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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
âk! oturum yaptı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/798, 1/799, 3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sa
yısı : 499, 500, 510, 509) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Başbakanlık, 

Çevre Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; 

1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Ke-
sinhesaplan fca'bul edildi. 

12 Aralık 1986 Cuma günü saat 10.00'da toplan
mak üzere birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

iskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

KâJtlip .Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 12 . 1986 Cuma 

Teklif 
1. — İzmir Milletvekili Süha Tanık ve 6 Arka

daşının, 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserle
ri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/384) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1986) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Hinde hava kirliliğinin önlenilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/896,) (Başknalığa geliş tarihi : 11.12.1986) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Fatih 
Yetiştirme Yurdu'nun 'boşaltılması için Bakanlar Ku
rulunca karar alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/897) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.12.1986). 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Iz-
mir-Torbalı İlçesi Helvacı Köyünün içme suyu so
rununa İlişkin Tarım Orman 've Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1489) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.12.1986) 

»>»••« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekîli AbduUraliım Araş 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemâl Özbileıı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

UI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku
ruluşlar ve İdareler ve Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ve İda
reler Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları 499, 500, 
510, 509) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı . 

•BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Ma
lî Yılı Genel ve Katma Bütçeli- İdareler Kesinhesap 
Kanun tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programa göre, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı 'bütçesi ve kesinhesa'bı üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşların 

isimlerini okuyorum : 
Doğru Yal Partisi Gru'bu adına Sayın Ahmet 

Sarp. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Metin Balı-

bey. 

'Sosyaldemokrat Halkçı Parfii Gru'bu adına Sa
yın Tülay öney. 

Şahısları adına; lehinde Sayın Ayhan Uysal, aley
hinde Sayın Salih Alcan. 

Söz sırası Sayın Ahmet Sarp'ta; buyurun Sayın 
Sarp. (DYP sıralarından alkışlar.) 

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı Basmayanlar, 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

DYP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar
bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dev
let Planlama Teşkilatı 1987 yılı bütçesi üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etimek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Grubum ve şan
sım adına yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli mille'tveki'lileri; bir an için, 
devletimizin görevlerini ve amaçlarını 'hatırlayalım. 
Devletin amaçları ve görevleri arasında önemli bir 
konu da, kişilerin refah ve mutluluğunu sağlamak; in
sanın maddî ve manevî gelişmesinin şartlarını ha
zırlamaya çalışmaktır. Bu, plan ile ilgili bir madde
dir. Anayasanın 5 inci maddesinden 'bahsediyorum. 

ıDevlet, kişilerin refah ve mutluluğunu nasıl sağ
layacak? Bir defa, bu görev kime düşüyor? Devletin 
içinde en önemli organ 'hükümettir; yani iktidarlar 
bu görevi en başta sağlayacak bir organ oluyor. Ana
yasamızın 166 ncı maddesi, devletin bir Planlama 
Teşkilatı kurmasını öngörüyor. Bu teşkilatın görevi, 
istikrar içinde büyüme ve kalkınma sağlamak; an
cak, bu kalkınma ve 'büyüme, dengeli ve uyumlu 
olacak. 

Şimdi bakalım, iktidar, 1983 yılı Aralık ayından 
<bu yana, üç yıl içinde, Türkiye'de kişilerin mutluluk 
ve refahını artırıcı, istikrar içinde bir büyüme sağla
mış mıdır? 

Evvela istikrar kavramı üzerinde durmak lazım; 
istikrar ne demektir? 

Türk tarihinde, cumhuriyet tarihi içinde istik
rarlı dönemler yaşadık; istikrar içinde büyüme de 
oldu. 1931 - 1939 yılları arasında Türkiye'de devlet 
eliyle istikrar içinde büyüme olmuştur; o dönemde, 
istikrarın göstergeleri olarak bilinen enflasyon sıfır
dır, Merkez Bankasının banknot miktarı, emisyon 
hacmi 100 milyon Türk Lirası civarındadır ve bu yıl
lar arasında hiç para bâsılmamıştır. Dolar, 1 Türk 
Lirası mertebesindedir. 1931 yılında da 1 Türk Lirası, 
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1939 yılında 1 Türk Lirası mertebesindedir. Altının 
değeri 1931 - 1939 yılları arasında 10 Türk Lirası
dır. 

ISonrâ biliyorsunuz İkinci Cihan Harbi olmuş, is
tikrar bozulmuştur. Nihayet 1950 - 1955 yılları ara
sında bir istikrar (görüyoruz. Daha sonra 1963 yılında 
plan dönemi başlıyor. 

1963 - 1970 yılları arasına bakalım, göstergeler 
ne gösteriyor acalba : 1963 yılında dolar 9 lira, 1970' 
de dolar 13 lira. 1963 ve 1970 yılları arasında, 1963 
yılı toptan eşya fiyatları endeksi 100 olarak gösteri
lirse, 1970'lerde, yedi yıl içinde yüzde 40 - 50 merte
besinde bir artış var. Demek ki, fiyatlarda yüzde 50 
mertebesinde 'bir artış var iken dolar bazında, ise, 
yüzde 40 mertebesinde bir artış görüyoruz. Altının 
değeri ise, bir altın 100 Türk Lirası mertebesinde 
oluyor. 

Şimdi gelelim 1983 - 1986 yıllarına : 1983 yılı 
Aralık ayında iktidar 1 doları 270 lira olarak aldı; şu 
anda dolar 770 lira. 1 Markı 100 Türk Lirası olarak 
aldı; şu anda 1 mark 380 Türk Lirası mertebesinde. 
1963 yılındaki toptan eşya fiyatları endeksine bakar
sak ve bunu 100 olarak kabul edersek, 1983 yılı Ara
lık ayında toptan eşya fiyatlan endeksi 6 500'dür. 
6 500 rakamı şimdi nedir biliyor musunuz değerli mil
letvekilleri? Bu rakam şimdi 16 bin olmuştur. De-
mekki, toptan eşya fiyatları endeksindeki 6 500 ra
kamı 16 bin olmuş. Görüyorsunuz ki, üç yıl içinde 
Ibütün göstergeler üç katı artmış. Halbuki daha evvel 
istikrarlı bir dönem olarak misal verdiğimiz 1963 -
1970 yılları arasında; yani yedi yılda yüzde 50 mer
tebesinde artışlar görülüyor. 1963 - 1970 yılları ara
sında, göstergelerde yüzde 50 artış olmasına rağmen, 
Ibüyüme de > istikrar içinde olmuştur. Yani, büyüme 
oranları yüzde 6-7-8 oranlarında olmuştur. 

1983 - 1986 yıllarındaki büyüme hızına bakacak 
olursak : 1984 yılında büyüme yüzde 5,9; 1985 yı
lında yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiş ve 1986 yılında 
da yüzde 7,9 olacağı söyleniyor; ama bize göre bu, 
istikrar içinde büyüme değildir; dengelerin bozuldu
ğu ve gelir dağılımında bozulmaların olduğu bir bü
yümedir. Daha doğrusu, devletimizin amaçları ara
sında en önemlisi olan, kişilerin mutluluğu, insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi konusunda, 
son üç yıl içinde göstergeler iyileşmeye doğru değil, 
ıkiötüye gidişi göstermektedir. Biraz da bu konuda bil
gi arz etmek isterim : 

Gerçi, Sayın Başbakan bu kürsüden, gelir dağı
lımı konusunda son yıllarda bir araştırma olmadığını, 

Profesör Merih Celasun tarafından yapılan araştır
manın ancak 1983 yılma kadar olduğunu ifade etti
ler. Doğrudur; Sayın Profesör Merih Celasun'un bu 
araştırması 1973 - 1983 yılları arasını kapsamakta 
ve gelir dağılımının 1977'den sonra bozulduğunu gös
termektedir. 

Şimdi, başka göstergelerle, gelir dağılımının son 
üç yılda nasıl bozulduğunu siz değerli milletvekilleri
ne arz etmek istiyorum. Kişilerin mutluluğunu' ifade 
ettiğimizde, gayet tabiîdir ki, milletimizin büyük ço
ğunluğunun gelirinin iyileştirilmesi; yani, refahının 
düzeltilmesi anlaşılmaktadır. Bu büyük kitleler kim
lerdir? İşçiler, memurlar ve bunların emeklileri ile 
esnaf ve çiftçi dediğimiz gruplardır. İktidar da bu 
grupları «ortadirek» diye tarif ederek, hükümet prog
ramında bu grupların gelir düzeylerinin düzeltileceği
ni ifade etmiştir. 

Şimdi, bu gelir dağılımının nasıl olduğuna baka
lım. Evvela faiz konusuna bakalım : Son yıllarda ça
lışanların ücretleri millî gelir içinde azalarak, faiz, 
rant ve kâr oranı büyümüştür. Bunun örneğini büt
çeden de görüyoruz değerli milletvekilleri. Görüş
mekte olduğumuz bütçe, biliyorsunuz 11 trilyonluk 
bir bütçedir; klasik tarife göre bu, 13 trilyonluk bir 
bütçedir. Bu bütçe içinde, faize 2 trilyon 265 milyar 
Türk Lirası verilmektedir; yani, faiz gelirleri bütçeye 
de yansımıştır. Çünkü, devlet açığını borçla karşıla
makta ve gayet tabiî ki, bu borcun faizi bütçeye de 
yansımaktadır. Demek ki, parası olan kimseler faiz
den gelir elde etmektedir. Bu da, gelir dağılımını pa
rası olanlar lehine düzeltici; ama parası olmayanlar 
aleyhine bozucu en basit bir faktördür. 

Diğer bir faktörü müsaade ederseniz izah ede
yim : 1970'lerde -özellikle 1977'lere doğru- herhangi 
bir memur emekli olduğunda, emekli ikramiyesi ile 
bir daire satın alabiliyordu. Yine, bir işçi emekli ol
duğunda iyi bir daire satın alabiliyordu; hatta işçile
rin durumu memurlardan daha iyi idi. Şu anda her
hangi bir memur veya işçi emekli olduğunda, değil 
bir daire, bir dairenin belki kapısını alabilecek du
rumda; yani emekti ikramiyelerinin mertebesi olduk
ça düşmüştür. 

Yine, gelir dağılımına ait başka göstergelerden 
bahsetmek istiyorum : Gelir dağılımının, toplumun 
yüzde 20'sinin gelirinin iyileştiğini gösteren .gösterge
lerden birisi de, son yıllarda otomobil satışlarının 
artmasıdır, özellikle 1980, 1981, 1982 yıllarında dü
şen otomotiv endüstrisinin özellikle otomobil kesimi, 
1984, .1985 ve bilhassa 1986 yılında rekor düzeye 
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çıkmaktadır. Türkiye tarihinde görülmemiş rakam
lara ulaşmaktadır, ©ir zamanlar 20 bine kadar düşen 
otomobil sayısı, şimdi 70 - 80 bine kadar çıkmakta
dır. O halde, muayyen bir kesimin geliri iyileşmekte
dir. 

Gelelim çiftçilerin durumuna : Biliyorsunuz de
ğerli .milletvekilleri, 1970'lerde ve bilhassa 1970'ler 
sonuna doğru Türk çiftçisi 500 bin traktör sahibi ol
muştur. 500 bin. traktörü muhafaza edebilmek için, 
senede 50 bin traktörü Türk çiftçisinin satın alması 
lazımdır; yani elindeki 500 Ibin traktörü sağlam bir 
şekilde çalıştırabilmek için, yüzde 10'unu yenilemesi 
icap eder. Ancak, özellikle son yıllarda görüyoruz ki, 
traktör üretiminde düşmeler olmuştur. Bir zamanlar 
yıllık 60 bin mertebesinde üretilen traktör, 1986 yı
lında 20 binlere düşmüştür; ayrıca traktör fabrikaları 
da kapanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 

Demek ki, istikrar içinde büyümeyi ve gelir da
ğılımını düzeltici plan, son yıllarda bir şey getirme
miştir. 

Diğer bir konu, planın dengeli ve uyumlu olması 
konusudur. Plan, tarım ve sanayide üretimi artırıcı 
tedbirler manzumesidir; evvela tarımda üretim arta
cak ve bu tarım ürünleri sanayide işlenecek ve üre
tim artacak... Bunların, gayet tabiî ulaştırma ve tica
ret hizmetiyle faydalarının artırılması icap eder; yani 
ulaştırma, haberleşme ve ticaret, sanayi ve tarımın 
bir fonksiyonudur. Mallar üretilecekki taşınabilsin, 
mallar dalha çok üretilmeüdirki ticareti yapılab'ilsin. 

Son yıllarda ne görüyoruz? Biiiyorsunuzki değerli 
milletvekilleri, iktidar, sanayide devlete yer verme
mektedir. Doğrudur bu ama, gerice kalmış yöreler
de, hükümet programında biliyorsunuz «Devlet sa
nayiye de girecektir» denilmesine rağmen, maalesef 
son üç yılda, gerice kalmış yörelerde, özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da devletin sanayi kesimin
de bir fabrika veya buna benzer bir şey yaptığını 
görmemekteyiz. 

Altyapı yatırımları yapılmaktadır, bunu biliyoruz. 
özellikle otoyollar, barajlar yapılıyor; ama bu, den
geli ve uyumlu olmalı dedim. Şimdi, sanayi sektörün
deki gelişmeyi bu iktidar özel sektöre bırakıyor, özel 
sektörü de bu konuda teşvik etmelidir ama, gelin gö-
rünki hükümetin para ve kredi politikası, özel sektö
rün yatırım yapmasını engellemektedir; teşvik etmek 
şöyle dursun, özel sektörü caydırmaktadır. Bunu de
taylı olarak anlatmak isterim; ama vaktim pek müsait 
değil. Vakit kalırsa bunu izah edeceğim. 
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Demekki, yatırımlarda dengeli ve uyumlu bir ge
lişme göremiyoruz. 

Şimdi, plan ve programlar; Biliyorsunuz Beş Yıl
lık Plan Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti; bu 
(Beş Yıllık Plan bir kanundur. Bu kanuna iktidarın 
uyması icap eder; çünkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin emridir. Planlar uygulanmak için yapılır. 
Şimdi, bu Beş Yıllık Planının uygulanıp uygulanma
dığı hakkında da bazı örnekler vermek istiyorum. 

Birinci örnek-, 1986 yılı için ıkamu yatırımları ara
sında mahallî idarelere 234 milyar liralık yatırım ön
görülmüş. Yani, belediyeler 234 milyar liralık yatı
rım yapacaklar; ama 1986 yılında belediyelerin 620 
milyar liralık yatırım yapmış olduğu gözüküyor. Hü
kümetin bize dağıttığı yıllık ekonomik raporlarda 
bunu görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, yüksek bilgilerinize arz 
ediyorum, planda öngörülen 200 milyar liralık bir 
rakam, sene sonunda 600 milyar lira olursa, bu nasıl 
plan olur? Yüzde 300 büyüme... Yani yüzde 1 0 - 1 5 
sapma olabilir ama, yüzde 300 sapma plansızlık ve 
keyfîlik demektir, plan uygulanmıyor demektir. 

• Şimdi diğer bir örnek arz edeceğim değerli mil
letvekilleri : Ulaştırma sektörü -biraz evvel de arz 
ettiğim gibi- tarım ve sanayinin bir fonksiyonu olan 
bir sektördür. Ulaştırma için 19811 yılında 10 yıllık 
bir ana plan yapılmış ve bu ana plan 1982 yılında 
Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir. Bu Beş Yıllık 
'Kalkınma Planı, ulaştırma sektöründe o 10 yıllık 
planı esas almıştır. İBeş Yıllık Plan içinde denmekte
dir ki : «10 yıllık ulaştırma ana planını aynen uygu
layacağız». 

Şimdi, ulaştırma ana planı uygulanmış mı, baka
lım. 

Ulaştırma ana planı, karayolları, demiryolları, 
havayolları, deniz ulaşımı arasında bir koordinasyon 
sağlamak için yapılmış bir plan. Burada karayolla
rına bir pay veriliyor, demiryolları sektörüne bir 
pay veriliyor, denizyolları sektörüne de birer pay ve
riliyor. Şimdi bu plan, 1981 yılı fiyatları ile 2 tril
yonluk bir yatırımı öngörüyor değerli milletvekille
ri. Bu 2 trilyonluk yatırımın içinde 700 milyar lirası 
demiryollarına, 1 trilyon 100 milyar lirası karayolla
rına, 200 milyar lirası da denizyolları ve havayolla
rına tefrik edilecek. Demek ki, karayollarının payı 
1 trilyon 100 milyar lira, demiryollarının payı ise 
700 milyar liradır. 

Ulaştırnıa ana planı, Türkiye'de 1983 - 1993 yıl
ları arasında yeni demiryolu yapımı olarak bir tek 
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demiryolunu öngörüyor; önemli bir demiryolu olan 
Sincan - Arifiye demiryolu. Ayrıca bir de Aliağa -
Menemen arasında küçük bir demiryolu ile yine kü
çük bir varyant olarak, Nusaybin'den Irak'a giden 
demiryolunun, Suriye'den geçmeyecek ve fakat Tür
kiye hudutları içinden geçecek şekilde bir varyant 
yapılmasını da öngörüyor. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz ki, demiryo
lu projesi bir tek önemli projeyi kapsıyor, o da Sin
can - Arifiye demiryolu. Bunun 1981 yılı fiyatlarıyla 
proje bedeli 170 milyar Türk Lirasıdır. Demiryolu 
sektörüne ayrılan paranın önemli bir kısmını Sin
can - Arifiye demiryolu kapsıyor. Bunu, bugünkü de
ğerlere, dalha doğrusu 1987 yılı fiyatlarına getirirsek, 
bunun değeri 1 trilyon 200 milyar lira yapıyor. 

Ulaştırma ana planını uygulayacağını söyleyen 
iktidar, bu projeden vazgeçiyor. Yani, 'bugünkü de
ğerleriyle 1 trilyon 200 milyarlık projeden vazgeçi
yor. Bu, Ulaştırma ana planının rafa kaldırılması 
demektir; çünkü bir tek demiryolu yapımı öngörü
yor. Bu ulaştırma ana planı bir kişi tarafından ya
pılan bir plan değil, bu planın arkasında, 1970 - 1980 
yılları arasında, bütün devlet teşkilatlarının emeği var
dır; Bayındırlık Bakanlığının emeği vardır, Ulaştırma 
Bakanlığının emeği vardır, Genelkurmay Başkanlığı
nın emeği vardır, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının emeği vardır ve bütün bunların koordinatör
lüğünü Devlet Planlama Teşkilatı yapar. Ve yine bu 
Devlet Planlama Teşkilatının başında, -1981 yılında-
bu ana planın yapılmasını emreden kişi, o zamanki 
Başbakan Yardımcısı Sayın Turgut özal'dır. İyi bir 
iş yapmıştır, Ulaştırma ana planını yaptırmakla. Bu 
ana planı 1982 yılında da kabul ettirmiştir. Türkiye' 
de ilk defa, ulaştırma sektöründe bir ana plan ya
pılmıştır; ama şimdi görüyoruz ki, bu ana planın 
önemli bir kısmı kaldırılmakta, onun yerine, 1983 -
1993 yılları arasında öngörülmeyen karayolları yapı
mı ithal edilmektedir. 1983 - 1993 yıllarını kapsayan 
10 yıllık ana planda öngörülen otoyollar şunlardır : 
Edirne - istanbul, Istanvul civarı - İzmit, İzmit - Sa
karya, Adana - Mersin, Adana - İskenderun. Şimdi 
görüyoruz ki, otoyollar lehine bir denge değişikliği 
getiriliyor. 

Bunlar olabilir; ama planı değiştirir, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunarsınız, kabul edilir ve on
dan sonra olur. Yoksa, Sayın Bayındırlık Bakanının, 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarıyla eğer 
'bu plan değiştirilirse, o zaman yine bir keyfîlikle 
karşı karşıya kalmış oluruz. Çünkü, Sayın Bayındır

lık Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda sayın mil
letvekillerinin bu konuda sordukları suallere verdik
leri cevapta, dünyada demiryollarının söküldüğünü; 
;şte, İngiltere'de ışu kadar, Almanya'da bilmem ne 
kadar demiryolu söküldüğünü misal olarak veriyor 
ve bu nedenle «Demiryolları rantabl değildir. De
miryollarında taşıma maliyeti ülkede daha yüksek
tir» diyor. 

Bunlar hesap kitap meselesidir. Ulaştırma ana pla
nını getirmedim; çünkü çok kalın bir kitap ve taşı
ması da oldukça zor. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
bu hizmetler sadece bir mühendislik hizmeti değil; 
ekonomik birtakım dokümanların yıllarca emek ve
rilerek, fizibilite etütleri yapılarak hazırlanmış, bir 
ana plana bağlanmış hizmetlerdir. Böyle afakî, ob
jektif olmayan görüşlerle, ana planın bu şekilde sap
tırılması doğru değildir kanaatindeyim. Bu konuda 
Sayın Barbakandan, hükümetten bilgi almak isterim 
değerli milletvekilleri. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu konu
da şimdilik vereceğim izahat bundan ibarettir. Dev
let Planlama Teşkilatının bütçesinin ülkemize hayırlı 
olm'asını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (TJYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Metin 
BaUbey; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA METİN BALIBEY 
(Afyon) — Sayın Baişkân, yüce Meclisin sayın üye
leri; Anavatan Grubu adına, Devlet Planlama Teş
kilatı bütçesi hakkında görüşlerimizi sunmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Ülke kaynaklarının bir plana bağlı olarak yürü
tülmesi ve dolayısıyla kalkınmanın genel olarak rea-
lize edilmesi görevi, 30 Eylül 1960 tarihinde yürür
lüğe giren 91 sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet 
Planlama Teşkilatına verilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatının igörev ve yetkileri, 
bilahara, 18.6;1984 tarihinde çıkarılan 223 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiş
tir. Bu düzenlemeye göre, Devlet Planlama Teşkila
tımın görev ve yetkilerini şu şekilde sıralamak müm
kündür : 

1. Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her tür
lü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edile
cek iktisadî, sosyal ve kültürel politikaları ve hedef
leri tayinde hükümete müşavirlik yapmak. 
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2. Bakanlıklar ve kamu kurum ve . kuruluşları
nın iktisadî, sosyal ve kültürel politikalarını ilgilen
diren faaliyetlerinde koordinasyon temin etmek için 
görüş ve tekliflerde bulunmak ve bu hususlarda mü
şavirlik yapmak. 

3. Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleş
tirecek uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık prog
ramları hazırlamak:; kalkınma planlarının ve yıllık 
(programlarının başarıyla yürütülebilmesi için ilgili 
'kurum, kuruluş ve mahallî idarelerin kuruluş ve iş
leyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve tekliflerde bu
lunmak. 

4. Kalkınma planlarının ve yıllık programların 
uygulanmasını takip ve koordine etmek, değerlendir
mek ve gerekli hallerde planda, yıllık programlarda 
usulüne uygun olarak değişiklikler yapmak. 

5. Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin 
plan ve yıllık programlarının hedef ve gayelerine uy
gun 'bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim ede
cek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı ta
kip etmek. 

6. Kalkınmada öncelikli yörelerin, daha hızlı şe
kilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif 
etmek, uygulamayı izlemek, koordine etmek. 

7. Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke 
ve hedeflere uygun olarak, milletlerarası ekonomik 
kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas 
ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tek
liflerde bulunmak. 

iSayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
lbu görevleri başta müsteşarlık ve üç müsteşar yar
dımcılığına bağlı bulunan 10 başkanlık ve bunlara 
bağlı olan çeşitli teknik ve yardımcı birimler vasıta
sıyla yürütmektedir. Bu başkanlıklar, İktisadî Planla
ma, Sosyal Planlama, Koordinasyon, Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Teş
vik ve Uygulama, Yabancı Sermaye, Müsteşarlık 
Araştırma Grubu, Serbest Bölgeler, İslam Ülkeleri 
Ekonomik İşbirliği başkanlıklarıdır. 

Şim'di kısaca bu başkanlıkların temel görevlerin
den de bahsetmek istiyorum : 

'İktisadî planlama Başkanlığı : Uzun vadeli plan
lar, yıllık programlar, finansman ve sektör prog
ramlarıyla ilgili olarak gerekli araştırmaları yapmak 
ve buna göre kalkınma planlarıyla yıllık programları 
hazırlamak, gerektiğinde bunlarla ilgili değişiklikleri 
belirlemek ve böylece ekonomik politikaların genel 
gidişini takip etmek görevleriyle teçhiz edilmiştir. 
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Buna göre başkanlıkça, kalkınma planlarına esas ola
cak model çalışmaları, ekonominin genel gidişi hak
kında rapor çıkarılması, ' desteklemeye tabi olacak 
ürünlerin tespiti, ödemeler dengesinin aylık raporlar 
halinde izlenmesi, bütçe uygulamaları ve kamu ke
simi dengesinin çıkarılması gibi konularla birlikte, 
çeşitli ekonomik araştırma çalışmaları da sürdürül
mektedir. 

iSosıyal Planlama Başkanlığı : Ülkenin sosyal ve 
kültürel problemlerini incelemek, bu problemleri çö-
zehilecek uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık 
programları hazırlamak, gerektiğinde sosyal yapının 
gidişine göre plan ve programlarda değişiklik yapa
rak ülke kalkınmasına yardımcı olmakla görevlidir. 

Bu başkanlığın üzerinde çalıştığı konular ise kı
saca şöyledir : Çıraklık ve meslekî eğitim konusu
nun hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi için mü
şavirlik, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu, 
Toplu Kanut Kanunu uygulamasının yaygınlaştırıl
ması, sabit gelirlilere mülk, konut edindirme proje
lerinin hazırlanması, Sosyal Sigortalar Kurumlarının 
yeniden düzenlenmeleri, sağlık sisteminin yeniden dü
zenlenmesi için projelerin hazırlanması ve belediye
lere aktarılan kaynakların yatırıma dönüştürülmesi 
gibi proje çalışmaları devam etmektedir. 1987 yılın
da yıllık program tedbirlerinin uygulamaya geçiril
mesinde kuruluşlara müşavirlik, başlamış olan araş
tırmaların tamamlanması ve altıncı altyapı çalışma
larının devamı ile ilgili faaliyetler devam edecektir. 

Koordinasyon Başkanlığı : Ülke kalkınmasını sağ
lamak üzere hazırlanmış bulunan plan ve yıllık yatı
rım programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu 
konularda ortaya çıkan darboğazların giderilmesi su
retiyle, mevcut plan ve programlara işlerlik kazan
dırılması başkanlığın temel görevleri arasındadır. 

Bütün kamu fonları hakkında fon idarelerinden 
alınan bilgiler derlenmiş, plan ve programların uy
gulanmasında darboğaz teşkil eden mevzuatın ayık
lanması için, özel bir ihtisas komisyonu kurulmuş 
olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılmakta 
olan dış proje kredileri periyodik raporlarla izlen
mektedir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı : Kal
kınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit et
mek, bölgeye götürülecek yatırım projelerinin yer 
seçimine esas teşkil edecek görüşü vermek, bu gaye 
ile gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, hizmet-
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lerin programlanmasına ait koordinasyonu sağlamak 
ve değerlendirmekle görevlidir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı : Türki
ye - AET ilişkilerinin ülke ekonomisine yararlı, dü
zenli ve müessir bir şekilde yürütülmesi için, gerekli 
incelemeleri yapmak, bu konuda uygulanacak poli
tika ve hedeflerin tespitine yardımcı olmak ve ilgili 
kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak 
gibi görevleri vardır. 

Bu görevler doğrultusunda, başkanlık tarafından 
1986 yılı başlarında, Türk sanayiinin AET sanayii 
karşısında rekabet imkânlarını araştırmak üzere bir 
özel ihtisas komisyonu kurulmuş, kurulan bu komis
yon 100'ü aşkın komite halinde çalışmalarına baş
lamış olup, yıl sonuna kadar bu çalışmaların bitiril
mesi beklenmektedir. Ayrıca, AET IBaşkanlığığınca, 
diğer bakanlık ve ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 
Türk işçilerinin serbest dolaşımı konusunda da kap
samlı bir çalışma yapılmaktadır. 

Teşvik ve Uygulama Daire Başkanlığı: Kalkınma 
plan ve programlarında belirtilen temel politika ve 
ilkeler doğrultusunda yatırımların, ihracatın ve döviz 
kazandırıcı hizmetlerin yönlendirilmesi konularında 
öngörülen teşvik Ve tedbirleri uygulamak, takip et
mek ve değerlendirerek gerekli koordinasyonu sağla
mak bu başkanlığın temel görevidir. 

Teşvik uygulamaları, yatırım ve ihracat teşvikleri 
olmak üzere iki kısımdadır : 

Yatırım teşvikleri : 1986 yılı ilk altı aylık döne
minde, 1985 yılı dönemine göre, gerek teşvik belgesi 
adedi, gerekse toplam yatırım tutan açısından yatı
rım teşviklerinde önemli artışlar olduğu izlenmekte
dir. 

1985 yılı ilk altı aylık döneminde verilen teşvik 
belgesi sayısı 871, yapılması öngörülen yatırım tu
tarı ise 910 milyar iken; 1986 yılının ilk 6 aylık dö
nemindeki teşvik belgesi sayısı 1 381'e, yatırım mik
tarı ise 3 trilyon 448 milyar 500 milyon liraya yük
selmiştir. Yine 1986 yılının ilk altı aylık döneminde 
verilen teşvik belgeleriyle, öngörülen yatırımların bü
yük bir bölümü imalat sanayii ve hizmetler sektörü 
ile ilgili bulunmaktadır. 1986 yılında imalat sanayii
nin toplam içindeki payı yüzde 27,7; hizmetler sek
törünün ise yüzde 58,3'tür. Verilen teşvik belgelerinin 
tutar olarak yüzde 60'ı özel sektöre, yüzde 40'ı ise 
kamu ve belediyelere aittir. 1980 yılında başlatılan 
ekonomik istikrar tedbirleri ile ihracatı teşvik ted
birlerinin etkin bir şekilde uygulamaya geçilmesiyle 
ihracatımız yapısal olarak değişmiş; sanayi ürünleri 

ihracatının, toplam ihracat içindeki payı yüzde 75'e 
ulaşmıştır. İhracatı teşvik kararıyla teşvik politika
sında bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesiyle, 
döviz tahsisleri ve bunlar karşılığında alınan ihracat 
taahhütleri önemli gelişim içinde bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hazine 1986 sonunda top
lam döviz tahsisleri 1 milyar 97 milyon 500 bin do
lara ulaşmış; aynı dönemde düzenlenen 1 198 adet 
ihracatı teşvik belgesi ile yapılmış bulunan döviz tah
sisleri karşılığı alman ihracat taahhütlerinin yüzde 
87,7'si döviz tahsisleri, yüzde 12,3'ü ise geçici ithal 
talepleriyle ilgilidir. 

Yabancı Sermaye Başkanlığı : Bu Başkanlığın te
mel görevi, yabancı sermayeyi teşvik etmek ve ülke
ye girişini kolaylaştırmak üzere çeşitli tedbirleri al
mak ve bu alanda izlenecek ilke ve politikalara yar
dımcı olmaktır. Son yıllarda uygulanan ekonomik 
istikrar tedbirleri ile Türkiye'de yabancı sermaye ya
tırımlarının artırılması öngörülmüş ve gerekli hukukî 
düzenlemeler sonucunda, yabancı sermayeli firmala
rın karşılaştıkları problemlerin giderilmesinde önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. 

1979 yılı sonunda, ülkemizde faaliyet gösteren ya
bancı sermayeli şirket sayısı 91 iken, 1986 yılı Eylül 
ayı sonu itibariyle, 6224 sayılı. Kanunla, Sermaye 
Çerçeve Kararına göre faaliyet gösteren şirket sayısı 
535'e çıkmıştır. Yine, 1979 yılı sonu itibariyle faali
yet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin toplam ser
mayesi 8,5 milyar Türk Lirası iken, bu rakam 1984 
yılında 254,8; 1985 yılında 464,9; 1986 yılı Eylül 
ayı sonu itibariyle ise 630,3 milyar Türk Lirasına 
ulaşmıştır. 

Son yıllarda yabancı sermaye konusunda teşkilat 
ve mevzuat yönünden yapılan düzenlemelerin olum
lu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Nitekim 1979 
yılı sonuna kadar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununa göre yurdumuza gelen yabancı ser
maye miktarı 228 milyon dolar olmasına mukabil, 
1984 yılında portföy, tevsi ve yeni yatırım olarak 
izin verilen yabancı sermaye miktarı 271 milyon do
lar, 1985 yılında 234,5 milyon dolar ve 1986 yılı Ey
lül sonu itibariyle de 232 milyon dolara ulaşmıştır. 

Devlet Planlama Müsteşarlığının kuruluş, görev 
ve yetkilerini yeniden düzenleyen 223 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname çerçevesinde, araştırma, etüt, 
proje tetkiki gibi işler yapmak ve yaptırmak gayesiyle 
müsteşarlık bünyesinde, Müsteşarlık Araştırma Grubu 
Başkanlığı kurulmuştur. Araştırma çalışmalarının 
makro seviyede ele alınıp değerlendirilmesi, plan ve 
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programların hazManmaısmda kullanılması esas he
deftir. Müsteşarlık Araştırma Grubunca ihalen 19 
proje yürütülmektedir. Bu projeler; Çukurova Böl
gesi Şehir Kalkınma Projesi, Güney Anadolu Proje
si!, Osmanlı Mühimme Defterleri Arşivleri Transkrip
siyonu Araştırma Projesi, çimento sanayii, gübre sek
törü, selüloz ve kâğıt sanayii, tekstil selktörü, reha
bilitasyon projeleri ile Türkiye'de rüzgâr enerjisin
den yararlanma (imkânları, Kamu İktisadî. Teşebbüs
lerinin -'özeUeştirilmesli Masıter. Pılanı, KİT reformu, 
Yaş Meyve - Sebze Projesi, Tarım Satış Kooperatif
lerinin Rehabilitasyonu, İller Bankası Reorganizas-
yon Projesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Geliştirme 
Projesi, Türkiye Kömür İşletmeleri ve ©ağlı Kuru
luşları Reorganlizasyon Projesi, kimya sanayii en
vanterinin çıkartılması, ihracat sigortalanması, kre-
dilendürilımesi, geliştirilmesi,- yüksek teknoloji mer-
kezlerimin kurulması, Türk mühendislik ve müşavir
lik hizmetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi ile 
üıgüU düzenlemelerdir. 

