli illetten kurtulmanın 
çaresine bakmalıyız ve hiç değilse, yeni yetişen nesle, 
muhtaç olduğu gönül ferahlığını vermeye çalışmalıyız. 
Zira, bu ferahtan yoksun nesiller hiçbir şey yapmaya 
kadir olamazlar. Bütün kısırlar mahzundur ve bütün 
mahzunlar kısırdır. 

Buna mukabil, en büyük işadamları, en azimli, 
en iradeli kimseler, mutlaka, yüreği geniş, gözü pek 
ve ümidi sonsuz olanlardır. Her şeyi pembe görmek, 
mutlaka ne cehaletle, ne de ahmaklığa işarettir. Belki 
bunun aksine olarak, taşkın bir insanlığın belgesidir. 
Bazı kimseler böyle bir canlılığın, taşma halindeki su
lar gibi önüne ne rastgelirse, devirerek, yıkarak, sü
rükleyerek atkığını görüp, yıkıcı ve kaotik bir hadise 
karşısında bulunduklarını zannederler. Gerçekten, 
gürbüz ve zevkli mizaçlar, biraz kırıcı ve dökücüdür
ler. Bunun içindir ki, her şeyden önce kendi rahatı
nı seven, özü kıt nebatlar gibi ancak durgun bir ay
dınlıkta biten, sinirleri zayıf olduğu için gürültüden 
korkan bazı cılız mizaçlar, cesareti bir delilik, ha
reketi bir temkinsizlik ve inadı «bir cehalet telakki 
ederler. Halbuki, ne olursa olsun, coşkun akan seli, 
durgun suya binlerce defa tercih edenlerdeniz. Zira, 
onda hayat, sıhhat; bunda ise taaffün, sıtma ve ölüm 
vardır.» 

Bu, 1920 senesi 12 Ocak ve 13 Aralık günlerinde 
yazılmış, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun iki ma
kalesinden parçalar. (MDP ve SHP sıralarından gü
lüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, bu makale yazıldığı zaman, 
eğer tarihleri yanlış değilse 12 Ocak 13 Aralık 1920 
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senesi demek ki, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi yeni kurulmuş, millî mücadelenin büyük kıs
mını tamamlamamış, tabiatıyla o devirde kötümserler 
çok fazla... 1985 Türkiye'si böyle değil. 

SALÎM EREL (Konya) — İyimserlerle dolu. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) -

1985 Türkiye'si, önü çok daha parlak, o.günkü şart
lar altında bu düşüncelerle ancak İstiklal Harbinden, 
Anadolu mücadelesinden çıkıldığına göre, bizim bu
radaki işimiz çok daha kolaydır. Bunu bilhassa bazı 
çevrelere bu kürsüden belirtmek için okudum; o gün 
nasıl düşünülmüş, bugün nasıl düşünülüyor, bu mu
kayeseyi yapmak için okudum. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Gerçekçi düşüne
lim, iyimserliğe de lüzum yok, kötümserliğe de lüzum 
yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — O 
da gerçekçi düşündüğü için... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, mu
kabele etmeyiniz lütfen. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, büt
çe dolayısıyla... 

BAŞKAN — Efendim, oradan müdahale etme
yiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi bu kürsüde 
Sayın Anamuihalefet Partisi Lideri, bizim 1978, 1979 
senesini buraya getirdiğimizden bahsetti. 

'Ben aslında buraya getirmedim, kendisi getirdi; 
kendisi getirince de, biz, o konuda konuşma mecbu
riyetinde kaldık. Kimseye de; şu yönetime, bu yöne
time, herhangi bir şekilde, yaptıkları hizmetlerden 
dolayı herhangi bir şey söylemedik. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi, biz bu memlekete hizmet eden herkese 
minnet, şükran borçluyuz; bunu her zaman ifade et
tim. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, bu mesele 
açıldığı zaman, şu konunun çok iyi bilinmesinde fayda 
var. İleride sizler alternatif programlar hazırlayabilir
siniz; ama Türkiye'nin gerçeklerini bilmek mecbu
riyeti var. Bu programlar, o gerçekler bilinmeden, 
tarihte yapılmış hatalardan ders almadan hazırlanırsa, 
yanlışlıklar tekrar tekrar yapılır, tarih tekerrür 
eder. Onun için, burada, müsaade ederseniz, gene 
bazı yanlış anlamalara sebebiyet verdiği için, bu 
konuyu biraz daha irdelemek istiyorum; çünkü, sual
lerde de var, demin Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı
mız bir parça açıkladı. 

Türkiye'nin en önemli meselesi, ödemeler dengesi 
meselesidir; hele 1974'ten sonra bu mesele çok daha 

önemli hale gelmiştir. Bugün burada, bu kürsüde, çı
kıp, 1980 öncesinden, 1970 öncesinden rakamlarla bah
setmek ve ona göre mukayeseler yapmak doğru de
ğildir, özellikle ihracat konusu, ödemeler dengesi ba
kımından. 1974'e gelinceye kadar, Türkiye olarak, 
1970 öncesi petrolün varilin'i 1 dolara kadar aldık; 
1974 yılında birdenbire 13 dolara yükseldi ve bu 
1980*de maksimumuna doğru yükseldi, 32 - 33 dolara 
geldi. İşte, Türkiye'nin bozulan ödemeler dengesinin 
düzelmesi, bu tarihten sonra büyük gayretlerle ol
muştur. Yoksa, bugün varili 1 dolara petrol almaya 
imkânımız olsa, ödemeler dengesini çok kolay temin 
etmek mümkündür, hiçbir problem yoktur; ama, 
petrolün fiyatı 30 - 35 dolara yükseldiği devrede, 
- şu anda 25 - 26 dolar -, onun yanında ileri Batı ül
kelerinin size sattığı malların fiyatları da aynı ölçüler
de yükseldiği bir dönemde, Türkiye iki tazyik ara
sında kalmıştır. Türkiye'nin takip ettiği program, 
1980'den itibaren bu meseleyi çözmeyi hedef alan bir 
programdır ve Türkiye bu meseleyi de çözmüştür. 

Şimdi bakınız, burada bir arkadaşımız Güney Ko
re ile bazı mukayeseler yaptı. Ben size bazı rakam
lar vereceğim; 1960 yılında aşağı yukarı, Güney Ko
re ile Türkiye'de bir devir değişikliği oluyor. Türki
ye'nin ihracatı o yıl 320 milyon dolar, Güney Kore' 
nin elimizdeki rakamı 33 milyon dolar; 1970 yılında 
Güney Kore 835 milyon dolar, Türkiye 588 milyon 
dolar; 1975 yılında Türkiye 1 milyar 400 milyon do
lar, Güney Kore 4 milyar 884 milyon dolar; 1979 
yılında Türkiye 2 milyar 261 milyon dolar, Güney Ko
re 15 milyar dolar. Başladığımız nokta aynıdır, işte 
1979'a kadar geldiğimiz nokta da budur. 1979'dan son
ra ne olmuş? 1980 yılı, Güney Kore 17 milyar 500 
milyon dolar, Türkiye 2 milyar 910 milyon dolar; 
1981 yılı, Güney Kore 21 milyar 200 milyon dolar, 
Türkiye 4 milyar 703 milyon dolar; 1982 yılı Güney 
Kore 22 milyar dolar, Türkiye 5 milyar 700 milyon 
dolar; 1984 yılı Güney Kore 29 milyar, Türkiye 7 
milyar. Elimizdeki rakamlara göre bu sene tahmini
miz Türkiye 8 milyar dolar, Güney Kore - yine tah
minî olarak - 30 milyar dolar civarında olacağını gös
teriyor. 

Dikkat edilirse, bizim diğer ülkelerle yarışa başla
dığımız nokta, 1980'den sonradır. Türkiye'nin ihra
catının yükselmeye başladığı dönem bu dönemdir. 
Hatta başka rakamlar da var... Daha evvel size Yu
nanistan'ı örnek vermiştim; 1980 yılında Yunanistan' 
in 5 milyar dolar, 1984 yılında Yunanistan'ın 4 mil
yar 800 milyon dolar, Portekiz'in 1980 yılında 4 rnil-
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yar 640 milyon dolar - bütün bunların hepsi Türkiye 
rakamlarından yüksektir -, 1984 yılında 5 milyar 200 
milyon dolar, Türkiye'nin altında. Yugoslavya, 1980 yı
lında 8 milyar 900 milyon dolar, Yugoslavya 1984 yı
lında 10 milyar 700 milyon dolar. Türkiye, Yugos
lavya'ya büyük çapta yaklaşmaktadır. Aynı konu Ro
manya'da ve diğer bütün ülkelerde tek tek görülmek
tedir. 1980*den 1985'e gelinceye kadar dünya ticare
tinde büyük bir gelişme olmamıştır, hatta daralma 
olmuştur. Bu devrede ihracatını nispî olarak en fazla 
artıran ülke, Türkiye'dir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün üzerinde konu
şulan konulardan bir tanesi de, fonlar meselesidir. 
İktidarımız döneminde çıkan bütün bu fonların hep
sinin birer kanunî mesnedi olduğunu söyleyerek, 
önemli olan fonları sayıyorum: Toplu Konut Fo
nu, Kamu Ortaklığı Fonu, Geliştirme Destekleme 
Fonu, Tanıtma Fonu ve en son olarak da Savunma 
Sanayii Destekleme Fonudur. Bütün bunların hepsi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu maksatla geçi
rilmiş ve bir kanuna dayandırılmıştır. Yoksa, Bakan
lar Kurulu kararı ile kurulmuş fonlar değildir; ya 
yetki alınmıştır veyahut da bir kanuna dayalı olarak 
kurulmuştur. Sosyal amaçları, içerisinde mündemiç 
fonlardır. 

Bunların başında Toplu Konut Fonu geliyor. Bu 
konuda çok izahat verdik, detaya girmek istemiyo
rum; ama 1981 senesinde, 1982 senesinde, hatta 1983 
senesinde aynı konut fonuna bütçeden üç yılda 20 -
25 m'ilyar lira verilirken, biz bugün, yılda 250 mil
yar liradan daha fazla fon imkânı meydana getirmi
şizdir. Demin Sayın Maliye Bakanımızın ifade ettiği 
gibi, inşallah önümüzdeki yıl 100 binin üzerinde aile 
bu fon sayesinde mesken sahibi olacaklardır. Hatta şu
nu da ifade edebilirim : Vaktiyle başlamış, 1979 yıl
larında - Sayın Gürkan'ın bahsettiği - müracaatları 
yapılmış, inşaat ruhsatları alınmış birçok konut koo
peratifinin tamamlanması da bize nasip olmuştur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 25 milyar lira ile sus 
payı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Evet, 
6 - 7 sene süren, hatta devam eden kooperatifler var
dır; bunların tamamlanması da bizim devremizde 
mümkün olmuştur. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başbakan, 
sizin tamamlayamadıklarınız da bize kalacak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Toplu Konut Fonunun kaynak-
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I lan - bir evvelki konuşmamda da ifade ettiğim gibi-
I tamamıyla sosyal adalet prensiplerine uygun olarak 
I getirilmiştir. Açıkça, hali vakti yerinde olandan alın-
I mış, orta halliye, fakire verilmiş düşük faizli bir kredi 
I imkânıdır, yani sübvansiyondur. İşte, bizim sosyal 

adaletçilik anlayışımız da budur. Sosyal adaletçilik an-
I layışımıza uygun olarak akılcı ve hakikaten iktisadî 
I esaslara da dayalı bir sistem getirmişizdir. 