Türkiye'de 1927 yılında Serbest Mıntıka Kanu
nunun kabul edilmesiyle 'başlayan serbest 'bölge kur
ma çalışmaları, 1953 yılında çıkarılan 6209 sayılı Ka
nun dile dıevam ettirilmek istenmiş, ancak bu kanun
lar çerçevesinde İstanbul ve İskenderun'da yapılan 
teşebbüsler, gerek dış ekonomik konjonktürün uy
gun olmaması ve gerekse ıbu kanunların, sadece sı
nırlı bazı faaliyetlere müsaade etmiş olmaları gibi 
nedenler ile başarılı olamamıştır. Bu yüzden, serbest 
bölgelerin bir an önce kurulabilmesi açısından, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Plan
lama Müsteşarlığı bünyesinde Serbest Bölgeler Baş
kanlığı teşkil edilerek 6 Haziran 1985 tarih ve 3218 
sayılı Yeni Serbest Bölgeler Kanunu çıkartılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ihracatı artırmak amacıyla 
serbest bölge kurma ve ıbu bölgelerdeki yerli ve ya
bancı yatırımcıları teşvik etme düşüncesi ile hazırla
nan yeni kanun, ihtiva ettiği birçok yeni hüküm sa
yesinde bölgelerde asgarî ölçüde 'bürokratik forma
liteleri ile süresiz vergi 'bağışıklığından yararlanmak 
suretiyle çalışmalarını, konvertibil dövizler ile işlem 
yapılmasını ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinas
yon Kurulunca uygun görülecek her türlü sınaî, tica
rî ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini müm
kün kılmaktadır. 

Ülkemizde halen Antalya ve Mersin'de ticarî 
amaçlı, Adana Yumurtalık (ile İzmir-Nemrut'ta • da 
sınaî amaçlı olarak kurulacak serbest bölgelerin yer 
ve sınırları belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Antalya ve Mersin serbest bölgelerine ait yönetme
likler çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. Bölgelerin 
altyapı 'inşaatlarının bir kısmı işletmeye açılacak ha
le getiriilımüş, faaliyet gösterecek firmaların bölgeler
deki yerleşim yerleri belirlenmiş ve yapılacak bina 
ve tesislerin tabi olacakları esaslar tespit edilerek 
firmalara bldirikniş'tir. 1986 yılı sonunda fiilen (iş
letmeye açılacak olan bu bölgelerin altyapı inşaat
ları, 1987 yılının ikinci yarısında tamamlanmış ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında Fas'ta yapılan 
Dördüncü İslam Zirvesinde,- Cumhurbaşkanımız Sa
yın Kenan Evren'in, İslam Ülkeleri Ekonomik İşbir
liği Başkanlığına seçilmesiyle, Türkiye, İslam' ülke
leri arasında çak taraflı ekonomik işbirliği faaliyet
lerinde çok önemli bir rol üstlenmiş bıılunmaktadır. 
tSEDAK'ın koordinasyon ve sekreterya hizmetleri, 
Devlet Planlama Müsteşarlığı bünyesinde kurulan 
tsiam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığı tara
fından yürütülmektedir. 46 İslam ülkesinin üyesi bu
lunduğu İSEDAK şimdiye kadar Türkiye'nin ev sa
hipliği yaptığı bak'anlar düzeyinde 4 toplantı gerçek
leştirmiş, bu toplantılarda öncelikle ticaret, sanayi 
ve tarım alanlarındaki başlıca işbirliği konularını be
lirlemiş ve bazı önemli projeler ortaya konulmuştur, 
Bu çerçevede, çalışmaların başlatıldığı bellibaşlı iş
birliği konularını ise şöyle sıralayabiliriz : 

Orta vadeli dış ticaret finansmanı mekanizması, 
Bölgesel ihracat kredi garanti sistemi, 
Çok ıtaraflı islam işbirliği, 
İslam ülkeleri ticaret enformasyon ağı, 
İslam ülkeleri 'arasında ticaret tercihleri sistemi, 
Standartların ahenkleştirilmesi, 
İslam ülkeleri arasında ortak yatırımların gerçek-

leştiriılmesl, 
İslam ülkeleri ulusal kalkınma finansmanı kuru

luşları birliği kurulması, 
İslam çimento birllğıi kurulması, 
İslam ülkeleri arasında tarım, gıda güvenliği ve 

tarımsal araştırma konularında işbirliğinin geliştiril
mesine yönelik tedbirler. 

Ayrıca, İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Baş
kanlığının faaliyetleri arasında belirtiılebilecek bir 
başka geilşme de, îslaım ülkeleri müşavirler federas
yonunun merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuş 
olmasıdır. 

1986 yılı içerisinde İslam Ülkeleri İşbirliği Baş
kanlığınca Afrika ülkelerine gıda teknik yardım ya-
pıknasıyla 'ilgili yürütülen kampanya boyunca 24 
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Ekim 1986 'tarihi itibariyle 2 milyar 096 m'ıilyon lira 
toplanılmış ibulumımakıtadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın 
'bu 'bölümünde 'de, Devlet Planlama Teşkilatının ha
zırlamış olduğu 1987 yılı programının temel amaç
larından bahsetmek istiyorum. 

Beşinci Beş Yıllık 'Kallkıomıa Planının üçüncü di
limi olan 1987 yılı programlının temel amacı, istik -
raır içinde büyümenin sür dürülmesi ve üretim fak
törlerinin en üst seviyede kullanımının sağlanması
dır. Ekonominin işleyişi, ekonomik kurallar içinde 
ıtanzim edilecek, ekonomiye müdahalede makropoli-
tik araçlarına ve gereken hallerde kurumsal düzen
lemelere ağırlık verilecektir. Gayri safi millî hâsıla
da yüzde 5 oranında artış sağlanıması ve enflasyon 
hızının yıl sonu itibariyle yüzde 20'ye düşürülmesi 
hedef alınmıştır. Üretimin yapısı, üretim faktörleri
nin azamî ölçüde kullanılmasını ve ihracat 'imkânla
rının 'artırılmasını sağlayacak şekilde tespit edilmiş
tir. Toplam sabit sermaye yatırımlarının artış hızı 
yüzde 6,9; kamu sa'bi't sermaye yatırımlarının artış 
hızı yüzde 6,1 ve özel sabit sermaye yatrımılarının 
artış hızı da yüzde 7,7 olarak öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, kamu yatırım programında 
1987 yılında da ekonomik ve sosyal gelişmeyi des
tekleyici altyapı yatırımlarına öncelik verilımlştir. 
1987 yılı kamu yatırım programında ulaştırma ye 
haberleşme sektör ünün payı yüzde 33,1; enerji sek
törünün payı yüzde 16,2; diğer hizmetler sektörü
nün payı yüzde 16,3 ve tarım sektörünün payı ise 
yüzde 10,8'dir. Hedef alman büyüme hızı ve enf
lasyon oranı ile uyumlu, para-kredi ve maliyet poli
tikası uygulanacak, kaynakların etkin 'dağılımını sağ
layan ve iç tasar ruf lan artıran pozitif reel faiz po
litikasına devam edilecektir. Tasarruf sahiplerimin 
mevduat yanında diğer menkul değerlere de plas
manda 'bulunma imkânları genişletilecektir. Yine ay
rıca kamu iktisadî teşebbüslerinin maliyetlerini dü
şürmeleri, verimıliil'iklerıini ve finansmanımda öz kay
nak katkılarını artırmaları 'temin edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bütçe açığının azaltıilıması, 
etkin 'bir maliye politikasının uygulanmasına bağlı 
bulunımakıöadır. Bu amaçla, kamu harcamalarının di
siplin altına alınmasına, vergi gelirlerinin artırılması
na ve vergi kayıplarının asgariye indirilmesine önem 
ıverfilecek, ıborçlanırna politikası ve !borç idaresi, eko
nominin gereklerine göre, tıkanıklıklara yol açmaya
cak bir 'biçimde yürütülecektir. Özel yabancı ser
maye girişi teşvik edilecek, ihracatın ve özel ya

bancı sermaye yatırımlarının artırılması, istihdam so
rununun hafifletilmesi için kurulan serbest 'bölgelerin 
süratl'e faaliyete geçmesi 'sağlanacaktır. 

Yine, kalkınmada öncelikli yörelerin gelişme po
tansiyelini harekete geçirmek için altyapı eksiklikleri 
giderilecek ve bu yörelerde yapılacak yatırımlara 
ilave teşvik tedbirleri uygulanmasına devam edi
lecektir. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; yürürlükte 
olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk üç 
yıllık uygulama sonuçlarına, 'bazı temel göstergeleri 
esas alarak değinmek işitiyorum. 1979 ve 1980 yıl
larında gayri safi millî hâsılada görülen ıreel düşüş
ler, uygulamaya konulan ekonomik' istikrar tedbir
leri neticesinde, 1981 yılından itibaren reel olarak 
büyümeye 'başlamış, ve son üç yılda da sağlanan ge
lişme hızlarıyla, büyüme alanında memnuniyet verici 
sonuçlara ulaşmıştır. 1984 yılında 5,9 ve 1985 yılın
da 5,1 olmuştur. Bu gelişme hızının, 1986 yılı sonu 
itibariyle 7,8 olması 'beklenmektedir. Diğer taraftan, 
ölde mevcut verilere dayanılarak yapılan hesaplama
lar sonucunda, sektöre! gelişme hızları da 1986 yılı 
program hedeflerinin üstündedir. Nitekim tarım sek
töründe yüzde 3 olan gelişme hızı 7,1, sanayi sek
töründe 5,5 olan gelişme hızı ise 9,2 olmuştur, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dengeli ve 
istikrarlı kalkınmayı sağlayabilmek için, enflasyonun 
kontrol altına alınması zorunludur. Uygulanan eko
nomik politikalar ve enflasyonla mücadele neticesin
de enflasyon hızında önemli düşmeler kaydedilmiş, 
1984 yılında yüzde 53,5; 1985 yılında yüzde 38,2 olan 
genel fiyat endeksi, 1986 yıl sonu itibariyle yüzde 
25 seviyesine düşmüş olacaktır. Görülüyor ki, enf
lasyonda yılda ortalama yüzde 10-15 arasında bir düş
me 'sağlanmıştır. Halliyle, 1987 yılı için öngörülen 
yüzde 201ik hedefe de, rahatlıkla ulaşılabileceği ka
naatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yatırımlar her 
ülkede ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesinde en 
önemli rolü oynamaktadi'r. Bu nedenle, som üç yılda 
genel yatırımlara ve özellikle ekonomik kalkınmanın 
temeli olan altyapı yatırımlarına önem verilmiş ve 
yatırım 'tahsisleri bu yönde yoğunlaşmıştır. 

Hükümetimizce uygulanmakta olan ekonomik poli
tikalar istikametinde, altyapı yatırımlarının bir an 
önce tamamlanması hedef alınmış ve 1983 - '986 
yılı yatırım programı döneminde, bütçe 'imkânları
nın elverdiği ölçüde desteklenmesine çalışılmıştır. Ni
tekim, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları, 1984 
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yılında yapılan toplam kamu sabit sermaye yatırım
larının yüzde 65'ini, 1985 yılında yüzde 76,8'ini oluş
turmuş; içimde 'bulunduğumuz 1986 yılı yatırım prog
ramı döneminde ise toplam yatırım tutarının yüzde 
83'ünün ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına 
tahsis edildiği görülmektedir. Belirttiğim bu ekono
mik ve sosyal altyapı yatırımları, genel olarak, baraj
lar, 'hidroelektrik santralları, 'büyük sulama projeleri, 
otoyollar ve köprüler, asfalt ve stabilize yollar, köy 
'elektrifikasyonu, köy içme suları, büyükşehir içme 
suları ve kanalizasyonları, telefon santralları, okul 
ve hastane inşaatları gibi, kalkınmanın hızlandırıl
masını temin edecek yatırımlardan oluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
bu yatırımları hassasiyetle izlemekte ve ortaya çıkan 
darboğazları gidererek, yatırımlara işlerlik kazandırıl
maktadır. Bu konuda bazı spesifik örnekleri şu şekil
de sıralamak mümkündür. Tarım sektöründe yapı
lan yatırımlar sonucunda, 1983 yılı itibariyle sula-
nilabilen arazi 3 milyon 111 bin hektardan, 1986 so
nunda 3 milyon 448 bin 470 hektara çıkarılmış, aynı 
dönem itibariyle elektrik enerjisi arzında da önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

'Sözlerime burada son verirken, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin memleketimiz ve 
ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, teş
kilat bünyesindeki arkadaşlarımıza 1987 çalışmaların
da grubum adına başarılar diler, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balıbey. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Tülay öney; buyursunlar efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleriı bugün 
görüşmeye başladığımız Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesi ve bu bütçe vesilesiyle Devlet Planlama 
Teşkilatının fonksiyonları ve faaliyetleri ile ilgili 
olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Anayasal bir kuruluş 
olarak, görev ve sorumlulukları .Anayasada ifadesini 
bulan bir kuruluş olarak, özellik ve üstünlük taşıyan 
bir kamu kuruluşumuzdur. Temel görevi; ülkemi
zin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını plan
lamak, bunu yaparken, özellikle sanayi ve tarımın 
yurt düzeyinde hızla gelişmesini ve dengeli bir biçim
de dağılımını gözetmektir. Bu kadar önemli ve has
sas bir görev üstlenmiş olan Devlet Planlama Teşki
latının bütçesini, yüce Mecliste görüşmeye başlaya
cağımız bu günlerde, bu teşkilatın, basının tüm man
şetlerinde ve tüm sütunlarında rüşvet olayları, tari
kat olayları gibi fevkalade olumsuz konularla yer al
masından büyük üzüntü duyduğumuzu söylemek is
terim. (SHP sıralarından alkışlar). Ama ne yazıkki 
sayın milletvekilleri, bu üzüntüyü galiba sadece biz 
duyuyoruz. Hükümetin ya da Devlet Planlama Teş
kilatı yöneticilerinin bu konuda duyarlılık göster
diklerine dair en ufak bir işarete rastlayamadık. 
Aksine, hükümet de, yöneticiler de, bu meselelerin 
abartıldığı, çok uzatıldığı, Planlamanın başındaki 
müsteşarın, Sayın Başbakanın kardeşi olması dolayı
sıyla, kendisini yıpratmak için maksatlı davranıldığı 
şeklinde iddialar ileri sürerek, neredeyse, ortada 
hiçbir olay bulunmadığını söylemeye çalışmaktadırlar. 
Ancak, bu tür iddiaların tutmadığı anlaşılınca, bu 
sefer de, ismi manşetlerde yer alan ve «Planlama 
uzmanı» demeye dahi dilim varmayan o şahsı, aklî 
denge bozukluğu mazaretine sığındırarak, olayın ko
vuşturulmasını önleme çabalarına girmektedirler. 

Cumhuriyetimizin temelini oluşturan laiklik il
kesini tehlikeye düşüren bu kadar önemli bir olayda, 

Diğer taraftan 1983 yılında 24 436 adet olan 
elektrikli köy sayısı, 1986 yılı sonu itibariyle 35 591 
seviyesine ulaşmış olup, 1987 yılında elektriksiz köy 
kalmayacaktır. 

Altyapı yatırımları konusunda diğer bir husus da 
haberleşme alanındaki gelişmelerdir. Nitekim 1983 
yılında telefon santral kapasitesi 1 667 587 iken, 
1986Ma kapasite rakamı 3 087 100'e ulaşmış; buna 
paralel olarak, telefona kavuşturulan köy sayısı 1983 
yılında 10 220 iken, bu sayı 1986 yılı 'Ekim ayı so
nunda 22 031'e ulaşmış ve 1988'de telefonsuz köy 
bırakılmamış olacaktır. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda ifa
de 'ettiğim bilgilerden de görüleceği üzere, kalkın
manın ilk şartı olan ekonomik ve sosyal altyapının 
tesis edilmesi hususuna azamî özen gösterilmiş ve he
def alınan dike ve politikalar önemli boyutlarda ger
çekleştirilmiştir. Bu politikaların gerçekleştirilmesine 
kendisine verilen görevleri plan ve program ilkeleri 
istikametinde yerine getirmek için hassasiyetle çalışan 
Devlet Planlama Teşkilatına, 1987 yılı bütçesi ile 
toplam 27 milyar 929 milyon lira kaynak ayrılmış
tır. Yatırım harcamaları için ayrılmış olan ödenek, 
«Başkanlıklar» bölümünde ayrıntılı olarak ifade edi
len hizmetlerin yerime getirilmesi amacıyla öngörül
müştür. 



T. B. M. M. B : 39 

hüikümeti, ciddî ve duyarlı davranmaya davet ediyo
ruz. 

İki ıgün önoe bu kürsüde «Gericiliği, 'tarikatçılığı 
veya. bunlara ilişkin konuları konuşmak, tartışmak 
kimseye fayda getirmez» diyen Sayın Başbakan, asıl 
bu konuları hafife almanın, 'örtbas etmenin mem
lekete ne fayda getireceğini düşünmek zorundadır. 
((SHP sıralarından alkışlar) İki 'günden heri, yurt 
dışında bulunan malum örgütlerden milletvekilleri
ne gelen «Cihat açacağız» tehdidi içeren mektup
ların üzerinde durmalıdır. 

Yine Sayın Başbakan, bizlerin veya hasının, se
kiz, on ay öncesine kadar bu konuyu dile getirmek 
'gereğini fazla duymadığımız halde, neden son aylar
da bu konuda büyük hassasiyet göstermeye başladığı
mızı, neden bu ihtiyacı duymaya haşladığımızı dü
şünmelidirler. (SHP sıralarından alkışlar) 

İçeride ve dışarıda, ülkemiz açısından vahim so
nuçlar yaratabilecek bir şeyler olmaktadır. Hükümet, 
artık uyanmalıdır. Devlet Planlama Teşkilatında or
taya çıkan olay, sadece bir örnektir. Türkiye'nin 
her yanında hu girişimler, ıbu faaliyetler sürdürül
mekte ve hızla artmaktadır. Geri dönülmez nokta
lara varmadan ve olaylar devletin gücünü aşacak 
boyutlara ulaşmadan, hükümet meselelerin üzerine 
gitmelidir; daha fazla gecikmemelidir. 

Sayın- milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
27 yıl önce kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana, 
Anayasada ve yasalarda tanımlanan şekliyle aslî 
görevi hiç değişmemiştir. Bu görev hep ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamaktır; ama teş
kilat kurulduğundan bu yana geçen 27 yıllık sürede, 
Sayın özal, dolaylı ya da dolaysız biçimde, üç defa 
bu teşkilatın başına gelmişlerdir. Her gelişlerinde teş
kilatın fonksiyonları da, görünümü de değişmiştir. 
tik sefer, 19601ı yılların ortalarında, Teşvik Uygu
lama Dairesi Devlet Planlama Teşkilatına bağlan
mıştır ve Devlet Planlama Teşkilatına «Takunyalı
lar» adı verilmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) Ken
dileri ayrıldıktan sonra bu ünite, Planlamanın dışına 
çıkarılmış, uygulayıcı hakanlıklara geçirilmiştir. 
Kendilerinin ikinci müsteşarlık döneminde, Teşvik 
Uygulama Dairesi yeniden Planlanmanın içine çe
kildiği gibi, bir de yabancı sermaye işleri, tümüyle 
teşkilatın 'bünyesine alınmıştır. 

Bunlar da yetmemiştir; şimdi bütün bunlara İla
veten, serbest ıbölgeler ve 1SBDAK diye adlandırı
lan, İslam Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Dairesi, Planlamanın içinde oluşturul-
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muştur. Nerede kaldı plancılık, programcılık?.. Böy
le gittiği takdirde, bu teşkilat ne doğru dürüst plan
lama yapabilir, ne de şaibeden ve kendisine kuşkuy
la bakılmasından kurtulabilir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

PASA SARIOĞLU (Ağrı) — Planlamayı bırak
mışlar zaten. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Devlet Planlama Teşkilatı hak
kında, zihinlerde soru yaratacak ve teşkilat üzerine 
kuşku çekecek o kadar çok nokta vardır ki, bunların 
hepsini saymakla vaktinizi almak istemiyorum; 
ama, birkaç örnek vererek, sizi de biraz düşünmeye 
sevk etmek istiyorum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR ((İçel) — Düşüne
mezler ki... 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bir kere bu teşki-' 
lat, hep, aile, akraba ile yönetilmektedir; her sefer 
böyle olmuştur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Veliaht müessesesi 
kuruluyor. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hanedan. 
TÜLAY ÖNEY {Devamla) — İstenirse, yıllar 

itibariyle isimlerini bile sayarım. 
İkincisi : Anayasa ve yasalarla kendisine veril

meyen, biraz önce açıkladığım birçok görevi, ısrarla 
yürütmek çabası içinde 'bulunmaktadır. 

Üçüncüsü : Yaptığı bir sürü usulsüz işlem, ka
nıtlarıyla ortaya konduğu halde, bunlar hakkında 
açıklama yapmak duyarlılığını dahi göstermemiştir. 

Bir örnek vereyim: Çayın henüz devlet tekelin
de olduğu 'bir dönemde, AKFA adlı bir özel sektö
re çay fabrikası kurmak için teşvik belgesi, bu teş
kilat tarafından verilmiştir. Türk kamuoyunda ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde defalarca dile 'ge
tirilip, sorular yöneltildiği halde, hiçbir doyurucu 
açıklama yapmak külfetine katlanılmamıştır; ya da 
bu açıklamayı yapmak imkânına sahip değillerdir. 
Çünkü, yaptıkları işlem, esasen hiçbir kanuna, kurala, 
hatta ıgeleneğe uygun olması mümkün olmayan bir 
eş timdir. 

Bütün bunların dışında, beliki de en çarpıcı sayın 
milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatının 1987 yılı 
bütçesidir. Alınız bütün kuruluşların bütçelerine ba-
kınız; hiçbir bakanlığın veya kuruluşun bütçesi, 1986' 
darı 1987'ye yüzde lOO'lük artış göstermemiştir. Dev
let Planlama Teşkilatı bütçesi, 1986'dan 1987'ye yüz
de 100 oranında artış sağlamıştır. Bu artışı sağlaya -
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rak, büyük bir ayrıcalığın mutluluğuna erişmiştir 
Devlet Planlama Teşkilatı. 

Şimdi, biz şu soruyu sorarız: Acaba bu ayrıca
lık, Planlamanın başında Sayın Başbakanın karde-
şinıin bulunmasından mı kaynaklanmaktadır? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İBAHRl KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Cebine mi 
atıyor? Devlete, millete gidiyor. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
dinlerseniz örnekleri, tahlilinizi sonra yapınız, laf 
atimadan önce. 

Başka bir çarpıcı olay: Türkiye'deki bütün kuru
luşlar yeni memur almak konusunda kısıtlanırken, 
Devlet Planlama Teşkilatı nasıl oluyor da bir yıl 
içinde 600 kişilik yeni personel alma imkânına ka
vuşuyor ve teşkilatın personel sayısı 1 500'e hızla 
tırmanıyor? Kimdir -bunlar? Hangi ehliyet, yetenek, 
'bilgi ve (hangi lisan sınavından geçmişlerdir? Diyanet 
İşleri Başkanlığından Planlamaya kaydırıldığı söyle
nen memurlar ve yeni alınan diğer kişiler ne iş yap
maktadırlar? Hangi planı yapmaktadırlar? Ülkemıiz 
ekonomisi için hangi makro dengeleri kurmaktadır
lar? Tarımdaki sorunlara, sanayideki duraklamaya, 
had safhaya gelen işsizliğe hangi çözümleri üretebil
mektedirler? 

Sayın milletvekilleri, üzülerek izliyoruz ki, hü
kümetin bu kurum üzerindeki emellerine uygun ola
rak geliştirdiği kadrolaşma hareketi nedeniyle, Dev
let Planlama Teşkilatı, aslî görevlerinin çok gerisi
ne düşmüştür. Kendisinden 'beklenen çalışmayı yapa
mamakta ve istenen başarıyı sağlayamamaktadır. 

Hemen kanıtını vereyim. Bakınız, Devlet Planla
ma Teşkilatının bütçesi içinde 6 milyar liralık bir 
ödenek vardır. Nedir bu ödenek, biliyor musunuz?... 
Planlamanın İhtiyaç duyduğu araştırmaları, proje ve 
etüt çalışmalarını dışarıda yaptırmak için ödeyeceği 
para. Şimdi çok iyi anlaşılıyor değil mi; son yıllar
da her sokağın köşesinde kurulan araştırma ve mü
şavirlik bürolarının nasıl yaşadığı; çok iyi anlaşılı
yor değil mi, KİT'lerin özelleştirilmesi için yabancı 
firmalara araştırmaların nasıl yaptırıldığı; yine çok 
iyi anlaşılıyor değil mi, kadrosu 1 500 kişiye çıkarı
lan Planlamanın kesinlikle aslî fonksiyonlarını yapa
cak nitelikte elemanlarla donatılmadığı?... (SHP sı
ralarından alkışlar) Geliştirilmesine 'büyük ihtiyaç 
duyulan bir Dicle, bir Fırat, bir Akdeniz Üniversite
sine tüm ihtiyaçları için 4'er, 5'er milyarlık toplam 
bütçeler verilirken, Planlamaya sadece araştırma öde
neği olarak 6 milyar liralık ödenek verilmesinin, bu 

teşkilatın ayrıcalıklı durumundan kaynaklandığı ve 
de nasıl bir israf olduğu iyi anlaşılıyor değil mi? 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şu meşhur 6 milyarlık araş
tırma ödeneği faslı için, bakınız 1986 bütçesinde, içinde 
bulunduğumuz 'bütçe yılında, 1,5 milyar lira ayrılmış
tır. Bu yıl bütçeyi Plan ve Bütçe Komisyonunda gö
rüşürken 'ben bir soru sordum, dedim ki, «1986 yılın
da ayrılmış bulunan 1,5 milyar liralık ödenek hangi 
araştırmalar için harcanmıştır? Bu araştırmalar nere
lere yaptırılmıştır? Ne sonuç alınmıştır ve hangi ya
rarları sağladınız? Ayrıca, bu ödenek, bu yıl 6 mil
yar gibi çok yüksek «bir düzeye çıkarıldığına göre, 
herhalde ayrıntılı 'bir hesap yaptırılmıştır ve bu ih
tiyaç saptanmıştır; o halde, 1987'de (bu parayla han
gi araştırmaları yaptıracaksınız? Tümünü harcaya
bilecek misiniz?» 

HlUM'İ NALBANTOĞliU (Erzurum) — Tari-
katlaır araştırması yapılacak. 

TÜUAY ÖNEY (Devamla) — Komisyonda bu 
sorularıma ayrıntılı bir cevap alamadım. Bana, ya
zılı bildirileceği ifade edildi; aradan tam beş hafta 
geçmiştir, henüz hiçbir cevap alamadım. O nedenle, 
burada aym soruları tekrarlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi geli
yorum Devlet Planlama Teşkilatının aslî görevi olan 
plan, program yapma ve ekonomik politika üretme 
konusundaki görüşlerimize. 

Hükümetin bugüne kadar uyguladığı ekonomik ve 
sosyal politikalar, saptadığı öncelikler ve yaptığı ter
cihlerle ügilii görüşlerimiz bellidir. Bu konudaki de
ğerlendirmelerimiz, daha birkaç gün önce Sayın Ge
nel Başkanımız tarafından ayrıntılı bir biçimde bu 
kürsüde ifade edilmiştir. Bunları tekrarlama yoluna 
gitmeyeceğim; ancak, önümüzdeki 1987 yılı için, hü
kümetin yaptığı temel ve çok önemli tercihlerin, Dev
let Planlama Teşkilatının çalışmalarına nasıl yansı
dığından ve asıl önemlisi, programlanan ekonomi po
litikasının ülkemiz ve halkımız için, özellikle 1987 yı
lında, ne ifade ettiğinden söz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, içinde bulunduğumuz 1986 
yılında ülkemizde kalkınma hızının yüzde 7,9 olarak 
gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Her şeyden önce 
şunu belirtmek işitiyorum: Biz bu rakamı inandırıcı 
bulmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü bakınız; daha ön
ceki yıllarda yüzde 4, yüzde 5 gibi hızlarla büyüyebi-
len bir ülkede, kalkınma hızı eğer birden bire yüzde 
8'e çıkarsa, o ülkede gözle görülür, elle tutulur bir fe
rahlama sağlanır (bu açıktır), bir refah artışı ger-
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çekleşir, işsizlik ikonusundaki feryatlar biraz azalır 
ve daha nice belirgin göstergeler ve gelişmeler orta
ya çıkar; eğer kalkınma hızı yüzde 4, yüzde 5ten bir
den bire yüzde 8lere yaklaşıyorsa, böyle sonuçlar or
taya çıkar. 

1986 yılında, Türkiye'de bu doğrultularda gelişme
ler olduğunu kimse iddia edemez; yoktur böyle geliş
meler. Aksine, tüm kesimlerin şikâyetleri artarak de
vam etmiştir. İşçi, memur, esnaf, emekli, çiftçi gibi 
kesimlerin feryatlarına, şimdi (okuyorsunuz her gün 
gazetelerde) sanayiciler ve bankacılar eklenmiştir. Ne
rededir bu kalkınma, soruyorum? Kimdedir bu millî 
gelir artışı? Lütfen cevap verin. O nedenle, bu kalkın
ma hızı rakamından kuşku duyuyoruz; ama bunlar 
(devletin resmî rakamlarıdır, devletin güvenirliliğine 
daha fazla gölge düşürmemek için, bu meseleyi daha 
uzun tartışma konusu yapmak istemiyoruz, rakamı 
doğru kabul ediyoruz. Ancak, yüzde 8 civarındaki kal
kınma hızını doğru kalbul ettiğiniz zaman, 1987"de 
kalkınma hızının yüzde 5'e düşürülmesinin planlan
mış olmasını, hükümetin vahim bir tercihi olarak ni-' 
telemek durumunda kalırsınız; 1987'nin, ülkemiz ve 
halkımız için ne kadar zor ve ne kadar daha fazla öz
veri isteyen bir yıl olacağını kalbul etmek zorunda ka
lırsınız. Bunun daha açık ifadesi şudur: Hükümet, 
ülkede var olan gelişme ve büyüme dinamiğini, yatı
rım dinamiğini geri çekmektedir. Nitekim, toplam ya
tırımlar 19861da yüzde 13'e yakın artmışken, 1987 de 
sadece yüzde 6,8 artacaktır; böyle planlanmıştır. Bu 
durumda, bugün zaten had safhaya varmış bulunan 
işsizlik sorununun, 1987'de hangi boyutlara ulaşacağı
nı, herhalde düşünmek zorundasınız. 

Değerli milletvekilleri, halkımızı son derece yakın
dan ilgilendiren enflasyon konusuna da biraz değin
mek istiyorum. 

Sayın Başbakan, birkaç gün önce bu kürsüde bizi, 
rakam kargaşası yaratmakla suçladı. Acaba, kim ki
mi suçlasın? Enflasyon konusundaki rakamları biz 
mi üretiyoruz? Tabiî ki, hayır. Bu kargaşayı, hükü
met bizzat kendisi yaratmıştır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Bakınız, iki yıl önce bu kürsüde yaptığım bir ko
nuşmada - zabıtlardan aldım, yeniden baktım - aynen 
şunları söylemiştim: Enflasyon konusunda, bir gün 
Devlet Jstatistliık Enstitüsü rakamlarım, bir gün Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının rakamlarını, işini
ze geldiği bir gün İstanbul Ticaret Odası rakamlarını 
kullanıyorsunuz. Son zamanlarda bir de, enflasyon gi
riş hızı, enflasyon çıkış hızı diye yeni bir icat yaptınız, 

veriler çorba oldu. Rakam kargaşası yaratmaktan vaz
geçiniz; bir gün bundan sliz zarar görürsünüz, siz şi
kâyetçi olursunuz, demişıtim; ama tabiî, diğer bütün 
uyarılarımızda olduğu gibi, bu uyarımız da hiç dik
kate alınmadı ve işte bu noktaya gelindi. Sayın Baş
bakanın, artık bundan sonra bu konudan şikâyet et
meye haklan yoktur. 

Sayın milletvekilleri, simidi deniyor ki: «Bu yıl 
enflasyon yüzde 3Oların altına indi, yüzde 28 olacak.» 

Önce şunu sormak istiyorum: Siz, fiyatlarda böy
le bir düşüş hissediyor musunuz? Bakınız, kış geldi; 
çarşıya çıktığınızda, sayın milletvekilleri sizler dahi, 
kolayca bir palto alalbiliyor musunuz? Eşinize kolay 
kolay bir çizme alalbiliyor musunuz? 

Bunu bir tarafa bırakalım, şu matematiksel iliş
kilere bakmanızı rica ediyorum: Bir ülkede enflas
yon yüzde 28 lere inerse, mevduat faizleri yüzde 48 VI© 
mi tutulur? Yani, enflasyonun 20 puan üzerinde bir 
net gelir, tasarruf sahibine verilir mi? Devlet tahvil
lerinin faizleri hâlâ yüzde 50lerde mi muhafaza edi
lir? 

Başka bir sorum: Kalkınma hızı yüzde 81er dola
yında gerçekleşirse, üstelik bunun yanında, enflasyon 
da yüzde 28lere düşerse, soruyorum şimdi, Türk pa
rasının değeri, yalbancı paralar karşısında niçin böy
lesine düşüş kaydeder? Dolar 770 liraya çıktı, Alman 
Markı 380 liraya tırmandı, istikrar içinde, enflasyonu 
aşağı çekerek yüksek bir kalkınma hızı sağlayan bir 
ülkenin parası, yalbancı paralar karşısında böylesine 
kâğıt durumuna gelmez. (SHP sıralarından alkışlar) 

Birisinin, bunları doyurucu ve açık bir biçimde 
izah edebilmesi lazımdır. Aksi halde sayın arkadaşla
rım, istediğiniz kadar oradan laf atınız, istediğiniz 
kadar birtakım gerçekleri örtbas etmek için devletin 
televizyonunu vesairesini kullanınız, hiçbir şekilde bu 
kuşkulan kaldıramazsınız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ekonomik politikalarda ve 
ekonomik planlamada, böylesine karışıklığa ve böy
lesine çıkmazlara düşmüş bulunan hükümetin, malum 
doğrultuda bir kültür planlaması yapmak konusunda 
büyük bir gayretkeşlik içinde olduğunu görüyoruz. 
Hepinize tavsiye etmek işitiyorum; 1987 Programının, 
şu programın, 362 nci sayfasından başlayarak, 8 sayfa 
yazılmuş olan ve «Millî kültür» diye adlandırılan sek
törü lütfen dikkatle okuyunuz. 