Kamu Ortaklığı Fonuna gelince: Bu memleketin 
I vaktiyle yaptığı birçok önemli projenin, gelir geti-
I ren projenin, hiçbir gelir getirmeden hizmete arz edil-
I meşinden vazgeçtik; bunların hepsinden teker teker 

gelir alıyoruz; gelir senetleri çıkarıyoruz, halkımıza 
I veriyoruz; halkımızın da bunlardan yararlanmasını bir 

taraftan, temin ediyoruz; diğer taraftan da, bu şekil-
I de kendi kendine dönen, kendi kendine büyüyen bir 

fon meydana getiriyoruz. Keban Projesinden, Boğaz 
I Köprüsünden... Keban Projesinden fon alarak, Ka-
I rakaya Projesini tamamlıyoruz; Karakaya Projesin

den - inşallah - fon alarak, Atatürk Projesini tamam-
I layacağız. Daha birçok hidroelektrik santrallar, baraj

lar bu şekilde tamamlanmaya başlamıştır. Gittiğiniz 
her yerde, milletvekili arkadaşlarım göreceklerdir, 
hızlanmış tesislere iyi bakınız, bunların hepsi bu Ka
mu Ortaklığı Fonundan yararlanan tesislerdir, istan
bul'un içmesuyu, Ankara'nın içmesuyu, karşılığı alın-

I mak kaydıyla, yani içmesuyu alan tesislerin hepsi, o 
içmesuyu için metreküp başına belli bir para öde-

I yeceklerdir; onu da bu fona gelir olarak kaydedece
ğiz. 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Bütçe 
içine alın, aynı şeyi gene yapın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Büt
çeyle alakası yok. Bu tamamıyla kendi içinde dö
nen bir fondur. 

Şimdi, bu şekilde memleketin ekonomik gücüne 
1 hem bir taraftan güç katıyoruz, hem de birçok önem

li projeyi süratle bitirmek imkânını buluyoruz. 
Muhterem milletvekilleri, bu vesileyle, vaktiyle 

olan bazı hadiseleri hatırlamakta fayda var. Bugün 
muhalefettesiniz, yarın -Allah göstermesin- iktidar 
olabilirsiniz... (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, bir 
şeye çok dikkat ediniz; tenkit edeyim derken, ileride 
kendi elinizi kolunuzu bağlamayınız; benim, size en 
halisane tavsiyem budur. Aynı konulardan istifade 
edebilirseniz; onun için, dikkat ediniz. Çünkü, geçmiş 
dönemde aynı hatalar yapıldı; aynı hataları tekrar et
meyelim. 

Muhterem milletvekilleri, üçüncü fonumuz, Geliş-
J tirme Destekleme Fonudur. Üçüncü fonumuzun önem-
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li bir fon olduğunu söyleyeyim. Biz birçok sosyal me
seleyi, en akılcı bir şekilde bu fonla çözdük. Siz de 
faydalanırsınız... Bakınız, gençlik yılında, üniversite 
gençliğine 41 bin yataklı ilave yurt kapasitesi getir
dik. 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — 400 bini açıkta. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Efendim, bugün, müracaat etmiş, açıkta kimse yok
tur. (SHP sıralarından «Aaa, bravo» sesleri) 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Listeleri 
verelim Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika lüt
fen, hatibi dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
...ve bizim 51 - 52 bin yurt kapasitesine bir senede, 
bir seneden daha kısa bir zamanda 41 bin yurt yatak 
kapasitesi ilave etmemizi, herhalde - siz takdir etmez
seniz - büyük milletimiz takdir edecektir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Zengin ettiğiniz 
vatandaşlar var ya, onlar takdir eder. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, aynı Geliştirme Destekleme 
Fonundan esnaf ve sanatkârlarımıza, sanayi siteleri
ne, küçük çocuklarımızın beslenme meselelerine ve bu 
sene de inşallah (şu içinde bulunduğumuz sene, 1986 

yılında, gelecek yıl) araştırma, geliştirme konularına, 
yüksek teknoloji konularına ve gene aynı şekilde es
nafımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza daha birçok 
yeni sosyal hizmet getirilecektir. Bu sosyal konula
rın, Türkiye'nin gelişmesi bakımından, ilerlemesi bakı
mından ekonomik bağlantıları da vardır. 

Dördüncü fonumuz, Tanıtma Fonudur. Açık açık 
anlatmaya lüzum yok, Türkiye'nin tanıtılması bugün 
çok daha iyi hale gelmiştir. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Kissenger ile... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, yalnız şunu söyleyeyim : 
iki senedir iktidardayız. Türkiye'yi biz iyi tanıtıyo
ruz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
— Allah kurtarışın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Nitekim, tanıttığımız, birçok hadiseden belli olmuş
tur. Bugün dünyanın bütün finans çevrelerinde, 
Türkiye örnek gösterilmiştir. Mısırlılar Dünya Ban
kasına gittikleri zaman, onlara aynen şöyle söyle

mişler «Bize gelmenize lüzum yok, Türkiye'den ör
nek alın». Evet, bunlar böyledir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İkincisi; «Avrupa Konseyine girdik, giremedik, 
yok mayıs ayında müracaat edelim» gibi burada 
birçok laflar söylendi ve bunun münakaşası yapıldı; 
karar verdik, gireceğiz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Geri aldılar mı iddia
larını? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Aldılar. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Neyi aldılar, iddiala
rı duruyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Avrupa Konseyine parlamenterlerimiz kabul edil
diler. Ondan sonra, 1982 senesinde, bizim aleyhi
mizde, insan hakları bakımından dava açan 5 Av
rupa ülkesi gene bizim zamanımızda şikâyetini geri 
aldı. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Karşı
lığı, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sevinmeniz lazım, üzülmeyin. 

OECD'nin 25 inci yıldönümü olacak, başkanlık 
sırası bizdedir, biz başkan olacağız. Hatta geçen gün 
aldığımız bir bilgiye göre, Yunanistan'dan da, «En 
kuvvetli aday Türkiye'dir, biz de Türkiye'yi destekli
yoruz» lafı geldi. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türkiye, dış ilişki
ler bakımından, gerek İslam ülkeleriyle, gerek Batı 
ülkeleriyle, hatta sosyalist ülkelerle çok iyi bir dö
nem yaşamaktadır. Geçen sene Amerika'ya, Japon
ya'ya gittim, önümüzdeki sene - inşallah - İngiltere' 
ye ve Sovyet Rusya'ya gideceğim, Hindistan'a gide
ceğim; davet edildiğim yerler bunlar... 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Uzaya da gider
siniz, uzaya da... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sizleri de götürürüz, merak etmeyin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, mü
dahale etmeyiniz. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Allah 
ziyade etsin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sükûnetle dinleye
lim, müdahale etmeyiniz efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan, devam edin efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, son fon Savunma Sanayii 
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Destekleme Fonudur. Bu fon yüce Meclisin tasvi
bine mazhar oldu ve bu fonun hazırlıklarını yapı
yoruz. İnşallah, Türkiye'de savunma sanayiinin geliş
tirilmesi konusunda yılların özlemini, bu özlemi ifa
de eden muhtelif devrelerde ifade edilmiş sözleri 
biz realize ediyoruz. Türkiye'de savunma sanayii 
kurulacaktır. Attığımız adım doğrudur; bu adımı 
sakın bozmayın. Çünkü, daha şimdiden birçok ya
bancı sermaye, Türkiye'de savunma sanayiine gire
bilmek için bize müracaat etmektedir. Bunun birçok 
sebepleri vardır. Hem istihdam meselesi, hem Silah
lı Kuvvetlerimizin modernizasyonu, hem de ekono
mik bakımdan bize yük olmadan bir savunma sanayii 
kurulması formülünü biz getirdik. İnşallah çok da 
başarılı olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, bir alternatif mesele
sidir gidiyor. 

COŞKUN BAYRAM • (Adana) — Patenti size 
aittir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi müsaade ederseniz bu konuyu biraz irdele
mek lazım. 

Alternatif veyahut da Sayın Gürkan'ın tabiriyle, 
seçenek (SHP sıralarından alkışlar) meselesinin tabia
tıyla eğer hareket imkânlarınız, muhtelif alternatif
ler, muhtelif seçenekler varsa, ona göre hareket 
edilir. Şu yol mu, bu yol mu, öbür yol mu? Misal 
verelim: Paranız var, bu parayı bir yere yatırmak 
istiyorsunuz; önünüzdeki alternatifler, yani seçenek
ler şunlar olabilir: Ev yaptırırsınız, mülk alırsınız -
1979^ olduğu gibi - ikincisi, dövize yatırırsınız, o 
zaman yoktu, şimdi var; ondan sonra... 

İSMET TURANG1L (Manisa) — Bankere... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et

meyiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bankalara yatırabilirsiniz, gelir senetleri alabilirsiniz. 
Simidi, oturur hesap edersiniz, dersiniz ki: «Acaba 
hangisi kârlı, hangisi emniyetli?» Bu hesaplardan 
sonra bir alternatif seçilir. 

Siyasette de buna benzer durumlar vardır; mi
sal verelim: İstanbul'da belediye seçimi oluyor; aday
lar çıkıyor, kendilerini takdim ediyor, «Ben şunu 

.yapacağım, şunu yapacağım» diyor. 5 tane aday 
var... Millet bakıyor, hangisini beğeniyorsa onu se
çiyor. Demek ki, siyasette, aslında ne yapacağınızı, 
nasıl yapacağınızı söylemeniz lazım; ona göre de 
inandırıcı olmanız lazım. İnandırıcı değilsiniz, söy

lediğiniz ne kadar parlak olursa olsun, millet gene 
rey vermeyebilir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada, acaba alternatif bir program öne 
sürüldü mü diye dikkatle dinledim. Sayın Gürkan 
konuşmalarının bir yerinde dedi ki: «Biz esas itiba
riyle serbest ekonomiden yanayız; ama...» Onun da 
bir tabiri var... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ya
rışmacı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yarışmacı; «rekabet» kelimesi yerine «yarışmacı» 
kelimesini kullandı. Biz her zaman söylüyoruz, di
yoruz ki: Serbest rekabet... Hatta dedi ki: «Siz kâfi 
derecede yarışmacılığı meydana getiremedim?:, biz 
iktidar olunca getireceğiz.» Yarışmacı bir ekonomi!.. 
ı(Gülüşmeler) 

Ben onun üzerine SHP'nin anasını teşkil eden 
Halkçı Parti programına baktım; acaba o program 
ne diyor, dedim. Halkçı Parti, programında şöyle 
söylüyor: «Halkçı Parti, ekonomik kalkınmada dev
letçiliğe ağırlık veren karma ekonomi modelini be
nimser...» (SHP sıralarından «Doğru doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

«... Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkın
mayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini vesaire 
vesaire... «Yani, esas İtibariyle ağırlığı devlete veren 
bir sistemi yeğliyor. , , 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz ana değil, daima 
babayız. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, süreniz dolmak , 
üzeredir, lütfen toparlayınız efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sonunda da bir de Halkçı Parti programında, «Halk 
kesimi» diye bir söz var. 

TEVFÎK BİLAL (Hatay) — SHP'den söz edin. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Halk kesiminden hiç bahsedilmedi. Sayın Gürkan, 
acaba ondan vaz mı geçtiniz? (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bah
sediyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, aslında Sayın Gürkan burada 
bir program arz etmedi, bazı fikirler söyledi; bazı 
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fikirler ve mesajlar vermeye çalıştı, ben onu anladım. 
sonra, konuşmalarına dikkat ettim, «Alternatifi ge
tirmeye mecbur değiliz, alternatifi siz getireceksi
niz» dedi. O vakit karar verdim, dedim ki, ANAP'ın 
alternatifi gene Anavatandır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 büt
çesinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını 
Cenabı Allanman niyaz eder, hepinize en derin say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan, 
Muhterem arkadaşlar, şimdi İçtüzüğün 87 nci 

maddesine göre yapılması gereken kişisel konuş
malara geçeceğiz. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Soru sorulmaya
cak mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bu arada bir arkadaşımızın, Sayın Başbakanın 

konuşmalarından sonra soru sormak istediklerine ait 
bir tezkeresi bana ulaşmıştır. Yalnız, bütçe görüşme
leri/dün sona erdiği için, sayın bakanlardan ve Sayın 
Başbakandan soru sorulması imkânı, müzakerelerin 
bittiği saate kadar mümkündü; bugün bu imkâna 
sahip bulunmamaktayız. Bu nedenle, sayın bakana 
ve Sayın Başbakana bugün bir sual sorulması im
kânı olamayacaktır. 