Bakınız, 1987 Programından örnekler veriyorum: 
Büyük sorunlarla dolu olan ve büyük yüklenme yap
mamız gereken bir enerji sektörü için, şu yıllık prog
ramda 8 tane politika tedbiri üretilebilmiştir; kosko-
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ca bir madencilik sektörü için 4 tane tedbir vardır; bir 
sürü sorunu olan dokuma sektörü için sadece 3 ted
bir öngören hükümetin, «Millî kültür» diye isimlen
dirdiği sektör için, her biri ibret verici 47 tane tedbiri 
nasıl sıraladığını şu programda görünüz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

ilk ve ortaokullarda okuyan 8 - 10 yaşındaki ço
cuklarımıza klasik Türk musikisi eğitimi yaptırılma
sından tutun da, özel tiyatrolara kamu yardımı yapı
lacağı zaman, millî tiyatro eserleri oynayanların dik
kate alınmasına kadar her şey var bu 47 tane tedbirin 
içinde. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Çok Çaykovski din
lediler, biraz da bunları dinlesinler. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, hiç kimse tarihini, kültürünü sevmek konusun
da, Atatürk milliyetçiliği konusunda yarışmaya ger
mesin; buna gerek yoktur. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Gireriz, gireriz... 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Hiç kimse, tarihin

den, kültüründen kopmaz, merak etmeyiniz; bu müm
kün değildir. Ne demek işitiyorsunuz?.. Türkler, tabiî 
ki bir Japon tarihi veya Japon kültürüyle yaşayamaz
lar, hiç merak etmeyin; Türkler, Türk tarihiyle ve 
Türk kültürüyle yaşarlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

O nedenle, bu konularda özel bir gayretkeşlik içi
ne girilmemelidir. İsteyerek veya istemeyerek, bilerek 
veya bilmeyerek, parlatılan ufacık kıvılcımların, mak
satlı bazı çevreler için mesaj niteliği taşıması ve koca
man birer yeşil ışıklar şekline dönüşmesi tehlikesi, 
hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak; biz'im bildiği
miz anlamda bir plana ve planlamaya inanmayan hü
kümetin oluşturduğu bir kaıdro ve görev çerçevesiyle 
yapılan şu planların, ekonomik programların, Türki 
ye'nin sorunlarına çözüm getirme olanağı yoktur. Bu
gün, ekonomik ve sosyal alanda gelinen nokta, tam 
bir kargaşa ve büyük bir çözümsüzlüktür. Altı, yedi 
yıldan beri uygulanan politikalar sonuç vermemiştir. 
Hükümet bu çizgide ısrar etmekten vazgeçmelidir. 
Ciddî, tutarlı, uzun vadeli ve hesap - kitaba dayanan 
bir plan ve program içinde ve çağdaş bir planlamay
la, Türkiye'yi çağdaş toplumlar düzeyine yükseltme
nin çabalarına girmelidir. 

Bu görüış ve duygularla sözlerime son verirken, 
Sosyaldemoflcrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına 
yüce kurula saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öney. 
Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin lehinde ko

nuşmak üzere Sayın Uysal; buyurun efendim. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Devlet Planlama Teş
kilatının 1987 yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimi, şah
sım adına açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyor 
ve bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyo
rum. 

30 Eylül 1960 tarihinde yürürlüğe giren 91 sayılı 
Kanunla kurulmuş olan ve 18 Haziran 1984 gün ve 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, kuru
luş, görev ve yetkileri yeniden belirlenen Devlet Plan
lama Teşkilatının, kuruluşundan bugüne kadar hazır
ladığı değerli plan ve prötgKamlarla ülkemize sağla
dığı katkılarından ötürü, tüm emeği geçenlere şük
ranlarımı ve kutlamalarımı iletmek istiyorum. 

Diğer bir deyişle, az evvel konuşan sayın konuş
macının çizdiği karanlık tablolara da katılmadığımı 
şahsım adına belirtmek işitiyorum. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ger
çek bu! 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Devlet Planla
ma Teşkilatımıza verilen görevlerin en önemlilerin
den birisi, özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetle
rinin plan ve yıllık programların hedef ve gayeleri
ne uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim 
edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı 
takip etmektir. 

Bu yöndeki çalışmalar neticesi, ülkemizdeki hu
zur ve güven ortamının sağlanmış olması, hükümeti
mizin istikrarlı ve kararlı uygulamalarının yabancı 
sermaye nezdinde yarattığı güven etkisiyle, 1984 ve 
1986 yılları arasında ülkemize yabancı sermaye giri
şinde önemli artışlar olmuştur. Hükümetimizin, bu 
güven ortamını sürdürmesiyle ve inanıyorum ki, özel
likle 1988 seçimlerini de Anavatan Partisinin büyük 
bir parlamento ekseriyetiyle kazanmasından sonradır 
ki, yabancı sermaye girişinde patlama olacaktır. (SHP 
ve DYP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) Son gü
len iyi güler. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatına 
verilen bir diğer önemli görev ise şudur: Kalkınmada 
öncelikli yörelerin daha hızlı gelişmesini sağlayacak 
tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek 
ve koordöne etmektir. Bu amaçla, tespit edilen birin: 

ci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 
. özel ekonomik ve sosyal tedbirler alınmıştır. Bura

larda yapılacak yatırımlar, özel teşvik hükümlerine 
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tafbi kılınmıştır. Bu arada, önemli altyapı yatırımları, 
sözkonusu gerice bölgelere kaydırılmıştır. Böylece, 
ülkemizin en müzmin dertlerinden olan, geçmişte yö
netimlerin genellikle istismar konusu yaptığı ve fakat 
rasyonel önemli bir tedbir getiremediği Doğu ve Gü-
neydoğu'nun kalkınması konusunda meseleye önemli 
müspet çareler getirilmiş, bu yolda önemli adımlar 
atılmıştır. 

Söz geri kalmışlığa gelince, seçim bölgemin genel 
dertlerinden ilham alarak, bu konuyu, izin verirseniz 
biraz açmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, «Geri kalmış yöre» deyince 
akla gelen şey, Ankara'nın doğusunda ve güneydoğu' 
daki geri kalmış illerimiz olmaktadır. Oysa, Ankara' 
nın batısında da, nice batının doğusu illerimiz ve hele 
ilçelerimiz mevcuttur. Öyle illerimiz var ki, il merke
zi olarak gelişmiş ve fakat ilçeleri çok geri kalmıştır; 
yani, batının doğuşudur. Bu nedenle, «Geri kalmış» 
ifadesinin, ilden ziyade ilçe bazında kullanılmasının 
yerinde olacağı kanaatindeyim. Örneğin Çanakkale 
limiz, 253 bin şehidin yattığı, Türk Milletinin, «Ça
nakkale geçilmez.» sözünü tarihe altın harflerle nak
şettiği savaşların cereyan ettiği bir ilimizdir. Burası 
zannediyorum, o korkunç savaşların psikolojik etki
siyle, özel sektörün yatırımdan çekindiği, Cenabı Al
lah'ın pek çok zenginlik bahşetmiş olmasına rağmen, 
devlet babanın, özellikle ANAP iktidarına kadar, bi
raz cimri davrandığı bir ildir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ANAP iktidarında devlet baba para vermez ki... 

AYHAN UYSAL (Devamla) — ANAP iktidarın
da, Allah'a şükür, Çanakkale İlimiz altın devrini ya
şamaya başlamıştır. 

Bilhassa orman sahası içindeki ilçe ve köylerimiz 
başhbaışına «batının doğusu» tabir edebileceğimiz şart
ları haizdir. Buralarda ulaşım, Atatürk döneminin kaz
ma kürekle inşa edilmiş yollarından yapılmakta, özel
likle orman kadastrosu ve hatta köykadastrosu yapıl
madığından, köylümüzün orman teşkilatıyla sürekli 
sürtüşmesi bulunmaktadır. Ormana mahkûm olan, 
başkaca bir geçim kaynağı bulunmayan Vatandaşımı
zın, orman davaları sürekli bir şekilde artmaktadır. 
Teklifim odur ki, geri kalmışlık ilçe bazında ele alın
malı, Çanakkale, Balıkesir ve benzeri illerimizde, ger
çekten batının doğusu durumundalki ilçeler tespit edi
lerek, bunların, özellikle ormana bağımlılığını azalta
cak planlamalar ve tedbirler geliştirilmelidir. 

Bu arada, orman köylümüzün, tatbikatını sabır
sızlıkla beklediği, 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Or

man Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 5 Haziran 1986 tarih ve 3302 sayılı - Anavatan 
Partisi Hükümeti tarafından çıkarılna - Kanun tatbi
katına bu yörelerden başlanmasında yarar görmekte
yim. Böylece, vatandaşımızın halen ekip biçmekte ol
duğu ve fakat orman kapsamındaki arazilerin daha 
rantabl değerlendirilme imkânları öncelikle yaratılmış 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı
nın, hükümetimiz döneminde çıkarılan 233 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile kurulan dış temsilci
likleri de çok önemli görevler ifa etmektedir. Bu kap
samda, yurt dışında yapılan ve kalkınmamızda, çağ
daşlaşmamızda önemli rol oynalbilecek bazı teknolo
jik, iktisadî ve kültürel çalışmaların yakından takip 
edilmesini sayabiliriz. Yine bu reorganizasyonlda ih
das edilen Serbest Bölgeler Başkanlığı, hepimizin iyi 
bildiği şekilde, Antalya ve Mersin'de ticarî amaçlı, 
Adana Yumurtalık ve İzmir Nemrut'ta sınaî amaçlı 
olmak üzere dört adet serbest bölgenin yerini belirle
miş olup, buralarla ilgili çalışmalar, Serbest Bölgeler 
Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 1986 yılı so
nunda fiilen işletmeye açılacak olan Antalya ve Mer
sin'deki serbest bölgeler, 1987 yılında tamamlanacak 
ve bölgelerde asgarî ölçüde bürokratik formalite ve 
süresiz vergi muafiyeti ile çalışılması, konvertibl dö
vizler ile işlem yapılması ve Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulunca uygun görülecek her türlü 
sınaî, ticarî ve hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
mümkün olacaktır. Adana Yumurtalık ve İzmir Nem
rut'ta hudutları belirlenen serbest bölgelerde ise, 1987 
yılında bu bölgelerin ihtiyacı olan finansman ve işlet
me modellerine göre yürütülen çalışmaların yakından 
izlenmesi ve uygun görülen sahalarda kamulaştırıla-
cak arazi tespiti, tercih edilecek sektöre! faaliyetlerin 
belirlenmesi, mutluluk vericidir. Dileğimiz, bu bölge
lerin de çok kısa bir sürede işletmeye açılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatının 
çok önemli hizmetlerinden birisi de, ülke kalkınma
sında önemli rol oynayacak, iktisadî, sosyal ve kültü
rel alanda hedeflenen politikalara ulaşmamızı sağla
yacak önemli projelerin hazırlanması ve yürütülmesi
dir. Devlet Planlama Teşkilatının şu anda yürütmek
te olduğu 16 önemli proje içinde, Çukurova Bölgesi 
Şehir Kalkınma Projesi ile Güneydoğu Anadolu Pro
jesi, bu yöreler için hedeflenen iktisadî ve sosyal amaç
lara ulaşılması bakımından çok önemli projelerdir. 

Yine üzerinde çalışılan bir diğer önemli proje ise, 
az evvel ANAP Grubumuz adına konuşan arkadaşı-
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mızın da ifade etttiği gibi, Osmanlı Mühimme Def
terleri Arşivleri Transkripsiyonu Araştırma Projesi 
olup, bu proje ile çok önemli bir kültür hizmeti or
taya konacaktır. Osmanlı Devletinin 1553 ve 1905 ta
rihleri arasındaki' karar, ferman, irade ve mühimme 
defterlerindeki mühim kayıtlar, halen korunduğu Os
manlı arşivlerinden çıkarılarak, Osmanlı - Türk kül
türünün bu engin hazineleri tarihe ışık tutacak ve bu
gün dahi uluslararası platformda önemle tartışılan 
bazı konular aydınlığa kavuşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, toparlayınız efenldim. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkan. 
Şu anda, İstanbul Boğazı'nın iki yakası, evvelce 

taltibik edilen müsamaihakâr ve yanlış uygulamalarla 
şehirleşme yönünden, maalesef, kaybedilmiş durum
dadır. Oysa, Çanakkale ili ve özellikle Çanakkale Bo
ğazı'nın iki yakası, bugün şehirleşme ve sanayileşme 
açısından bakir durumda bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı
na yeni bir proje öneriyorum: Hazırlanacak olan Ça
nakkale Boğazı ve civarı kalkınma projesi ile burada 
sanayisiyle, turizmiyle, ikindi İstanbul şehri ve İstan
bul Boğazı kurulabilir. Şu anda gelişmemiş, bakir du
rumdaki bu yörelerde, özellikle kamulaştırma mali
yetleri çok düşük olduğundan ve tabiî güzelliklere sa
hip bulunması dolayısıyla, fazlaca zorlanılmayacağı 
inancındayım. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, bütçede bölgecilik yapılır mı? 

BAŞKAN —Onun takdiri bize ait efendim. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Şahsım adına ko

nuşuyorum sayın üye. 
Esasen, yakın gelecekte yurdumuzun, Bursa'dan 

geçen şakulî hattın batısındaki kısmının Avrupa ile 
irtibatının, Çanakkale'ye yapılacak üçüncü boğaz köp-
rüsüyle sağlanacağı mukadder olduğuna göre, bu ula
şım tarzını da havi bir bölge planı çalışmalarına şim
diden başlanmasında yarar görüyor ve Devlet Plan
lama Teşkilatımızı bu konudaki çalışmalara başlama
ya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Yüce Meclisin 

değerli üyeleri, Devlet Planlama Teşkilatının 1987 yılı 
Bütçesinin, teşkilatın değerli mensuplarına ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor; sözlerime son verirken, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
SALÎH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, aley

hinde bana söz vermiştiniz. 
BAŞKAN — Daha söz sırasının bittiği konusunda 

bir beyanda bulunmadık efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teşki
latımıza ait bütçenin müzakeresi esnasında grupları 
ve şahısları adına konuşma yapan arkadaşlara teşek
kür ediyorum. Arkadaşlarımızın, ciddî bir çalışma
nın sonucu olarak, önemli konulara değinmek sure
tiyle yaptıkları konuşmalar, bizim için hakikaten her 
yönüyle yararlı olmuştur. 

Zamanın kısa olması bakımından, bakanlık büt-
lerinde cevap verilebilecek konular hakkında da ilgili 
bakan arkadaşlarım, kendi bütçelerinin görüşülmesi 

i sırasında daha detaylı izahat vereceklerinden, ben, 
i burada konuşan arkadaşlarımın iştirak etmediğim 
i görüşlerine veya açıklanmasında fayda gördüğüm ba-
; zı konulara temas etmek istiyorum. 
' Her şeyden evvel şu konuyu belirtmeliyim : Dev

let Planlama Teşkilatı bütçesi, hakikaten bir artış gös
termiştir, doğrudur; 1986'ya nazaran 1987 bütçesin
de artış vardır. Bu artışın iki nedeni mevcuttur. Bun
lardan birincisi, serbest bölgeler için konulan öde
nek, kamulaştırma bedelidir; yani Türkiye'nin eko
nomik kalkınması ve geleceği için çok önemli olan 
Yumurtalık ve tzmir dolayında yapılacak serbest böl
gelerin kamulaştırma bedelidir. İkincisi de, Sayın 
öney'in bahsettiği, araştırma projelerine konan ila
vedir. Artış bunlardan ileri gelmektedir. 

Bunlardan, serbest bölgeler konusunda, milletve
kili arkadaşlarımızın ileri sürdükleri fazla herhangi 
bir tenkit olmadığına göre, ben, daha çok artışın ne
deni olan araştırma konusuna değinmek istiyorum. 
İBu konuda Sayın öney'in istemiş olduğu detaylı bil
gi yazılı olarak hazırlanmıştır, bugün kendisine veri
lemediğini; çünkü hazır olup henüz bana gösterile
mediği için geciktiğini, verilemediğini arkadaşlarım 
söylediler; kendisine şimdi takdim edilecektir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Dün verseydiniz daha iyi olmaz mıydı Sayın Bakan; 
değerlendirilirdi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeye
lim. 
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Vazifeniz, biliyorum da; arada sırada vazifeniz
den sarfı nazar edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ko
nu ile alakalı rakam 6 milyar 840 milyon liradır; Gü
neydoğu Anadolu projesi için 4 milyardır, Çukurova 
Bölgesi Şehir Kalkınma Projesi için 800 milyon, Os
manlı Mühimine Defterleri Arşivleri Transkripsiyon 
Araştırma Projesi için 40 milyon, halen yürütülen 
ve yürütülecek olan projeler için de 2 milyar olmak 
üzere 6 milyar 840 milyondur. Halen yürütülen pro
jeler şunlardır : 

Çimento sektörü rehabilitasyon projesi, gübre sek
törü rehabilitasyon projesi, selüloz ve kağıt sektörü 
rehabilitasyon projesi, tekstil sektörü projesi,. KİT' 
leri özelleştirme projesi, KİT'lerin reform projesi, 
ikinci yaş sebze ve meyve projesi, tarım satış koope
ratifleri rehabilitasyon projesi, tiler Bankasının orga
nizasyonu projesi, tarım kredi kooperatifleri geliştir
me projesi, Türkiye Kömür İşletmeleri ve bağlı ku
ruluşları reorganizasyon projesi, kimya sanayii en
vanterinin çıkarılma projesi ve 1987 yılında ele alın
ması gerekebilecek diğer projeler. Bunun daha de
taylı, çok geniş bir izahatı var, onlara girmeyeceğim. 
Yalnız, GAP projesinde 4 milyar lira öngörülen bu 
miktarla neler yapılması düşünülüyor; onlar hakkın
da da kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, hakikaten Türkiye 
için çok önemli bir projedir; hiçbir milletvekili ar
kadaşımın bunun aksini düşünmediğini zannediyorum. 
Hatta, ufak bir gecikme olması, bir darboğaza giril
mesi halinde, derhal gündem dışı konuşmalarla ko
nunun dile getirildiği görülmektedir. Bu şekilde önem 
verilen bir proje faaliyete geçtiği zaman, Güneydoğu 
Bölgesinin her yönüyle şeklinin değişmesi gerekiyor; 
hava meydanlarından, yollarından, şehirleşme prob
lemlerine kadar. Bunların, işler bittikten sonra ve so
run olarak ortaya çıktığı zaman yapılması, gerçekten 
büyük gecikmelere ve hatta çok ciddî sorunlara se
bep olacağı düşüncesiyle, hükümet olarak, bugün
den nelerin yapılması lazım geldiği konusuna ağır
lık verdik ve getirilen araştırma da bu yöndedir. Böl
gesel perspektif çalışmaları ve takip kontrol ve de
ğerlendirme 'için ayrılan kaynak 800 milyondur yatı
rım önceliklerinin bu bölgede tespiti, kaynak kulla
nımının en iyi şekilde yapılması amacıyla kamu yatı
rımlarının izlenmesi, bölge gelişme planlarının hazır
lanması, model geliştirilmesi gibi birtakım projeler 
için 800 milyon, kırsal gelişme programı için 1 mil

yar 900 milyon, şehir gelişme programları için 800 
milyon, yeniden iskân için 500 milyon olmak üzere 
araştırma için para konulmuştur. Gayet tabiiî bunu, 
bu 4 milyarlık araştırma parasının hemen hepsinin 
sarf edileceği anlamında, yapılacağı anlamında da 
düşünmemek lazımdır; gereğinde, ihtiyaç çıktığı öl
çülerde bu araştırmalar yapılacaktır. Kanaatimce, bu 
yönde yapılan araştırmalara harcanacak parayı bir 
israf olarak da değerlendirmemek lazım; hepinizin 
bu şekilde düşündüğü kanaatindeyim. 

Türkiye'nin ilerideki tarihlerde gelişmesini, geli
şirken de birçok sorunların çıkmasını istemiyorsak, 
araştırmaya, geliştirmeye büyük kaynakların akta
rılması lazım. Biz böyle düşünüyoruz ve sizlerin de 
hükümetin bu yöndeki gayretlerini destekleyeceğinizi 
ümit ediyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilatimızdaki personel sayı
sının 1986 yılında 1 500 kişi civarına yükseldiği şek
lindeki ifadeye gelince : Arkadaşlarımın bana verdik
leri bilgiye göre -Bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda 
da belirttim- DPTlde personel sayısı son üç yılda 107 
kişi artmıştır; personel sayısı halen 828Mir. Bu raka
ma, yeni kurulan Serbest Bölge Başkanlığıyla, islam 
Ülkeleri Ekonomik ilişkiler Başkanlığı personelleri 

. de dahildir. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Bütçe raporunda 

1 500 yazıyor Sayın Bakan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Mu-

kaveliler de bu sayıya dahil midir? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, 
dahil. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Bütçe raporunu dü
zeltsinler o zaman; çünkü öyle yazıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ra
porlarıyla beyanları birbirini tutmaz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — iki grup 
adına konuşma yapan arkadaşlarımız, Türkiye'de 
dengeli bir büyümenin ve özellikle kalkınma hızının 
önemini vurguladılar; yalnız istikrar içinde büyüme 
konusuna temas edilmek suretiyle, bu konudaki en
dişeler dile getirildi. Ben, bu yönüyle 1986 yılında 
kalkınma hızının, büyüme hızının 7,9 rakamını, -dün
kü konuşmamda da bir nebze bahsettiğim gibi- ger
çekleşecek rakam olarak düşünmekteyim. Bunu, yal
nız Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamlar
dan değil, onun dışındaki diğer göstergelerden anla
mak ve çıkarmak gayet kolay oluyor ve zaten gidi-

18 — 
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satın bu şekilde olduğu da ortaya çıkıyor. Neden? 
IBüyüme hızı, her şeyden evvel, iç ve dış kaynakları 
zorlar, yatırımları zorlar, daha fazla yatırım talebiy
le karşı karşıya gelinir veya fiilen yapılır. Mahallî 
idareler yatırımlarının üç misli artışının nedeni, bir 
ölçüde de kalkınma hızını artıran nedenlerdir. Yine, 
tarım ve sanayideki üretim artışları bize bu rakam
ları veriyor. Döviz ihtiyacında, özellikle - ithalattaki 
yatırım mallarında ve hammaddelerdeki ithalat ra
kamlarındaki artışlar, Türkiye'nin 1986 yılında yük
sek bir kalkınma hızının göstergeleridir. Bu nedenle, 
yalnız başına Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği ra
kamlarla bir değerlendirme yapmayıp, bunlarla da 
bir araya getirildiği zaman, bu bulgular, Türkiye'nin 
1986 yılında yüksele bir kalkınma hızı elde edeceğini 
gösteriyor. 

Türkiye'nin yüksek kalkınma hızı, hakikaten ar
zu edilen ve gerçekleştirilmesi istenilen bir hızdır. Şu
nu belirtmek istiyorum : Yüzde 7,9'luk bir kalkınma 
hızı, çok yüksek bir rakamdır. Bu rakamı geçmiş 
yıllarla mukayese ettiğiniz zaman, Türkiye'nin son 
onbir yılının en yüksek rakamı olduğunu görürsünüz. 
Ancak, bunun diğer bir belirtisini de söyleyeyim : 
Bu kadar yüksek bir kalkınma hızıyla dünya ülkeleri 
arasında belki üç veya dördüncü sıraya yükselece
ğiz. Benim bildiğim kadarıyla, şu anda bu rakamın 
üzerinde iki ülke var; ama tabiî neticeler alınmış de
ğildir, diğer ülkelerin neticeleri alındığı zaman duru
mumuz görülecek. 

Sayın Öney, «Yüksek kalkınma hızını niçin de
vam ettiremiyoruz?» dediler. Çok haklılar ve «Bu 
hız niçin yüzde 5'e iniyor?» diye ilave ettiler. Yüzde 
7,9 çok büyük bir rakam; buna ulaşmak için belirli 
birtakım kaynaklarınızı, imkânlarınızı zorlamanız la
zım;; buna verecek iç ve dış kaynağı bulmanız lazım, 
hatta bunun için belirli sektörlerde bazı tedbirler al
manız lazım. Kalkınma hızı olarak yüzde 5lik bir 
kalkınma hızı küçük bir rakam değildir. Yani, kendi
mizi, dünyanın en yüksek kalkınma hızı rakamların
dan olan bu rakama her sene ulaştırmak Türkiye'nin 
gücünün üstündedir. Çok iyi bir şey inşallah onu da 
getirerek yetiştireceğiz. 

Enflasyonla mücadele ederken, ödemeler denge
sinde sakıntı ve zorlukların tamamen ortadan kaldı
rılmadığından bahsederek, haklı olarak bütçe açık
larından şikâyet ettiniz, tenkit ettiniz ve «Fazla büt
çe açığı olmasın» dediğiniz bu dönemde, sizin yüzde 
8'lik kalkınma hızlarına devam edebilmeniz, bazı şey
lerden fedakârlık yapmanızı gerektirir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Biz bu rakama 
inanmıyoruz esasında; yani inandırıcı değildir. Bunu 
demek istiyoruz Sayın Bakanım. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Siz de 
inanmıyorsunuz ya... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabiî, 
bu devletin rakamlarına inanıp inanmamak mevzuu
nu ben burada görüşmek istemiyorum; çünkü hepi
miz, aksi ispat edilinceye kadar, devletin kuruluşla
rının vermiş olduğu rakamlarına itibar etmek mec
buriyetindeyiz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Biz 
devlete güvenmiyor değiliz; güvenmediklerimiz baş
ka. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — İşinize 
gelen rakamları kabul edip, gelmeyenlere itiraz et
meyi alışkanlık haline getirmemenizde, kanaatimce 
yarar var. 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — Baş
bakanınız burada, «İşsizlik rakamlarına inanmıyo
ruz, yanlışlık vardır» dediler. 

BAŞKAN — Sayın bakan, siz devam ediniz efen
dim. Herkes şahsî fikrini söyleyebilir. Lütfen efen
dim... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Gelir 
dağılımı konusu burada uzun görüşmelere neden ol
du. Gerek bütçenin tümü üzerinde, gerekse burada 
millî gelir dağılımı konusu, hatta yapılan çalışmalara 
istinat ettirilerek fikir beyan edildi. Hakikaten millî 
gelirde, gelir dağılımının tespiti, istatistiğin en güç 
çalışmalarından bir tanesidir. Bundan dolayıdır ki, 
Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü veya bir başka 
kuruluşumuz, bugüne kadar gelir dağılımını tespit 
eden çalışmaları yapamamıştır. Hatta, bu konuda 
üniversitelerimizin de yalnız başına bunu yapması 
mümkün olmadığı için de, bugüne kadar gelir dağı
lımını gösterir bir çalışma henüz yapılamamış du
rumdadır; yani Türkiye'de doğruluğuna inanabilece
ğimiz, güvenilirliği yüzde 80, yüzde 60 oranına ula
şabilen bir gelir dağılımı çalışması yapılamamış bu
lunmaktadır. 1973 yılında Dünya Bankasının dar çer
çevede yaptığı bir gelir dağılımı çalışması vardır, bun
lar uzun zaman dile getirilmiştir. En sonunda, bir 
sayın profesörümüzün 1983 yılına kadar olan duru
mu gösteren bir gelir dağılımı çalışması vardır. Tabiî 
bu, hakikaten Türkiye için faydalı bir çalışmadır; an-
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cak bunun ne derece burada tartışma konusu yapı
labileceğinden, konulara ne derece ışık tutacağından 
ben kanaatimce şüpheliyim. Hükümet olarak bu ko
nuya bir son vermek için bir çalışmanın içine girdik. 
Devlet Planlama Teşkilatı 1987 yılı başından itiba
ren bu konuda, 20 bin hane içerisinde gelir ve tüke
tim harcamalarını gösteren anket çalışmalarına baş
layacaktır. Anket, 1987 yılı Ocak ayından başlayarak, 
aynı yılın aralık ayı sonunda anket neticelendirile
cektir. Bu metotla yapılacak olan çalışmaların sonu
cunda ortaya çıkacak rakamlar, belki bize birçok 
yönleri ile ışık tutacaktır. Yapılan bu çalışmanın da, 
tam manası ile her şeyi yüzde yüz aksettiremeyece-
ğini, içinde yanılma paylarının bulunabileceğini de, 
her şeyden evvel kabul etmek lazım gelir kanaatin
deyim; nasıl ki, işsizlik konusundaki istatistiklerde 
birtakım tartışmaların yapılabildiği ortada ise. 

özellikle, dengeli kalkınma söz konusu edildiği 
zaman, arkadaşlarımız, kalkınma hızı ile alakalı ola
rak, köye götürülen altyapıların ve kalkınmada ön
celikli yörelere yapılan yatırımların kâfi miktarda ol
madığından haklı olarak şikâyet ettiler. Elimde, ar
kadaşlarımın hazırladığı bir tablo var; Türkiye Cum
huriyetinin kurulduğu 1923 yılından, 1983 yılına ka
dar geçen altmış yılın içinde yapılanlarla, iktidarımı
zın üç senelik dönemi zarfında yapılanı rakamlarla 
çıkarttırdım. Bu rakamlar hakikaten ilginçtir; burada 
açıklamakta yarar görüyorum. 

Köy îçme suyu (ünite olarak) : Altmış senede, 
75 887 ünite köy içme suyu yapılmış. Buna mukabil, 
üç senede 11 bin ünite köy içme suyu yapılmış; 75 
bine mukabil 11 bin. Yani, son üç yılda, altmış yılda 
yapılanın yüzde 15'i yapılmış. 

Köy yolu : En büyük artış burada. Altmış senede 
157 334 kilometre köy yolu yapılmışken, son üç se
nede 52 207 kilometre köy yolu yapılmıştır. Yani, 
altmış senede yapılanın üçte biri son üç senede ya
pılmış. 

Köy elektriği : Bu da çarpıcı. Altmış senede 24 436 
ünite yapılmış. Buna mukabil, son üç senede 10 387 
ünite; yani nerede ise yarı yarıya yapılmıştır. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — iyi ki 
gelmişsiniz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Köy te
lefonu (Ünite olarak) : 19831e kadar, altmıy senede 
10 272 ünite yapılmış, 11 728 ünite ise son üç yılda 
yapılmış. 
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Sağlık ocağı : Altmış senede 2 031 ünite sağlık 
ocağı yapılmışken, son üç yılda 1 121 ünite sağlık 
ocağı yapılmış; yani yarısından fazlası son üç yılda 
yapılmıştır. Sağlık evi, aynı şekilde. Yani şunu gös
teriyor ki, hükümetimizin iktidarı döneminde, geri 
kalmış yörelere ve köylere götürdüğümüz hizmet, son 
altmış yılla mukayese edildiği zaman, çok büyük atı
lımlar var. Her ne kadar bir arkadaşımız tenkit et
tiyse de, bunu da tabiî karşılamamız lazım. 

Devletin sanayi yatırımlarına ağırlık vermediğin
den, bunu özel sektöre teşvikle bıraktığından, ken
disinin sadece altyapı yaptığından tenkitle bahsedildi. 

Doğrudur, biz hükümet olarak sanayi yatırımla
rına ağırlık vermiyoruz; bizim ağırlık verdiğimiz alt
yapıdır, telefondur, elektriktir, yoldur, içme suyu
dur. Bundan dolayıdır ki zaten, son üç yılda, geçmiş 
altmış yıldan çok daha büyük işler yapılabilmiştir. 
Bizce, tenkit konusu yapılan bu husus, bizim prog
ramımızın bir gereğidir ve gereğini yaptığımız için 
iftihar vesilesi olmaktadır; bu yönüyle de tabiî, ten
kitlerin bizce bir değeri yoktur. 

Ulaştırma sektöründe on yıllık bir mastır plan 
çalışması 1981'de tamamlanmıştır; doğrudur. Yalnız, 
bu planın üç yılda bir revizesi söz konusudur ve re-
vize edilmektedir. Gerek beş yıllık planlarda, gerek 
bu gibi mastır planlarda, ekonominin değişen şart
larına göre yıllık promramlarla değişiklikler yapmak, 
düzenlemeler yapmak veya belirli periyot içerisinde 
bu değişiklikleri yapmak, işin gereği olarak, şarttır 
kanaatini taşıyorum. Bu konularda katı kurallar içe
risinde kalındığı takdirde, birçok aksaklıkların da do
ğabileceği ortadadır. Bu nedenle, arkadaşlarımızın 
bahsettikleri demiryolu konusuna, ben bu dar zama
nımız içerisinde değinmek istemiyorum; Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesi esnasında bakan arkadaşım bu ko
nuda daha geniş bilgiyi kendilerine verecektir. 

Diğer bir konu : Mahallî idarelerin yatırımları 
hakikaten artmıştır; çünlkü 'bunlara gelir imıkân'lan 
artırılmıştır. Geçmiş yıllarla mukayese edildiği za
man, yüzde 5 seviyesinde olan gelir imkânı yüzde 
8,55'e kadar artmıştır, özel idarelere bırakılan ra
kamlar 4a artmıştır. Büyüikşehiir belediyelerine büt
çeden yüzde 3 ve yüzde 5'liifc kaynaklar aiktarılmîş-
tır. Bu -kaynakların aktarılması neticesinde, mahallî 
idarelerin yatırım yapma gücü fazlalaşmıştır. 1983 yı
lında mahallî idarelerin yaptıkları yatırımların, cari 
harcamalar dışında, toplam 'harcamalar içerisindeki 
rakamları çok azken, 'bu rakam, bugün yüzde 50'lere 
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.varmıştır. Artan bu imkânlar 'karşısında devlet, gayet 
tabiî kendi yatırımlarını imkânlar ölçüsünde azalt
maktadır; bu, ıbir denge hesabı olarak görülmek
tedir. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Kaldırımlar da da
hi! mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Tülay Öney'e, enflasyon konusundaki rakam karga
şasını belirttiği için hakikaten teşekkür ederim. Biz 
hükümet olarak, enflasyonla alakalı tek bir endeksi' 
kullanmaya özellikle özen gösteriyoruz ve bunun dı
şındaki rakamlar ister aleyhimize olsun, ister lehi
mize olsum, ne Sayın Başbakan, ne de ben, değişik 
rakamlar kullanmadık ve enflasyon hesabıyla ala
kalı olarak Devlet istatistik Enstitüsünün toptan 
eşya fiyatları endeksini esas aldık ve söylediğimiz 
rakamlar da devamlı bu rakamlardır. Gayet tabiî, 
basınımızda ve birçok yerlerde, çok değişik endeks
ler kullanılmak suretiyle enflasyon hesapları yapıl
maktadır, Gayet tabiî herhangi bir arkadaş hüküme
tin yanındaysa, en düşük endeks hangisiyse onu alı
yor; hükümeti tenkit etmek istiyorsa, endeksler içe
risinden en yükseğini alıyor, hatta söylenmemesi la
zım gelen o rakamı telaffuz ediyor. Tabiî, bu kar
gaşa, hepimiz arasında birtakım tereddütlere, hatta 
güvensizliklere sebep oluyor. Bu bakımdan, buna 
hakikaten hepimizin riayet etmesinde yarar var. 