Bilginize sunuyorum. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Millet soracak. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şahısları adı

na lehinde konuşmak üzere Sayın Hakkı Artukars-
lan'ı kürsüye davet ediyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) * — Sayın 
Başkan, saygı duyduğum, iftihar ettiğim arkadaşla-
rum, sayın milletvekilleri; 15 Ekim 1985 tarihinde 
yüce Meclise sunulan 1986 yılı bütçesi ile 1984 Yılı, 
Kesinlhesaip Kamunu Tasarıları Plan ve Bütçe Ko
misyonunda derinliğine her yönüyle incelenmiş, 
9 . 1(2 . 19185 günü yüce Meclisin yüksek huzuru-. 
ma gelmiştir,. Aralıksız 14 gün çalışan Genel Kurul 
bugün bütçenin tümü üzerimde yaptığı son görüşme
lerle çalışmalarını bitirecektir. Yüce Meclisin iti-

.madına maizhar olacağı inancı içlinde, yüce Meclisi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum, şahsım adına ya
pacağım konuşmaya; başlıyorum. 

14 günlük çalışma sırasında, 33 bütçe üzerinde 
fonuŞmaıların, yaklaşık olarak sayısı; gruplar adına 
200, şahıslar adına 9Q, cevaben bakanlar 40, yerln-
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den soru 500, laf atanlar 500'dür. Aşağı yukarı -
yeni albiriyle global olarak - 1,330 kişi bu bütçe 
üzerinde konuşma imkânı bulabilmiştir; bir - iki is
tisna hariç, genelde seviyeli, başarılı çalışmalar ya-

.pılmıştır. 
Aziz mdlletveıkileri, ben bütçenin rakamları ve 

yapısı üzerinde slözü uzman; sayılacak arkadaşları
ma ve kalanını d'a öbürlerine bırakmak üzere, daha 
çok bütçenin etrafında ve üzerinde konuşacağım. 

Hepimizin mücadelesi, Türkiye'yi dünya ulusları 
arasında yüceltmek, ileri götürmek, geçmişine layık 
hale getirip, içinde yaşayan insanımızı muıfchı kılmak 
(içimdir. 

Aziz milletvekilleri, çok mühim bir noktanın 
açıklanmasında büyük bir fayda mülahaza ederek, 
vurgulayıp, altını çizerek, bir hususu yüce heyetimize 
arz edeceğim. 

«jBizde hürriyet var mı, yok mu?» münakaşasını 
gündemden çıkarmamız gerekir. Bu kadar tecrübe 
ve badireden sonra, konuşma ve münakaşalarımızı, 
içte ve dışta kasten istismar edecek çevrelere done 
vermemeye dikkat etmemiz gerekir. 

Balkınız bu kürsüden, - ismini zor söyleyebileceğim 
- Profesör Fapsto'nun Anayasanuz hakkındaki [gö
rüşünü dile getiren bir arkadaş, şunları aynen nak-
letmiştir. «Anayasamızın 14 üncü maddesi için, bu 
madde bizzat temel hak ve özgürlüklerin kullanılma
sının engellenmesi için yapılmış bir Anayasadır» de
mektedir. 

'Şimdi, elimde Anayasamız var. ve 14 üncü mad
deyi müsaade ederseniz açarak okuyacak ve bu 
akusto mu, afusto mu denilen herife cevap vereceğim. 

Madde 14'ü okuyorum: 
«Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç

biri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin 
varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyet
leri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tara
fından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer 
sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya 
dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair 
herhangi bir yoldan kavram ve görüşlere dayanan 
bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamaz
lar. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını 
bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygu
lanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hüikmü, Anayasada yer alan 
hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette 
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bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.» 
İşte bu Anayasa, hak ve hürriyetleri - 1980'e ka

dar - ayak altına almak isteyenlere karşı, en akıllıca 
hazırlanmış ve Türk Milletinin yüzde 92'sinin tasvip 
ettiği bir Anayasadır. 

Şimdi, Mustafa Kemal Atatürkümüzün bu mev
zuda söylediklerini nakledecek ve konuşmama de
vam edeceğim. Bakınız, Aıtatürkümüz ne diyor: 

«Aısrî demokraside, ferdî hürriyetler, hususî bir 
kıymet ve ehemmiyet almıştır, artık ferdî hürriyet
lere devletin ve hiç kimsenin müdahalesi mevzu ba
his değildir. Ancak bu kadar yüksek ve kıymetli olan 
ferdî hürriyetin, medenî ve demokrat bir millete, ne-
yi ifade ettiği, hürriyet kelimesinin, mutlak surette 
düşünülebilen manasıyla anlatılamaz. Mevzu bahis 
olan hürriyet, içtimaî ve medenî insan hürriyetidir. 

Bu sebeple, ferdî hürriyeti düşünürken, her fer
din ve nihayet bütün milletin müşterek menfâati ve 
devletin mevcudiyeti göz önünde bulundurulmak la
zımdır. Anlaşılıyor ki, ferdî hürriyet mutlak olamaz. 
Diğerlerinin hak ve hürriyeti ve milletin müşterek 
menaati, ferdî hürriyeti tahdit eder. Ferdî hürriyeti 
tahdit devletin de âdeta esası ve vazifesidir. Çünkü, 
devlet, ferdî hürriyeti temin eden bir teşkilat olmak
la beraber, aynı zamanda, brütün hususî faaliyetleri, 
umumî ve millî maksatlar için birleştirmekle mükel
leftir. Hürriyet, başkasına muzır olmayacak her türlü 
tasarrufaıtta bulunmaktır, denildiği zaman, vatandaş 
hürriyetinin, yalnız bunun gaye olduğu, devletin, bu 
gayeyi temin için bir vasıta telakki edildiği ifade 
edilmiş olur. Fakat bu vasıtadır ki, milletin umumî 
menfaat ve gayesini muhafaza edecektir. 

O halde, ferdî hürriyete hudut olarak, başkaları
nın hürriyet hududunu gösterirken, ferdî hürriye
tin, milletin umumî menfaatinin icap ettirdiği dere
ceden fazla tahdit edilemeyeceği kabul edilmiş olu
yor. Bu fikir basittir; fakat tatbiki çok güçtür. 
Çünkü, ferdî hürriyet derecesi, devlet faaliyetini zaa
fa düşürmemek lazımdır» 

İşte, Yüce Atatürk de şu Anayasada kendisini bu
lan fikrin aynısını, ilk yaptığı konuşmalarda söyle
miş ve belirtmiştir. 

Buradan şu noktaya gelmek istiyorum: Şu kürsü
den konuşma yapan arkadaşlarımızın birçoğu, şu an
da içte ve dışta - irtibatlı olarak hudutlarımızdan 
da sızmak maksadıyla - alabildiğine Türklük aley
hine, Türkiye aleyhine, el ele veren tarihî düşman
larımızın tenkit edilmeleri manasında alacağımız 
tedbirler yerine, ne olursa olsun, onları himaye eder-
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cesine, onlara buradan, bilhassa şu kürsüden, çeşitli 
doneler vermek gibi bir yanlışlığı yaparken de, «Biz 
bunu söyledik ama, çıkıp burada başka şeyler söy
lediler». diyenlerin oyununu yutacak kadar saf ve 
sefil değiliz. 

Dünyada demokrasi ile idare edilen ender mil
letler arasındayız. Tarihten gelen bir husumet ve 
düşmanlığa muhatabız. Etrafımızdaki konuşmaları
mızdan, tüm iyi niyetimize rağmen, dostluk göremi
yoruz. Bu zor ortama rağmen demokrasi ile idare 
edilebilmek, Türk Milletine has bir inceliktir. Dış 
muarızlarımız, az da olsa iç hainler, bu ihaneti tef
rik edemeyen gayri millilerin de katkısıyla, bilhassa 
yurt dışındaki ihanet odaklarıyla koro olup, naka
rata devam etmekte olup, «Türkiye'de demokrasi 
yoktur, Türkiye'de hürriyet yoktur, Türkiye'de hu
zur, sükûn yoktur; Türkiye'de zor vardır, zulüm var
dır, devlet işkencesi vardır» gibi iftiralarını sürdür
mektedirler. Ayrıca, bunlara inşa edilen binlerce uy
durma yalanla, dünya kamuoyunu aleyhimize çe
virmek ıgayretindedirler. Gayeleri, ne demokrasi, ne 
insan hakları, ne Türkiye, ne de Türkiye'deki va
tandaştır. 

Aziz milletvekilleri, şimdi bu bedbaht düşünce 
sahiplerine müsaadenizle soruyorum: Yoksa ben mi 
yanlış düşünüyorum; 1970 - 1980 yılları arasında, 
Türk Devletini yıkmaya karşı ayaklanıldı mı, ayak
lanılmadı mı, İstiklal Marşı yerine enternasyonel 
söylendi mi, söylenmedi mi? Uçaklar kaçırılıp, ge
miler işgal edildi mi, edilmedi mi? fabrikalar, 
eser sayılacak yerler yakıldı mı, yakılmadı mı? Baş
bakanlara yumruk atıldı mı, atılmadı mı? Dikkatleri 
ırkçılığa, faşizme, gericiliğe çekerek, kızıl senaryo
ları, figüranlarla sergilediler mi, sergilemediler mi? 
Malatya'nın karayağız aslanı, Türk düşmanlarının 
düşmanı Hamit Fendoğlu'nu kahpece vurdular mı, 
vurmadılar mı? Gümrüklere koyduğu ciddî tedbir
lerle, «Kaçak silah giremez» diyen Gün Sazak'ı kah
pece vurdular mı, vurmadılar mı? Bingöl Belediye 

Reisini, sadece «Vatan, millet ve Türklük» dediği 
için, bir Ramazan akşamı evine dönerken, 80 ya
şındaki annesi ve iki kardeşiyle şehit ettiler mi, et
mediler mi? Merhum Abdi İpekçi'yi, Türk basınının 
medarı iftiharı olan o zatı, sebepsiz yere vurmadılar 
mı? Mütevazı bir matbaada ekmek parası için ça
lışan, varlığından beri, Türk Milleti ve milliyetçiliğine 
hizmet eden ilhan Darendelioğlu'na kıymadılar mı? 

Aziz milletvekilleri, bu dehşet tablosuna devam eder
sem, binlerce yarayı deşmiş olurum. Hepsinin önün-
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de tazimle eğiliyorum. .Allan hepsine rahmet eylesin. 
12 Eylül kahramanlarına da buradan selamlar edi
yorum. 

Faşizmle mücadele perdesi yırtılmıştır. Dün faşizm
le mücadele ettiklerini beyan edenler, karşılarında var 
olmayan bu hedef kalkınca, gerçek niyetleri or
taya çıkmış, direkt Mehmetçiğe, güvenlik güçlerine 
saldırmaktadırlar. Dıştan ağababaları, içten ihanet 
odaklarıyla, Türk Devletine ve milletine karşı ha
rekete geçmişlerdir. Kafaları, Allah'ın izniyle, ezile
cektir. Herhalde, devlete, millete saldıranlara karşı, 
devlet kendisini savunacak, ihanet edenlere çiçek ve 
gül uzatmayacaktır. 

Rahatsız olanlar kusura kalmasınlar; savaş açar
san, savaşın riskine katlanacaksın. Türkiye'de namus 
ve şerefiyle yaşayan hiçbir Türk vatandaşı bugün için 
tehdit altında, zulüm altında, işkence altında; takip 
altında değildir, kimse bunu iddia edemez. Ancak, 
kim olursa olsun, zulüm ve işjkence yapmaya hakkı 
yoktur. İşkence tasvip edilemez, gayri insanîdir. Mü
sebbipleri mutlaka bulunup, cezalandırılmalıdır. 

Çok partili devrelerde, demokrasimiz üç müdaha-. 
le görmüştür. Bunun üzerinde derinliğine durulmalı, 
suçu birbirinin üstüne atmanın reçetesiyle bir yere 
gidilemez olduğunu iyice anlamalıyız. 