M. TURAN BAYİEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
nu geçmiş yıllarda da yapar imiydiniz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit... 
DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yapar
dık, yapardık, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, usulsüz soru soran
lara cevap vermeyin efendim. 

DEVLET ©AKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET 'KAYA ERDEM (Devamla) — Vermi
yorum Sayın Başkan. 

Şimdi balkın, mesele enflasyon hesabıyla alakalı 
olarak Plan ve IBütçe Komisyonunda, «Enflasyon ne 
oldu? Yüzde 25 hesabını tutturuyor musunuz, tut
turamayacak mısınız?» sorusuna karşılık olarak yüz
de 25'in hesabını verinken, o zaman elimizde olan 
ekim ayı* sonuçlarına göre, yüzde 27,7'dir, dedim. 
Bu rakamı söylediğim zaman, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının toptan eşya fiyatları endeksi yüz
de 20 idi; yani hedefin yüzde 5 daha altındaydı; İs
tanbul! Ticaret Odasının toptan eşya fiyatları endek-
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si yüzde 24,8'di; yani ekim ayı sonunda Hazine ve 
Dış Ticaret 'Müsteşarlığının verdiği rakam hedefin 
5 puan aşağısına inmişti; İstanbul Ticaret Odasının 
verdiği rakam da yüzde 25 hedefinin altındaydı; ama 
ben sizlere, Plan ve 'Bütçe Komisyonunda enflas
yon hesabını verirken bunlara hiç temas etmedim, 
hatta sözünü dahi etmedim, yüzde 27,7'dir, dedim; 
sene sonunda bu rakamın, yüzde 24 ile yüzde-27 ara
sında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, dedim. Bu 
kargaşayı yaratan ne Sayın Başbakan, ne hükümet-
ıtür. Kasım ayı sonu itibariyle de bu ırakam bugün 
yüzde 25,7 olmuştur, önümüzde bir ay kalmıştır. 
(Aralık ayı toptan eşya fiyatları endeksi yüzde 1,9 çı
karsa, bu rakam yüzde 25,7'de kalır; yüzde 1,9'ün al
tına inerse, bu rakam yüzde 25 ve 24'e kadar iner; 
üstüne çıkarsa, yüzde 25 veya 26 olur, bilemediniz 
en fazla yüzde 27 olur. Onun için, «Efendim, enf
lasyon şu rakamlardadır» demek, kanaatimce doğru 
değildir; çünkü önümüzde bir ayımız kalmıştır. 

TÜLAY ÖNEY '(İstanbul) — Onu doğru kabul 
ettik de, faizler neden bu kadar yüksek tutuluyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Enf
lasyonun • seyri hakkında bu bilgileri verdikten sonra 
hakikaten sayın sözcülerin faizler konusunda beyan 
ettikleri hususlara temas etmek istiyorum. Enflas
yonla faizler arasında ıbir ilişki söz konusudur ve 
mevduat sahibine reel bir artışın sağlanması lazım
dır. Acaba bu artış oranının ne olması ve enflas
yonun üstünde ne miktarda olması lazımdır? Bir an 
İçin enflasyon oranının yüzde 25 civarında tutturu
lacağım düşünüyoruz. Acaba enflasyon yüzde 25 iken. 
mevduat faizinin yüzde 35 - 40 - 45 veya yüzde 50 
mi olması lazımdır? Bu, hakikaten bir tartışma ko
nusudur. IBu hususta, bize daha çok bu konunun tek
nik uzmanları, üniversitelerdeki profesörlerimiz ve 
hatta diğer ülkelerdeki uygulamalar bile ışık tuta
bilir; fakat her şeyden evvel, ekonomide o ülkenirı 
içinde bulunduğu durum, bu oranın tespitinde önem
li bir rol oynayacaktır. 

örneğin, Amerika'da enflasyon yüzde 2 veya 3 
iken, faizler 7 - 8 ve hatta bir zamanlar yüzde 15 
idi. Enflasyon oranı 'yüzde 5 iken faizler de yüzde 
15 idi. Üç katı; yani on misli artmıştır. Bunu nis
pî alarak oranlayacak olursanız, yüzde 5'e göre yüz
de 300'ün üstünde artmış. Bugün ise orada enflas
yon sıfırlanmıştır ve yüzde 1 oranındadır. Faizler 
ise, yüzde 7 veya yüzde 8 civarındadır. Yani reel ola
rak bir artış söz konusudur ve vardır. 

Almanya'da ise faiz oranları yüzde 6 veya 7'dir. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Doğ
ru değil bu, Amerika'da yüzde 2,5 - 3; İngiltere'de 
ise 3 - 4 arasındadır. 

iMUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Ne 
kadar da biliyormuşsunuz yahu! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Par
don, ben kredi faizleri olarak söyledim. Almanya' 
dakller öyle... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Onu öğ
renememişsin./ 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — O, mevduat faiz
leri olacak Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Doğru, 
mevduat faizleriyle kredi oranlarını karıştırdım, doğ
rudur; ama mesela Amerika'da bunun oranı yüzde 
6 - 7 arasındadır. (SHP sıralarından «Yok, değil» 
sesleri) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişenir) — Hep karışt-ın-
yorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, hem aşağıdan soru .soru
yorsunuz, Sayın iBakan düzeltiyor, ondan sonra da 
eğlence konusu yapıyorsunuz. Bu olmaz, lütfen efen
dim... 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Efendim, yanlış 
söylüyor. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Korumayın 
efendim, korumak size mi düştü Sayın 'Başkan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Demek 
ki, yüzde 300, yüzde 700, yüzde 500 oranlarında bir 
reel faizin verildiği söz konusu... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

IBAŞKAN — Karşılıklı diyalog kurmayalım efen
dim. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Tu
tanaklara yanlış mı geçsin Sayan Başkan? Tutanak
lar hepimizindir, devletindir. 

IBAŞKAN — Efendim, tutanaklarda her gün sö
zünüz var. Tetkik ettiğimiz zaman zatıâlinizl her gün 
görüyoruz; eksik olmayın efendim. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÜSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi 
durum Ibu olduğuna göre, Türkiye'de yüzde 25'lik 
ıbir faizin yüzde 100 fazlası yüzde 50 eder. Şimdi, 
Amerika'da enflasyonun yüzde 1 ve faiz miktarları
nın da yüzde 5 veya 6 olduğunu düşünürsek, bunun 

500 fazlası reel olarak veriliyor. Almanya'da da bel
ki bunların yüzde 400 - 500'ü veriliyor. Şimdi, Tür
kiye'de yüzde 50 verilmesinin sebebi şöyledir: Yüz
de 100 faizin, ki, ıbugün bu miktar yüzde 47 - 48 
ve yüzde 45'e kadar inmiştir; bu bakımdan, bir de 
içinde bulunulan ekonominin ve halkın 'bekleyişle
rini de göz önünde bulundurmak lazımdır. Biz bu
rada hükümet olarak hepimiz enflasyonun yüzde 
25'te tutulacağına inanıyoruz. Bu, doğrudur ve söy
lüyoruz; ama «Enflasyon yüzde 40'tan aşağı inmez, 
yüzde 50*lerdedir, yüzde 35'lerdedir» diye bunlar her 
gün seminerlerde, gazetelerde bu şekilde beyan edi
liyor. Vatandaş eğer ıbir enflasyon beklentisi ile ra
kamlarının da ıbu olacağı düşüncesi içerisinde oldu
ğu takdirde, hükümet olarak bizim bu mevduat faiz
lerini süratle aşağı çekme şanslımız da zayıf ola
caktır.* Bunlar da mevduat faizlerinim tespitinde na
zara alınacak hususlar arasındadır. 

BAŞKAN — Sayın ıBakan, toparlayınız efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — inşal
lah bu enflasyon hesabında 'biz mutabakatı sağlaya
cağız. Önümüzdeki yıl için yüzde 25 hedefi üzerin
de inşallah hiçfoir arkadaşla ayrılığımız olmayacak 
ve endeks beraberliğine varacağız, aynı endeksleri 
konuşacağız; hangisi yüksek, hangisi düşükse onu 
kulanmayacağız. Bunları yaptığımız zaman, tahmin 
ediyorum, bu konularda sizlerin de hükümete yardım
cı olduğunuz ölçülerde, mevduat faizleri aşağıya ine
cektir, inmek mecburiyetindedir. Buna uygun ola
rak da kredi faizleri düşecektir. 

Ben, 'hepinizi saygıyla selamlarken, Devlet Plan
lama Teşkilatımızın bütçesi konusunda yaptığınız 
olumlu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kabul bu
yuracağınız bütçemizin, Devlet Planlama Teşkilatına 
ve ülkemize hayırlı olmasını diyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
ıSayın Salih Alcan. 
SALfH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı bütçesi aleyhinde şahsî görüşlerimi sun
mak üzere s'öz almış 'bulunuyorum. 

ISayın milletvekilleri, plan lkavramı çok ulvî bir 
kavramdır; ailede plan, eğitimde plan, işlerinde plan, 
devlet yönetiminde plan, yaşamın <her dalında plan; 
.planlı ve programlı hareket eden toplumlar sonun
da mutlaka dileklerine erişirler. 
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Planlamanın 'görevlerimi doğru olarak ortaya koy
mak son derece önem taşır. Her ülkenin planlama 

uygulamalarının farklı olduğu görülmektedir. Her 
ülke,. kendi koşullarına uygun bir plan uygulaması 
yaratmak durumundadır. Devlet Planlama Teşkila-
•taıuı bugünkü durumuna baktığımızda, fonksiyonu
nun oldukça daraldığını tespit ediyoruz. Anayasa
mızın emrettiği doğrultuda ülkemizin kaynaklarını 
değerlendirmediği, tamamen siyasî çıkarlar doğrul
tusunda görev yaptığı izleniyor. Buigün Türkiye'de 
uygulanan ekonomik modelin, Türk insanını ne hal
lere getirdiğini yaşayarak görüyorsunuz: Bir taraf-
dan mutlu azınlık, diğer taraftan - naylon leğen için
de - susuzluktan günlerce yıkanmamış dört çocuğu
nu, aramalar .sonunda su bularak yıkama uğraşı; her 
gün iş arayıp da bulamayan işsizler ordusu; alMtğı para 
ile geçinemeyen ve dağılmaya mecbur edilen ailelerin 
dramları; 'yol, su, fabrika, okul bekleyen köylümüz 
ve çocuklarımız, yıllardır plan ve programın bir şey 
getiremediği umutsuzluk içinde günlerini geçiriyor
lar. 

'Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı
nın çatısı altında çolk değerli elemanlarımız vardır; 
fakat o çatının içinde elleri kolları 'bağlı bırakıılmak-
tadırlar. Diğer tarafta da, siyasî emellerine kavuş-
maJk için, Devlet Planlama Teşkilatını tarikatçılık 
yetiştirme yurdu haline getirmişlerdir. Türk halikı, 
bu yüce kuruluştan, fabrika, yol, su, tarımda yüksek 
verim amaçlayan refonm planları beklemektedir. 

IBu kuruluşun durumu açıkça ortadadır. Devlet 
Planlama kısırlaşmıştır. Çok az sayıda insanın işi 
bu kuruluşta yapılmakta, diğerleri ise lastik gibi uza
tılmaktadır. Merkez teşkilatının iç yapısı, her gün 
gazetelerde manşetler halinde sergilenmektedir. Dev
let Planlama Teşkilatı kadrosunda da sözleşmeli per
sonel çalıştırılmakta olup, ıtüm bakanlıklardan fazla, 
şampiyon düzeydedir. Usulsüz ve vasıfsız elemanların 
ne maksatlarla alındığı ibugün ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekillleri, devletin 'bel kemiğini teşkil 
eden plan anlayışını, tabana inerek ele almamız ge
rektiğine inanıyorum. Halkın ihtiyaçlarını yerinde 
tespit, duyarak, görerek, yaşayarak olmalıdır. Ana 
planların yapımına da bu araş tınmalardan sonra ge
çilmelidir. Halk, az sayıda iş 'bitirici ve iş 'bilir adam
ların tavsiyeleriyle Devlet Planlama Teşkilatında plan 
istemiyor. Devlet Planlama Teşkilatı artık, Türkiye' 
de planlamayı değil, plansızlaşımayı 'sergilemektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatında 'bürokrasi kökleşmiştir, 
planlama inancı kaybolmuştur. Bugün incelediği

mizde yüz büyük projenin geciktirilmesi söz ko
nusudur. Geciktirme maliyeti 6 trilyon liradır. Kay
bedilen üretim değerleri ise, yine ıtrilyonlar tutar. 
Geciken projeler içerisinde, her dakika nefes alıp 
verdiğimiz Başkentimiz Ankara'nın içme suyu pro
jesi 1966 yılında 'başlamıştır. 1972 yılında biteoektıi; 
19 yıllık bir gecikmeyle, 1991 yılında 'bitirileceği söy
leniyor. Bu ayıp, Devlet Planlama Teşkilatına ve so
rumlularına yeter. Şu günlerde, binbir çeşit mikrop
lar her gün kapımızı çalmaktadırlar. Susuzluktan bit, 
pire ve uyuz ortalığı sararsa, Allah yardımcımız ol
sun. Çünkü, «Su akar Türk 'bakar» misali bu olayı 
bir daha yaşıyoruz. Daha ne kadar zaman sonra bur
numuzun dibine bakmaktan kurtulacağımız bilinmi
yor. Aynı şekilde, 1952 yılında başlayan İğdır sula
ma projesi, kısmetse 1988 yılında tamamlanacak. Ge
cikmede, maliyet artış rekoru 673 milyar lira ile 
Atatürk Barajı ve Şanlıurfa tünelleri ile gündeme gel
mektedir. Devlet Planlama Teşkilatı ve hükümetler, 
yatırım planlaması yaparlarken, uzun vadeli parasal 
kaynaklan düşünmüyorlar; politik yatırım için, şa
hane törenlerle temel atıyorlar. Sonrası malumları
nız... Sıra ödenek konusuna gelince, çerez parası... 
Bir de bakıyorsunuz, kaynak kurumuş! 

1976 yılından sonra her gün artan yüksek enf
lasyon, son 15 yılda 13 adet hükümet değişikliği, 
bakanlıklarda ve 'bürokratlar üzerinde şaşkınlıklar ya
ratmıştır, yeni gelen insanlar konuların mahiyetini 
aylarca kavrayamamışlardır. Siyasî tercih farkından 
istanbul - Ankara çift hatlı demiryolu, «Bir trilyon
luk Deli Fetro Projesi» denilerek yerine, paralı otoyol
lara yönelinmiştir. Büyük fiyatlar kurarak' ihale alan 
zor durumdaki müteahhitler, 'aldıkları paraları başka 
sahalarda kullandılar, gerçek yatırıımları da kaldı; 
Urfa Tüneli bunlardan bir misaldir. 

Fizibilite hataları konusunda, yatırımın raporu 
yanlış hazırlanıyor. İnşaat başlayınca, asıl maliyet 
ortaya çıkıyor,* yatırım gecikiyor, maliyetler artıyor; 
bunlara da Ayaş Tüneli bir misal olarak gösterile
bilir. 

Her gün herkesin konuştuğu GAP projesinde de 
sorunların ortaya çıktığı açık seçik söylenmektedir. 
Avansların zamanında ödenmemesii, işçilerin parala--
rını alamadıklarından işten ayrılmaları, kullanılan 
malzemelerin zamanında dışarıdan sağlanmadığı, za
yıf çimento üretimi yapan Urfa Çimento Fabrikası
nın imalatının düzeltilmesinin istenmesi olayları, plan
sızlığın 'başlıca örnekleri içerisinde yer almaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın mMetvdkıiIeri; bu açıkla
malardan sonra, Devlet Planlama Teşkilatı, »aslî fonk
siyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır. 

BAŞKAN — Sayın Alloan, süreniz dolmak üze
redir, toparlayınız efendim. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Efendim, bir bu
çuk sayfam var. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Çünkü plan 
üzerinde fconuşsaydınız 10 dakikayı doldururdunuz; 
ama siz plan içerisinde devletin genel bütçesini ele 
aldınız. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Efendim, 'burada 
da planın sağlığının olmadığını ifade ediyorum, 

Devlet Planlama Teşkilatının, görevi olmayan ve 
daha çök uygulamaya yönelik işlerle uğraştığından, 
gerek devlet kuruluşları içinde, gerek Ikamuoyu önün
de ağırlığını ve prestijimi yitirmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatının aslî görevi, uzun 
vadeli 'kalkınma hedeflerini tespit etmek ve bu he
deflere göre ekonominin bütünü düzeyinde, yani 
malkro düzeyde yön verici bir planlama yapmaktır. 
Devlet Planlama Teşkilatı yaptığı planların gerçek
leşebilmesi için ayrıca izlenmesi -gereken iktisat po
litikaları ve sektöre! politikalar konusunda hüküme
te alternatifler sunmakla yükümlüdür. Bu aslî fonk
siyonunu Devlet Planlama Teşkilatı artık terk et
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Efendim, bir say
fam kaldı. 

BAŞKAN — Değil efendim üç sayfanız var; üç 
sayfanız 10 dakika tutar. Gruplar adına arkadaşlar 30 
dakika konuştu, şahısları adına kimseyi 20 dakika 
konuşturaımayız efendim; lütfen... 

SALlH ALCAN (Devamla) — Efendim, 'bir say
fa kaldı. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
SALlH ALCAN (Devamla) — 1985'te yürürlü

ğe giren Beşinci Beş Yılık Plan şimdiden kâğıt üze
rinde kalmıştır. Hükümet, günü gününe politika yap
makta, bu alınan kararları keyfî olmaktadır. Dev
let Planlama Teşkilatının yukarıda 'belirttiğimiz »aslî 
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her şeyden 
önce ekonomik fizikî 'büyüklükler açısından ayrıntı
lı ıbir envanterini düzenli olarak tutması gerekir. Ma
liye ve Hazine paranın 'hesabını tutar; ekonominin 
hesabının tutulması da Devlet Planlama 'Teşkilatının 
işidir. Devlet Planlama Teşkilatı 'böyle 'bir hesapla 

uğrasmamaktadır. örneğin Enerji Bakanı, her »biri 
•bin megavat gücünde altı tane ithal kömüre dayalı 
santral projesinli müzakere etmekte olduğunu söylü
yor. Bunlardan gerçekten kaç tanesine ihtiyaç var ve 
hangi zamanlama içerisinde ihtiyaç var? Bu sorula
ra Enerji Bakanının vereceği cevap yok; çünkü ola
maz. Bu sorulara cevap verebilmek için hidroelek
trikle kömür arasındaki dengenin, Doğu ile Batının 
arasındaki dengenin, iletim ile dağıtım 'arasındaki 
dengenin hesabının yapılmış olması gerekir. Bu hesa
bı da ilgili kurumların uzmanlarının yardımlarıyla 
Devlet Planlama Teşkilatının yapması gerekir; ama 
böyle »bir hesap yapılmadığından bu müzakereden 
önce 'tespit edilmiş kalkınma hedefleriyle uyumunun 
sağlanması da söz konusu değildir. 

Diğer 'bir örnek de; Sovyetlerden ithal edilecek 
doğal gazın durumudur. Dokuz milyar ımetreküp gaz 
ithal edilecektir. Bu miktar dokuz ımiyort ton ham 
petrole eşdeğerdir; bu da, mevcut petrol 'tüketimimi
zin yarısı demektir. Bu gazı nerede kullanacağız; ne 
kadarı hangi petrol ürününü ne miktarda ikame eder; 
fiyatlar açısından ekonomik kararlılık sınırı nereden 
geçer; doğal gaz 'başka nerelerde kullanılacaktır; 
gaza dayalı kimya endüstrisini ne ölçüde gerçekleş-
tirmek istiyoruz? 

Bu sorulara cevap vermek Devlet Planlama Teş
kilatımın görevidir. 'Bir kere kararlar alındıktan son
ra Devlet Planlama Teşkilatının görevi, hedeflerin 
gerçekleşmesi için mlikro düzeyde uygun teşvikleri 
tespit etmektir. Bunlarla uğraşmak yenine, Devlet 
Planlama bugün «Yap, işlet, devret» modelinin fiyat 
pazartamalarıyla uğraşmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatı bugün uygulamaya 
boğulmuştur. Hiçbir tutarlı kalkınma hedeflerine da
yanmayan bir yığın teşvik vermek ve 'bunların for-
maliteleriyle uğraşmak Devlet Planlama Teşkilatının 
esas işi olmuştur. Örneğin, plansız, (hesapsız kitap
sız bir şekilde taşımacılığı teşvik ettiler, sonunda 18 
'bin ıtrayler, 50 bin kamyon, 15 bin tanker ortaya 
çıktı. Bu kapasiteye uygun talep olup olmayacağı, 
bunları taşıyacak yolların olup olmadığı hiç düşü-
mülımedi, şimdi birçoğu hoş duruyor. Sonuçta, ülke
nin kıt kaynakları israf edilmiş oldu. Bir süreden 'be
ri, aynı lisraf, belediye yatırımlarında yaşanıyor. Be
lediyelerin malî kaynaklarının güçlendirilmesi elbette 
iyi 'bir şeydir; ama büyük miktarlara ulaşan kaynak
lar, ülkenin dış ödemeler dengesi, kaynak naroaıma 
dengesi, sektöre! öncelikler dikkate alınmadan, geli
şigüzel ıharcanıyor ve büyük ölçüde de israf edili
yor. 
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OSMAN IŞIK (Ankara) — Sayın Başkan, tam 
22 dakika oldu. Biz konuşurken de bu toleransı ta
nıyın lütfen. 

SALİH ALCAN {Devamla) — Dördüncü Beş 
Yilık Han 1983'te bitmiştir, 1984' boş «geçti, 1985'te 
kerhen Beşinci Beş Yıllık Plan yapıldı ve uygulama
ya kondu. Plan, uzun vadeli kalkınma hedefileri 
açısından 'bomboştu; ayrıca, tutarsızlığa sahipti; her 
halinden, zevahir kurtarılsın diye yapıldığı belli idi. 
Zaten, nasıl uygulandığı da hiç kimsemin aldırış et
tiği bir konu değildi. 

Devlet Banlama Teşkilatının, adına layık, ciddî 
bir kurum olması için, iyi tanımlanmış ve sınırlı gö
revleri olması gerekir. Görevi ülke kalkınmasına yol 
göstermek ve yolun bir an önce kat edilımesıi için 
gerekli tüm bilgiyi üretmektik^ Her sorunu piyasanın 
çözebilmesi, «Biz elbette merkezî ve fiziksel bir plan
lama savunuyoruz ve gerçekten rekabetçi piyasaların 
öneminü vurguluyoruz» zihniyetine sahip bir hükü
metten daha fazla bir şey beklenemez. 

Sözlerime son venkıken, Sayın Başkanıma can-
dan teşekkürler eder, yüce Meclise saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi 
üzerindeki gruplar ve şahıslar adına konuşmalar ta
mamlanmıştır. 

Şimdi, soru sormak isteyenleri kaydediyorum... 
Soru sormak isteyen sayın m'illetvekMerinin isim

lerini okuyorum : Sayın Fikri Sağlar, Sayın Münir 
Sevinç, Sayın Canver, Saym Sarıoğlu, Sayın Cahit 
Tutum, Sayın Nalbantoğlu, Sayın Bayezit, Sayın 
Sarp, Sayın Yaşa, Sayın Muhittin Yıldırım, Sayın 
Aydemir. 

Başka s>oru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, soruların konuşma mahi

yetinde olmamasını, teammüllerimize uygun olarak 
kısa ve net olmasını rica ediyorum. Sayın Bakandan 
da aynı hususu rica ediyorum. Bu itibarla tekrar 
rica ediyorum; münakaşa konusu açmayalım, 

PAŞA SARIOĞUU (Ağrı) — Cevaplar da net 
olsun Sayın Başkanım; kaçamak olunca biz de ısrar 
ediyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Aydınlanmamızı engeliyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Merak buyurmayın, biz bu hususa 
dikkat edeceğiz. 
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Buyurun Saym Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, Devlet Hamlama Teşkilatı tarafından KİT' 
lerin özelleştirilmesini incelemıtk üzere bazı firmala
ra, araştırmalar yapılması doğrultusunda projeler 
verilmiştir. Bu firmalar nelerdir, nasıl seçilmiştir, 
bugüne kadar ne kadar para ödenmiştir? 

İkinci sorum : Devlet Planlama Teşkilatında söz
leşmeli personel üoretlerinin (tavanı ve tabanı ara
sındaki fark nedir? Tavandan sözleşme yapılan per
sonellin üstesini verebilir misliniz? Hangi kriterlere 
ve ıhangi uzmanlık alanlarına göre, tavandan bunla
ra ücret ödenmektedir? 

Üçüncü sorum : Devlet Planlama Teşkilatında, 
Abdülbari Akdoğan is'imili bir personel var mıdır? 
Bu personelin, Milî Selamet Partisi parlamenterle
rinden olduğu söylenmektedir ve bu kişi Erzurum, 
Malatya, Erzincan gibi yörelerde ayın büyük bir ço
ğunluğunu geçirip, mensup olduğu tarikatla ilgili 
çalışmalar yaptığı, sadece aybaşında maaşını almak 
üzere Devlet Planlama' Teşkilatına uğradığı belirtil
mektedir. Bu personel, «İskender Hoca» olayından 

'sonra emeklilik isteminde bulunmuştur; doğru mu
dur? 

Devlet Hanlama Teşkilatında üst düzey yönetici
lerinin milyonlarca Iralık hediyeler aldıkları, yurt 
dışı gezilerinin giderlerinin özel sektörce karşılandığı 
iddia edildi. Sayın Başkanım, şimdi Saym Bakana 
soruyorum : Hükümetiniz döneminde müsteşar yar
dımcıları ve daire başkanları kaç kez yurt dışına, 
ne gerekçe ile gitmiştir; her 'biri her ıgezi sinde kamu 
kaynaklarından ne kadar para almıştır; bu kişiler 
özel sektör tarafından ağırlanmışlar mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Saym Baş
kan, Fikri Sağlar'ın 1, 2 ve 3 üncü suallerine yazdı 
cevap vereceğim; çünkü takdir ederler, mümkün değil. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ne zaman 
vereceksiniz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Kısa zamanda. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kısa za
manda... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — İki sene de 
olabilir! 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM- ı 
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hatta ba
kın Sayın Başkan, Sayın Sağlar'ın 1 inci sorusu, bu
rada bana sözlü soru olarak sayın milletvekillerimiz 
tarafından soruldu, zabıtlarda da vardır; istediğiniz 
bütün detayları da söylemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, siz «Yazılı cevap verece
ğim» dedikten sonra münakaşaya girmeyelim, lütfen. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 4 üncü so
runuzun cevabına gelince: Yurt dışına giden müsteşar, 
müsteşar yardımcısı, uzmanlar söz konusudur. Yalnız 
bunların özel sektör tarafından ağırlandığı kesinlikle 
söz konusu edilemez, edilmemesi lazım; çünkü devlet 
bunlara ücretlerini vermektedir. Yalnız, «Kendilerine 
para olarak ne miktar verildi?» Tabiî bunları yazılı 
olarak takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür -ederim. 
Buyurun Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

Devlet Planlama (Teşkilatına, 1985 yılında sınavla yük
sek tahsilli daktilograf alınmıştır. İşe alındıktan çok"** 
kısa bir zaman sonra, alındıkları statü haricinde başka 
yerlerde çalıştırıldığı doğru mudur? Bunların birçoğu
nun MSP militanı olduğu iddia edilmektedir; bu doğ
ru mudur? 1985 yılında alınan bu yüksek tahsilli dak
tilografların şu anda nerede çalıştıklarını sayın bakan 
söyleyebilir mi? 

2. Devlet Planlama Teşkilatında bulunan üst dü
zey yöneticilerinin 11 ayda toplam 9 milyon 224 bin 
liralık çay ve kahve içtikleri ve çayocağı sahibinin 
İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı Abdurralhman Yal-
çın'ın kayınpederi olduğu doğru mudur"? 

Yine bu çayocağı tarafından kesilen, 796 000 li
ralık tarihsiz faturanın karşılığı nasıl ödenmiştir? 

3. Arifiye - Sincan demiryolunun yapımına de
vam edilmesi veya durdurulması bakımından planla
ma ne düşünmektedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Söz ko
nusu alınan daktilograflarla ilgili olarak, bahsettikleri, 
MSP tandanslılığı gibi iddialara iştirak etmek müm
kün değil. Halihazırda nerede çalıştıklarını bilmiyo
rum, bilahara bildireyim; şimdi elimde imkânım yok. 

İkinci sorunun cevabına gelince: Büyük rakamlar 
teşkil eden çay ve kahve parası konusu gazetelere de 
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geçmişti. O vesile ile konuyu ben de inceleütim. Bu 
meiblağ yalnız başına Devlet Planlama Teşkilatına ait 
değil, aynı zamanda Yüksek Planlama Kurulu, hatta 
Ekonomik Kurul toplantıları ve diğer toplantılar es
nasında, sekreteryasını yaptığı zaman oralarda yapılan 
masrafların karşılığıdır. Yoksa, yalnızca Devlet Plan
lama Teşkilatı ilgililerinin veya kısımlarına verilen 
masraf değildir. 

Yine bahsedilen 796 000 liralık tarihsiz fatura ko
nusunu da incelettireceğim, nedir; ama mümkün de
ğil. 

Üçüncü soruda bahsedilen Arifiye - Sincan hattı 
konusunu Sayın Sarp da sormuştu. Sayın Bayındırlık 
ve iskân Bakanımız açıklama yapacak; şu safhada söy
leyecek bir şeyim yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Canver. 
Sayın Canver, elinizdeki kâğıt biraz kabarık. Bu 

itibarla, eğer onun hepsini okuyacaksanız, mümkün 
değil. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hayır efendim. 
Sayın Başkanım, 16.1.1985 tarihli Resmî Gazete

nin 75 inci sayfasında işaretli teşvik şöyle bir görü
nüm arz ediyor: 7 milyon 200 bin metreküp hafriyat 
için, hafriyat ve nakil vasıtaları temin etmek üzere, 
2 milyar 104 milyon lira komple yeni yatırım ve bu
nun için 3 milyon 542 bin dolar döviz tahsis edilerek 
ve yine, birazdan ismini zikredeceğim firmaya, yüzde 
40 yatırım indirimi, yüzde 100 gümrük muafiyeti, faiz 
farkı iadesi gibi destekleyici tedbirlerle teşvik belgesi 
ve ardından kredi veriliyor. Bu yatırım için yeterli 
görülen öz kaynak ise sadece 20 milyon lira. 1 
milyar 470 milyon liralık ucuz faizli krediye karşılık, 
ki, bu kişiler yüzde 40 yatırım indiriminin sağladığı 
vergi avantajından, yüzde yüz gümrük muafiyetiyle 
ödenmeyen gümrük resminden, yüzde 28 - 32 arası 
faizle sağlanan faiz farkından menfaat sağlayacaklar. 

BAŞKAN — Onları vermeyelim, onlar belli efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sadece istenen 
20 milyon liralık özkaynak. 

Birinci sorum: Bu kredinin veriliş biçimi uygun 
mudur, bu şekilde kredi verilmekte midir? Bu sırada 
başka türlü böyle kredi yoktur; yani 1 milyar 470 mil
yonluk kredi, 20 milyonluk öz kaynakla verilme
mektedir. Bu kredi kimin döneminde verilmiştir? Bu 
firmaya tanınan ayrıcalığın nedenini öğrenmek istiyo
rum. 

Biz arkadaşlar arasında 20 milyon lira toplasak, 
bize de bu krediyi verirler mi? 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yazılı ola
rak cevaplandıracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

Türkiye'nin enerji sorunlarının önemini hepimiz tak
dir ediyoruz ve bekliyoruz. Türkiye'nin 120 milyar 
kilovat/saatlik bir su potansiyeli... 

BAŞKAN— Efendim?.. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Soruyu soracağım 

efendim, altyapı olmadan soruyu nasıl sorarım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Soruyu soruyorsunuz; ama kanaati
nizi söylüyorsunuz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim buradan 
soruya gireceğim; müsaade edin de sorayım. 

BAŞKAN — Başka kanaatlerinizi de söylüyorsu
nuz. Lütfen efendim hemen soruya geçin. (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayır, soramam o 
şekilde; çünkü gerekçesini bileceksiniz arkadaşlar, ge
rekçe bilinmeden olmaz. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Soru sor, masal 
anlatma... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — 8 milyar ton linyit 
potansiyeli, 5 milyar ton bitümlü şist ve 5 bin mega
vatlık jeoterrnal potansiyeli var. 

Şimdi, Sayın Planlama Müsteşarının imzasıyla, 
Enerji Bakanlığı teklif ettiği halde, Elbistan Santralı
nın (B) grubu, Kangal Santralının iki grubu, Çatalağ-
zı - Soma'ya başladılar - Karlıova; bu santrallarm 
durdurulması, bunun yerine ithal kömüre dayalı 4 
adet santralın yapılması istenmektedir. 