Devlete kast eden kişi ve idareciyi affetmek, mil
lete yapılacak en büyük kötülüktür. Bir kısım aydın 
geçinen, kimselerin, halkı dışarıdan tanıdığı gibi, dı
şarının da yazıp çizdiğini okuyup, onun tesiri altın
da, bazen Roma, bazen Paris, bazen Berlin, bazen 
Londra, bazen de Moskova'dan aldığını, bize uyup 
uymadığını hesaba katmadan, aktarmaya kalkmaları, 
'bizi sıkıntılara sokmuştur. Bence kavganın ve doğu
şun sebebi, bu kafalardaki çelişkidir. Tecrübe bil
ginin en geli'şımişidir. Oradan aptallar bile bir şeyler 
alabilirler. 

Aziz milletvekilleri, şimdi de muhalefetimiz ve 
iktidarımız hakkında bir iki söz söylemek isterim. 
Başlığı şöyle kördüm; «Muhalefetten beklenenlere 
Muhalefet tenkit edecek; ama neyi tenkit edecek; 
eksiği, yanlışı, hatayı tenkit edecek. Doğruyu, ba
şarıyı ve güzeli de takdir edecek. 

Bakıyorum, muhalefetin bir kanadının ekseri ko
nuşmacıları, tenkit esprisinin dışına çıkmakta, tah
kir, hatta tahrik etmekteler. Bu tarz hareketle, ka
muoyunu leblerine çevirecekleri zannı içindeyseler, 
bence yanlış bir yol seçmişleridir. 

1984, 1985 yılları içinde ve bü bütçede hiç mi 
takdir edilecek bırşey yapılmamıştır? Yüce Meclisin 
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I müsamahasına sığınarak, bu tarz görüş sahiplerine 
I bir nazire olarak, başarılı hizmetlerin binde üç be-
I sine işaret etmek istiyorum; 
I Kısacası, ihracatımız arttı mı, artmadı mı? Kuy-
I ruklar kalktı mı, kalkmadı mı? Ortada çift fiyat 
I ve tahsis var mı, yok mu? 'Emniyet ve asayiş duru-
I mu iyi mi, kötü mü? Dış politikadaki vaziyetimiz 
I iyi mi kötü mü? Dosta güven, düşmana korku arz 
I etmemiz iyi mi, kötü mü? (Basın ve demokrasimizin 
I hür ve serbest oluşu ortadır; var mı bunun aksini 
I söyleyecek? 20 yılda çikarılmayan kanunların çika-
I rilması, kaçakçılığın akıllıca yok edilmesi, dünün yan-
I lış politikasıyla kaçakçıların cebine inen paranın, 
I şimdi konut, baraj, yol olup, milletin hizmetine ve-
I rilmesi hususlarını ve daha nicelerini sayarsam, ba-
I na 20 dakika değil, 20 saat kâfi gelmez. 

I Bu yanlış muhalefet stratejisi, haklı söz ve talep-
I leri de dikkatten kaçırmaktadır, özür dilerim. Buna 
I rağmen geçmişle mukayese ettiğimizde -başında da 
I söylediğim gibi- bir-iki müstesna tutum hariç, Mec-
I lis çalışmaları* ve muhalefetin tutumu memnuniyet 
I vericidir. Bir hakkın teslimi babında söylüyorum; 
I (MDP'nin seviyeli ve ciddî tutumu, bence takdire şa-
I yandır. Bağımsızların örnek tablolar sergilediğini gör

dük. Tüm muhalefet kanadına saygı ve şükranları -
I mı sunarım. (Alkışlar) 

İktidardan da bahsedeceğim;.muhalefetin tenkitle-
I rini dikkatli dinlemek, tarizlerine göz yummak, rahat 
I çalışmalarına yardımcı olmak lazım. 
I Bir bilginin dediği gibi, «Denizin dibinde, inciler-
j le taşlar karışık: bulunur; övülecek şeyler de, kusur 
I ve yanlışlar arasında bulunur.» Elbetfieki bunu dik-
I kate almak lazımdır. Güzel ve doğru olanı, muhale-
I fet dedi diye görmemezfkten gelmek, faydalı olanı 

almamak, takdir ötmemek doğru değildir. 
Zaten ANAP iktidarı, tecrübe ve bilginin birleş-

I tiği bir kaptanla, eski particiliği, siyaseti, yeni bir bb-
I yut verip, çağdaş yapmıştır; kavganın yerini barış, 
I husumetin yerini seVgi, bölünmenin yerini birlik ve 
I beraberlik almıştır. 

I Şimdi şu arada konuşmaları dinlerken not ettiğim 
I bir-ik'i hususa da işaret etmeme müsaadenizi rica 

ediyorum. 
IBA'ŞKAN — Sayın Artukarslan, 2 dakikanız kal-

I di, toparlayınız lütfen. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri

yorum Sayın Başkan. 
'Bazı arkadaşlar, Türkiye'yi, Kore'yle, Yunanis-

I tan'la ve buna benzer ülkelerle mukayese ettiler. 
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M. TURAN B'AYEZİT (Kahramanmaraş) — Baş
bakan'da mukayese etti. 

'HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Mü
saade edin efendim; Barbakanımız el!bette mukayese 
edecek, size cevap verecek. 

(Burada söylemek istediğim şu : Bu iki yıl içeri
sinde, hiç mukayese edilmezken, mukayese edilir ha
le geldik; bunu inkâr etmek hiç kimsenin hakkı de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bugün dünyada 
varız ve yarın, öbür gün gelişmiş ülkelerle mukaye
seye ̂ gireceğiz; bununla İftihar duyuyoruz. 

©ir de, «Alternatifiniz nedir?» diye soruyorlar. 
Saym Barbakanım cevap verdi,; ama ben başka bir 
yönden yanaşacağım, tkide bir bize soru tevcih eden 
bir sayın genel başkanın ısrarla sormasına karşılık 
cevap vermemeye gönTüm razı olmuyor, karşılık ola
rak ıbir (hususu belirtmek istiyorum. Hiç merak et
mesinler; bakıyoruz 'bu iş yürümüyor; birleştik, git
tik, geldik, ayrıldık, 1984, 1985, her ne ise, bir şey 
çıkmıyor; bize de alternatifi sorduklarına göre, me
rak etmesinler; eğer ANAP Grubundan 10 arkada
şım, 15 arkadaşım kabul ederse, bir komisyon ku
rup, inşallah alternatif yolunu da size biz arayıp bu
lacağız. 

Bir hususa daha işaret etmek isterim. Samimî 
sıöylüyorum, sakın alınıp kırrlmayınız; sizin de bir 
hakkı teslim etmeniz için ricada bulunuyorum, dik
katle üzerimde durasınız diye söylüyorum; bu sene
ye göre, 1984 yılında şu Mecliste muhalefet kanadı
mızdan anamühalefetin sesi daha ciddî ve daha bil
gili, daha tutarlıydı, bu sene çok geriye gittiğini gör
düm; bir an evvel toparlanmanızı da rica ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVBR (Adana) — Siz de topar
layınız. 

BAŞKAN — Toparlayınız Saym Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN ı(Devamla) — Hemen 

toparlıyorum, sonuna geldim. 
M. TURAN BAYE2İT (Kahramanmaraş) — Da

vul sesi mi arıyorsunuz? 
BALKAN — Bir dakika müsaade buyurun efen

dim, toparlıyorlar. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bütçe 

üzerimde konuştuk, tartıştık Sayın Bayezit; geldik son 
güne, son görüşmeye, son konuşmalara... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da
vul sesi mi anyorsunuz? 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Benim 
'bütçe üzerinde şahsım adına 10 uncu könuşmamdır. 

İEski bir tecrübeye, iyi bir tahsile, geniş bir za
mana sahip olmamam sebebiyle, hiçbir kasıt ve art 
düşünce içinde olmamakla beraber, saydığım sebep
ler ve kürsü acemiliği ve heyecanı içinde konuşmam
da bilmeyerek incittiğim arkadaşlarım varsa, özür 
diliyor, af fimi bekliyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bilerek incittik-
leriniz var. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bazen, 
zaman zaman konuşmacılara yerimden kızıp, «He
le bir kürsüye çıkayım» diye kızardım; fakat o he
yecanla çıkmama rağmen, şu gül bahçesi misali olan 
Büyük Millet Meclisine baktığım zaman ve kızdığım 
kişinin suratına baktığım zaman, jetonlar düşmekte, 
o dikenli gülün de renginin, kokusunun başka oldu
ğunu görmekteyim; dolayısıyla, inanın konuşma ya-
pamiamak'tayım, dilim sürçmektedir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Jeton bir de 
erken düşse... m 

'BAŞMAN — (Bir dakika efendim... 
Toparlayınız lütfen Sayın Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri

yorum efendimi. 

Aziz milletvekilleri, pehlivan güreşi bitti; şimdi, 
kucaklaşıp öpüşmek sırasındayız. Bu pehlivan, özal, 
kendisini, hükümetini ve partisini yine hepimize ka
bul ettirdi; inşallah biraz sonra itimat oylarımızı be
yan edece'k ve başpehlivanımızı tebrik ve takdir ede
ceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Başaltına güreşen muhalefet partilerimizin sergi
ledikleri yarışmayı da takdirle karşılıyoruz; onları 
da tebrik ve takdir ediyoruz. 

Bütçenin hazırtanmasında emeği geçen, başta hü
kümet, Plan ve 'Bütçe Kbm'isyonu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kuruluna ayrı ayrı şükranları
mızı sunuyoruz. 

•198ı6 bütçesinin Türk ^Milletine hayırlı olmasını 
temenni eder, kuruşunun boşa gitmemesi için ilgili
lerden dikkat beklediğimizi arz ederim. AHah t̂an da
ha güçlü bir Türkiye, içinde mutlu insanlar, ümitli 
yarınlar dileğiyle yüce Meclîsi, Sayın Başkanlığı say
gıyla selamlıyorum. Beni dinlediğin'iz için de -eğer 
hazırladığım konuşmamın tümünü yapmaya kalkar
sam, burada daha 10 sayfa var; fakat 20 dakikaya 
ancak bu kadar sığdırdım- hepinize saygılarımı ve 
sevgilerimi arz ediyorum. (ANAP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-
lan. 

Sayın Reşit Ülker; buyurun efendim. (Bağımsız
lar sırasından alkışlar) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşülmüş bütçenin tümü üze
rindeki görüşlerimi sunacağım.. 

§u ana kadar iktidar, muhalefet ve bağımsızlar, 
görüşlerini yüce Meclise sunmuşlardır. 20 dakika 
içinde ancak, temel gördüğümüz noktalara değine
biliriz. 

Tüm görüşmelerden ortaya çıkan durum şudur : 
1986 yılı bütçesi 7 trilyon 254 milyardır. Geçen yılkı 
bütçe ise 5,5 trilyondur. Bütçe, 1985 yılı bütçesine 
göre yüzde 35 dolayında artmıştır. Ancak, borçlar 
Ibütçe dışına alınmıştır. Bu yıl 1 trilyon 5'80 milyar 
da dış (borç ödenecektir. Gerçekte borçlarla birlikte 
bütçe 8 trilyon 834 milyar düzeyindedir. Gerçek büt
çede yatırımlar böylece yüzde 17,8 değil, yüzde 14,06' 
dır. 

Personel giderleri bütçede yüzde 21 ise de, ger
çek olarak 'hesaplandığında yüzde 17,5'tir. Geçen yıl 
ise bu ra'kattı yüzde 21 idi; düşme vardır. Bütçede 
500 milyar (dolayında açı'k vardır. Bu açığın istik
raz ile kapatılması öngörülmüştür. Ancak, gerçekte 
açık bu miktarların çok üstünde oluşacaktır. 

Hükümet, enflasyonu yüzde 25'e çekmeyi amaç
lamıştır. Geçen yıl da bu amaçta olduğu halde, enf
lasyon yüzde 5'2'nin üstünde olmuştur. Her ne ka
dar hükümet, memur ve emeklilere enflasyonun bi
raz da^ olsa üstünde ücret artışı sağladığını ifade et
mekte ise de, 1986 yılı için sağlanan bu artış yüzde 
23,5 ve vergi iadesi de yüzde 4,3 civarında olunca, 
toplam yüzde 30 civarında bir zam yapılmış olacak
tır. T986'da enflasyon yüzde 45'ten aşağı olmayaca
ğına göre, ücretler enflasyonun çok altında kalmış 
olacaktır. 

IBeş Yıllık Planda, dış piyasalardan, ödeme gücü
müzü zorlamayacak miktar ve şartlarla kredi alın
ması öngörülmüş olmasına karşın, dış borçların tüm 
anapara borç yükü 22,5 milyara ulaşmıştır. 1981'de 
dış borçların millî gelire oranı yüzde 26 iken, I985\e 
bu oran yüzde 40,2 gibi büyük ve tehlikeli bir sayı
ya ulaşmıştır. 

Yatırımlarda düşme vardır. Beş Yıllık Planda, her 
yıl için 5,9 büyüme hızı öngörülmesine karşın, büt
çe tasarısında yüzde 5 büyüme hızı öngörülmüştür. 
Böylece, Beş Yıllık Planın hedefine ulaşması ola
sılığı ortadan 'kalkmış gözükmektedir. 

1981'de 1280 dolar olan kişi başına gayri safi mil
lî hâsıla 1 000 doların altına düşmüştür. 

1986 yılı gelir tahsilat tahmini 6 trilyon 750 mil
yardır; 1985te 4 trilyon 285 milyar idi. Bunun 5 
trilyon 750 milyarı vergi gelirinden oluşacaktır. Gay
ri safi milî hâsıla içinde vergi payı yüzde 13'e düş
müştü. Getirilen 12 vergi kanunuyla bu oranın yüzde 
20'lere çekilmesi öngörülmektedir. 

Gelir 'dağılımında da denge sağlanamamıştır. Enf
lasyon, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yap
mıştır. Nüfusun en yoksul olan yüzde 20'skıin millî 
gelirden aldığı pay yüzde 3,5 iken, nüfusun en yük
sek gelirli yüzde 20'sinin aldığı pay yüzde 56,5'tur. 
İşsizlikle savaşılamamııştır; işsizlik daha da artmıştır. 
(Bugün işsiz sayısı yüzde 1'7'yi aşmış, 3,2 milyon kişi 
dolaylarına ulaşmıştır. 

Yabancı sermaye girişiminde de gerileme vardır. 
1985'te dışsatımın amacına ulaşacağı anlaşılmakta
dır. Turizm ve işçi gelirleri de artmıştır. Dışsatım ve 
turizm rakalmlarının doğru olmadığı ileri sürülmüş-
se de, salt açıklık kazanamamıştır. Dışalımda Ölçü 
kaçırılmıştır. Dışalım içinde yatırım malları oranı 
düşmüşltür. Dışalımla serbest rekabetin korunması 
görüşü başarılı olmamıştır. Dışalımda ölçü kaçırıldı
ğından, gerekli korumacılıktan uzaiklaşıldığı gibi, te
kelciler ve aracılar yüzünden üreticiler cezalandırıl
mıştır. 

IBirkaç gün önce dünya ticaretinin büyüme hı
zının yüzde 8*den, yüzde 3'e düştüğü duyurulmuştur. 
'Bu da 1986 yılı için iyi olmayan bir haberdir. Büt
çenin, Türkiye'nin ana hatları ite ekonomik durumu 
(budur. 

Sayın Baişkan, sayın 'milletvekilleri; bütçeler de
mokratik ülkelerde tüm sorunların enine boyuna ko
nuşulduğu genel görüşmelerdir. İktidarlar bütçe gö
rüşmeleri ile kendilerine çeki 'düzen verirler ya da 
yaptıklarına "güvenleri artar. Kendisinin alternatif 
hükümet olduğunu ileri süren, iktidara istekli olan 
bir muhalefet için, bu isteğine ulaşması büyük öl
çüde böyle bir yaklaşımla olasıdır. Türk halkı bu 
kertede artık kuru kuruya muhalefeti reddetmekte
dir. Türk halkı, sorumlu ve yapıcı, barışçı bir mu
halefet istemekte, üstelik bununla da yetinmeyerek, 
bu muhalefetin kadrolarını da bilmek, tanımak, gö
rev vermeden önce değerlendirmek arzusundadır. 
'Bütçenin tümü üzerindeki1 konuşmaların ertesinde 
basında yapılan yorumlar da bu yoldadır. 

IBütçe konuşmalarına bu açıdan bakıldığında, ik
tidara gelttıekte olduklarını söyleyenlerin yukarıdaki 
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ölçülere ne derecede uyduklarını takdirlerinize sun
mak isterim. Çerçevesi belirlenmemiş, salt yuvarlak 
sözlerle alternatif olunamaz. (MDP ve Bağımsızlar 
sırasından alkışlar) 

Alelacele, demokratik yöntemler oluşturulmadan 
ortaya atılan görüşleri sakıncalı bulmaktayız. 

Ekonomi sayfaları açabilen gazetelerin uzman
lara, profesörlere, bütçenin komisyonda görüşülme
sinden başlayarak ciddî, yansız bütçe tahlilleri yap
tırmaları zamanı gelmiştir. Ancak, tekerlek kırılma
dan önce yapılan uyarılar, zamanında yapılan uya
rılar fayda sağlayabilir. Demokraside her kişinin ve 
kurumun sorumluluğu vardır. îktidarın yanıtları da 
birkaç bakanlık alanı dışında hiç doyurucu olma
mıştır. Birçok yaşamsal sorunun yanıtı alınamamış
tır. 

'Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 1986 
bütçesine ilişkin en önemli gördüğüm noktaların ba
zılarını 'söylemek istiyorum. Demokrasiye hepimiz 
yürekten inanırız da, demokrasinin gereklerini yap
mada sıkıntı çekeriz. Bir parlamento, iktidarı ile 
muhalefeti ile ülke yönetimine egemen olduğu za
man 'işlevini yapmış olur. Bu nedenle iktidar, parla
mentodaki diyalogun ülkeye yarar sağladığını gös
termek durumundadır. Aksi halde demokrasiye inanç 
sarsılır, parlamento bir gösteriden ibaret kalır. Bu 
arada ifade edeyim ki, iktidar partisi sözcülerinin 
burada diyalog hakkındaki sözlerini takdirle karşı
lıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) Oysa iktidar, 
Mecliste yapılan görüşmelerde, Meclisten kaçmak
tadır. O Meclis ki, düşman toplarının gürlemeleri 
arasında tartışarak bağımsızlık savaşını kazanmış
tır. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar). « 

Anayasa buyruğu olan parlamenterlerin ve par
lamentonun daha etkin çalışmasını sağlayacak olan 
îçtüzük çıkmamıştır. 

Mecliste, Anayasa gereği öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesi gereken 120 kanun hükmünde kararna
me Meclis komisyonlarındadır ve bu kanunlar Mec
lisin hiçbir katkısı olmadan yürürlüktedir. 

Cumhurbaşkanı 11 yasayı geri göndermiş, 18 ya
sa için Anayasa Mahkemesinde dava açılmıştır. 

Fonlar ve borçlar, Anayasaya aykırı olarak bütçe 
dışında tutularak yalnız bu yıl 3 trilyona yakın bir 
tutar Meclîsin denetimi dışında bırakılmıştır. 

Vergi ve diğer yasalarla bakanlıklara ve Bakan
lar Kuruluna verilen yetkiler Anayasaya aykırı ola
rak Meclisin yasama yetkisinin önemli bir bölümünü 
yürütmeye geçirtmiştir. 
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Anayasa, planlı kalkınmayı buyurduğu halde plan 
bir kenara itilerek, keyfî uygulamalar yoğunluk ka
zanmıştır. Plan bilgileri, plan açıklığı ortadan kalk
mıştır. 

'İktidar dış politikada muhalefetin gücünden ya
rarlanmayı ihmal etmektedir. Dış politikaların oluş
masında parlamentonun katkısı yeterince sağlanama
maktadır. 

'Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılan haklı 
eleştiriler, önergeler gerekçesiz, sayı üstünlüğüne da
yanarak reddedilmektedir. Kısacası, iktidar, parla
mentoyu âdeta iş bitiriciliğine engel görmektedir. En
gel gibi gördükleriniz yüzyıllar süren acılı deneyim
lerle Batı uygarlığına malölmuş deneyimlerin sonuç
larıdır. Denenmişi denemeye kalkmayın. Bir atasözü, 
«Dolaşık giden tez gider» der. Ziya Paşanın deyi
miyle «Tiz reftar olanın payine damen dolaşır.» 
Hızlı gidenin ayağına etek dolaşır. Teknik kurallar 
deneyimlerden çıktığı gibi, diğer kurallar da dene
yimlerden çıkmaktadır. 

IBütçe bir önceki yıla göre çok açıktır. Büyük öl
çüde dış ve iç borçlanmaya dayanan içtenliksiz bir 
bütçedir. Yalnızca bu durumuyla enflasyonu körük-
leyicîdir. Anayasamızın 1'61 inci maddesi, «Devletin 
ve kamu tüzelkişilerinin harcamaları bütçelerle ya
pılır» kuralını getirmiştir. Borçlar ayrı hesaba alın
mak yoluyla bu kural çiğnenmiştir. 3 trilyona yakın 
bir tutar Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi 
dışına çıkarıimıştır. 

©üyüıme hızı düşük olduğu için işsizlik önlene
meyecektir. Bütçe vergi toplamaya ve kaçakçılığı 
önleme çabasında ise de, alelacele getirilen yasalar 
vergi hukuk kurallarına, AnayaJsanm malî güce göre 
vergi ödeme, vergi yükünün adaletli ve dengeli da
ğılımı, vergilerin yasayla korunması ilkelerine aykı
rıdır. Büyük haksızlıklara ve yakınmalara neden ola
caktır. 

Anayasanın 167 nci maddesindeki, «Devlet, para, 
kredi, sermaye, mal ve ıhizmet piyasalarının sağlıklı 
ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbir
ler alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğa
cak tekelleşme ve 'kartelleşmeyi önler» hukmlüne kar
şın, tekeller ve karteller piyasada cirit atmakta, fir
maların dikta ettiği fiyatların enflasyonda önemli bir-
payı bulunmaktadır. Yakınmalar ise yaygındır, ik
tidar serbest piyasa ekonomisini uygulamamaktadır. 
Tüketiciyi koruma yasası bir türlü çikarılamamakita-
dır. Çarşıda pazarda, var olan yasalar uygulanma
maktadır. Denetim yapılmamaktadır. Mallar üzerine 
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etiket bile konmamaktadır. Yoksulun yarım kilo, 250' 
gramlık bir şey satın alması olası değildir. Pazarlar 
da üretici pazarı olmaktan çıkmıştır, pazar tüc
carları tarafından işgal edilmiştir. Sözün kısası 
serbest rekabet değil, serbest kazıklama ekonomisi, 
e'konominin her kesimine egemendir. Dar ve sabit 
gelirliler, işsizler yalnızlığa terk edilmişlerdir. Bu du
rumda milletçe savurganlığa savaş açılmalı, tasar
ruf seferberliği ilan edilmelidir. Meclis, savurganlığı 
önlemek, tasarrufu sağlamak için komisyonlar kur
malıdır. Millet parasının nasıl harcandığı didik didik 
edilerek incelenmelidir. Bütçeyi kemiren fareler et
kisiz hale getirilmelidir. 

Hızlı nüfus artışı, Türkiye'nin sorunlarının en 
başta gelenidir; birçok soruna kaynaklık etmektedir. 
Bu temel sorun beş yıllık planda, «Refahın artışına 
paralel olarak nüfus artışı hızı düşmektedir» den
mek suretiyle kendi haline 'bırakılmıştır. Öte yandan 
refah artması ne zaman olacaktır, o da belli değil
dir. 

Uyarılara rağmen Türk tarımı kritik bir döneme 
girmiştir. Köylü ekememektedir, dikememektedir, ye
terince üretememektedir, ürettiğini değeriendireme-
mektedir. Tarımda kendi kendine yeterli ülkemiz, ye
tersiz ülke haline gelmek üzeredir. Halkımız, açlık 
tehlikesiyle karşı karşıyadır, iş işten geçmeden kredi 
'faizleri düşürülmeli, tohumluk, gübre, ilaç, mazot, 
yem sağlanmazdır. 