önce şunu soruyorum: Türkiye'nin bugün mevcut 
potansiyelinin ancak 40 milyar kilovat/saatini kullan
mışken ve geriye 160 - 170 milyar kilovat /saatlik po
tansiyeli varken, bunu hangi cüretle yazıyor ve isti
yorlar? Bunun cevabını istiyorum, bir; tabiî gerekçe
lerini de öğrenmek istiyorum. 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Ba
ğırma, bağırma... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Ba

ğırıyor Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — O sizi ilgilendirmez efendim, lütfen... 
Devam edin Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

ikincisi; dışarıdan şimdiye kadar kaç yabancı firma

ya müşavirlik ve mühendislik hizmetleri verilmiştir; 
hangi hizmetler için? 

BAŞKAN — Onu, arkadaşlar sordu efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O ayrı efendim; ben 

dinledim onu. 
Sayın Başkanım, üçüncü ve son sorum: Burada 

teşviklerden bahsedildi. 1. - Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu illerini kapsayan bölgeler için şimdiye kadar 
ne kadar teşvik belgesi verildi; bunlardan kamu sek
törü ne kadardır, özel sektör ne kadardır? 2. - Mik
tar olarak özel ve kamu sektöründe ne kadardır? 
3. - Gerçekleşme özel sektörde ne kadardır, kamu 
sektöründe ne kadardır? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 2 ve 3 üncü 
sorulara yazılı olarak cevap vereceğim. 

1 inci somun cevabını arz ediyorum: Türkiye po
tansiyeli göz önüne alınmak suretiyle enerji konusun
da iç kaynaklar ve dış kaynaklar kullanılmaktadır. 
Dış kaynağın kullanılmış olması veya kullanılmaya ça
lışılmış olmasını hiçbir zaman iç kaynaklarının yok 
olması anlamına almamak gerekir. 

PAŞA iSARIOĞLU (Ağrı) — Durdurulmuştur; 
yani durdurulması istenmiştir. Bunun arkasım bı
rakmayacağız. Bu, Meclise gelecek, merak etmesinler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; o zaman grup adı
na söz alın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — O an için 
durdurulmuş olan şeyler; bilahara müsaade edilmek
tedir. Oralardaki gecikmelere nazaran ve Türkiye'de, 
hükümet olarak biz, enerjide bir kısıtlamaya gitmemek 
ve Türkiye'nin ileride de enerji açığı ile karşı karşıya 
kalmamasını sağlayacak her türlü politikayı uygulu
yoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O zaman niye dur
duruyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, hiçbir milletvekilini karşı
lıklı olarak ne bakan, ne milletvekili tatmin etme im
kânı olmaz. Cevap verir; tatmin olursunuz veyahut 
olmazsınız; ama bunu devam ettirmenin bir anlamı 
yok. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Baskı yapıyorsunuz 
bizlere Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bi

rinci sorum şu: Hükümet olarak, Devlet Planlama 
Teşkilatını icraî görevlerinden arıtmayı düşünüyor 
musunuz? 

İkinci sorum: Bugün Devlet Planlama Teşkilatı 
teşvik belgeleri vermekte; bir benzin istasyonu, bir 
lokanta açmak için 100 - 150 milyon liralık kredilerle 
de meşgul olmaktadır. Bu derecede ayrıntılara inil
mesi bu daireyi iş "hacmi 'bakımından neticede iflasa 
sürüklemez mi? 

Üçüncü sorum, bir bilgi sorusudur; Devlet Plan
lama Teşkilatında çalışanların bir nitelik tablosunu is
tiyoruz efendim. Bunun için sımfsal dökümü, tüm 
personelin öğretim durumunu, özellikle uzman 
kadrolarda çalışanların mastır ve doktora durumu
nu ve yabancı dil durumunu ayrıntılı olarak itsirham 
ediyoruz. Bir de, halen uzmanlık statüsünde çalışan
ların Devlet Planlama Teşkilatındaki kıdemlerini rica 
ediyoruz. Bunları mümkünse ve hazırsa şimdi, eğer 
yoksa yazık olarak istirham ediyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hangi 
tarikata mensup olduğunu... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Son üç yılda 
plan/amadan ayrılarak özel sektörde görev almış olan
ların kaç kişi olduğu ve bunların ne kadar süre ile 
planlamada çalışıp ayrıldığı ve hangi firmalarda görev 
aldığı hususudur. Belli görevlerde bir süre çalışıp, ka
mu kesiminden ayrılanların, özel sektörde beli bir 
süre görev almasının kısıtlandığı bilinen bir gerçektir. 
O yasayı Devlet Planlama Teşkilatı uyguladı mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zannediyorum bu soruların hepsine 

de yazılı cevap verme imkânına sahipsiniz. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler) 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Siz niye söylüyor
sunuz, Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu soru
lardan üçüncü ve dördüncü sorulara yazılı cevap ve
receğiz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yasama, 
yürütmeyi yönlendiriyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Birinci 
sualde, Devlet Planlama Teşkilatına icraî görevler, 
bugünkü konular düşünülerek verilmiştir. Bugünkü gö-
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revlerde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmü
yoruz. 

Teşvik belgelerinde mümkün olduğu kadar, bü
rokrasiyi artırmayacak küçük rakamların verilmesin
den de kaçınılmaktadır. Herhangi bir surette iş hacmi 
arttığı takdirde, bu konuda da gerekli tedbirler alın
maktadır ve bundan sonra da alınacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, sorularım şu: Biraz evvel burada, Devlet 
Planlama Teşkilatında- 1 500 personel çalıştığı söy
lendi. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kendiniz söyledi
niz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Devlet 
Planlama Teşkilatında kaç uzman, kaç uzman yardım
cısı vardır? 

İkinci olarak; Fransa ve ingiltere'deki planlama 
teşkilatlarında kaç uzman ve uzman yardımcısı var
dır? (ANAP sıralarından «Türkiye'desin» sesleri) 

1976 yılında Fransa'da 40 tane uzman vardı. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Orada mıydınız o 

zaman? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Devlet 

Planlamanın şeylerinden okudum; Senatodaki mü
zakere zabıtlarını okudum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 40 mil

yonluk Fransa 40 tane uzmanla idare ediliyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; fikrinizi söyleme

yin Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bizim 

planlama ne kadar uzmanla idare ediliyor; onu öğ
renmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Türkiye'yi hallettik, Fransa kaldı! 
(Gülüşmeler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru 3. -
Kalkınmada öncelikli yörelerde - gerçi Cahit Bey 
sordu ama - teşvik kredisi verilen ve başlanan fab
rikayı öğrenmek istiyorum ben. Yoksa, teşvik kredisi 
şu kadar verildi; TIR'lar için verildi, o mühim değil. 

iBAŞKAN — Efendim, onu buradaki gündem dı
şı bir konuşmanızda dile getirdiniz Sayın Nalbantoğlu. 

HlLMI NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efendim 
müsaade ederseniz bu sorudur. O zamandan hazırlık
ları vardır; şimdi cevap versinler. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, muhalefeti çok yakından izliyorsunuz, 
sizi kutlarım. 
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ATİLLA SIN (Muş) — Bayezit de konuşmasa 
çatlar yani... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soru 4. -
Balışeyh Yozgat - Yıldızeli devlet demiryolu inşaatını 
Devlet Planlama Teşkilatı rantalbl bulmuş mudur, 
böyle bir rapor var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
DEVLET IBAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bu soru
ların dördüne de yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Devlet Planlama Teşkilatındaki Evrenas-
oğlu olayının gerçek boyutu nedir? Bu zatın yakın 
amirleri ve nihayet Sayın Müsteşar, bu hareketleri 
niçin tespit edememişlerdir? Sayın Başbakanın deyimi
ni kullanmaya mecburum, buradaki, Planlamadaki ar
kadaşlarımdan özür diliyorum ama, o deyimi kullana
cağım; bu teşkilatta yarın veya öbürgün başka üşü-
tüklerle karşılaşacak mıyız? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Mecliste bile var. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

İkinci sualim: 7,9 büyüme hızının, yatırımların art
ması ve tarım ürünlerindeki üretim artışından kay
naklandığı söylenmektedir. Yatırımların artması, ima
lat ürünleri sanayiindeki artıştan mı daha çok kay-, 
naklanmıştır, yoksa makine, teçhizat gibi sabit ser
maye alımlarından mı kaynaklanmıştır, bunların oran
ları nedir? 

Üçüncü sualim: «Gelir dağılımı konusunda 1983' 
ten bu yana bir inceleme yapılmadı» denildi ve 1983' 
teki incelemenin de kendi dönemlerini yansıtmadığı 
söylendi; haklıdırlar. Ancak, büyüme oranları ve enf
lasyondaki düşüş nazara alındığında 1983'teki gelir da
ğılımı tablosunun bugün iyileştiğini söyleyebilirler mi 
ve tahmine dayalı da olsa, bir oran verebilirler mi? 

Dördüncü sualim; 1984 ve 1985 yıllarında hü
kümetin enflasyon hedefi, enflasyon tahmini ve enf
lasyonun gerçekleşmesi ne idi? Aradaki fark neden 
kaynaklanmıştır? özellikle, ilan edilen tahmin
leri ile gerçekleşme arasındaki fark nereden kaynak
lanmıştır? 

Son sualim: 1986 senesinde buğday üretimi 19 mil
yon ıton civarında. İhracat pek önemli değil. 700 bin 
ton kadar da bir ithalat var; yani yaklaşık 20 milyon 
ton, 1986 senesinde elimizde buğday rezervimiz, po
tansiyelimiz var. Yurt içi tüketimimiz 11.5 - 12 mil
yon ton. 3 milyon tonluk da bir rezerv var. Buna 
göre Türkiye'nin nihayet 1986 yılı buğday ihtiyacı 

15 milyon ton. Arada, 4.7 milyon ton; 4.5 - 5 milyon 
ton aarsında bir fazlalık var. Hükümet bu fazlalığı 
nasıl değerlendirmeyi düşünmektedir? Bunun çürü
meye terk edilmesini aklımızdan dahi geçirmek iste
miyoruz; ama ekonomiye hangi yöntemlerle kazandı
rılacaktır? 

Teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evranas-
oğlu olayı ile alakalı olarak Devlet Güvenlik Mahke
mesi konuya el atmıştır. Bu bakımdan, bu konuda 
'herhangi bir beyanda bulunmuyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Olayı sormadım; Evranasoğlu'nu sormadım... 

BAŞKAN — Efendim, «Bundan başka bir hadise 
olalbilir mi?» diyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni
çin fark etmiyor bugüne kadar? 

ALİ TOPÇUOĞLU (KaJhramanmaraş) — Münec
cim mi o? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bu gibi 
hadiselerin baştan fark edilenleri olduğu gibi, tespit 
edilemeyenleri de her zaman idarelerde mümkündür. 
Bunların tespit edilip işlerine mani olunan veya gön
derilen veya bu gibi hareketlere mani olunma hadise
leri, belki sizler duymuyorsunuz; ama her idarede 
bu gibi hadiselerin önlenenleri vardır, önlenemeyenleri 
vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Tamamlayın efen

dim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Arz ede
yim.. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan, devam 
edin efendim. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — DPT'de çok 
mu efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — 7,9 oranı 
yalnız yatırımlardaki, imalat sanayindeki bütün sek
törlerdeki artıştan ileri gelmiştir. Ben şimdi Dev
let Planlama Teşkilatının 7,9'luk son tahminini, 
bütün sektörler itibariyle, bir evvelki seneye nazaran 
nerelerde ne miktarda üretim artışı olduğunun tahmi
ni değerlerini kendilerine vereyim. Bu suretle bilgi 
sahibi olurlar efendim. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
nu ne zaman vereceksiniz efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Şimdi 
hemen burada verebilirim. Devlet istatistik Enstitü
sü bunu ilan etti ve dağıttı. Ayrıca, bütün milletvekili 
arkadaşlarımıza ve basına da gönderiyor. 

Üçüncü suallerine cevap veriyorum: Gelir dağılı
mı konusunda 1984, 1985 ve 1986 yıllarına ait bir 
tahminde bulunmak, bu yıllarda ne olabileceği ko
nusunda bir şey söylemek şu anda mümkün değildir. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İyi
leşme var mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Çalışma 
devam ediyor. Eskiye göre iyileşme olacağı kanaatin
deyim. 

Dördüncü suallerini müsaade ederlerse yazılı ola
rak cevaplandırmak istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Enf
lasyonla ilgili olan suali mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümet bu konuda rakam vermekten kaçınıyor ne
dense. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Beşinci 
suali cevaplıyorum: Toprak Mahsulleri Ofisi veya 
'buğday üretimindeki rakamlar konusunda şunu söy
leyebilirim; Türkiye'nin bugün elinde bir miktar ihra
ca müsait buğday var; fakat 4,5 milyon ton gibi bir 
rakama da değil bu miktar. Bu rakamlar, normal ihraç
la - hatta talep de vardır - tüketilebilecek ve normal 
bir stok devredecek ölçülerdedir. Bana bugüne kadar 
«Elimizde fazla miktar var, ne yapacağız?» gibi bir 
sorun, bir rahatsızlık da intikal etmedi. 

BAŞKAN — Sayın Sarp, buyurun sorunuzu efen
dim. 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
1 5 - 2 0 gün evvel Yüce Mecliste kabul edilen bir 
yasa ile Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığından 
alınıp Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Bu nedenle 
Sincan - Arifiye demiryolu inşaatı artık Ulaştırma Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. Sayın Başbakan Yardım
cısı bize muhatap olarak Bayındırlık Bakanlığını gös
terdi ye Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde bu soruya 
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cevap verileceğini söylediler. Acaba Ulaştırma Bakan
lığını mı kastediyor? Bunu öğrenmek istiyorum, bu 
bir. 

İkincisi; 1986 yılı programı 1985 yılı kasım ayın
da yapılır. O programda mahallî idarelere 230 mil
yar lira yatırım yapması öngörülmüştü. 1986 yılı için
de ne oldu ki, birdenbire 600 milyar lira tahsis edil
miştir mahallî idarelere? Bu kaynağı nereden buldu
lar? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun cevaplayın Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bu nakil 
yapılmıştır; doğrudur. Ulaştırma Bakanımız veya Ba
yındırlık Bakanımız, her ikisi de konuya vakıftırlar. 
Tahmin ediyorum öncelikle Ulaştırma Bakanımız, ol
madığı takdirde Bayındırlık Bakanımız bu konuda 
açıklama yapacaklardır. 

Kasım ayında yapılan tahminle ilgili olarak soru
lan ikinci suali cevaplıyorum: Mahallî idareler için 
kasım ayında yapılmış olan tahmin, 1986 yılında 
Emlak Vergisi kaynakları ve kendilerinin sağladığı 
diğer gelir kaynaklarıyla yatırım gücüne sahip ol
muşlardır. Bunlar gerçek veya gerçeğe çok yakın ra
kamlardır. Bu balkımdan, yıl içerisinde artan mikta
rın öngörülen tahminî miktarı aşmasını normal kar
şılamak lazımdır. Bu kaynaklar... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; bu 
konu aydınlanmıştır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir)' — ... gerçek
leşmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
neden sözümü kesiyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, her şeyin kontrolünü uh
denizde saymayınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
yetkinizi aşıyorsunuz. 

BAŞKAN — Cevap imkânları içerisinde eğer so
runun hududunu aşarlarsa, bakana da müdahale ede
riz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşmasının başlangıcında ihtar edersiniz; sözünü ke
semezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Herkesin kontrolörüsünüz bu Mec
liste! 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne
dir amacınız? Sual sordurmayacak mısınız? 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
lütfen Sayın Bakan konuşurken müdahale etmeyin; 
konuşmasının vüsatini tayine yetkiniz yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan soruya ver
diği cevabı uzatırsa, kendilerini ikaz etmek vazife
mizdir. 

Burada her milletvekilinin konuşması sırasında, 
zatıâlinizden başka o milletvekillerine sahip olan 
kimse çıkmıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mecbur ediyorsunuz. Sizin sahip çıkmanız lazım 
önce. 

BAŞKAN — Efendim, o sorunun sahibi varken 
zatıâlinize bir müdahale düşer mi? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
zin sahip olmanız lazım. 

BAŞKAN — Sizden evvel Sayın Sarp soru sor
du. Binaenaleyh, Sayın Sarp bunun tenkidini yapsın; 
zatıâlinize düşer mi? 

Buyurun Sayın Yaşa. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz üç sorum var efendim. 
Birincisi : Sayın Bakan Planlama Teşkilatının bir 

gelir dağılımı araştırması yapmaya ve delil olarak 
da 20 bin aile içerisinde tüketim temayüllerini belir
leyen çalışmalara başladıklarını ifade ettiler. Bana 
öyle geliyor ki, Planlamanın - eğer kendileri doğru 
ifade ettilerse tabiî - araştırdığı gelir dağılımı değil, 
aile bütçesi anketidir. Bu aile bütçesi anketi gelir da
ğılımının tespitine yaramaz; fakat tüketim harcama
larının yeni ağırlıklara oturtulmasını ve yeni istatis
tikler tertibini kolaylaştırır. Daha doğrusu, bazları 
ve ağırlıkları eskimiş olan istatistiklerimizin yenilen
mesine faydalı olur. Tabiî eğer değişik şekilde anla-
madımsa, daha doğrusu kendileri doğru ifade etti
lerse. 

Binaenaleyh; Planlamada yapılan şey nedir? Ge
lir dağılımı mı araştırılıyor, yoksa yeni aile bütçesi 
anketleri mi hazırlanıyor? Onu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi : İstatistiklerin, özellikle fiyat istatistik
lerinin değişik daireler ve kurumlar tarafından hazır
lanışından şikâyet ettiler. Birden fazla enflasyon öl-
çücü alet olmasını, bir bakıma bir malşans olarak 
veya kötü bir tesadüf olarak belirlediler ve bunun 
bire irca edileceğini ifade ettiler. 

Fevkalade tehlikeli bir vaat. Çünkü başka ülkeler, 
yani - özür dilerim ama - komünist ülkeler hariç, 
tek istatistik yayınlayan bir ülke bilmiyorum ben. 
Ne demek tek istatistik? Yani 60 - 70 seneden beri 

istatistik yayınlayan İstanbul Ticaret Odası bundan 
sonra istatistik yayınlamaktan men mi edilecektir? 

Yine, Devlette yalnız bir teşekkül mü istatistik 
hazırlayacak, başkaları hazırlamayacak mı? 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Hayır 

efendim anlaşılmadı daha. 
BAŞKAN — Efendim sizin sorunuzun bu oldu

ğu anlaşıldı. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Müsaa

de buyurun Sayın Başkan. Bu benim mesleğimdir, 
kaç soru çıkaracağımı ben biliyorum. Eğer siz daha 
iyi bildiğinizi iddia ediyorsanız bir diyeceğim yok. O 
zaman ben bundan vazgeçer otururum. 

Müsaade buyurun devam edeyim. 
BAŞKAN — Ama sual şeklinde sorun diyorum. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Evet, 

sual şeklinde soracağım. 
BAŞKAN — Evet, rica edeyim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Bugün 

mevcut olan istatistik hazırlayıcı dairelerden hangi
sini bırakıp, hangilerini lağvedecekler? Bunu da öğ
renmek istiyorum. 

Üçüncü soruma gelince; bence en önemlisi belki 
bu soru : Sayın Bakan bir liste okudular; 60 yılda 
Türkiye'de yapılanlarla, son üç yılda yapılanları mu
kayese ettiler. Ben listeye şöyle bir baktım; Türkiye 
Cumhuriyetinde 60 yılda yapılmış olan bütün işler, 
üç yıllık ANAP iktidarına tekabül ediyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bazıları. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Yani, 
bütün bu hükümetler kurulacağına, ANAP 10 sene 
iktidarda kalsa, ne Mustafa Kemal'e, ne İsmet İnö
nü'ye, ne Menderes'e, Ne Demirel'e ihtiyaç kalma
yacağı anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz bu soruyu sor-
masaydınız daha iyi olurdu Sayın Yaşa. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Bu ka
dar gayri ciddî bir istatistiğin hazırlanmasını Bakan 
Bey mi emrettiler, yoksa doğrudan doğruya Planla
ma Teşkilatı, bakana bir malzeme olsun diye kendi
leri mi hazırladılar? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim çalışma süremiz dolmuş
tur. Ancak, Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının büt
çesi üzerindeki müzakereler tamamlanmak üzeredir. 
Bu müzakereler tamamlanıncaya kadar sürenin de-
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vamı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 1 inci sua
lin cevabını, arkadaşlarımla bu konuyu bir daha gö
rüşerek yazılı olarak vereyim. 

2. Devlet İstatistik Enstitüsü Kanunu, istatistik 
çıkarma görevini Devlet İstatistik Enstitüsüne ver
miştir. 

Ayrıca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da en
deks çıkarır, İstanbul Ticaret Odası da endeks çı
karır ve bunlardan hiçbir tanesini lağvetmeyi düşün
müyoruz; zaten lağvetmemiz de mümkün değildir. 
Neden? Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bu en
deksleri 1935 yılından beri getiriyor. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün toptan eşya ve tüketici endeksleri 1981 
yılında başlamıştır. Onun için bu endekslerin belirli 
bir müddet geriye bir arada gitmesi zorunludur. Bu 
bakımdan kaldırmak isterseniz de kaldıramazsınız. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Lağvet
mek istiyor musunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — İstemiyo
ruz. 

Şu bizim söylediğimiz rakamlar; «60 yılda ne ya
pıldı, ondan sonraki 3 yılda ne yapıldı» şeklinde, uzun 
araştırmaları gerektiren bir husus değildir. 

1983 yılı programında veya yıllar itibariyle, köy 
elektrifikasyonu konusunda, ne kadar köye elektrik 
verileceğinin rakamları vardır. O zamanın rakamları 
ve şimdiki rakamlar elimizde olduğuna göre, benim 
yaptığım - 1983 yılı sonuna kadar yapılanlar da yıl
lık programlarda olduğu için - 1986 yılı sonunda bu 
rakam ne olduysa aradaki farkı çıkartmaktır. 

Ben, şundan ötürü memnun oldum : Biz böyle 
biliyorduk; ama demek ki, hakikaten sizler de, ANAP 
iktidarının çok işler yaptığını kabul ediyorsunuz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sureti 
katiyede. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Teşekkür 
ederim. 

HÜSAMETTİN CINDORUK (Samsun) — Böy
le bilimsel bir şey var mıdır Sayın Başkan? 60 yılda 
teknik çok değişti; o zaman kazma ile yapılan işler 
bugün makine ile yapılmaktadır. 

BAŞKAN — öyle telakki etmişler efendim. 
Sayın Muhittin Yıldırım, buyurun. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş

kan, yöresel olarak iki sorum olacaktır. 
1. Ergene Nehri ile Trakya'nın sulanması im

kânları incelenmiş midir ve bu konuda, Devlet Plan
lama Teşkilatı olarak, Trakya için GAP benzeri bir 
proje yapılması düşünülmekte midir? 

2. E - 5 karayolundan ayrılıp Edirne İli ile İz
mir'i bağlayan Efes yolunun geliştirilmesi çalışma
ları bu yılın programına alınmış mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Suallerin 
ikisine de yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, buyurun efendim. 
Sayın Aydemir, tekrar rica ediyorum, soru şek

linde ifade ediniz, konuşma şeklinde olmasın ve mik
rofonu kaldırma durumunda bırakmayın bizi. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, bütçe müzakerelerinde en önemli konu, soru ve 
"cevaplardır. Eğer, milletvekili, bütçe müzakerelerine 
soru ve cevaplarla geniş şekilde iştirak edemeyecek-
se, o zaman müzakerelerin hiçbir manası ve anlamı 
kalmaz. 

Onun için, müsamahanızı rica ediyoruz; mümkün 
olduğu kadar biz sualleri azalttık, konuşmayı da 
azaltırız; fakat sorumuzu ciddiyetle ve en kısa yol
dan intikal ettirelim Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz. 

BAŞKAN — Onu rica ediyorum efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, arkadaş gayet kısa olarak ifade edece
ğini söylüyor. 

BAŞKAN — Anlaşıyoruz efendim. 
Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — İlk sorum, ta

sarrufların yatırımlara yönlendirilmesiyle ilgilidir. 
Sayın Başbakan konuşmasında, «Tasarrufları ar

tırdık ve değerlendirdik» dediler. Oysa şimdi tatbik 
edilen ekonomik politikanın, sıkı para politikasının 
ve istikrar politikasının halkımızı zam, işsizlik ve ge
lir dağılımı adaletsizliği kıskacında bunalttığı, bugün 
için bir vakıadır. 

Toplanan tasarruflar... 
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BAŞKAN — «Nerede kullanılacaktır» mı demek 
istiyorsunuz? 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — ... ekonomiye 
enjekte edilerek yatırımlara yönlendirileceği yerde, 
yüzde 50 faiz politikası neticesinde bankalarda mev
duat olarak yığılmış; ama bankaların tatbik ettiği 
yüzde 100 faizli bir kredi politikası ile bu yığılan ta
sarruf mevduatları yatırımlara intikal ettirilememiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen sualinize ge
lin; aksi takdirde sual sordurmaktan sarfınazar ede
rim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Peki Sayın 
Başkanım, müsaade ediniz. 

Şimdi bu toplanan mevduat, bir taraftan rantiye 
gelirlerine aktarılırken, 1 trilyondan fazla faiz, niha
yet bu 200 bin gibi belirli mevduat sahiplerine ban
kalarda eklenip istihlake yönelirken, yüzde 100 faizli 
kredi politikası neticesi yatırımlara ulaştırılamazken; 
gelir dengelerini düzeltecek, işsizliği önleyecek şekil
de daha çok yatırıma yönlendirilecek konuda bu 
tasarrufları değerlendirmek için, Planlama Teşkilatı 
başka yöntemler planlamakta mıdır? 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Bu toplanan 

tasarruf nasıl yatırımlara yönlendirilecektir? Bu ko
nuda Planlama Teşkilatının bir çalışması var mıdır? 

BAŞKAN — Efendim sözünüzün başında ne söy
leyeceğinizi hemen ifade ettim; bu kadar uzatmaya 
gerek yoktu. «Bu tasarruflar nasıl değerlendirilecek, 
yatırımlara aktarılacak mı?» Bunu sordunuz. Yarım 
saat konuşmanın anlamı var mı? 

İkincisine geçin efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Peki Sayın 

Başkanım; sizin takdiriniz o kadar. Müsaade edin. 
2 nci sorum, yine yapılan planlama çalışmalarıy

la, bütçenin, 1987 yılı içinde ekonomide açacağı boş
lukları kurtarmak için, Devlet Planlama Teşkilatınca 
millî kaynakların harekete geçirilmesi, kaynak isra
fının önlenmesi yolunda yapılacak planlamalarla il
gilidir. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Sualinizi so
run beyefendi. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Şimdi, hepi
mizin bildiği gibi, 1987 yılı bütçesi bir borç ödeme, 
bir transfer bütçesi mahiyetini aşmamaktadır. Eko
nomiyi kurtarmak, 1987 yılında rahat nefes almamı
zı temin etmek için millî kaynakların harekete geçi
rilmesi gerekmektedir. Millî kaynaklar, millî potan

siyel, ziraî potansiyel, turizm potansiyeli... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Müsaade edin. 
Bu potansiyeller hakkında Planlama Teşkilatının 

bir çalışması var mı? Bu bakir potansiyelleri, kay
nakları değerlendirmek için, yatırımlar yapabilmek 
için, Tasarrufları - Fransa'da olduğu gibi - bölge kal
kınma anonim şirketleri kurarak... 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Sualini sor 
be kardeşim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — ... bu şirket-

lere, yarıdan fazlasına, millî bankaların katkısını sağ
layarak, tasarrufları değerlendirmek ve yatırımlara 
yönlendirmek ve millî ekonomimizi güçlendirmek 
için Devlet Planlama Teşkilatı bir çalışma yapmakta 
mıdır? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Hepimizin bil

diği kaynak israfını... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... İdare amir
lerinden bir arkadaşı rica ediyorum; mikrofonu kal
dırsın efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Kaynak israfı
nı ve savurganlığı önlemek için... 

BAŞKAN — Vazifeli idare amiri niçin Mecliste 
bulunmuyor efendim? (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, yine, bütçeyi kurtarmak, ekonomiyi güçlendir
mek için, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
kaynak israfını önleyecek, savurganlığı giderecek bir 
çalışma ve planlama yapmakta mıdır? (ANAP sıra
larından gürültüler) İkinci sorumuz bu. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Üçüncü soru

muz Sayın Başkanım, müsaade ederseniz : Her ne 
kadar... 

BAŞKAN — Efendim, bu suallerinizin hiçbirisini 
sormayacağım. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sormayın Sa
yın Başkanım; vicdanınız rahat ederse sormayın. Ben 
vicdanen rahatım. Ben burada sorumu sorayım, is
ter cevap verilsin, ister verilmesin; ama, sizin vicda
nınız kabul ediyorsa. 

Sayın Başkanım, 3 üncü sorum şu : (ANAP sıra
larından gürültüler, SHP sıralarından gülüşmeler) 
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Yıllar yılı, Devlet Planlama Teşkilatı, toplum I 
kalkınması yöntemlerini geliştirmek için çalışmalar J 
yapmıştır, birçok kuruluşları eğitimden geçirmiştir. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının kuruluşun
dan beri bu çalışmalar yapılmakta ve milyonlarca 
lira eğitim çalışmalarına harcanmaktadır. Bunun ne
ticesinde, halen ne gibi bir sonuca varılmıştır? özel
likle, toplum kalkınmasında vali ve kaymakamların 
birinci derecede rol oynayacağı düşünülürse ve köy 
hizmetleri de bu toplum kalkınmasında başta gelirse, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurularak... I 

BAŞKAN — Efendim, şimdi görevli idare amiri I 
arkadaşı çağıralım mı efendim? I 

HÜSEYİN AYDEMİR (tzmir) — ... vali ve kay
makamların toplum kalkınmasında devre dışı bırakıl- I 
ması karşısında... I 

BAŞKAN — Bize ağır vazifeler yüklüyorsunuz; I 
Başkanlık olarak bize ağır vazifeler yüklüyorsunuz I 
efendim. I 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — ... Devlet Plan
lama Teşkilatı, toplum kalkınmasıyla ilgili bir yeni I 
çalışma yürütmekte midir? I 

Sayın Başkanım, bağlıyorum; iki satırım kaldı. 
(SHP sıralarından gülüşmeler, ANAP sıralarından I 
gürültüler) I 

İki satır, fazla değil... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, bir dakikanızı rica 
edeceğim. I 

Burada İdare Amiri yok; ama bana, bir hademe- I 
ye onu kaldırttırmak zahmetini yüklerseniz, benim için 
çok ağır vazife olur; çok ağır vazife olur. Lütfen 
kesiniz efendim. I 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Kendine gel Sa
yın Başkan, milletvekili ile konuşuyorsunuz. I 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Madem Sayın 
Başkanım... I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na
sıl kaldırabilirsiniz hademeye milletvekilinin önün- I 
deki mikrofonu? Hademeye kaldırtamazsınız... 

BAŞKAN — Benim için çok ağır vazife olur, lüt
fen efendim, başka imkânım yok. I 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, müsaade edin, madem acele edecektik.,. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
demeye nasıl kaldırabilirsiniz milletvekilinin önün- I 
deki mikrofonu? I 

BAŞKAN — Efendim, ben hitap ediyorum, bana I 
böyle bir ağır vazife yükleme diyorum. I 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mil
letvekilinin önündeki mikrofonu hademeye kaldırta
mazsınız. Ayıp... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, madem bu kadar acele edecektik, öğle tatili ve
rirdiniz; gece de bizim, konuşurduk rahat rahat, ni
ye aceleye getirdiniz beş dakika içine sığdırdınız? 

Sorumu bitiriyorum Sayın Başkanım. 
ATİLLA'SIN (Muş) — Bitir be kardeşim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin kulakların 

sağır mı? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha

demeye kaldırtırım diyorsunuz... 

BAŞKAN — Efendim, konuşmamın sebebini, ko
nuştuğum kelimeyi bilerek söylüyorum. Diyorum ki, 
milletvekiline böyle bir vazifeyi ben yapamam. Ama, 
böyle bir vazifenin yapılmasını gerektirecek derecede 
bizi neden sıkıntıya düşürüyorsunuz diye arkadaşıma 
ikazda bulunuyorum. 

Bunu yapabilir miyim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha

demeye kaldırtırım diyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, ben bunu yapabilir mi

yim? 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Yapamazsınız. 
BAŞKAN — Dinliyor musunuz? Lütfen efen

dim, lütfen... 
Sözünüzü kestim efendim, kestim efendim, zap

ta geçmez, kestim sözünüzü. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Uzatma ile elinize 
ne geçiyor Hüseyin Ağabey? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın Üğ-
dül, Başkanlık Divanı Üyesi oldunuz, lütfen... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Suallerin 
cevabı 1987 yıllık programında yer almaktadır. Ta
sarruflar kadar yatırıma gidilmektedir. 

Diğer suallerin cevapları da programda vardır, 
oradan alınabilir. 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, ba
na verilecek bilgiyi istiyorum; «hazır» dediler; ala
madım efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
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Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
/. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1987 

Malî Yılı Bütçesi. 
Prog. 
kodu Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Planlama hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 159 000 000 

13 431 000 000 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 1 339 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 27 929 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı 1985 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 
ödenek 

Lira 
Gider 
Lira 

İptal edilen 
ödenek 
Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri-

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer
ler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödenek 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

3 210 744 000 1 521 840 219 1 688 903 781 

3 846 152 000 2 727 260 575 1 118 891 425 

606 900 000 

259 507 550 

589 478 014 

259' 507 550 

17 421 986 

7 923 303 550 5 098 086 358 2 825 217 192 

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

Devlet Planlama Teşkilatı 'Müsteşarlığının 1987 
yılı bütçesiyle, 1985 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

Saat 14.20'de toplanmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 13.17 

» > • • - « 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Başkanvcktli AbdıdlmSnı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbİen (Ktklnreli), Arif Ağaoğhı (Adıyaman) 

BAŞKAN — 39 uncu 'Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum, 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku- ' 
ruluşlar ve İdareler ve Bütçe Kanun Tasrıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar ve ida
reler Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

B) HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞAR
LIĞI 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 Ma
lî Yılı Bütçesi 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

'BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Malî Yı
lı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Ka
nun Tasarıları üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Programa göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının 1987 yılı 'bütçesiyle, 1985 yılı kesinhesabı üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Söz almış grup sözcülerinin ve şahsı adına söz al

mış milletvekili arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum: 
Grupları adına; Anavatan Partisi Grubu adına Sa

yın Mükerrem Hiç, Sosyaldetmökrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Barış Can, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Ahmet Sarp. 

Şahısları adına : Sayın 'İsmail Saruhan lehinde; 
aleyhinde Sayın Türkân Arıkan, Vural Arıkan. 

Söz sırası Bayın 'Mükerrem Hiç'tedir; buyurun 
Sayın Hiç. (ANA'P sıralarından alkışlar.) 

Bu bütçe üzerindeki konuşma süreleri de, grup
lar adına 30'ar, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA H. MÜKERREM HİÇ 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1987 yılı büt
çesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüş

lerimizi bildirmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu vesileyle, Hazine ve Dış Ticaret müsteşar-
lığıyla doğrudan veya yakından (ilgili olması iti
bariyle enflasyon, kredi ve faizler; diş 'ödemeler, ih
racat ve 'ithalatla ilgili gelişmeler; ihracat teşvikleri, 
ithalat rejimi ve iç ve dış borçlar gibi temel politika 
konularını ele almak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, size önce enflasyonla ilgili 
açıklamalarda bulunmak istiyorum. 1986 yılında 
enflasyon hızı belirgin bir şekilde düşmeye devam 
etmiştir. Nitekim, 1981 bazlı Devlet istatistik Ens
titüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, aralık 
ayları itibariyle 19841te yüzde 53,5; 1985'te yüzde 
38Î2 olan fiyat artışı, 1986 Kasım ayı itibariyle, 12 
ay için yüzde 25,7; fakat, bu yıla ait 11 ay için ise 
yüzde 23,4'e düşmüştür. 1986 Aralık ayı itibariyle 
ve 12 ay için yüzde 25 dolayında oluşması beklene
bilir. Demek ki, 1986 enflasyonunun yüzde 25'e 
düşürülmesi hedefi gerçekleştirilmiştir. Burada he
men belirteyim kî, enflasyon veya paranın satın al
ma gücünün en güvenilir 'ölçüsü toptan eşya fiyat
ları endeksidir. Hükümetlerin yıllık performansları, 
en iyi aralık ayına göre endekslerle ölçülür. Mev
cut fiyat endeksleri içinde en güvenilir olanı ise, 1981 
bazlı Devlet İstatistik Enstitüsü endeksleridir. 

Sayın milletvekilleri, 1987 bütçesinde enflasyo
nun yüzde 20'ye düşürülmesi hedefi gerçekçidir ve 
gerçekleştirilebilecektir. 

Çünkü : 
1. 1986'da gayri safi millî hâsıla 'büyüme hızı 

yüzde 7,6 iken, 1987 yılı için yüzde 5 büyüme hızı 
hedef alınmıştır. 

2. 1986"da yatırımlar da yüksektir. Toplam sa
bit sermaye yatırımları yüzde 11,6, bunun içinde ka
mu sabit sermaye yatırımları yüzde 10,2, özel sabit 
sermaye yatırımları yüzde 13,5 bir artış göstermiştir. 
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. DPT 1987 Yıllık Programında ise, toplam sabit 
sermaye yatırımları için yüzde 6,9, kamu yatırım
ları için yüzde 6,4, !özel yatırımlar için yüzde 7,7'lik 
bir artış hedefi öngörülmektedir. Bahis konusu 1987 
hedefleri, büyüme ve yatırımlar açısından tatminkâr 
olması yanında, 1987'de 1986'ya kıyasla ekonominin 
malî imkânlarını daha az zorlayacak ve enflasyon 
oranının düşürülmesinde önemli bir etken olacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi mevduat ve kredi fa
izlerini ele alinak işitiyorum. Banka kredisi faizleri
nin, dolayısıyla sınaî ve diğer kesimlere ait mali
yet ve 'fiyatların düşürülmesi, daha doğrusu yüksek 
oranda bir artış göstermemesi için, köklü tedbirler 
uygulamaya konulmaktadır. Böylece, maliyet enflas
yonunun düşürülmesi yanında, özel sektör, için fi
nansman zorlukları da zamanla azaltılacak, haciz 
ve iflasların ve protesto edilen senetlerin kabarması 
önlenecektir. 

Alınan başlıca tedbirleri kısaca gözden geçirecek 
olursak: Vadeli mevduat için faiz hadleri Kasım 
1986'dan itibaren yüzde 4 oranında düşürülmüş, va
desiz mevduat için ise, daha önce faiz oranı yüzde 
10 yapılmıştır, aynı yıl içinde. Dikkat edilirse, va
deli mevduat faizindeki ıbu yüzde 4 nominal düşme, 
1987 için yüzde 5 'bir fiyat düşmesi gerçekleştirile
ceğine göre, vadeli mevduat reel faizini düşürmeye
cektir ve 1986'da vadeli mevduat artış hızındaki 
düşme bu sebebe bağlanamaz. Ayrıca, vadesiz mev
duat faizinin yüzde 10 yapılması mevduatın dağılı
mını etkiler, dolayısıyla bankalar için mevduat orta
lama faiz maliyetini düşürür. 

Şüphesiz, kredi maliyetleri hemen düşmemiştir 
ve reel olarak da, bugün çok yüksek bir düzeyde 
olduğunu teslim etmemiz gerekir. Ancak, mevduat 
faizinin aşağı çekilmesinin, 'banka rekabeti ortamın
da dahi kredi maliyetlerini aşağıya çekmesi için bir 
gecikme müddeti vermek lazımdır. 'Kaldıki hüküme
timiz, kredi arz ve talebini daha düşük bir faiz had
dinde dengeye 'getirmek için gerekli olan tedbirleri 
almıştır veya yakında yürürlüğe koyacaktır. 

Nitekim : 
1. özel sektör tahvil ihracı limitleri yükseltil

miştir. 
2. özel sektör için kısa vadeli finansman bono

ları İhracı yetkisi düzenlenmiş olup, yakında Serma
ye Piyasası Kurulunca yürürlüğe konulacaktır. j 

3. Bankalar tarafından tesis edilecek yatırım fon
larına katılma belgelerinin ihracı ve halka arzı, yine | 
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' Sermaye Piyasasası Kurulunca yakında yürürlüğe 
konacaktır. 

4. Ayrıca sermaye piyasası teşViki üzerinde du
rulmakta, kapalı şirketlerin halka açılması ve öz ser
maye paylarının yükseltilmesinin teşviki üzerinde ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Şunu da önemle kaydedelim ki, şikâyet konusu 
yüksek faiz, teşviksiz ve kısa vadeli ticarî kredi için 
bahis konusudur, Sanayici için uzun ve orta vadeli 
kalkınma kredileri faizi daha düşüktür. 

Diğer taraftan esnaf, çiftçi, memur için verilen 
kredi faizleri ise, vadesiz ticarî kredi faizlerine kıyas
la çok daha düşüktür ve eski yıllara kıyasla düşü
rülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de dış ödemeler, ih
racat ve itfhalatla ilgili gelişmeleri ele almak işitiyo
rum. 49851te ihracatımız FOB, transit ihracat hariç, 
7 milyar 959 milyon dolar idi. 1986'da, DPT 1987 
programına göre, 7 .milyar 550 milyon dolara geri
leyeceği tahmin edilmektedir; fiilî rakam belki biraz 
daha düşük olabilir. 

1985'te ithalat ise CİF ve yine transit ithalat ha
riç, 11 milyar 343 milyon dolar idi. 1986'da, yine 
DPT ve bütçe »tahminlerine göre, 11 milyar 100 mil- ' 
yon dolar olması, demek ki, çok az bir düşme .gös
termesi beklenmektedir. O halde 1985'e kıyasla, 1986' 
da dış ticaret açığı ve cari işlemler açığımız artmış
tır. Ancak, buradan hareketle, hükümetimiz, tarafın
dan uygulanan dış ticaret ve döviz kuru politika
larının temellerinin yanlış olduğunu iddia etmek 
hata olur. 1986'dakİ ihracat azalması, esas itibariyle 
dünya konjonktürü ve dış faktörlerden doğmuş
tur. Aksine dış ticaret ve kur t politikasının esasları 
doğru olduğu içindir ki, 1986'da ağır menfi dış fak
törlerin baş/göstermesine rağmen, dış ödemelerimiz- -
de oiddî 'bir kriz veya buhran ortaya çıkmamış bu
lunmaktadır. 

1986'da ihracatımızı menfi yönde etkileyen başlı
ca dış etken ve olayları özetlemek gerekirse : 

lı Petrol fiyatlarının düşmesi dolayısıyla, Or
tadoğu ve Kuzey Afrika İslam ülkelerine yaptığımız 
ihracat, özellikle sınaî ihracat, 1985'e kıyasla azalmış
tır. 

2. Azalma, İran - Irak Savaşının etkileri dolayı
sıyla, özellikle bu iki ülkeye yaptığımız ihracatta 
vuku bulmuştur. 
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3. Çernobil olayı ve ülkemizde radyasyon yayıl
masının tehlikeli boyutlara vardığına dair yanlış iddia, 
söylenti ve spekülasiar; en azından ithalatçı ülkelerin 
endişeleri ve mevzuatı sonucu, bazı gıda malları ih
racatımız gerilemiş ve ihracat gecikmiştir. Böylece 
tarım ihracatı kösteklenmiş ve ilk 8 ay için tarım 
ihracatı artış oranı çok düşük kalmıştır. 

4. Tarımda buğday, pamuk gibi önemli ihracat 
malarımızda, dünya (piyasalarında fiyatlar düşmüş
tür. Bu da, tarım İhracatı artışını yavaşlatan ıbaşka 
bir dış etken olmuştur. 

5. Tekstil ihracatımız hususunda AET, ABD'nin 
koyduğu kısıtlamalar, hükümetin çabalarına rağmen, 
19861da tatminkâr ölçüde bertaraf edilememiştir. 

6. Petrol tüketicisi gelişmiş ülkeler, petrol fiyat: 

larının düşmesinden yararlanmışlardır; ancak 1986' 
da, gelişmiş ülkeler yarariandikları bu döviz geliri 
veya döviz tasarrufu artışına paralel olarak, gelişen 
ülkelerden yaptıkları ithalatı yeterince artırmamış
lardır. 

1986'daki bu menfi faktörlerin mevcudiyetine ve 
bu etkenlerin bir kısmının 1987*de de geçerli olması 
ihtimaline rağmen, 1987 için ihracat hedefi 8 milyar 
550 milyon dolar olarak tespit edilmiştir, yine FOB 
ve transit ihracat 'hariç. 1987'de bu ihracat hedefi
nin gerçekleşitirilmesi, kanaatimizce mümkündür. 

Çünküı 

1. Sayın Kaya Erdem'in, Plan ve Bütçe Komis
yonunda belkıfctikleri gibi, IMF ve [OEOD'de alınan 
tavsiye kararları uyarınca, gelişmiş ülkeler, 1987'de, 
gelişen ülkelerden ithalatlarını artıracaklardır. 

2/ Daha önemlisi, 1986'da ihracattaki bu sende
leme karşısında, derhal gerekli tedbirlerin alınması 
cihetline gidilmektedir. Nitekim, ihracat teşviki yetki
leri DPT'de toplanmıştır ve DPT, ihracatımızı artı
racak, 1987 ihracat hedefini gerçekleştirecek ve en 
kısa zamanda da ihracatın 10 milyar dolara çıkarıl
masını sağlayacak, madde bazında ve köklü ihracat 
teşvikleri hazırlamaktadır ve yakında yürürlüğe ko
yacaktır. 

Sayın milletvekilleri, dthalatımızdaki gelişmelere 
gelince, 1986 fiilî ithalat seviyesi 1986 hedefinden 
fazla fark göstermemiştir, yahut 1985 ile kıyaslandı
ğında çok az bir düşme dahi görülmektedir. Ancak, 
bu ilk görüntü önemli bir hususu gizlemektedir. Eli
mizdeki Devlet İstatistik Enstitüsünün 8 aylık do
kumlu ihracat rakamlarına baktığımız takdirde şunu 
görüyoruz: Sekiz aylık Rakamlarda, 1986'da 1985'e 
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I kıyasla, hampetrol ithalatı faturamızın 2 milyar 
290 milyon dolardan 1 milyar 205 milyon dolara düş-

I ıtüğü, böylece ilk 8 ay için petrol faturamızda 1 mil-
I yar 85 milyon dolar dolayında bir tasarruf sağlan-
I dığı anlaşılmalkltadır. 
I Ne var ki, 1987'de gerçekleşen yüksek büyüme 
I hızı ve sabit sermaye yatırımı artışı muvacehesinde 
I petrol faturasından elde edilen bu tasarruf, geniş öl-
I çüde yatırım malları ithalatıyla petrol dışı hammad-
I de ve ara malı ithalatı artışına yönelmiştir. 

O halde, 1987 yılı için tespit edilen 12 milyar 
125 milyon toplam ithalat hacmi hedef ve tahmininin 
gerçekçi olduğunu, bu rakamın üstüne çıkmayacağını 

I söyleyebiliriz. Çünkü, 1987 için gerek büyüme hızı, 
I gerek sabit sermaye yatırımı artış hedefleri 1986'da 

gerçekleşen fiilî rakamlara kıyasla düşük; fakat di
ğer ülkelerin büyüme hızına ve nüfus artış hızımıza 
kıyasla yeterince yüksek tutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ihracat teşviklerini 
ele almak İstiyorum, ihracatımız 1980'den bu yana 
uygulanan gerçekçi döviz kuru politikası ve günlük 

I kur ayarlamaları yanında, çeşitli diğer tedbirlerle teş
vik edilegelmiştir. 1984 t̂en bu yana ise gerçekçi kur 
politikasına daha fazla ağırlık verilerek diğer teşvik 
tedbirleri nispi olarak azaltılmıştır. Bununla beraber, 
bu diğer teşvik tedbirlerinin tamamen kaldırılarak 
ihracatın geliştirilmesinde münhasıran döviz kuru 
politikasına dayanmak söz konusu olmamıştır. 

Nitekim, bugün bazı teşvik tedbirleri kaldırıl
mak veya azaltılmakla beraber, şu gibi tedbirler yü
rürlüktedir: İhracatta vergi iadesi, vergi, resim, harç 
istisnası, ihracat karşılığı gümrük muafiyetti ithalat, 
geçici kabul rejimiyle mal İthalatı, ihracat karşılığı 
dövizlerden mahsup, ihracat sayılan satış ve teslim
ler, ihracatta vergi muaflığı, Destekleme Fiyat istik
rar fonundan ödeme yapılan maddeler ve ihracat 
ürünlerinin taşımasıyla ilgili.ödemeler. 

Ancak, daha önceki yıllarda çok yüksek vergi 
iadesi oranlan*uygulanması, bildiğiniz gibi, iki önem
li mahzur doğurmuştur: 

1. Hayalî ihracat olarak adlandırılan ve yanlış 
terminoloji yanında, verilen rakam ve oranlar itiba
riyle fevkalade abartılan olay. 

2, İthalatçı ülkelerin, Türkiye'nin ihracatta 
damping, yani aşırı sübvansiyonlar sonucu maliyet
lerin altında ihracat satışı yaptığına dair iddiaları ve 
aldıkları karşı tedbirler; Türk ihracatına telafi edici 
vergi, yani kontırveyling teks {Oountervailing Tax) 

I. koyacaklarına dair ikazlar gibi. 
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Bu sebeplerle, vergi iadesi oranları 1983'e kıyas
la düşürülmüştür. Nitekim. 1983 sonunda liste (1) 
için vergi iade oranı yüzde 20 + munzam vergi iade 
oranı yüzde 12; yani toplam yüzde 32 olan oran; ha
len liste O) için vergi iadesi yüzde 9 4- munzam 
azamî oran yüzde 5.64; toplam azamî yüzde 14.64'e 
indirilmiştir. 1987 yılı başından itibaren ise yüzde 8 
+ yüzde 4 eşit yüzde 12 yapılacaktır. Yani, yüzde 
50tten, yarıdan fazla indirilmiştir. İhracatta vergi 
iadesinin azaltılmasına devam edilecek ve 1989'da 
muhtemelen tamamen kaldırılacak veya çok düşük 
'bir düzeye indirilecektir. 

Sayın milletvekilleri, 'bu vesileyle hayalî ihracatla 
ilgili 'bazı hususları burada kısaca hatırlatmak istiyo
rum: 

1. 2.9.1986 tarihli Meclis araştırması önergesi 
vesilesiyle Sayın Kurtcebe Alptemoçln tarafından 
da ayrıntılı olarak izah edildiği gibi, 1.1.1984 tari
hinden bu yana, demek ki 2. 5-3 yılki uygulamalar 
sonucu, dava konusu vergi iadesi toplam yekûnu 
31-32 milyar Türk Lirasına varmakla beraber, bu 
rakamın dahi tamamen hayalî olduğunu, tamamı
nın hayalî olduğunu, davalar hitmederr ve peşin hü
kümle varsaymak mümkün değildir. 

2. Kaldıki, bu 32 milyarın tamamının hayalî 
olduğunu biran için varsaysak dahi, vergi iadesi top
lam yekûnu, vergi iadesine tabi ihracat yekûnu ve 
Toplam ihracat yekûnu oranlandığında, bahis ko
nusu önerge vesilesiyle ifade edilen yüzde 25 veya 
yüzde 30 oranında hayalî ihracat vukubulduğuna 
dair iddianın hiçbir objektif mesnedi yoktur. 

OREYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Geçen 
sene böyle söylemiyordun. 

H. MÜıKBRRKM HİÇ (Devamla) — 3. Hükü
met, ihracatın kösteklenmesine de azamî itina gös
termek suretiyle olayın üzerine gitmiştir. Asıl önem
lisi, dava, cezaî veya polisiye tedbirler yanında, eko
nomik tedbirlerle ve vergi iade oranlarını düşürmek, 
suiistimale kayma eğilimini bertaraf etmek suretiyle 
de olayı önlemiştir. Bugün artık bu olayın devam et
tiğini iddia etmek yanlış olur. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılında dış etkenler 
dolayısıyla ihricatımızın gerilemesi üzerine, ihracat 
teşvikleri konusu - daha önce de temas ettiğim gibi-
yeniden ciddî şekilde ele alınmış bulunmaktadır. Teş
viklerin 'tek elden yürütülmesini sağlamak üzere, bu 
yetki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alına
rak DPT'ye verilmiştir ve DPT 1987'de yürürlüğe 
konmak üzere madde bazında ve spesifik nitelikte 

I köklü 'Hir t*şvik paketi hazırlamaktadır. Alınacak 
• yeni tedbirler meyanında, ayrıca düşük faizli ihracat 

kredisi ve dış ülkelere ihracat büroları açılmasının 
teşviki planlandığı gibi, yakın gelecekte ihracat si
gortası ve bir Türk Eximıbankının kurulması da dü
şünülmektedir. 

İthalat rejimi : 
Sayın milletvekilleri, şimdi ithalat rejimiyle ilgili 

konuları ele almak istiyorum. 1984'ten itibaren itha
lat rejiminde öngörülen düzeltmelerin artık oturdu
ğunu, esas ilkelerin tespit edilmiş bulunduğunu bu
rada memnuniyetle «belitfcmek isterim. Madde hazm-
da uygulanacak fon ve Gümrük Vergisi oranları 
da ortaya çıkmıştır. Ancak, dünya piyasaları ve ül
kemizin üretimiyle ilgili şartlarda vukubulacak değiş
melere paralel olarak, fon ve Gümrük Vergisi oran
larında değişiklikler yapılabilir. Uzun vadede ise sa
nayimizin rekabet güdünün artmasına paralel olarak, 
gümrük vergilerinin tedricen düşürülmesi ilkesi ba
kidir. 

'Uygulamakta olduğumuz ithalat rejiminin en be
lirgin vasfı, mutlak korumacılığın terk edilerek, ted
ricen liberalleştÜrmenin gerçekleştirilmesidir. Nite
kim 1984Uen itibaren, silah ve uyuşturucu dışında it
hal yasakları, yani yasak listesi kaldırılmıştır. Mü
saadeye ta'bi malların sayısı ise yine tedrican azaltıl
mıştır. Bu sayı, 1984 başında 1 500 dolayındayken, 
1985'te 625'e, 198'6'da 245'e indirilmiştir. 1987 de 
100 dolayına indirilmesi düşünülmektedir. 

Ancak, memnuniyetle kaydetmek isteriz ki, bu 
liberalleşme gözü kapalı değil, bilinçli ve esnek bir 
şekilde yapılmaktadır. Nitekim, muhtelif mallar için 
fon ve Gümrük Vergisi oranları tespit edilirken, 
ülke sanayiin'in rekabet güdü, iç ve dış fiyatlar, 
malın yatırım, ara malı, lüks tüketim veya ihtiyaç 

I tüketimi malı olduğu ve nihayet kaçakçılığın önlen
mesi gibi hususlar dikkatle hesaba katılmaktadır. 

'Sayın milletvekilleri, bu safhada, çok defa eleştiri 
konusu olan 'bir hususu daha ele almak istiyorum; 
•tüketim ithalatı, lüks tüketim ve ihtiyaç tüketimi... 
Gerçekten 1980'den ve 1984*ten bu yana tüketim 
malı ithalatının-artması, çok defa lüks ve israf adde
dilmekte ve ağır tenkitlere hedef yapılmaktadır. Bu 
iddia ve tenkitler yanlıştır. 

Nitekim : 
I 1. 1985 yılında tüketim malı ithalatının toplam 

ithalat içindeki payı sadece yüzde 8'dir. Yatırım malı 
ithalatının payı yüzde 22,9 ve ara malı ithalatının pa-

j yi yüzde 69,1'dir. 
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2. Gerçi 1980 öncesi bu oran resmî kayıtlarda 
yüzde 2 - 2,5 dolayında idi. Ne var ki, 1980 öncesinde 
resmî istatistiklere intikal etmeyen bir kaçakçılık ve 
bavul turizmi hüküm sürmekteydi. 1980 öncesinde res
mî istatistiklerde yer almayan ve kaçakçılık yoluyla 
yurda giren birçok tüketim malı, bugün sadece resmî 
ithalat rakamlarına intikal etmiş bulunmaktadır. İthal 
müsaadesi sonucu, bu mallarda kaçakçılık önlenmiş 
veya geniş ölçüde önlenmiş, bu malların ithalatından 
böylece vergi ile fon alınarak, toplu konut için kay
nak sağlanmıştır; bavul turizmi ise kalkmış, hatta yön 
değiştirmiştir. 

3. Tüketim malı ithalatım tenkit edenler, çok de
fa ihtiyaç tüketim malı ile lüks tüketim malı ayrımını 
yapmamakta, tüketim malı ithalatının tamamını lüks 
tüketim addetmek ihatasına düşmektedirler. Oysa, ger
çek tam bunun aksidir ve tüketim malı ithalatının çok 
büyük bir kısmı ihtiyaç tüketimidir. Lüks tüketim it
halatının toplam ithalatımız içindeki payı ise, 1985 
için, belirli bir mal tasnifi esasına göre yüzde 1,2'yi 
aşmaz. Lüks tüketimdeki en önemli iki kalem olan si
gara ithalatı 1985'te 55,7 milyon dolar, binek otomo-
bü ithalatı 52,8 milyon dolardan ibaret kalmıştır. Top
lam tüketim ithalatı yekûnu olan 905 milyon dolar 
içinde bu iki kalem ancak 108,5 milyon* dolar düze
yindedir. 

4. İhtiyaç tüketim malı ithalatında, terbiyevî it
halat ilkesi, yani üretici karşısında tüketiciyi de den
gelemek suretiyle iç fiyat artışlarının kontrol altına 
alınması ön* planda gözetilmektedir. 

5. Genellikle tüketim malı ithalatında ve özellik
le lüks tüketim ithalatında ise, kaçakçılığın önlenmesi, 
kazancın meşrulaştırılarak vergilendirilmesi ve toplu 
konut için kaynak temini gayesi ön plandadır. 

6. Tüketim ve lüks tüketim ithalatı, ülkemize üre
tim ve mamul teknolojisi akımını hızlandırmıştır. Ni
tekim, ithal edilen mal ve ürünler, bir süre sonra mü
teşebbislerimiz tarafından yurt içinde üretilmektedir; 
buna çok sayıda misal verilebilir. 

Sayın milletvekilleri, vakit darlığı sebebiyle ve son 
olarak burada iç ve dış borçlara ancak kısa şekilde 
değinebileceğim. Bu konularda ayrıntılı izahat için Sa
yın Kaya Erdem'in Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
konuşmasına rücu etmenizi dilerim; ilgili rakamlar 
ise, gerek Sayın Alptemoçin'in bütçe sunuş konuşma
sında, gerek Sayın Kaya Erdem'in adı geçen konuş
masında sunulmaktadır. Burada, iç borçlarla ilgili te
mel noktaları yeniden vurgulamak gerekirse : 

1. 1987 için 3 trilyon 47 milyar 100 milyon Türk 
Lirası, yıla ait net borçlanma değil, toplam borç sto
kudur. 1987 için net borçlanma 830 milyar Türk Li
rası olarak hedeflenmiştir. 

2. Faizin yüksek olduğu bu yıllarda ihalen cari 
yüksek faiz üzerinden devletin bir yıldan uzun süreli 
tahvil ihracı ekonomik olmaz. 

3. 1987'de çıkartılacak yeni devlet tahvilleri ve 
Hazine bonoları geniş ölçüde eskilerin yerini almak 
üzere, bankalar tarafından mevduat munzam karşılığı 
olarak kolayca talep ve massedilecektir. Mevduat hac
mi 1987 boyunca artacağına göre, aynı mülahaza, 830 
milyar Türk Liralık net borç artışını ifade eden dev
let tahvili ve Hazine bonoları için de geçerlidir. Bu 
cihetle, 1987 devlet tahvil ve Hazine bonosu ihracının 
özel sektöre ait tahvil ve finansman bonosu ihraç ve 
satışlarını köstekleyeceği pek iddia edilemez. 

4. Toplam kamu borcu stokumuzun gayri safi 
millî hâsılaya oranı, aslında pek çok diğer ülkeye kı
yasla düşüktür. 

5. 1987 yılına ait toplam faiz ödemesi 1 trilyon 
260 milyar Türk Lirası olup, bu rakam, hükümetimi
zin yürürlüğe koyduğu köklü vergi reformları sonucu 
vergi gelirlerinde gerçekleştirilen çok büyük artışlar 
muvacehesinde kolaylıkla ödenebilecek bir miktar ola
rak gözükmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak dış borçlarla ilgili 
ise başlıca şu noktaları vurgulamak istiyorum : 

1. 1980'den bu yana dış borç miktarının çok 
önemli ölçüde ve dış borçların gayri safi millî hâsıla
ya oranının dahi önemli ölçüde artmasının endişe kay
nağı olarak ifade edilmesi yanlıştır. 1980 öncesinde 
dış ödemeler sorunlarıyla karşı karşıya bulunduğumuz 
ve ihracatımızın 1979 yılında 2 milyar 261 milyon do
lar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 44,6 
olduğu cihetle, ısrarlı taleplerimize rağmen yeterli dış 
kredi temin edemiyorduk. Bugün ise aksine, ihracatı
mız 1985'de yaklaşık 8 milyar dolar, 1986ya 7,5 mil
yar dolar düzeyindedir ve 1987 yılında da 8,5 milyar 
doların üstünden hedeflenmiştir. İhracatın ithalatımı
zı karşılama oranı ise yükselmiştir ve 1985 için yüzde 
70,2'dir, 1986 için muhtemelen yüzde 68 olacaktır ye 
1987 için ise yüzde 70,5 rakamı hedef alınmıştır. 

Ayrıca, turizm gelirimiz de bir milyar doların üs
tüne yükseltilmiştir. Nitekim, 1987 yılı için turizm ge
liri olarak 1 milyar 225 milyon dolar hedef alınmıştır. 
Bundan turizm giderini tenzil ettiğimizde, net turizm 
geliri 750 milyon dolardır. 
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-2. 1984'ten bu yana dış borçlarımızın yine arta
rak toplam 21 milyar 273 milyon dolardan 1986 Ha
ziran sonunda 28 milyar 189 milyon dolara yüksel
mesi de aynı şekilde tenkit konusu yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, süreniz dolmuştur; to
parlanmasını rica edeceğim. 

H. MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Peki efen
dim, töşekkür ederim. 

Ancak bu yükselmenin yüzde 50 civarındaki bir 
kısmı, 1984'ten itibaren doların diğer dövizlere kıyas
la dünya piyasalarında değer kaybetmesiyle ilgilidir. 

3. Ağırlığı daha çok bu yıllara ve önümüzdeki 
birkaç yıla binen ve geniş ölçüde 1980'den bu yana; 
yani eskiden alınmış dış borçlarla ilgili anapara tak
sit ve faiz ödemelerinde ciddî bir güçlükle karşılaşma
dığımızı da burada bilhassa kaydetmek isterim. Nite
kim, 1986'da faiz olarak 1 milyar 850 milyon dolar, 
anapara taksidi olarak da 2 milyar 270 milyon dolar 
olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon dolarlık bir 
ödeme, ihracatımızdaki çok az düşmeye rağmen yapı
labilmiştir. 

1987'de gene ihracatımızda turizm net gelirlerinde 
ve işçi döviz gelirlerinde beklenen ve hedeflenen artış
lar sayesinde 2 milyar dolarlık faiz ödemesi yapıla
cak ve buna rağmen carî işlem açığı 970 milyon do
lara düşürülebilecektir. 2 milyar 750 milyon dolar ana
para taksit ödemesi ise, sermaye hareketleriyle ve ko
laylıkla sağlanabilecektir. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın konuşmacı, gözlüğünüzü ne zaman değiştirdiniz 
efendim? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ciddi ol, ciddi... 
H. MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Son olarak 

şunu önemle belirtmek isterim ki, 1980 ve özellikle 
1984 yılından bu yana ihracatımız ve döviz gelirleri
mizdeki artışlar sonucunda aldığımız dış borçları öde
yebilir hale gelmiş bulunuyoruz. Bunu 1980 yılından 
ve özellikle 1984'ten bu yana uygulanan doğru yönde
ki döviz kuru ve dış ticaret politikalarına borçluyuz. 
Dış borçlarımızın gayri safi millî hâsılaya oranı 1980 
öncesine kıyasla artmakla beraber, pek çok gelişen ül
ke ve özellikle Latin Amerika ülkelerine kıyasla çok 
daha düşüktür. Buna mukabil dış borç ödeme kabili
yetimiz teessüs ettiği için dış itibarımız artmış ve do
layısıyla eski yıllara kıyasla borç alabilme imkânları
mız gelişmiştir. Daha fazla dış borç ise, büyüme hı
zında, yatırımlarda, ihracatta ve döviz gelirlerinde ar-
tıslarla beraber yürütülmüştür. 

Teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Barış Can, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde yapacağımız ko
nuşma için huzurlarınızdayım; SHP Grubu adına yü
ce kurulu saygıyla selamlarız. 

Bu arada, Anavatan Partisi Grup Sözcüsü Sayın 
Hiç'in konuşmalarından da oldukça yararlandık, ken
dilerine de teşekkür ederiz; tabiî olumsuz anlamda. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tam bir yıl ön
ce, 12 Aralık 1985'te, burada yine, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının 1986 yılı bütçesinin görüşmeleri 
sürdürülürken, SHP Grubu olarak dile getirdiğimiz 
endişelerimiz ve bunlara Başbakan Yardımcısı Sayın 
Kaya Erdem'in verdiği yanıtları bir kez daha hatır
latarak, 1987 yılı Hazine bütçesinin değerlendirmesine 
geçmek istiyorum. Bunu yapalım ki, nereden nereye 
gelmişiz ve nereye gitmekteyiz sorusuna daha açık ce
vaplar bulabilelim. 

Geçen yılki konuşmamızda, 1986 malî yılı bütçesi
nin bir borç bütçesi olduğunu vurgularken, sadece Ha
zine bütçesinden ödenecek borç faizlerinin - iç + dış : 

1,3 trilyon olacağını ve Hazinenin 1986 yılında bu 
borç ödemelerinin finansmanı için yeniden 2,1 trilyon 
TL. borçlanacağını, bu nedenle borç faizi ödemeleri
nin yükseleceğini söylemiştik, öte yandan, dış borç 
ödemelerinin 1986'da 4 milyar dolara ulaşacağını ve 
toplam dış borç yükünün artacağını, dış borç yükü 
içinde de kısa vadeli borçlanmanın zorunlu olarak ar
tacağı iddiasında bulunmuştuk. 

Bunu yaparken somut verilerden hareket et
miştik ve «Bu ağır borç yükü altında ezileceksiniz ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını banknot mat
baası gibi kullanmak zorunda kalacaksınız» demiştik. 
Artan kısa vadeli dış borç yükü nedeniyle daha faz
la borçlanmaya gideceğinizi de, ayrıca vurgulamış
tık. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl bir hesap yapmış
tık. Bütçeden ödenecek faiz yükünü de ayırıp, borç 
idaresine dahil edip, bütçeyi değerlendirmiştik. So
nuçlar şöyleydi: 1986 yılı bütçesinden 1,3 trilyon li
ralık faiz ödemelerini ayırdığımız zaman, 7 trilyon 
254 milyar lira olarak yasalaşmış bütçede, devletin 
temel fonksiyonlarına ayrılmış ödenek toplamı 5 tril
yon 866 milyar lira olmaktadır, öte yandan, 1986 yı
lında 1,7 trilyon (dış artı iç) borç anapara ödemesiy-
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le 1,3 trilyon '(iç artı dış) borç faiz ödemesi olmak 
üzere 3 trilyonluk borç ödemesi hedeflenmişti; yani 
1986 yılında, devletin temel fonksiyonları için ayrı
lan ödenek toplamının yüzde 52'si düzeyinde devlet 
borç ödemesi yapmak zorundaydı. 