'Laiklik, Atatürkçülüğün temel ilkesidir. Ülkemiz
de. herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne 
sahiptir. Ancak bu özgürlük, siyasî ve kişisel çıkar 
yahut nüfuz sağlamak, devletin temel düzenini din 
kurallarına dayandırma amacıyla söm'ürülemez ve 
kötüye kullanılamaz. Bu noktada ulusça her zaman 
uyanık olmalıyız. 

Atatürkçülüğün tarihsel deneyimlerinden çıkmıış 
ekonomik politikası az gelişmiş, gelişmekte olan, hat
ta gelişmiş ülkelere model oluşturmuştur, iktidarın 
en büyük yanılgısı, Türkiye'nin bu politikadan vaz
geçebileceğini sanmasıdır. 1946'dan beri bu iddia ya
pılmaktadır. Ancak, aradan geçen 40 yıla karşın hiç
bir iktidar, isteğine rağmen bu politikadan vazgeçe-
memektedir. Büyük, küçük parçalar koparaanız bile, 
siz de vazgeçemeyeceksiniz. 

Sabit sermaye yatırımlarının dağılımı yüzde 60, 
yüzde 40 kamu kesiminden yana dönüşmüştür. Fa
turanın modele çıkarılması endişesinde bulunanlar 
vardır, iyisi mi KİT'leri, planın emrettiği gibi, verim

li hale, kârlı hale getiriniz, partizanlıktan arındırı
nız, çalışan işçileri ortak yapınız, olsun bitsin... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 3 dakikanız kalldığını 
hatırlatmak istiyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim; te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

»Büyüme hızı düşük olduğu için işsizlik önleneme
yecektir, dedik, iktidar insana yeterince önem ver
mediği için, sosyal yönü eksik olduğu için asıl fa
ciayı görememektedir. İşsiz demek, hiç tutunacak 
dalı olmayan kişi demektir; ne barınacak yer, ne yi
yecek ekmek bulabilir. Bu, büyük bir felakettir. Bu
gün milyonlarca yurttaşımız işsizdir. Bunun yanında, 
hayat .pahalılığı karşısında aldıkları ücret yetersiz 
olan işçi, memur, emekli milyonlarca yurttaşımız ce
hennem hayatı yaşamaktadırlar. Vitrinde var olan 
malları, paraları olmadığı için sadece seyretmekte
dirler. özellikle büyük kentlerde yaşayanların duru
mu daha ağırdır. Verem almış yürümüştür; veremin, 
ileriki yıllarda patlamalar yapacağını uzmanlar söy
lüyor. 

Zorunlu gıda maddelerinin; ekmek, çay, şeker, 
yağ gilbi maddelerin fiyatlarını sabit tutun, destekle
yin. Bunlardan en çok istifade edecek olanlar, sizin 
oy aldığınız ortadirektir. işsizi, yoksulu çok olan 
semtlerde Vakıflar, Kızılay, diğer hayır kuruluşla
rının parasız yemek vermesini sağlayın. Bu bölgeler
de et gibi, protein bakımından zengin olan soyalı ek
mek çıkarılmasını sağlayın. Toprak Mahsulleri Ofi
sinin böyle bir ekmeği çıkarıp piyasada deneme yap
masını saygıyla, takdirle karşılıyoruz. Radyoda, tele
vizyonda, ucuz, yeterli ve dengeli beslenme konu
sunda yurttaşları uyarın, yol gösterin. Ülkemizin sa
hipleri olan o soylu insanlarımızı koruyun. Bunları 
atalarımız yaptı, başka ülkeler de uygulamaktadır
lar. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; «Alternatifi
miz yoktur» sözünü demokrasi ile bağdaştıramıyoruz. 
Demokrasiyi «Alternatifler taşıyan rejimdir» diye ta
nımlayabiliriz. Yüce Türk Milleti, «Alternatif kal
madı, yok» dendiği zaman, alternatif bulan yüce bir 
millettir. Siz de milletin bu görüşüyle iktidara gel
diniz. Gerektiğinde yeni alternatiflerin olduğu gö
rülecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunar, bütçenin ülkemize 
hayırlı olmasını dilerim. (Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 
Sayın milletvekilleri, bütçe ve kesinhesap kanu

nu tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Simidi, 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 
Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı, 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Ka'tma Biü'tçeli idareler 
1984 Malî Yılı. Kesinhesap Kanunu Tasarısı olmak 
üzere, dört kânun tasarısının tümünün açık oyla
malarını yapacağız. 

Açık oylamaların şekli hakkında iki önerge ve
rilmiştir, tamları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığı 
Görüşmeleri tamamllaomrş bulunan ve açık oyla

nmaya tabi bulunan; 1986 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanunu tasarılarıyla, 1984 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanun taşanlarından; 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının açık 
oylamasının ad okunarak ve adı okunan sayım ımiil-
ietlvekillerinin ayağa kalkarak, «Kabul», «Ret» veya 
«Çekimser» sekilinde oyunu belirtmek suretiyle ya-
pılimasını; 

Diğer üç kanun tasarısının açık oylamalarının 
ıbir arada ve adı okunan sayın milletvekilinin kür
sü önüne konacak üç ayrı oy kutusuna oylarını at
ması suretiyle yapüimasımı arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Mustafa Ertuğrul ünlü 
Bursa 

Erol Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

Mustafa Çakalö'ğlu 
Antalya 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Nadir Pazarbaşı " 
Çanakkale 

Hamit Melek 
Hatay 

' Mustafa Şahin 
Kayseri 

Fahir Sabumdş. 
Bursa 

Leyla Yeniay KÖseoğlu 
istanbul 

Fazıl Osman Yöney 
îsıtanbul 

B. Doğancan Akyürek 
istanbul 

Sabiti Araş 
Kars 

Atillâ Sm 
Muş 

Süleyman Yağcıoğlu 
Samsun 

Türküye Büyük Müet Meclisi Başkanlığına 
Bütçenin tümü üzerinde yapılacak açık oylama

nın ad okunarak yapulimasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Abdurralhman Necati Kara'a 
Kütahya 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Faik Tarımcıoğlu 
'Bitlis 

Erıtuğrul Gökgüm . 
Aydın 

A. 'Bülent öncel 
Şanlıurfa 

'ismet Tavgaç 
Bursa 

Rafet lbrahimoğlu 
' Bitlis 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Ayhan Sakallıoğlu 
iSaikarya 

Kadri Altay 
Antalya 

Af Mazhar Haznedar 
Ordu 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanımaıraş 

İsmail Şengün 
Denizlli 

Ferit Melen 
Van 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın söz isteği oldu 
galiba?.. Buyurun efendim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Sayım Başkan, oyumun rengini belirtmek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 87 nci maddeye göre 
ancak, lehte ve aleyhte konuşmak suretiyle oyunu 
belirtecek birer arkadaşımıza söz verilmesi mümkün 
olabiHiyor. O nedenle size söz veremedik; belirtiyo
rum. 

Arkadaşlar, okunan ve şekle dair olan bu tek
liflerden birinci teklifi, geliş sırası itibariyle oyla
rınıza sunacağım. Bu nedenle önergeyi tekrar oku
tuyorum : 

Zonguldak 'Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka-
daşlaırmım önergesi : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmeleri ıtamamlanmış bulunan ve açık oy

lamaya talbi bulunan; 1986 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1984 Malî Yılı Ge-
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nel ve Katma 'Bütçe Kesinhesap Kanun Tasarıların
dan; 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının açık 
oylamasının ad okunarak ve adı okunan sayın mil-
letveklinin ayağa kalkarak «Ka'bull», «Ret» veya 
«Çekimser» ışeklllinde oyunu belirtmesi suretiyle ya-
pııtoasını; 

Diğer üç kanun tasarısının açık oylamalarının 
bir arada ve adı okunan sayın milletvekilinin kürsü 
önüne konacak üç ayırı oy kutusuna oylarını atma
sı suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, önergeyi siz
lere sunduk. 

Şimdi önergeyi oylarınıza sıunuyorum : Kabul 
edenler... Kabull etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısını oylarınıza sunacağız. Bunun 
çin Aldana ilikliden itibaren sayın milletvekiıierirni-
zin isimlerini okumaya başlıyoruz. 

(Oylamaya başlandı) 
Nejat Abdullah Resulöğlu?.. 
NEJAT ABDULLAH RESULÖĞLU (Anka

ra) — Sayın Başbakanın vekili olarak mı, yoksa 
milletin vekilli olarak mı söyleyeceğim? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Bfenıdim, oyunuzu söyleyin. 

NEJAT ABDULLAH RESULÖĞLU (Anka
ra) — Duymadınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efenkiim, oyunuzu söyleyin; du
yamadım. 

'NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başbakanın vekili olarak mı, yoksa 
millettin vekili olarak mı söyleyeceğim? (ANAP sı
ralarından gürüMiler) 

BAŞKAN — Olmaz böyle bir mütalaa, beyan; 
buyurun oturun. (ANAIP sıralarından gürültüler, 
SHP şuralarından alkışlar) 

İSayın Resuloğlu, kısa bir cümle ile cevap ver
mek zorundasınız; ret, kabul ya da çekimser ola
rak. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Anka
ra) — Mıilet adına, ret. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) . ' 

(BAŞKAN — Ret. Evet... 
(Ankara Milletvekili Osman Işıktan itibaren oy-

iarnaya devam olundu) 
Hilmi Nalbanıtbğlu?.. 
HtLMt NAJJBANTOĞLU (Erzurum) — Kırmı

zı kart.j (ANAP sıralarından «Ayıp ayıp» sesleri) 

IBAŞKAN — Yani ret.. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Mecli
se saygısı yok Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — • Bir dakika efendim, bir dakika; 
müsaade buyurun ben ide fikrimi açıklayayım. (ANAP 
sıralarından «Siz de kırmızı kart gösterin» sesleri) 

Bir dakika efendim. Meclisin ciddiyeti ve vakarı 
ile bağdaşmayacak hareketlerden bütün ••arkadaşları
mızın sakınacağı şüphesizdir. Sizden bunu bekliyo
ruz. 

IBuyurun efendim, devanı edin. 
(Erzurum Milletvekili Mustafa Rıfkı Yayialı'dan 

itibaren oylamaya devam olundu) 

BAŞKAN — Acaba, oylamadan sonra gelen 
var mı? 

Tekrar soruyorum; oyunu kullanmayan, oylama
dan sonra gelen arkadaşımız var mı efendim? Yok. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bir itira
zımız var, Sayın Başkan. 

(MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Bir 
önergemiz olacak... 

BAŞKAN — Sayın Besim Göçer arkadaşımız bu
radalar mı? (ANAP «.ıralarından «Yok» sesleri) Ya
ni, sallbrida bıtfunmadıllar mı hiç? (ANAP sırala
rından «Bulunmadı Sayın Başkan» sesleri) 

Bir dakika efendim, tahkik ediyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, Besim Göçer arkadaşımı

zın oyunu tekrar almak ihtiyacını duyuyoruz .Çün
kü burada bulunmuşçaisına bir kayıt var; herhalde bir 
yanlışlık oldu. 

Besim Göçer arkadaşımız, buradalar mı efendim? 
Yok. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Şu 'anda burada 
yok efendim. (ANAP şuralarından «Demin de yok
tu» sesleri) 

BAŞKAN O zaman, Besim Göçer arkadaşı
mızın reyini düşüyoruz efendim. 

Mulhterem arkadaşlar, oylama işlemi böylece ta
mamlanmıştır. 

Şimdi -tasnife geçiyoruz efendim. 

(Oyların ayrımına başlandı) 
»BAŞKAN — Şimdi, Genel Kurulun aldığı karar 

gereğince, diğer üç kanun tasarısının açık oylama-
larıniı bir arada yapacağız. 

Adı 'okunan sayın milletvekili, kürsü önüne ko
nulan üç ayrı oy kutusuna oy pusulalarını atmak 
suretiyle oylarını kuManacakl'arıdır. 
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Muhlterem arkadaşlar, yanında basılı oy pusula-
sı bulunmayan aırkadıaşlaomız, beyaz bir kâğıda adı
nı, soyadını, seçim çevresini ve oyunun rengini ya
zıp, imzalamak suretiyle oylarını ikulanabilMer. 

iŞimdi, Adana Hinden itibaren oylamaya başlıyo
ruz efendim 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sondan başlayalım 
Sayın Başlkan, 

BAŞKAN — İçtüzük hükmünce böyle davran
mak zorundayız efendim. 

Buyurun, okuyalım efendim. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1986 Malî 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına ilişkin olarak yapılan 
oylama sonucunu açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı • 
Kabul 
Ret 
Çekimser 

376 
209 
152 
15 

Bu duruma göre, 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı, oylarınızla kanunlaşmıştır. Memleketimize 
ve milletimize hayırlı olmasını ve bu bütçeyle ülke
mizin her yöresine verimli ve başarılı hizmetler gö
türülmesini diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, hepsi bittikten sonra size 
söz verelim. 

Muhterem arkadaşlar, diğer oylamalara devam 
ediliyor. 

Oy kullanmayan arkadaşlarımız var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, tasnif uzayacak, Başbakanımızı 
dinleyelim. 

BAŞKAN — Başbakanımız, oylama sonucunda 
size teşekkür edecektir. 

Sayın Başbakan, zaman kazanmak bakımından 
şu anda da teşekkür edebilirsiniz. 

Buyurunuz. (Alkışlar) 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 yılı genel 
bütçesinin kabulü münasebetiyle Yüce Meclise teşek
kürlerimi arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Geçen sene olduğu gibi, -bu sene de inşallah, çok 
zarurî olmadığı takdirde bir ek ödenek talebi ile gel
meyeceğiz. Geçen sene de söylemiştik, bu sene, yani 
1986 yılı bütçesinde de bir ek ödenek talebi için - çok 

zarurî olmadığı takdirde - gelmeyeceğiz; bu ananeyi 
yürütmek istiyoruz. Çünkü, inanıyorum ki, bütçe iyi 
planlandığı takdirde, iyi yürütüldüğü, iyi icra edildi
ği takdirde, böyle bir talep olmayacaktır; ama çok 
zarurî haller olabilir, hiç tahmin etmediğimiz durum
lar meydana gelebilir; o takdirde, tabiatıyla Yüce 
Meclisin önüne geliriz. 

1985 yılında olduğu gibi, 1986 yılında da bu büt
çenin bize verilmiş imkânlarını en iyi şekilde memle
ketimize en hayırlı şekilde kullanmaya gayret edece
ğimizi huzurunuzda bir kere daha açıkça ifade edi
yorum. Tasarrufa azamî riayet ederek, memleketimi
zin birçok işlerini ve kalkınma için lüzumlu projele
rini bu bütçe içerisinde elimizden geldiği kadar, gü
cümüzün yettiği kadar, yorulmadan, bıkmadan, usan
madan takip etmeye devam edeceğiz. 

1986 yılı -bütçe tatbikatımn, 1985 yılından daha 
iyi neticeler vereceğini şimdiden ümit ediyorum. Bir
çok konuları, geçtiğimiz iki yılda halletme şansını, yi
ne Yüce Meclisimizin bize verdiği imkânlarla bul
duk. 1986 yılı, önümüzdeki yıl, inşallah, memleketi
miz için çok daha iyi bir yıl olacaktır. Biz bu hu
susta elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de
vam edeceğiz. 

Yüce Meclise 1986 yılı genel bütçesinin kabulün
den dolayı teşekkürlerimi arz eder, hepinize en derin 
saygılarımı tekrarlarım. Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Başbakan. 
Muhterem arkadaşlarım, tasnif sonucunu arz ede

ceğim. 
Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bütçe Ka

nunu Tasarısı için 364 oy kullanılmıştır. 
Oyların sıralaması şöyledir : 

Kabul ' : 217 
Ret : .136 
Çekinser : 11 

Böylece Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Hayırlı olsun. (ANAP, MDP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı için kullanılan oyları arz 
ediyorum. 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekinser 
Geçersiz 

367 
227 
135 

4 
1 
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Böylece 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. (ANAP, MDP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı için 369 oy kullanılmıştır. 

Oyların dağılımı şöyledir : 
Kabul : 227 
Ret : 136 
Çekinser : 6 

Böylece Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. 

Hayırlı olsun. (ANAP, MDP ve Bağımsızlar sıra
larından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar* gündemimizdeki konuları 
sırasıyla görüşmek için 24 Aralık 1985 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, «Atatürk heykel ve anıtları» na ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/564) (I) • • • , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Balkanı 'tarafından ya

zılı olarak cevaplandırıHmasmı arz ederim. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Atatürk heykelleri yaptırma demeklerinin 'bu 
işlerden tok maddî istismar gözettikleri doğru mudur? 

2. 19Wden 'beri hangi M ve ilçelerde veya mü
essese ve bölümlerinde Atatürk 'büst, heykel veya 
anıtları yapılmıştır? Bunlar kaçar TL.'ya mal ott-
muşltur? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 8 . 10 . 1985 
Her İd. Gn. Md. 

Ş/b. Md. ; 430-303-2/4853 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 29 Mayıs il 985 tarih ve Kanunlar ve 

'Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/564-3622/14314 sayılı yazınız. 

b) 14 Haziran 1985 'tarih ve 430-303-2/2996 şa
yian yazımız. 

(1) 15.6.1985 tarihli \115 inci Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanan cevaba vk cevaptır. 

Erzurum Milletvekilli Himi Nallbantoğlu tara-
fınldan verilen ve tarafımdan cevapflandıırılması iste
nilen soru önergesinde yer alan Atatürk heylkel ve 
anııtlarıyJa ilgili bilgiler henijz 'bazı Bakanlık ve Va
lililiklerden alınamamıştır. 

Durum önemle takip edilmekte olup, sonuçtan 
ayrıca bilgi sunulacağını arz ederim. 

Yıldırım Akbullut 
İçişleri Bakanı 

TC 
İçişleri Bakanlığı 
İller İd. Gn. Md. 23 . 12 . 19'85 

Şb. Md. ; 430.303.2/6202 
Konu : Erzurum Milletvekili 

Hilmi Naflbantoğlu'nun 
yazılı soru 'önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBM'M Başkanlığının 29 Mayıs 1985 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/564-3'622/143l14 sayılı yazısı. 

to) TBİMİM Başkanlığına yazılan 14 Haziran 
1985 tarih ve 430.303.2/2996 sayılı yazımız. 

c) Başbakanlığa yazılan 18 Haziran 1985 tarih 
ve 430.303.2/3065 sayılı yazımız. 

1.. Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından verilen ve tarafımdan cevaplandırılması is
tenilen yazılı soru önergesinin 1 inci maddesinde be
lirtilen «Atatüırik heykelleri yaptırma derneklerinin bu 
işlerden ıhadldî istismar gözetmeleri doğru mudur?» 
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konusu ilci (b) yazımızla cevaplandırılmış ve ilgi (c) 
yazımızla da Başbakanlığa bilgi sunulmuştu. 

2. Aynı önergenin 2 nci maddesinde yer alan 
«1980'den beri hangi ili vs ilçelerde veya müessese 
ve iböllüımlerinde Atatürk büst, heykel ve anıtları ya
pılmıştır? Bunlar kaçar TL.'ya mal olmuştur?» hu
susu incelenmiş ve Büyük Atatürk'ün anısı için 1980 
yılından 'beri memleketçimizin her köşesinde bakan
lıklar, valilikler, resmî ve özel kuruluşlar tarafın
dan büsıt, heykel ve anıt olarak toplam 9 429 adet 
eser yaptırıldığı ve 'bunlara 1 696 156 009 TL. har
candığı anlaşılmıştiır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırımı Akbulut 
İçişleri Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, öğ
retmenlerin ekonomik ve sosyal güvenceye kavuştu
rulmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/786) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

1. Okuma - yazma oranı düşük olan ülkemiz için 
en değerli meslek grubu öğretmenlerimizdir. Bugün
kü ekonomik koşullar içinde öğretmenlerimizin ko
numlarının önemi ile sahip oldukları sosyal ve eko
nomik güvenceler arasında bir denge olduğuna ina
nıyor musunuz? öğretmenler, ekonomik ve sosyal gü
vencelerine ne zaman kavuşacaklardır? 

2. öğretmenlerin nakil ve atamaları daha Önce 
mensubu olduğu derneklerin niteliklerine göre mi ya
pılmaktadır? 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre açığa 
alınan, daha sonra görevlerine iade edilen ancak bir 
türlü göreve başlatılmayan kaç öğretmen vardır? 
Açıkta beklemelerinin gerekçeleri nedir? 

4. Toplumun en onurlu görevini yapan öğretmen
lerimizin saygınlığının devamını sağlayıcı, onları öğ-
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rencilerle velilerin gözünde uzlaşılması ve karşılan
ması zor bir külfet görüntüsünden uzaklaştırıcı ne 
gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 19.12.1985 
Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 209.MEV. D. Bşk. 
Pln. Koord, Şb. (762)-

220514 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 6.12.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı 7/786-4898/18709 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın öğ
retmenlerin ekonomik ve sosyal güvenceye kavuştu
rulmasına ilişkin soru önergesi incelenmiş ve konu ile 
ilgili açıklama aşağıya çıkarılmıştır. 

1. öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal güven
ceye kavuşturulmaları mevcut imkânlann iyileştiril
mesi ile ilgili gerekli mevzuat çalışmaları sürdürül
mektedir. 

2. öğretmen atamalarında Başbakanlığın 26.11.1981 
gün ve ÖYGM-383-14141 sayılı genelgesi doğrultu
sunda yaptırılan güvenlik soruşturması sonucuna gö
re yapılmaktadır. Söz konusu soruşturma ile atama
sı yapılacak olan personelin Devletin bütünlüğüne 
yönelik herhangi bir eyleminin bulunup bulunmadı
ğı araştırılmakta olup, bunlardan illegal derneklerde 
bilfiil faaliyet gösterdiği Emniyet Genel Müdürlüğün
ce tespit edilen kişilerin atamaları yapılmamaktadır. 

3. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre göre
vine son verilen ve daha sonra görevlerine iade edi
len 554 öğretmen bulunmakta iken Başbakanlığın 
9.12.1985 tarihinde 573 personel daha bildirmesi üze
rine bu sayı 1 127'ye ulaşmıştır. 

Sıkıyönetim komutanlıklarınca sakıncalı durumu 
kaldırılan Bakanlığımız eski mensuplarının göreve alı
nıp alınmaması, kadro durumu ve diğer hususlar da 
dikkate alınmak suretiyle idarenin takdirine bağlı bu
lunmaktadır. Bu sebeple, Bakanlığımızda bu yöndeki 
çalışmalara devam edilmekte olup, kadro durumu ve 
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bu durumda olanlar hakkında yapılacak güvenlik so
ruşturması sonucunda, görevden ayrıldıkları tarihten 
itibaren bugüne kadar herhangi bir eylemin mevcut 
olup olmadığına bakılmak suretiyle uygun bulunanla
rın ataması yapılabilecektir. 

4. Tüm öğretmenlerimizin yükseköğrenim görme
lerinin sağlanması bilhassa Doğu illerimizde görev ya
pan öğretmenlerimize lojman sağlanması, başarılı öğ-
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retmenlerin ödüllendirilmesi, maddî imkânların artı
rılması gibi öğretmeni onurlandırıcı ve daha verimli 
çalışmaya teşvik edici çalışmalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve. 