Sayın Başbakan Yardımcısının verdiği yanıtlar da 
Meclis zabıtlarında aynen durmaktadır. Yanıtlarında, 
iç ve dış borç yükünün fazla olmadığını belirtirlerken, 
Türkiye'nin dış borçlarında en fazla rahatsızlık vere
cek dönemin 1984 ve 1985 yılları olduğunu, 1986 ve 
1987 yıllarının geçmiş yıllara göre daha rahat olduğu
nu söylemişlerdi. Bunlar, geçen yılın 42 nci Birleşimi
ne ait .tutanak dergisinde aynen vardır. Bu arada, 
1986 yılında ödenecek toplam dış borcun, bizim söy
lediğimiz gibi 4 milyar dolar değil, 3 milyar 556 mil
yon dolar olduğunu söylemişlerdi. Aynı konuşmala
rında Sayın Başbakan Yardımccısı, toplam dış borcu
muz ile ihracat gelirlerimizi karşılaştırarak, ihracatı
mızın 2,6 katı kadar toplam dış borcumuz olduğunu 
belirterek, değerlendirmelerin bu ölçüler üzerinden ya
pılması gerektiği konusu üzerinde durmuşlardı. Öte 
yandan, iç borçlanma konusunda bankalardan kay
nak çekilmesinin, bankaları zor durumda bırakmaya
cağı, aksine bankaların bu tahvilleri ellerinde tutma
larının rantabl olacağını belirtmişlerdi. 

ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 yılı Ha
zine bütçesine geçmeden, 1986 yılında gerçekleşme
lere, devletin resmî belgelerine dayanarak bir baka
lım. Bu belgeler, 1987 yılı programı, 1987 yılı bütçe 
gerekçesi ve aynı yıla ilişkin ekonomik rapordur. 

1986 yılında toplam dış borç ödemeleri açısından 
daha rahat bir dönem olacağı söylenmişti. Ödenecek 
dış borç toplamı, Sayın Kaya Erdem tarafından 3 mil
yar 556 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Oysa dev
letin resmî belgeleri, 1986 yılında ödenen dış borç top
lamını 4 milyar 20 milyon dolar olarak gösteriyor; 2 
milyar 170 milyon doları anapara, 1 milyar 850 mil
yon doları da faiz olmak üzere. Biz, 1986'da 4 mil
yar dolarlık diş borç ödeyeceksiniz derken, 1985 yılı 
içindeki dış borçlanmanızı göz önünde tutmuştuk. 
Şimdi gerçekleşen sonuçlar, Sayın Bakan, sizi değil, 
bizi doğrulamaktadır. Bunun yanıtını da özellikle is
tiyoruz. 

Toplam dış borç yükünün, özellikle kısa vadeli 
borç yükünün artığını vurguladık. Yıllık Ekonomik 
Rapor 1986, Sayfa 143'te yer alan bilgilere göre, Tür
kiye'nin toplam dış borç yükü içinde kısa vadeli borç
ların payı, 1984'te yüzde 21.2'dîr. Bu pay 1985'te yüz

de 26'ya yükselmiştir. Dikkatinizi çekerim sayın mil
letvekilleri; 1986 yılının altı aylık (30.6.1986 itibariy
le) verilerine göre kısa vadeli borç yükü yüzde 29.1' 
dir. Bu oranın yıl sonunda yüzde 32'ye ulaşacağını ke
sinlikle tahmin ediyoruz. 

Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem' 
in yapılmasını istediği ölçüler üzerinden, dış borç yü
küne bakalım ne olmuş : 1984 yılında toplam dış borç
larımız ihracatımızın (1984 yılı ihracatı 7 milyar kü
sur dolar, dış borç 21.2 milyar dolar) 3.7 misli, 1985' 
te ise bu oran 3.2 misli olarak gerçekleşmiştir. 

Şimdi, altı aylık dış borç rakamlarını kullanarak 
bu oranın 1986 yılında ne olduğuna bakalım: Bu 
oran - 7.8 milyar dolarlık ithalat ve 28.2 milyar dolar
lık altı aylık borçlanma verilerine göre- yüzde 3.7 
katı olmaktadır. Eğer, 1985 ve 1986 yıllarını altı aylık 
olarak karşılaştırırsak, bu oranın 1985'te 2.6 kat, 
1986'da ise 3.7 kat olduğunu çok açık bir şekilde gör
memiz mümkündür. Tabiî 1986 yılının tümündeki dış 
borç miktarı belli olduğunda, dış borçlarımızın 1986 
yılı ihracatının dört katını aştığını da göreceğiz. 

Bu arada sayın bakandan, bu oranın tehlike sını
rında olup olmadığını da bu kürsüden açıklamasını 
özellikle beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, dış borç konusunda 1986 yı
lında ortaya çıkan tablo, Sayın Kaya Erdem'in 1986 
yılı bütçe görüşmelerinde çizdiği tablonun tam tersi
dir. Sayın Erdem'in, «Türkiye, önümüzdeki 1986 ve 
1987 yıllarında geçmiş yıllara göre daha rahattır. Ne
den rahattır? Türkiye, en azamî borç ödeme dönemi 
olan 1985 yılındaki 3 milyar 560 milyon dolarlık bor
cunu, 8 milyar dolarlık bir ihracat yaptığı dönemde 
ödemiştir. 1986 yılında 8 milyar 700 milyon dolarlık 
ihracat ve diğer görünmeyen muamelelerdeki artış da 
buna ilave olunduğunda, Türkiye bakımından aynı 
nispette olan bir borcun, ufak da olsa, biraz azalmış 
olan bir borcun ödenmesinde büyük bir sıkıntı ile kar
şı karşıya kalmayacağımız kanaatindeyim» diye, aynı 
tutanak dergisinde görüşleri vardır. 1986 yılının belli 
olan resmî göstergeleri bunun tam tersi bir tablo çiz
mektedir. İhracat tahminleri 1 milyar dolar gerisinde 
kalmıştır; 1985 yılına göre yüzde 4.5 oranında gerile
miştir, Bunun yanı sıra, diğer görünmeyen kalemler 
gelirleri de azalmıştır. Buna karşılık, 3 milyar 556 mil
yon dolar tahmin edilen dış borç ödemeleri, 4 milyar 
20 milyon dolara yükselmiş; yani 465 milyon dolar 
fazla olmuştur. Gerçekleşen tablo, Sayın Erdem'in 
çizdiğinden tamamen farklıdır. 
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Sayın milletvekilleri, geçen bütçe döneminde, 1986 
bütçesi görüşmeleri sırasında açıkça ortaya koymuş
tuk : 'İhracat gelirlerimiz azalmaktadır, buna karşı
lık 'borç yükü artmaktadır. O tarihte Sayın Başbakan 
Yardımcısı, bizim bu uyarılarımıza itibar etmemiş
ti., Oysaki görülen gelişme çok açık idi. Nitekim, ger
çekleşmeler söylediklerimizi doğrulamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, dış borç yüküne ilişkin bir
kaç orana daha bakmakta yarar var : Toplam 'ihra
catımıza oranla yıllık dış borç ödeme servisine bakar
sak, 1984 yılında dış borç ödemeleri toplam ihraca
tımızın yüzde 37.7'si oranındadır. 1985 yılında bu 
oran yüzde 44.7'ye yükselmiştir. Şimdi 1986 yılına 
geliyoruz. 1986 yılında toplam ihracatımızın yüzde 
51.6'sı dış borç ödemelerine gitmektedir. Sayın Baş
bakan Yardımcısının kullandığı ölçüleri kullanmaya 
çalışıyoruz sayın milletvekilleri; ama dış ticaret gös
tergeleri ve 'borç ödemelerinin ulaştığı boyutları, bu 
ölçülere göre bile, ödemeler dengesinde 1986 yılında 
kritik bir noktaya gelindiğini vurguluyor. 

Biliyoruz, sayın yetkililer yanıt olarak, dış borç 
yükünün artışını açıklarken, gerçekte 1986 yılı dış 
borçlarındalki artışın doların değer kaybı nedeniyle, 
diğer paraların paritesindeki değişiklik nedenliyle oluş
tuğunu, bunun da 1 milyar dolar düzeyinde bir ar
tışa yol açtığını vurgulayacaklardır. Hatırlıyorsunuz, 
geçende Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı burada 
açıklamasında, böyle bir gerekçeyle karşımıza çıktı. 
Peşiinen söyleyelim; eğer siz ekonominin finansman 
dengesini borçlanmaya, kısa vadeli borçlanmaya da
yalı olarak kuruyorsanız bu ülkeyi, elbette bu tür 
maliyetleri ödemek zorunda bırakacaksınız. Bizim ıs
rarla, «Borçlanmayı tehlikeli bir biçimde artırıyor
sunuz» derken yaptığımız uyarı, 'bu tehlikeleri size 
göstermekti. Yarın dolar değer kazanmaya başlarsa, 
dolar değer kazandı diye dış 'borç maliyeti düşecek 
midir Sayın 'Başbakan Yardımcısı? Aynı soruyu «Sa
yın Maliye ve Gümrük Bakanına da sormak isterim. 
Kesinlikle düşmeyecektir, 'böyle bir şey olmaz. Bu 
kez de, doların hızlı artışını, borçların artışına ne
den olarak göstereceksiniz. Gerçekte, 1986 yılında 
borçlanmanızın nedenleri çok farklıdır, 1987 yılı büt
çesini değerlendirirken bu noktaya birazdan tekrar 
döneceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonominin 
finansman dengesi 'borçlanmaya, açık finansmana 
dayanmış bu nedenle de, ülkenin ödemek zorunda ol
duğu maliyet büyümektedir. Dış borçları, kısa vadeli 
yapısı büyüyerek artırırsanız, iç 'borçlanmayı yüzde 

50 ila 52 faiz oranı üzerinden yürütürseniz, kaynak 
kullanma maliyetiniz artar ve giderek kullanabilece
ğiniz kaynaklar da daralır. 

Son bir noktayı vurgulayarak, 1986 yılırfda söy
lediklerimizi ve karşı söylenenlerle bu konuyu ka
patmak istiyoruz. 

Yıl içinde - toplam olarak, net değil - 2.1 trilyon 
TL. iç 'borçlanmaya gidileceği öngörülmüştü. Bu sa
dece, iç artı dış borç anapara ödemeleri için Hazine
nin borçlanma gereğiydi. Faizler ise, 1.3 trilyon TL. 
olarak bütçeden ödenmektedir. 

Şimdi, elimizdeki verilere göre, 31 Ekim 1986 ta
rihi 'itibariyle Hazinenin borçlanması 2.2 trilyon TL.' 
ye ulaşmıştır; yıl sonunda 2.6 trilyon TL.'ye ulaşaca-. 
ğını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla, bu ölçek
teki bir borçlanma için önümüzdeki yıl yüzde 50 faiz 
oranından ödenecek iç borç faizi 1.3 trilyon TL.'ye 
yükselir. Bu borçlanma yapısı içinde, 1987'de 2.6 tril
yon TL., geçen yıllar borcunun konsollidasyonu için 
artı 900 milyar TL.'de 'bütçe dengecinin finansmanı 
olmak üzere, en az 3.5 trilyon TL. borçlanacaksınız; 
ama bizce 'bunun 4 trilyondan aşağı olmayacağı açık 
;b içimde görülmektedir. 

Faiz oranlarını aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, var
sayın ki, yüzde 40'lara indirdiniz. 1988'de, sadece iç 
'borç faizli olarak 1.6 ila 1.8 trilyon TL, arasında büt
çeden faiz ödemesi yapacaksınız. Buna dış borç faiz
lerini de eklerseniz, en az 3 trilyon TL. faiz yükü ge
lecektir. 

işte, 1986 yılı bütçesine «Borç bütçesi» demiştik; 
'bu gidişle 1987 ve 1988 yılları bütçeleri ise, bırakınız 
borç bütçesi olmayı, sadece «Faiz ödemeleri 'bütçesi» 
olacaktır; bu da 'bilinmiş ola. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının 1987 yılı bütçesi üzerinde değer
lendirmelerimizi yaparken, geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da gerçek gidişin yönünü çizmeye çalışacağız. 

1986 yılı bütçesinin ödeneklerinin yüzde 54.2'lik 
kısmı Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına tahsis edilmişti. 1987 yılı büt
çesinde ise, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına tahsis edilen ödenek, 
toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 58.1'ine yükselmiş
tir. Bu iki kuruluş ödeneklerinin toplamı 6 trilyon 
252 milyar liradır. Bu ödeneğin yüzde 38'i de iç ve 
dış borç faiz ödemelerine tahsis edilmiştir. 

.Bütçe dengesi içinde, konsolide bütçe ödenekleri
nin idarî, fonksiyonel dağılımına bakarsak, bütçe öde-
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nekleri içinde ilk sırada, gene hizmet ödenekleri yüz
de 29.61lik pay ile yer almaktadır. İkinci sırada, kon
solide 'borç faiz ^ödemeleri gelmektedir. Faiz ödemele
rinin payı, bütçe içinde yüzde 17.5'<tir. Üçüncü sıra
da ise savununa; dördüncü sırada millî eğitim yer al
maktadır. 1986 bütçesinde yüzde 20 ile savunma öde
nekleri ilkindi sırada yer alırken, faiz ödemelerinin 
payı yüzde 15.6 oranında idi. Sayın milletvekilleri,'. 
özellikle bu konuya dikkatinizi çekmek isterim, faiz 
ödemeleri bu yıl ikinci sıraya yükselmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret 'Müsteşarlığı bütçesinin yüz
de 79'u faiz ödemelerine tahsis edilmiştir. 

1987 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğı 1,9 trilyon iç artı dış borcu faiz ödemesi ile bir
ilikte, borç idaresi kanalıyla, 2,1 trilyon TL, da dış ar
tı iç anapara ödemesi gerçekleştirecektir. Kısacası 
1987 yılında ödenecek iç artı dış borç tutarı (anapa
ra artı faiz olarak) 4 trilyon TL. olacaktır. Bunu 
ister bütçede gösterin, ister bir kısmını Borç İda
resi adı altında bütçe dışında tutun, bu borç sonuç
ta kamu maliyesinin borç yüküdür ve finansman 
biçimi de bellidir. Bu da, Sayın Maliye Balkanımızın 
geçen gün yaptığı açıklamalarına cevaptır. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılının borç yükünün 
boyutlarına biraz daha ayrıntılı bakmakta, bu borç 
yükünü de 1987 yılı konsolide bütçe ödenekleri ile 
karşılaştırmakta yarar var. Bu nedenle 11 trilyon 
TL. 'olan'1987 yılı'Bütçesinden faiz ödemelerini çı
karıp, devletin temel fonksiyonlarına ayrılmış öde
nekleri ile borç yüküne bakmak istiyoruz. Bütçeden, 
faizler için yapılacak ödemeleri düşersek, bütçe 9 
trilyon TL. seviyesine inmektedir. Bu, devletin te
mel fonksiyonları için ayırdığı net ödenektir, sayın 
milletvekilleri. Buna karşılık devletin 1987 yılında 
ödeyeceği iç. artı dış borç anapara ve faiz ödeme
leri 4 trilyon TL. dir. Çok açıktır ki, 1987 yılı için
de devlet temel fonksiyonları için yapacağı harcama
ların yüzde 45'i tutarında bir kaynağı borç ödeme
leri için ayırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, başka göstergelerde var, bir 
de onlara bakalım: 1986 yılında toplam yıllık borç 
ödeme yükünün gayri safi millî hasılaya oranı yüz
de 7,5 düzeyindedir. 1987 yılında bu oran yüzde 7,8'e 
yükselmektedir. Öte yandan kamunun 1986 yılında 
yaptığı toplam yatırım, >(Mtçe + KİT + fonlar + 
mahallî idareler olarak) 4 trilyon 990 milyar TL. dir. 
1986 yılının borç ödemesi ise 3 trilyon TL. dir. Ya
ni borç ödemeleri, kamunun yatırım harcamalarının 
yüzde 60'ı tutarında bir büyüklüktedir. 1987'de -bu 
oran yüzde 62'ye yükselmektedir. 

Bu göstergelerin tümü borç olayinın ekonominin 
temel dengelerini nasıl ve hangi boyutta olumsuz 
yönde etkilediğini açıkça (göstermektedir. Bütün bu 
büyüklüklere baktığımızda 1987 yılı Bütçesinin te
mel özelliğinin borçlanmaya dayanan bir borç faiz
leri ödeme bütçesi olduğunu çok açık ve .rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, bir bütçeyi tek bacına böy
le nitelemek elbetıteki mümkün değildir. Çünkü büt
çenin kendi başına bu hale gelmesi- mümkün değil
dir. 'Ekonominin tümünü bütçeden soyutlayanlayız. 
Gerçek olan bu görülen, ekonomik dengede olup 
bitenlerin bütçeye yansıması olayıdır. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl söyledik; ama bir 
kez daha vurgulamakta yarar var. Türkiye 1980-1984 
döneminde dış ekonomik ilişkileri açısından, ödeme
ler dengesi açısından, büyük ölçüde 1979 ve 1980 
yıllarında gerçekleştirilmiş olan, dış borç erteleme
lerinin nispî rahatlığını yaşamıştır. Ciddî olarak, dış 
borç ödeme dönemi 1985 yılında başlamıştır. 1985 
yılında 3 milyar 560 milyon dolarlık dış borç öde
mesi, yapılan erteleme sonrasındaki en yüksek borç 
ödemesi olarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplara göre, 
1986 - 1987 ve -1988'de bu borç ödemeleri giderek 
azalacaktır. Oysa, dalha 1986 yılında gördük, Türki
ye'nin borç yükü artmaktadır. 1986 yılı için 3 milyar 
556 milyon dolar olarak planlanan dış 'borç ödeme
leri 4 milyar 20 ımilyon dolara yükselmiştir. 1987 
yılı için ise 4 milyar 750 milyon dolarlık dış borç 
ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir. Geçen 
sene burada Sayın Başbakan Yardımcısı da, dış borç 
ödemelerinde 1986 ve 1987 de giderek azalma ola
cağını, gene Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı büt
çesi görüşülürken ifade etmişlerdi; ama bakınız ge
lişme tam aksi yönde karşımıza çıkmaktadır, sayın 
miUetvekllleıit 

Borç ödeme servisinin azalmayıp artması, o sık
ça vurguladığımız kısa vadeli dış borçların artma
sından kaynaklanmaktadır. 1985 yılı sonlarına doğ
ru ümitlenmeye başlamış olan ihracat, 1986 yılında 
net yüzde 4,5 oranında gerilemiştir. İşçi dövizleri 
düşmüş. (Bilmiyorum, Sayın Hiç bunları değişik söy
lediler) turizm, gelirleri de azalmıştır. Kısaca döviz 
gelirlerimiz bu dönemde azalmıştır. Çünkü, petrol 
geliri düşen iki ülkenin pazarının Türk ihracatı için
deki yeri değişmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, 
ödemeler dengesini olumlu yönde etkileyeceği yo
lundaki açıklamaların hepsinin boş olduğu bugün 
artık görülmektedir- Petrol fiyatlarındaki düşüşten 
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dolayı - eylül ayı sonu itibariyle - Türkiye, 1986 yi- i 
lında petrol ithalatına 1,4 milyar dolar daha az öde
me yapmıştır. Buna rağmen dış ticaret açığı büyü
müş ve cari işlemler dengesindeki açık artmıştır. Oy
saki Sayın Kaya Erdem, geçen sene Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi sırasında, cari işlem-
iler dengesindeki açığın 700 milyon doların altına 
ineceğini açıklamışlardı. Daha sonra 14 Mart ope
rasyonu ertesinde, petrol fiyatlarındaki düşüş nede
niyle bu açığın iyice küçüleceğini 'bu nedenle de yıl 
sonuna doğru artan imkânlar nedeniyle kısa vadeli 
borçların ödeneceğini söylemişlerdi. 

Petrol ithalatının yarattığı 1,4 milyar dolarlık ko
laylığa rağmen, dış ticaret açığı ve cari işlemler den
gesi açığı iyice büyümüştür; yani döviz giderleri hız
la artmıştır. Şimdi denilecek ki, <bu artışın lek nede
ni yatırım malları * ithalatının artışından kaynaklanı
yor;-ama aslı öyle değ 1, sayın milletvekilleri. Petrol 
ithalatının 1,4 milyar dolar azalmasına karşılık, pet
rol ithalatının toplam maliyeti çok fazla fark etme
miştir. tran ve Irak ile olan ikili ticaretin daralması 
nedeniyle petrol ithalatının finansmanı için TÜPRıAŞ, 
eylül ayı sonuna kadar 575 - 625 milyon dolarlık kı
sa vadeli borçlanmaya gitmiştir. Bu (borçlanma 9 - 12 
aylık kısa vadeli bir borçlanmadır. -1986 yılı içinde I 
kısa vadeli borç yükünün artışı ödemeler dengesini I 
etkilemiştir. 1986 yıllında ödenecek dış borç mikta- I 
ıranın, tahminlerin aksine 470 milyon dolar yüksel
mesi, sonuç olarakj dış ticarette ve cari işlemler den- I 
gesinde açığın değil küçülmesine, tam aksine büyü
mesine neden olmuştur. 

Ödemeler dengesindeki bu açık ise borçlanma ile 
kapatılmıştır. 3ıl Ekim tarihine kadar olan on aylık I 
sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dö- I 
viz yükümlülüklerinde 2 milyar dolarlık bir artış I 
vardır. Resmî dokümanlarda 1986 yarı yıl itibariyle 
28,2 milyar dolar (Olarak gösterilen toplam dış bor
cun 32 milyar dolara yükseleceği ve bu yıl içinde dış 
borçlarda 7.2- milyar dolarlık bir artış olacağı çok I 
açık bir biçimde anlaşılmaktadır. Bu borç, borç öde- I 
mek için alınmaktadır, borcun finansmanı için alın- I 
maktadır. Yani bunun anlamı, bir borcu borçla öde- I 
mek «demektir. 

IBütçe açığı için borçlanma gereği, iç borçlan- I 
mada 1986 yılı içindeki tahminlere göre 551 milyar I 
TL. daha fazla olmuştur. Yü'başında 504 milyar TL. 
olarak tahmin edilen 1986 yılı Bütçesindeki açık 1 
trilyon 55 milyar liraya yükselmiş ve iç borçlanma 
gereği büyümüştür. 1987 yılı programında -85 inci j 
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sayfaya bakarsak- 1986 yılı Konsolide Bütçe Den
gesi Gerçekleşmesine ilişkin tabloya bakılırsa, 1986 
yılı borç Ödemesi yılbaşı tahminine göre 190 milyar 
lira daha aşağıda kalmıştır. Buna karşın 1986 yılı
nın borçlanma gereği net 367 milyar TL. artmıştır. 
Karşımıza çıkan talblo budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi bu nok
tayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Malum, 
hep soruyoruz, bütçe içi, bütçe dışı.. Hazinedeki bu 
'Borç İdaresi ne yapıyor? Uygulamanın ilk başladığı 
yılda, bütçe ve program ile hedeflenen Borç İdaresi
nin, 1986 yılında 1 trilyon 580 milyar TL. iç artı 
dış borç anapara ödemesi gerçekleştirmesi ve 504 
milyar lira olacağı tahmin edilen 1986 yılı Bütçe açı
ğını finanse etmesi, bu amaçla da Borç İdaresinin 
1986 yılında 2 trilyon 84 milyar TL. borçlanmaya 
gitmesi öngörülüyor. Kısaca Hazinenin, gerçekleşti
rilmesi hedeflenen 2 trilyon 84 milyar TL. borçlan
manın yüzde 75,8'i borç ödemelerine, yüzde 24,2'si 
de bütçe açığının kapatılması için borçlanmaya gi
dilmesine yöneliktir. Şimdi, programda yer alan yıl 
sonu gerçekleşmesine bir bakalım : Borçlanma ge
reği 367 milyar lirası artırılarak 2 trilyon 452 mil
yar liraya yükselmiştir. Bu arada iç borç ödemeleri
nin payı bu artan borçlanma içinde yüzde 56'ya iner
ken, 1986 yılı bütçe açığının finansmanı için borç
lanma ise, tahmin edilen yüzde 24,2'den yüzde 46'ya 
yükselmiştir. Bütçedeki açık, yılbaşında tahmin edi
len miktarın (504 milyarın) yüzde 109,3'ü olmuştur. 

(Görüldüğü gibi, savunulan meşhur Borç İdaresi 
dengesindeki büyüme, anapara borç ödemelerinden 
değil, ibütçe açıklarının artmasından dolayı doğan bir 
büyümedir. Bütçe açığındaki 1986 yılındaki büyüme 
ile, tümüyle transfer bütçesinin tahminlerin üzerin
de genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Onu da et
kileyen, iç + dış borç faiz ödemeleridir. 

Geçen yıl bütçe görüşmelerinde söyledikleri. Borç 
idaresini bütçe dışına almamız çok fazla bir şey ifa
de etmez; etmemiştir de... Sonuç olarak kamu açık
larını geçmişten farklı bir yöntemle kapatma imka
nınız olmadığı için bir şey ifade etmemiştir. İşte ger
çekleşme de zaten bütün hatlarıyla ve boyutlarıyla 
ortadadır. 1986 yılında Borç İdaresi ne için çalışmış
tır? Hedef; ağırlıklı olarak geçmişten biriken dış artı 
iç borç anapara ödemelerinin finansmanı iken, dö
nüp dolaşıp Hazineden çok, yine bütçe dengesinin 
finansmanına dönüşmüştür. 

ISayın milletvekilleri, burada iç borçlanma ve ka
mu finansmanı olayını biraz daha açalım ve Hazine 
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ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1986 yılı iddialı öde
meler dengesi finansmanından sonra iç denge finans
manına bir bakalım : Borç İdaresinde ve bütçe den
gesinde finansman açığı, yukarıda ifade ettiğimiz şe
kilde büyümüştür. İş bununla da bitmiyor. Bir de 
T.C. Merkez Bankasının durumu var. Hazinenin 
T.C. Merkez Bankasını nasıl banknot matbaasına 
çevirdiğine 'bir bakalım : Borç İdaresinde 2,4 tril
yonluk 'borçlanmaya gitmişsiniz. Hadi diyelim ki, 
yüzde 50'i konsolidasyon için, bütçe içinde yüzde 24 
tahmin ettiğiniz borçlanmayı yüzde 46'ya çıkarmış
sınız. Bu ölçüdeki borçlanmaya karşı T.C. Merkez 
Bankasını kullanmayı sürdürmüşsünüz. Bakınız, 28 
Kasım, .tarihi itibariyle emisyon 2 trilyon 15 milyar 
Türk Lirasına çıkmış, l'l aylık dönemdeki artış hı
zı ise yüzde 44,6 olmuştur. Merkez Bankası 621 mil
yar TL. tutarında emisyona gitmiştir; ama Merkez 
Barikasından Hazinenin kullanımı karşısında, emis
yondaki 621 milyar TL. artışın aslında hiç bir öne
mi yoktur. Kaldıki, T.C. Merkez Bankası bilançosu 
içinde pek çok hesabında artık önemi kalmamıştır 
da, onun için önemi yoktur. Burada Merkez Banka
sının kamuya ya da özel sektöre açtığı kredilere ba
kıp piyasaya 621 milyar TL. sürdüğünü söylemeye
ceğiz. Çünkü, Merkez Barikası kredilerinin artık bi
lançoda hiç bir önemi bulunmamaktadır, onun için -
söylemeyeceğiz. 

(Sayın milletvekilleri, Merkez Bankasının sair ak
tifleri hesabına bir bakalım : Bu hesap yılbaşında 
792 milyar liradır. Kasım sonu itibariyle ise 3 trilyon 
393 milyar liraya yükselmiştir. Artış, 2,6 trilyon Türk 
Lirasıdır. Bu kullanım, Hazinenin Merkez Bankası 
kaynaklarından kullanımıdır. Bunun başka bir adı da 
yoktur. Ne için kullanıldığı da açıktır : Bu, dış borç 
ödemelerinin kur farklarından doğan kısımdır. Baş
ka otomatik ödenekler olan, ihracatta vergi iadesi 
artı ihracata KDV iadesi artı ücretlilere vergi iade
si; bu ise 2,6 trilyon TL. Merkez Bankası üzerine 
yıkılmış bir yüktür. Yıl sonu bilançosunda ise Hazi
ne borcu konsolide edilerek T.C. Merkez Bankasının 
donmuş alacaklarına dönüşecektir. T.C. Merkez Ban
kasının aktifleri içinde şu andaki donmuş alacakları 
zaten 4 trilyon 436 milyar TL.'dir; yani bu ise toplam 
aktiflerin yüzde 34,8'idir. Yıl sonunda bu oran yüzde 
50*ye çıkacaktır; hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Kamunun açıktan görünen borçlanma politikası 
yanında bu üstü örtülü borçlanması T.C. Merkez 
Bankasının kaynaklarının yüzde 50'sini donmuş ala
cak haline çevirmiş durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, Hazinenin borçlanması ve 
açık finansmanı bu kadarla da bitmiyor. Hazine na
kit dengesinde en son verilere göre -kî, bunlar tem
muz sonu itibariyledir- Hazine bonosu ve kısa va
deli avansla borçlanmasını hariç tuttuğumuzda, mü
teahhitlere ve diğer alacaklılara da 1 trilyon 552 mil
yar TL. borç takıldığını görmekteyiz. 

Böyle işte sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — Sayın Can, süreniz dolmuştur efen

dim; toparlayınız. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — 2 sayfam var, 

toparlıyorum efendim. 

Şimdi, KİT dengesine bakmadan, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının iç finansman dengesindeki 
durumuna toplu olarak bir bakalım : Borç idaresin
den, bütçe dengesi nedeniyle 1986 yılı içinde ek 400 
milyar lira, kur farkı ve otomatik* ödenekler nedeniy
le Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 2,6 tril
yon lira ve ödemeyip beklettiğiniz emanetleriniz ise 
1,5 trilyon lira civarındadır. 

KİT dengesinde de 1986 yılı için öngördüğünüz 
968 milyar lira borçlanmayı 112 milyar artırıp, 1 
trilyon 80 milyar liraya çıkartmışsınız. Tabiî buna, 
kârlı ve verimli çalışan KİT'lerin devlete ödeme
dikleri 278 milyar lira tutarındaki vergi borcu da da
hil değildir. 

Sayın milletvekilleri, işte 1986 yılı Hazinesinin 
yönetimi budur. Ya finansmanı nasıldır? Onu da ça
buk bir bağlıyalım ve konuşmamızı da tamamlamış 
olalım. 

Finansmanı nasıldır? Onu, 1987 yılı Bütçesi Ge
nel Kurulda görüşülürken, şu anda salonda bulunan 
bir sayın üye çok güzel ifade etti : «Elinizde bir değ
nek; geçenden 10 akçe, geçmeyenden- 5 akçe alan De
li Dumrul gibi hallediyorsunuz». Sonuçta Hazinenin 
faiz ödemeleri yüzde 100 oranında büyüyor. Devlet 
'bütçesinin yüzde 30 - 40'a varan kısmını sadece iç ve 
dış faiz ödemelerine ayırıyorsunuz. Şimdi soruyo
rum. Sayın Başbakan yardımcısı : Bu nasıl bir fi
nansman yönetimidir? 

Böylesine bir borçlanma ve böylesine bir faiz yü
kü ile 1987 yılına giriyorsunuz. Tüm çabalarınıza rağ
men, faiz oranlarını yüzde 40 seviyesine çekseniz bile, 
1988 yılı bütçesinin en az yüzde 30 - 35*ini faiz yü
küne ayıracaksınız. Hatırlatalım, 1987 yılı dış borç 
Ödemesi 4.7 milyar dolardır; iç borçlanma da 4 tril
yon TL.'yi aşacaktır. Bu koşullar altında, 1987 yılı 
sonbaharında -açık söyleyelim- geniş çaplı bir kon
solidasyon operasyonuna gitmek zorunda kalacaksı-
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nız. Sizdiniz Sayın Kaya Erdem; bu Meclis açıldığın
da, bütçede bu yasama döneminde hiç konsolidasyo-
na gidilmeyeceğini ifade eden simdiniz; ama gidecek
siniz, bunu da yaşayacağız seneye. 

Sayın milletvekilleri, Hazine, gerek ekonominin 
iç finansman dengesindeki, gerek dış finansman den
gesindeki dar boğazdadır. Petrol fiyatlarındaki düşü
şe bakarak, cari işlemler dengesinde fazlalık bekle
nirken, son yılların en yüksek cari işlemler dengesi 
açığı söz konusudur. Bu konuda doîar değerini baha
ne etmek artık geçersizdir. Under Value, yani ger
çek değeri altında değerlendirilmiş dolar politikası iz
lemek ihracatı artırmamış, aksine bu sefer ödemeler 
dengesine yük olmuştur. Bu nedenle, bu kur politi
kasını adilen gözden geçiriniz sayın hükümet. Tüm 
dünya daha istikrarlı kurlara doğru gitmektedir, Ni
tekim, siz de bunun farkındasınız. Yoksa geçen yıl 
büyük iddialarla düşürdüğünüz ihracatta vergi iade
si oranlarını bu yıl yeniden artırmazdınız; iki yıldır 
durdurduğunuz ihracat kredilerini yeniden bugünler
de işletmezdiniz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, açıkça söyleyelim, ihracat 
bir sonuçtur, önemli olan, yurt içi hâsılanın, üretim 
'kapasitelerinin büyütülmesi, Türk sanayi yatırımları
nın canlandırılmasıdır. Bunun da yolu, dış borçlanma 
ve zamanında borç ödeme anlayışından çok, sağlıklı 
bir iç finansman dengesinden geçmektedir. 

Sayın hükümet, kamu kaynaklarına hâkim olu
nuz. Eğer, iradî ve zorunlu tasarrufları artırmayı, çok 
kolay bir yol olan yüzde 50 - 55 faizle borçlanma 
kolaylığına tercih ederseniz, ülke ekonomisini çok 
ağır bir iç finansman darboğazına sürüklersiniz. 
(SOP sıralarından alkışlar) Bundan kurtulmak da 
mümkün olamaz. IBu politikada ısrar ederseniz, cum
huriyet döneminin hayatî önem taşıyan altyapı ya
tırımlarının yarıda kalmasına neden olursunuz. Son 
iki yılda ekonomik kaynakları altyapı yatırımlarına 
tahsis ediyoruz, diyorsunuz. Bunlar ise, cumhuriyet 
hükümetlerinin yıllardır hedeflediği yatırımlardır; 
ama bakın siz ne yapıyorsunuz : Siz bu yatırımları 
yüksek faize dayalı kısa vadeli borçlanma ile finanse 
etmeye kalkışıyorsunuz. Bunda devam ederseniz, bu 
ülkenin 1950 - 1953 arasında yaşadığı senaryo aynen 
sürecektir. Siz de bu periyodun sonuna gelmiş bu
lunuyorsunuz. Umarız, Türkiye'yi bir kez daha La 
Muette şatosunda dış borç konsolidasyonuna, içeri
de ise finansal krize sürüklemeden bugünkü politi
kalarınızdan vazgeçersiniz. 
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Yüksek faiz, kur politikası ve yüksek borçlanma 
ile zorunlu olarak büyüyen bir kamu harcama poli
tikasının sonuçları çok açıktır. Bunu da iyice görü
nüz. 