Spor Bakanı 
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1986 Malî Yıllı Bütçe Kanunu Tasarısına Verlilen Oylatın Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayraik 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nıihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Halil Şıvgın 

Üye Sayısı : 400 
Oy verenler : 376 
Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 1 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

52 
15 
16 
8 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğtu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ASİ Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
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. AM Doğuşlu ' 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztektn 

BURDUR 
Necip Oğüzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 

Kemal tğrek 
Fahir Sabuniiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENÎZLt 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail ÜğdüL 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 

Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylah 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yıİmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kararan Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıtlma Mihri'baın Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentüfk 
Rüşitü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bahüç Sadi Abbasoğhı 
Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 
Yaşar Albayraik 
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M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüd«r 
Jamai'l Safa Giray 
Ömer Ferruh llter 
Metast Kaıfıfcaslıgil 
Altan Kavak 
R. Ercüment Kîonıu'kiman 
Leyla Yemday Kösieoğlu 
Turgut özal 
İbrahim Özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
ismet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pdhlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
tlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçüköğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulfoa'lim 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 llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

. MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin 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 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Teklin 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıöğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet KâraevTi 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çalkan 

(R.eddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacı oğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

| Sururi Baykal 

Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
H. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

I AYDIN 
I Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
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Kâmran tnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmut Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilrrti Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tiraü 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali Ihlsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
'Umren Aykult 
Salb'it Baltumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğluı 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vura1! Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Yılmaz önen 
Turgut SunaJp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız / 

Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

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 

KÜTAHYA 
A. Necati Kar&'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORİDU 
Ali Mazhar Haznedar -
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE) 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Banj Can 
Özer Gürbüz 

SWAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal öızdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazanaoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekimserler) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Demiz 
Feyzullah Yıldırır 

HATAY 
Abdurrahman Demürtaş 
M. Murat Sölkmenıoğlu 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

MUŞ 
Nazıni önder 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüsfaet Goral 
Osman Etgin Tipi 

CORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

(Oya Katılmayanlar) 

Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 

İSTANBUL 
Kemal özer 
İbrahim Ural 

IZM*P 
Durcan Emirbayer 

MANİSA 

İsmail Özdağlar 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA ;; 1 
BİNGÖL : il 
BURDUR : 1' 
İSTANBUL : 1 
İZMİR : 11 
MANİSA : 1 
NİĞDE : 1 
SAMSUN : 1 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Batjkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

• •«•» »•<* '!<<•• 
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Katma Bütçeli İdameler 1986 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasansına Verilen Oyların Sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

• 

> 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledsn Barlas 
Ahmet Remzi Çerçli 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
M< Şükrü Yüzbaşıoğm 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
îsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coskunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahdnkaya 
Halil Şıvgın 

^ye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
364 
217 
13.Ö 

İT 
28 

8 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AHİ Dizdaroğlu 
Sudi 'Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsdper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M, Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekün 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş * 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 

Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

DENİZLt 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

(DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

t 

-

İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akıif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARt 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Harnit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Faıttaa Mihribaın Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbraihim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbraihim Aydoğan 
Hikmet Biçentürk 
Rüşttü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğhı 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Akyünefc 
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Yaşar Albayrak 
M. Vöhbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Yâralaz thlsan Hastürk 
Ömer Ferruh îltter 
Mehmet Kafka&lıgil 
Aftan Kavak 
R. Ercümenlt KJonufcman 
Leyla YdnSay KöSeoğlu 
Tungult Özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdtemür Pehliıvan'oğlü 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol 'Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozlkır 
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 Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğhı 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş; 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 

f ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevke*'Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Ar ikan 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Teksin 

Necdet Calp 
NeUiman Elgin 
H« ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

. SİVAS 
t Mahmut Karabulut 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demic 
Osman Doğan 

I TEKİRDAĞ 

Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
ı Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

I TRABZON 
Eyüp A«ı!k 

j Fahrettin Kurt 
UŞAK 

Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

BALIKESİR 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BlTLlS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

(Reddedenler) 
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BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 

DENİZLİ 
Halil ibrahim Şahin 
tsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Malhmud Altunaikar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu , 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğku 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay Öney 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâil Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

.İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Yılmaz Önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan ~ 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hadit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğîu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK! 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekimserler) 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

EDİRNE 
S, Hüsamettin Konuksever 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

HATAY 
Abdurrahman Demiirtaş 
M, Murat Söllömenoftlu 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 

ANKARA 
Nejat Abdullah Resüloğlu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Otman Esgin Tipi 

| BALIKESİR' 
Fenni Islimyeli 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
I Mehmet Besim Göçer 
[ thsan Tombus. 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

İSTANBUL 
Sabit BaJtumlu 

| Kemal özer 

(Açık Üy 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 

Günseli özkaya 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Hayruiah Olca 
Işılay Saygın 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 

MANİSA 
İsmail özdağlar 

'elikler) 

1 1' 

i SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
ı Mehmet Kara 

Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
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1984 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Yerilen Oyların 
Sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barka 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
îsmet özarslan 
Hatan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlaâ Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 

Üye Sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz Oy : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
367 
227 • 
135 

4 
1 

25 
8 

(Kabul Edenler) 

1 Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

• ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Şerafettin Tokta* 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Atf Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu | 

1 Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoglu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
ilhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabunıiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

. 
DİYARBAKIR 

Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşed 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Mehmet Nünü Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır * 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 
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HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Dernlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metitı Ataman 
Fatoıa Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
tbrah'im Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Biccntürk 
Rüştü Kâzım Yüceden 

İSTANBUL 
BdbJç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B, Doğancan Afcyürek 
Yayar Albayralk 
Sabit Batumlu 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Yılmaz thsan Hastürk 
Ömer Fernıh Öıter 
Mehımıet KafkaslıgÜ 
Altan Kavak 
R. Brcümenıt Konukman 
Leyla Yemıiay Kösıeoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Jîülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkaa 
İsmet Kaya Erdem 
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Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pdhivanoğlü 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
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 
Tevfik Güneş 

KACAELt 
Osman Nuri Akyol 
Abdülhalim Araş 
Mustafa Baıtgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet' Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

23 . 12 » 1985 O : 2 

Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet tlhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sanoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşik Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SîlRTı 
Aydın Baran 
Rıza Teklin 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Tunan Soğancıoğhi 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kunt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
j Hüseyin Aydın Arvasi 

Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
I Mehmet Bağçecı 
j Mahmut Orhon 
J Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

ORDU 
Nabi Poyraz 
thsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök , 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Araan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Surun Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neriman Elgin 
H. İbrahim Karal -
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Ertuğrul Oökgün 

BALIKESİR 
Fenni tslimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
İsmet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetün 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mafomüd Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HATAY 
Tevfik Blal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özg«nç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kıasaroğlu 
Fertidun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Turgut Sumalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Tofctaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdülek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullaiı Çakırefe 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağeıen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
HaJifc Turgut Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mustafa Kemal Palaojüu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğüu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İta Vardai 
Muhteşem Vasıf Yücel 

801 — 



T. B. M. M. B : 53 23 s 12 1985 O : 2 

(Çekimserler) 

BURSA 
M, Kemal Gökçora 

DİYARBAKIR I EDİRNE I KASTAMONU 
Hayrettin Ozansoy | S. Hüsamettin Konuksever | Hüseyin Sabri Kesıkin 

(Geçersiz Oy) 

YOZGAT 
LuıtfuHiah Kayalar 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Nejat Abdullah Resuloglu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
t. Cenap Ege 

Halil Nüshet Goral 
Osman Esgln Tipi 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
îhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 

İSTANBUL 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Hayrulalh Olca 
Işılay Saygın 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

MANİSA 
ismail özdağlar 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğkı 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 
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Katma Bütçeli İdareler 1984 Malî Yılı Kesin hesap Kanun Taşanlarına verilen oylanın sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400' 
369 
227 
136 

6 
23 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamda özsoy 
Nihat Türker 
Muttafa Şükrü Yüzbafioğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğtu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutjay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakal oğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Sudi Nes/e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoglu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 

M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 

j A. Sabahattin Özbek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
tsmail Üğdül 

. F^AZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Atobuluıt 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
ismet Oktay 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
ibrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 
ihsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Haımiıt Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
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Hükmet Bicentüd: 
Rüşltü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Böhüç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B< Doğancan Akyürdk 
Ya^ar Albayrak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Engüd«r 
İsmail Safa Giray 
Yilmaz îhsan Hastürk 
Ömer Ferruh llter 
Mehımet Kafkaslıgil 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özafll 
îbırahim Özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Regit Ülker 
Fazıl Osman Yönsy • 

tZMÎR 
Vural Arikan 
îsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemıir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
tlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
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KASTAMONU 
Şaban Küçükoğîu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
tsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 

, Ziya Ercan 
: Altınok Esen 
. Nihat Harmancı 
: Kemal Or 
• Saffet Sert 
i Abdullah Tenekeci 
\ 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 

; Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener i ; Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emıiroğlu 

İ
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHıR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz . 
îhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz v 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Üyas Aktaş 
Muhlis Arikan 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

AMASYA ' 
Arsan Savaş ^rpacıoğlu 
Kâzın;' ipe;: 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 

StlRT 
I 

Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Tascıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet KaraeVli t 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp A$ik 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfuflah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veyıel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 

Necdet Calp 
Neriman Elgin 
Halil İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

(Redded 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Anif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

(Reddedenler) 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 
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AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Fenni îslimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demin 

BlTLÎS 
Rafet îbrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA, 
Mehmet Azizoğlu 
ismet Tavgaç 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

DENIZLI 
Halil ibrahim Şahin 
ismail Şeııgün 

DİYARBAKIR 
Mahmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sora Tirali 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

ÎÇEL 
Ali îhtsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Edip özssenç 
Durmuş Fükrı Sağlar 

İSTANBUL 
İmren Aykut 
Sabit Baıtumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğlu 
Feridun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 

j Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Fikret Ertan 
Yılmaz Önen 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezıt 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak. 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin öıdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer ilhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
T. Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

I SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yıfaıaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Enver ö^can 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 
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(Çekimserler) 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

MUŞ 
Nazmi önder 
\ 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Mehmet Erdal Durukan 

ANKARA 
Nejat Abdullah Resuloğİu 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Halil Nüshet Goral 
Osman Esgin Tipi 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 

İSTANBUL 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Hayrullah Oka 
Işılay Saygın 

MANİSA 
İsmail özdağlar 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

(Açık üyelikler) 

ANKARA 
BİNGÖL 
BURDUR 
İSTANBUL 
İZMİR 
MANİSA 
NİĞDE 
SAMSUN 

)>m<{ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1985 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GBNEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
luşların Kesinnesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı KesMıesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (DaJğıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S, Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
4.112.1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Ka'taıa Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 'Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

3 
SECİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
~ GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Göbgütfün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişMn 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözdü soru önergesi (6/424) 

15. — istanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkim Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — İstanbul Milletvekili Salbit Baıtumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — İstanbul Milletvekili Salbit Baitumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Alvni Gülerim, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul GÖkgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurraıhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ün, be

si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gö'kgün^ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen^ 
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayihan Çetin'in, Si
vas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milldtvekiii Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbântoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Hatay M'illötvdkili Muştala Murait Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkiin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydetmir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Hatay Milletvekili Abdurrah'man Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ye kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanfloğlu' 
nunk enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so-. 
ru önergesi (6/496) 

41. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'İn, is
tanbul - Sarıyer Karakolıundafci bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amilinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sailt Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanonu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
me iade edlilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesıi (6/502) 

44. — istanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — tsltanibul Milletvekili Feridun Salkır öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narln'in, Ta
rım - tş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/524) 
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I 49. — Konya Milletvekili Salbri Irmaik'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge* 
si (6/525) 

5Q. — Manisa Milletvekili AWdullaih Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa iline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü' soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili VeeÜhl Affiaklı'nıni Şan
lıurfa ili köylerine götürülecek olan hizmetlere ilif-
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili ismet Turhangirin, Ma
nisa iline yeni bir PTT binası yapüıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Eıtuğrul Gökgüntün, Ku-
I şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 

nedenine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — îstanlbul Milletvekilli İmren Aykut'un, i#yer-
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakarandan 
sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili AWdürraihman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilifk'in Maliye ve Gümrük Bakanından söz-. 
Iü aoru önergesi (6/537> 
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61. — Çorum Milletvekilli Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık (karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıidırmı'ın, 
Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

• 63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demk'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki ta'ban fiyatlarına 
'ilişkin Başıbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7> 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İSLER 
1. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 3 86) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. _ 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep MMetvekli Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
r i : 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

.Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet Özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtana tarihi :;• 11.12.1985) 

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak'lar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza -Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeni Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Rapom (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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