BAŞKAN — Sayın Can... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim, izninizle. 
(BAŞKAN — Son tarafına bir gelin efendim; 

birkaç sayfa atlayın efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Atlamak müm

kün değil efendim; önerilerimizi söylüyoruz, seçe
nek de var içinde. 

BAŞKAN — Sayın Can, gerekli suhuleti göster
dik efendim, lütfen. 

H. BARIŞ CAN .(Devamla) — Sayın Başbakan 
geçen yıl, 1986 ıbüyüme hedefi yüzde 5 olarak sap
tandığında, bu büyüme hızının düşük olduğunu söy
leyenlere, «Eğer büyüme hızını artırırsak enflasyon 
artar» diye cevap vermişlerdi. Şimdi açıklanan rakam
lara ©öre, siz büyüme hızının yüzde 7,9'a çıktığını 
ve fiyatların yüzde 25'e indiğini söylüyorsunuz. İla
veten de 1987'de yüzde 20'ye ineceğine işaret ettiği
niz enflasyona rağmen 1986ya büyüyen ekonomiyi 
yüzde 5'e çekiyorsunuz. Şimdi Sayın Başbakanın 
«Büyüme - enflasyon» arasındaki ilişkiyi değerlen
diren görüşüne nasıl itibar edelim? Sayın Başbaka
nın üslubu ile kendisine «İyi hesap bilmiyor, ekono
miden anlamıyor» mu diyelim? 

AYDIN GÜ¥EN GÜRKAN (Antalya) — De... 
IBAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim. O say

faları okumak aşağı yukarı bir 10 dakikanızı daha 
alır; hayli de suhulet gösterdik. 

H. BARIŞ CAN .(Devamla) — 3 dakika efen
dim. 

IİISMAİL SARUHAN (Ankara) — Sonraki büt
çelerde söylersiniz. 

H, BARIŞ CAN (Devamla) — Biz, 1987Me eko
nominin iç kaynak, sorunu çözümlenmediği takdirde 
sorunların katlanarak büyüyeceğini bir kez daha ifa
de ediyoruz, ülke genelindeki devletin alacağı olan 
vergiler tümüyle vergi yapımıza dahil edilmelidir. 
Burada kısa dönemde en az yüzde 30 ilâ 35 vergi
lendirilmemiş gelir tabanı vardır. Hazineyi yüksek 
faizli borç politikasının altına sokarak, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası aktiflerinin yarısını donmuş 
alacaklara döndürerek bu açık finansman modelini 
sürdüremezsiniz; bizden bir kez daha hatırlatması... 

Türkiye, nüfusu yılda yaklaşık 1 milyon artan 
bir ülkedir. Bu büyüklüğü kafalara iyice sokmak' ge-
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rekir. 1985 nüfus sayımına göre, genç nüfus, ağırlıklı ] 
bir özellik haline gelmiştir. Artık nüfus artışı yüzde 
2,6 olup, bu nedenle yüzde 3,5'luk büyüme hızları 
ile yetinemezsiniz. Nüfusun genç yapısının etkisi, J 
yüzde 2,6 olan nüfus artış hızı taleplerini bir başka 
kompozisyona sokmaktadır. Yüzde 7lerin üzerinde 
bir büyüme ve sanayi yatırımlarının ihmal edilmeme
si gerekliliktir. Bu nedenle Türk ekonomisinin gün
demindeki ağırlıklı konu iç kaynak konusudur. Türk 
maliyesi ise, KDV ve yeni belge düzeni ile vergilen
dirilmemiş gelir tabanının üzerine çok ciddî bir bi- j 
çimde gitmek zorundadır. Mevcut borçlanma poli
tikası kamu kesimini değil tüm malî sektörü, banka
lar başta olmak üzere, darboğaza itmiştir. Bankala
rın toplam plasmanları içinde Hazine Bonosu artı 
devlet tahviline yönelmiş meblağda bir yıllık dönem
de yüzde 89 oranında artış vardır. Bunun banka top
lam kaynakları üzerinde olumsuz etkisi olmadığını 
söyleyemeyen Sayın Kaya Erdem'dir. Çünkü, bu ra
hatlıkla devletin faiz yükünü son bir yılda yüzde 100 
artırarak 500 milyar liradan 950 milyar liraya çıkar
dınız; bu faizleri de tekrar bankalara ödüyoruz. Kâr
lılıkları artıyor diyorsanız, bu faiz ödemeleri nede
niyle 1987 malî yılı bütçesinden faize ayırdığınız öde
neğin yatırım ödeneklerini aştığını, savunma ödenek
lerini aştığını ve millî eğitim ödeneklerini aştığını tek
rar hatırlatmak istiyoruz ve bağlıyoruz. 

Sayın hükümet, kaynak sağlanmasında ve tahsi
sinde yanlış bir karar yönündesiniz. Dış dengede, de- I 
gişen ekonomik koşulları, başta kur politikası olmak 
üzere yeniden değerlendirmelisiniz. Yoksa, 1987 yı
lının sonbaharında büyük bir konsolidasyon operas
yonu kapımıza dayanabilir ve dayanacağı görünüyor. I 
İşte o zaman 70 cent'e muhtaç olan duruma düşebi
lirsiniz. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başba
kanın, bütçenin geneli üzerinde yaptığı konuşmalarda 
en çok ve haksız olduğu konu çifte standart konusu
dur. IMF üyeliğimiz nedeniyle IMF'nin yaptığı uya- I 
nları hoş karşılamadığımızı, müdahale saydığımızı, 
buna karşılık insan hakları ve işkence konusunda 
uluslararası kuruluşların yaptığı uyarıları gündeme 
getirdiğimizi bize vurguladılar. 

Sayın milletvekilleri, Batı sistemi içinde IMF, 
NATO ve Dünya ıBankası üçleminin önemini, yerini 
ve işlevini çok iyi bilmekteyiz. Çifte standardı uy
gulayanın ise kimler olduğu tartışmalıdır. Şampiyon
luğunu yaptığınız IMF, son 1,5 yıldır Türk ekono
misi hakkında övücü değer yargılarını açıklamıyor. I 
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Daha ötesinde IMF, 1,5 yıldır sizin programlarınızın 
altına imza atmıyor. Kuşkusuz IMF, Batılı ekono
mik sistemin ekonomik jandarmUsıdır. Hiç kimsenin 
gözünün yaşına bakmaz. Örneğin, hatırlatalım; 1977' 
de 2 nci MC Hükümetinin temsilcileri ile lütfen gö
rüşmeye yanaşmıştı. Nedenini de hepimiz biliyoruz : 
1975 - 1977 arasındaki DÇMVe dayalı kısa vadeli 
borçlanma idi bunun nedeni. O, sağcı iktidarın bile 
gözünün yaşına bakmadı. Rahmetli Cihat Bilgehan 
eli boş dönmüştü, hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Siz, 
ciddî olmaz iseniz sonra çifte standarttan şikayet et
mek zorunda kalırsınız. IMF sizin de gözünüzün ya
şına bakmayacaktır. 

Uyarılarımızın dikkate alınacağını umarak, 1988 
bütçesinde görüşmek ve bu kıyaslamaları yapmak di
leğiyle yüce Genel Kurula Grubum adına saygılar 
sunuyorum efendim. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

©AŞKA/N — Teşekkür ederiz Sayın Can. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ahmet 

Sarp; buyurunuz efendim. 
DYP GRUBU ADTNA AHMET SARP (Diyar

bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 yılı bütçesi hak
kında Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
arz etmek üzere söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı denince, en 
önemli konu ihracat olmaktadır. Sayın iktidarın 
övündüğü ihracat konusu, maalesef 1986 yılının şu 
günlerinde fiyaskoyla sonuçlanmaktadır. 1986 yılı 
ihracatı için öngörülen hedef 8 milyar 700 milyon do
lar idi. 1985 yılında ihracat 7 milyar 900 milyon do
lar olarak gerçekleşmişti. Tabiî bunun içinde hayali 
-iracat da vardı. 

Değerli milletvekilleri, şimdi bu 8 milyar 700 mil
yon dolar rakamı nerelerde teşekkül edecek, biliyor 
musunuz? Bu rakam 7 milyar dolar civarında teşek
kül edecektir. Yani bu, hedeften 1,7 milyar dolar da
ha düşük bir noktada teşekkül ediyor. 

Dün gece radyodan, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün eylül sonu itibariyle vermiş olduğu ihracat ra
kamlarını dinledik, 1985 yılında 9 aylık ihracat 5 mil
yar 700 milyon dolar imiş. Bu yıl bu miktar ne ka
dar olmuş biliyor musunuz? 5 milyar 200 milyon do
lar. Yani 500 milyon dolar daha aşğaıda; yüzde 9 
daıha düşük bir rakam. 

Pöki ithalat ne oluyor? Değeri miietvdcillerıi, bi-
ılliyorsıınuz, bu yıl petrol fiyatları düştü, Petrolün va-
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rili 30 dolardan 14 dolara düştü ve bugünlerde de ı 
biraz yükseliyor; 18 dolar civarında bir dengeye var- I 
iması görülmekte. O da, yine şu anda OPEC Balkan
lar Kurulu toplantı faalinde, 18 dolar da bunun ger-
çekleşımesi bekleniyor. 

Petrol fiyatları düşünce, petrolden elde edeceği- I 
imiz kazanç 1,5 milyar dolar mertebesinde. Rakam- I 
lar bunu gösteriyor; gerçekleşecek bu rakam. O faal
de, (ithalatımızın ne olması lazım? İthalatımızın düş- I 
mesi lazımdır. 1986 yılı için öngörülen ithalat hedefi I 
11 milyar 600 milyon dolar. Petrol faturası düştüğü- I 
ne göre, ithalatımızın 10 milyar dolar mertebesinde I 
olması lazım. Halbuki ne görüyoruz? İthalatımız- I 
da artış var. Petrol faturasının düşmesine rağmen, I 
ithalatımız artıyor, ihracatımız azalıyor; yani ters I 
şeyler ölüyor. I 

Muhterem milletvekilleri, yine dün gece açıkla1 I 
nan rakamlara göre, 1985 yılında 9 aylık ithalatımız I 
7 milyar 800 rnlilyon dolar olduğu faalde, bu yıl 9 I 
aylık ithalat 8 milyar 98 milyon dolar oluyor. Tabiî» 
ithalat ve ihracat arasındaki farka «Dış ticaret açığı» I 
diyoruz; bu vaziyette dış ticaret 'açığı sene sonuna I 
doğru 4,5 milyar doları bulacak beyefendiler. Bu, I 
son yılların en büyük dış (ticaret açığı rakamıdır. I 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Ankara) — Cum
huriyet tarihinin... I 

AHMET SARP (Devamla) — Doğrudur; Cum- I 
huriyet tarihlinin en büyük rakamıdır. I 

Ve yalnız ithalat ve ihracat meselesinde değil, I 
diğer kalemlerde de kötü göstergeler görüyoruz. Ne- I 
dir diğer kalemler?.. Carî işlemler açığını teşkil eden, I 
dış ticaret açığına ilave olarak, biliyorsunuz, turizm I 
gelirleri var, işçi dövizi gelirleri var. Turizm gelirleri I 
düşüyor, işçi dövizi gelirleri düşüyor ve oârî işlem- I 
ler açığı 1986 yılı sonu itibariyle 695 milyon dolar I 
olarak öngörülmüş iken, bu rakamın 1 milyar 300 I 
milyon dolar olacağı şu anda tahmin edilmekte. Ben, I 
bunun daha da fazla olabileceğini tahmin ediyorum. I 

Şimdi, sayın hükümet ithalattaki artışı, yatırım I 
malları 'ithalatındaki artışa bağlamakta. I 

Bu konuyu biraz etüt edelim, üzerine eğilelim. I 
Yatırım malları ithalatı denince, aklımıza daima şu I 
gölir : Biliyorsunuz, Türkiye'de fabrikalar yapılır, fa- I 
kat bunlar iç kaynaklarla yapılır; yani çimentomuz I 
vardır, demirimiz vardır, binaları yapılır, içindeki I 
tezgâhlar dışarıdan ithal edilir. Sanki, o kadar çok I 
fabrika yapılmış iki, bu tezgâhları dışarıdan ithal I 
edenken, ithalat faturamız kabarmış... Hayır beyefen- I 
diler, yök öyle şey.-Çünkü, fabrikaları sanayide özel | 

— 49 

12 . 12 . 1986 O ; 2 

sektör yapacak. Devlet yok sanayide. Devlet, alt 
yapı yatırımlarını yapıyor. Bunu biraz evvel Sayın 
Başbakan Yardımcısından dinledik. Peki, ne ithala
tıdır bu? Bu ithalat, devletin makine ithalatıdır, 
mahallî idarelerin makine ithalatıdır. Ne makinesi? 
Araç ve gereç; yani buldozer, greyder, kamyon, yük
leyici vesaire... Bunlar yatırım mıdır? Evet, yatırım
dır; 'ama ne yatırımıdır biliyor musunuz beyefendi-
ler? Bunlar net yatırım değildir. Türkiye'de eskimiş 
olan makine parkının yenilenmesi meselesidir. Te
levizyondan izlediniz, istanbul'dan merasimle uğur
landı buldozerler, greyderler. YSE Genel Müdürlü
ğünün makine parkı eskimiştir; doğrudur. Türkiye 
Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğünün maki
ne parkı eskimiştir. Bu makinelerin yenilenmesi la
zımdır; ama bunun zamanı vardır. Sabahleyin bah
settim, plan-denge meselesidir; bu paraları böyle çar
çur etmenin zamanı değildir. Bu makineler yenilendi; 
ama bu, memleketlimizin makine parkı stokuna yeni 
makine parkı 'ilave etmiyor; net ilave yoktur ma
kine parkı stokumuza, yenileme vardır. Yenileme de 
lazımdır; ama bu yenileme tabiî çok dikkatli yapıl
ması icap eden bir husustur. Bir defa, bu makinele
rin yurt içinde imali hususunda çaba göstermek icap 
eder. Yılardır bu konuda bir çaba görmüyoruz. Ay
rıca, bu makine parkının standardizasyonu; yani 
birçok marka makine ithali etmektense, standart hale 
getirmek meselesi vardır. Halbuki şimdi, krediyi kim 
veriyorsa ve yedek parça meselesinli de failafaara 
nasıl düzenleyecekıse, o memleket kredileri veriyor 
ve bu makine parkları bu şekilde yenileniyor. Daha 
sonra da, «ithalatımız arttı» deniyor; sanki yatırım 
malıymış gibi... 

Memleketin sanayiine katkıda bulunulsaydı, o za
man hammadde ithalatının artması icap ederdi. Hal
buki, hammadde ithalatında bir artış görmüyoruz. 
Esasen, Türkiye'mizdekti sanayi kapasite kullanımı 
da 1986 yılında fazla artmış değildir ve bu sanayi 
kapasitesi tamamıyla yurt içi tüketime hasredilmiş
tir. İhracatın en büyük azalma kalemi sanayi malla
rındaki ifaracattadır. Tarım mallar ımızdaki ihracat bi
raz artmıştır; aima sanayi mallarındaki ihracatımız 
azalmıştır. Esas tehlikeli nokta orada ve Sayın Özal' 
in hep övündüğü, «İhracatımız içindeki sanayi mal
ları payını yüzde 75-80*lere çıkardık» dediği husus 
da, şu anda maalesef ters yönde hareket etmekte
dir. 1985 yılı ddkuz aylık ihracat rakamlarına göre, 
ihracatın yüzde 80'ini teşkil eden sanayi malları ih
racatı, şu anda, dokuz aylık sonuçlara göre, yüzde 
70'in altına doğru inmektedir. Demek ki, sanayi mal-
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lan ihracatında 'büyük «ıkıntı var. Nedlir bu sıkın
tı? Artık 'bu iş sonuna ıgeldi, üretecek daha fazla ma
lı yok. 'Bu kapasitede ancak bu kadar üretebiliyor 
ve onu da, tahrik edilen dç talep dolayısıyla içe hitap 
ediyor ısanayıiımiz, içe satıyor. Meselle ıbudur değerli 
milletvekilleri. 

Şimdi, bu sıkılmış limonu ibiıraz daha ısıkmak için, 
yeni -ihracat teşvikleri getiriliyor; onları göreceğiz. 
Zaten sayım ANAP sözcüsü de, 1987 yılı başından 
itibaren yürüdüğe girecek olan 'bu teşviklerin bir 
kısmının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini tifiade 
etti; 'bunları hep 'beraber göreceğiz. Bunun bir so
nucu yok değerli miietvekiieri. 

Şimdi, nedir mesele; nereden kaynaklanıyor bu 
mesele? Değerli milletvekilleri, bu mesele şundan kay
naklanıyor : Sanayimizin sıkıntısı şu anda finansman 
meselesidir. Finansman meselesi nereden doğmuştur? 
Bir zamanlar Sayın özal'ın da ifade ettiği gibi, sana
yinin en büyük problemi işçi ücretleriydi. Yani, mali
yet içindeki en büyük unsur ücretlerdi. O unsurdan 
artık bahsedilmiyor. Maliyet içindeki o unsur yüzde 
35 - 40'lardan, yüzde lO'lara doğru inmiş. Enflas
yonun artık anasebebi o değil. Enflasyonun anase-
bebi, maliyet içindeki finansman maliyetinin yüksel
mesi meselesidir. Şimdi, bu finansman maliyeti, ma
liyet kalemi içinde niçin yükseliyor? Yegâne sebep 
enflasyondur. Enflasyonu çok düşük seviyelere indi-
remediğimiz için maliyetin içindeki finansman maliyeti 
yüksektir. Bu niçin oluyor? Şimdi, enflasyon dolayı
sıyla sanayi işletmelerinin, işletme sermayesine ihtiyaç
ları gittikçe artar. Çünkü rakamlar büyüyor, daha 
fazla hammadde almak için daha fazla para ödeme
leri lazım. Tabiî bunu en başta KİT'ler tahrik edi
yor. Çünkü, devletin tekelinde, devletin emrinde olan 
KİT'ler fiyatlarına sürekli zam .yapıyorlar; en başta 
Türkiye Elektrik Kurumu. Bu kurum bir tekeldir. 
Türkiye'de elektriği, yüzde 98 nispetinde Türkiye Elek
trik Kurumu üretir. Rakibi yoktur, istediği fiyatı em
poze eder. Sanayicisiniz, elektriği o fiyattan almak 
zorundasınız. Sanayici olarak aylık elektrik fatura
nız 1980'lerde 10 milyon lirayken, şu anda elli - alt
mış milyon lira ödüyorsunuz. Elimde Türkiye Sanayi
ci ve İşadamları Derneğinin bir raporu var. Sayın ik
tidar bu raporun önemini bilir. Çünkü, Sayın özal' 
da Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneğinin kurucu 
üyelerinden birisidir. Muhterem milletvekilleri, bu
rada ne diyor, biliyor musunuz? «Türkiye'deki elektrik 
fiyatı, dünya ortalamasının - 21 devletin ortalaması
nın - iki katı.» 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Devlet 
içinde devlet... 

AHMET SARP (Devamla) — Türkiye'de elektrik 
fiyatı 35 lira, dünya ortalaması 17 lira. İsviçre'de 
elektrik fiyatı 6 lira. Bu basit bir misal. Bu misali de 
vurucu olsun diye vermek istedim. Bütün diğer KİT' 
lerin ürettikleri mallar da aynı şekildediı. O halde, 
Türk sanayicisinin maliyetlerinin artmasına etki eden 
faktörlerden bir tanesi KIT mamullerinin fiyatlarının 
sürekli artmasıdır. 

Diğeri nedir efendim? Diğeri, kredi faizlerinin 
yüksekliğidir. Türkiye'de kredi faizi niye yüksek? 19 
Aralık 1983 tarihinde Özal iktidara geldiğinde, kredi 
faizlerini düşürmek için ilk tedbir olarak, kredi fai
zinden alınan Gider Vergisini yüzde 15'ten yüzde 3'e 
indirdi. Niçin? Aradaki fark şey yapsın diye; yani, 
Hazineden bağışta bulundu; almakta olduğu vergiyi 
azalttı. Dedi ki, «Kredi faizleri düşsün.» Reel faiz 
de düşmesin diye, yine Hazineden bir ihsan olarak, 
mevduat faizlerinden kesilmekte olan yüzde 20 mer
tebesindeki stopajı da yüzde 10'a indirdi. O da Ha
zineden bir yardım. Bütün bu tedbirlere rağmen kredi 
faizi düşmedi; kredi faizinin oranı düşmedi. Sebebi 
şu: Devlet, yani kamu finansman dengesi sürekli ola
rak açık veriyor. Kamu finansman dengesinin açık
larını sayın iktidar, para basarak bir; bir de borçla
narak iki kaynaktan karşılıyor. Para bastığının göster
geleri açık. Sayın iktidar 1983 yılı 19 Aralık'ında hü
kümete geldiğinde banknot hacmi, emisyon 7C0 mil
yar Türk Lirası mertebesindeydi. Şu anda 2 trilyon 
mertebesinde. Demek ki, 3 katı artırmış. Türkiye Cum
huriyeti Devleti kurulduğundan 1983 yılının 19 Ara-
lık'ına kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
700 milyar lira mertebesinde para basmış; ama bu 3 
yıl içinde ne kadar basmış? 1 trilyon 400 milyar lira 
daha basmış; 2 trilyon 100 milyar lira olmuş. Bu, ka
mu finansman dengesinin açık olduğunu ve bur-açık
ların bir kısmının para basmakla karşılandığını gös
teren en belirgin bir gösterge. Bu kâfi değil. Sadece 
bunu yapmamış muhterem milletvekilleri; başka ne 
yapmış?.. Başka; Merkez Bankası mevduat munzam 
karşılıkları, Sayın Özal hükümet olduğunda yüzde 
30 ila 35 mertebesinde idi. Yani, bankaya yatırılan 
100 Türk Lirasının 30 ila 35 Türk Lirası Merkez Ban
kasına bloke ediliyordu ve o şekilde yıllardır sıkı pa
ra politikası uygulanıyordu. Bu gevşetildi. Neye indi
rildi bu?.. Merkez Bankasına 30-35 lira bloke edile-
ciğen bu, 25'e, 20'ye, 18'e ve nihayet geçenlerde yüz
de 15'e indirildi. Bu ne yapar?.. Bu, bankalar siste-
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minin kaydî para yaratmasını teşvik eder, kaydî para 
yaratır bu. Yani, yüzde 35'i eğer Merkez Bankasına 
bloke ederseniz, banknot hacminin üç katı kadar 
takriben kredi stoku teşekkül eder. Bunu aşağılara 
doğru daha çok indirirseniz, kredi stoku ve mevduat 
o kadar artar. Türkiye'de mevduat niye bu kadar ar
tıyor?.. Banknot hacmi 2 trilyon, mevduat 9 trilyona 
dayanmış... Vaktiyle Sayın Başbakan da söylüyordu, 
«Mevduat hacmi bu kadar değildi; ne kadar para var
sa, o kadar mevduat vardı.» Onun sebebi burada. Bu 
da enflasyonu tahrik eden bir faktör; M - 1, M - 2 
para göstergeleri bunlar. 

Şimdi, esas önemli noktaya geliyorum . Kredi faiz
lerinin düşmemesinin esas sebebi, kamu idaresinin 
borçlanmasıdır. Türkiye'de belirli bir tasarruf hacmi 
vardır. Bu tasarruf hacmi kredi olarak verilir. Bu 
krediye özel sektör taliptir; ama şimdi bunun en bü
yük müşterisi devlettir. Düşününüz, bir zamanlar Sa
yın Başbakan, «Endişe etmeyelim beyefendiler; faizler 
yükselsin. Bu bir arz ve talep meselesidir; ama bir 
zaman gelecek ki faizler yüksek olduğu için, özel 
sektör daha az kredi talebinde bulunacaktır ve bu 
dengelenecektir, kredi faizi düşecektir» buyurmuşlar
dı; ama görüyoruz ki, kredi faiz oranı düşmüyor. Kre
di faiz oranları yüzde 80-90'larda. Esasında 51-61 
falan denir; ama bir sürü metotlarla bu rakam yük
seltilir. Ticaretle meşgul olanlar bunun nasıl yüksel
tildiğini bilirler. 

Şimdi, devlet buna talip olunca, kamu idaresi 
buna talip olunca ve yüksek faizle buna talip olunca, 
bu tasarruf mevduatına, daha doğrusu halkın tasarruf 
potansiyeline nasıl talip olmuş?.. Bir defa, kamu or
taklığı senetleri çıkararak ve yüzde 75 mertebesinde 
faiz vererek bu kaynağı kendisine çekmiş. Başka?.. 
Devlet tahvili, Hazine bonosu çıkararak. Yüzde 52 -
53'lerden, şimdi yüzde 48'ler mertebesinde teşekkül 
eden faiz veriyor, hem de net faiz veriyor. E, o za
man sanayici, biraz evvel arz ettiğim gibi, işletmesi
ni döndürmek için, işletme sermayesi ihtiyacını nere
den karşılayacak?.. Mahkûm oluyor bankalara ve 
kredi faizi düşmüyor. Düşmeyince, bildiğimiz sıkın
tılar meydana geliyor; hacizler, iflaslar, kapanmalar 
zinciri... Ama esasında bu işletme sermayesi de kâfi 
değil; sanayimizin kendini modernize etmesi lazım. 
Çünkü sanayi, devamlı yenilenmek isteyen bir konu. 
Sanayi maMarı üretiyoruz ve dışa açıldık, diyoruz 
Dışarıyla rekabet edebilmek için onların teknoloji
sinden en kısa zamanda yararlanmak ve birleşik kap
lar gibi, o teknolojiyi bizim sanayimize hemen intibak 

ettirmek lazım; ama yıllardır sanayimizde yenileme 
de yapılmıyor, modernizasyon da yapılmıyor. Çünkü, 
bu da yatırım ihtiyacı doğurur. Yatırım yine para me
selesidir. E, bu para da yine aynı şekilde, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, kredi meselesi; kredinin faizi de bu 
şekilde düşmüyor değerli milletvekilleri. 

Şimdi, yine petrol meselesine döneceğim. Bir za
manlar Sayın Başbakan hep, Türkiye'nin başına ge
len belaların 1973, 1974'lerde petrolün varilinin 2 do
lardan 10 dolara çıkması ve yine 1979 ve 1980'lerde 
varilin 10 dolardan 30 dolara doğru tırmanması ve 
bunun dış ticaret açığımızı büyüttüğünü, döviz-darbo
ğazına soktuğunu, devamlı ifade buyurmuşlardır ve 
yine sanayici ülkelerin bu petrol faturasını ürettik
leri o mallara yükleyerek, bizim iki yandan tazyik 
altında olduğumuzu; yani hem petrolden dolayı, hem 
de sanayi ülkelerinden satın aldığımız malların fiyat
larından dolayı enflasyon ithal ettiğimizi devamlı söy-
leyegelmiştir. Yani petrol fiyatlarının artmasının, Tür
kiye'nin başına en büyük bela olduğunu ifade buyur
muşlardı. Şimdi, petrol fiyatları düşüyor, yine bela; 
yani yine göstergeler çok kötü. Bu nasıl iştir ki, pet
rol fiyatları artarken kötü duruma geliyoruz; petrol 
fiyatları düşerken yine büyük bir döviz darboğazı ile 
karşı karşıya geliyoruz?.. Bu çelişkiyi dikkatlerinize 
sunmak istedim efendim. 

KİT'lerden biraz evvel bahsettim. Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı deyince, KİT'ler önemli; çünkü, 
KİT'lerin transferlerini bu kuruluşumuz yapar. Sayın 
Başbakan buradan, «KİT'lerin zararlarını sübvanse et
mek doğru değildir» diye ifade buyurdular ve bir eski 
başbakanın, Sayın Demirel'in Meclisteki konuşmasını 
misal olarak gösterdiler. Doğrudur; KİT'lerin zarar
ları kamuya yük olmamalıdır, Hazineye yük olma
malıdır; ama fahiş kârlar da milletin sırtına yük ol
mamalıdır. Biraz evvel arz ettim, Türkiye Elektrik 
Kurumu bir tekel idaresi; o üretiyor yalnız elektriği. 
O üretince gidip başka yerden satın alamıyorsunuz 
elektriği. PTT idaresi bir tekel, başka telefon idaresi 
yok. Mecbursunuz o telefonu kullanmaya işadamı 
olarak, sanayici olarak, tüccar olarak, ihracatçı ola
rak. Bunların faturalarını çok büyük şekilde yükseltir 
ve KİT'lerin kârlarını 1 trilyon 700 milyar lira gibi 
astronomik rakamlara çıkarırsanız, o zaman böyle sı
kıntıya girersiniz işte. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Türk Ha
va Yolları da öyle... 

AHMET SARP (Devamla) — Biraz da bütçe 
konusuna değineceğim değerli milletvekilleri. 
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Hazine, biliyorsunuz, bütçenin borçlar kısmıyla 
ilgileniyor. Esasen, bugünlerde bir kavram kargaşa
sı içindeyiz. Kavram kargaşasından kastettiğim şu: 
Bütçe kavramı değişiyor. Artık bütçeyi eski bütçelerle 
mukayese edemiyoruz. 1986 yılında bütçe kavramı de
ğişti; borçlar bütçe dışında oluyor. 1985'le, 1984'le, 
»19831e mukayese etmek için envali ıtürlü hesap yap
mak lazım. Başka? Yeni bir şey daha ortaya çıktı 
şimdi; sanki Türkiye Cumhuriyeti 1981'den önce yok
muş, 1981'den sonra varmış gibi, enflasyonu göste
ren rakamlar toptan eşya fiyatları endeksi rakam
ları hususunda hükümet «Ben bundan sonra, Devlet 
istatistik Enstitüsünün 1981'de yayınlamaya başladığı 
toptan eşya fiyatları endeksini kullanacağım» diyor. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, biz planlı dö
neme 1963'te başladık ve bütün mukayeselerimizi hep 
1963'ıben bu yana yiaıpaıraız. Sayın hükümetlin bize ver
diği yıllık ekonomik rapor var. Bu raporda yıllardır 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, eski adıyla 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin istatistik
leri yayınlanır ve ezberlediğimiz enflasyon rakamları 
hep o rakamlar. Sayın özai'ın yıllardır dilinden dü
şürmediği, «1980 yılında enflasyon yüzde 107 oldu, 
1981'de yüzde 3'6,5'a Andliıdiik, 1982\ie yüzde 25 öldü, 
1983'te yüzde 30,6 oldu» dediği; 1984'te yüzde 52, 
1985'te yüzde 40 olan rakamlar bu rakamlar, hep bu 
ırakamları konuşuyoruz. Bundan sonra şimdi neyle 
mukayese edeceğiz?.. Mesele, kavram kargaşası ya
ratıp mukayese yaptırmamak ve o arada işte kavram
ları karıştırıp, bulanık suda herkesin kafasını karış
tırmak değerli milletvekilleri. Mesele budur. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Biraz evvel de bahsettim, yatırımlar ve kamu gi
derleri borçla karşılanıyor; bir kısmı para basılarak, 
bir kısmı da borçlanarak kamu dengesi sağlanmaya 
çalışılıyor. Bunun faturası her yıl artıyor beyefendi
ler. 1986 yılında bunun faturası, 1 trilyon 100 milyar 
liralık faiz ödemek; yani 1986 yılı bütçesi içinde öde
nen faiz miktarı 1 trilyon 100 milyar lira. 1987 yılın
da bu faiz 2 trilyon 265 milyar lira olacak. Gittikçe 
çığ gibi büyüyor. Esasında devlet, gelir ve giderini 
sağlam kaynaklardan sağlasa; yani vergi gelirleri ve 
devletin diğer gelirleriyle karşılasa ve bütçesini denk 
tutsa, bu faizleri öder miydi? Ödemezdi. Bu faizlerin 
yerine bu paralarla ne yapardı? Millî eğitim, sağlık 
ve diğer devletin en önemli harcamalarını sağlıklı 
kaynaklara dayalı olarak yapardı. Demek ki, her ge
çen yıl bu şekilde faiz ödeyeceğiz ve bir gün gelecek 
ki, bu şekilde giderse, belki bütçenin yüzde 40'ı nor

mal giderler için kullanılacak, yüzde 50 - 60'ı faize 
gidecek. Bu, fevkalade tehlikeli bir yoldur; tabiî para 
basmak da aynı şekilde tehlikelidir. 

Normal olan, devletin, kamunun kaynaklarını en 
iyi şekilde tespit etmek, çıkarmak, ondan normal ver
gilerini almak ve bunu sağlıklı şekilde, dengeli olarak 
harcamaktır, verimli olarak harcamaktır, verimli yatı
rımlara vermektir. 

Dış borç meselesine gelince : Biliyorsunuz, dış bor
cumuz artıyor. 1963 -1970 yılları arasında - sabahle
yin de bahsetmiştim - dış borcumuz 1 milyar dolar
dan, 1 milyar 200 milyon dolara çıkmıştı; yani muh
terem beyefendiler, 1970 başlarında borcumuz 1 mil
yar 200 milyon dolar. 1980'lerde ise, borcumuz 13 
milyar dolar. Şimdi ise, 30 milyar doları buluyor ve 
gittikçe artıyor. Borçlu ülkeler arasında 7 veya 8 inci 
sıradayız; bu iyi bir tablo değil. Borçlu devletlerden 
kimler var, bir bakalım : Arjantin, Brezilya, Meksika 
gibi ülkeler. Bu ülkelerin durumları, övünülecek bir 
düzeyde midir; yani bunlar örnek alınacak ülkeler 
midir ki biz bunlara hevesleniyoruz, bunlar gibi ol
maya mı çalışıyoruz? Bu ülkeler, iflas etmiş ülkeler
dir ve bu ülkeler dış bağımsızlıklarını kaybetmişler
dir. Dışarıya avuç açtıkları için, borçlarını ödemek 
zorunda oldukları için, dış güçlerin emrine girmişler
dir; bizim de öyle olmamız mı isteniyor değerli mil
letvekilleri? 

BAŞKAN — Sayın Sarp, 5 dakikanız kalmıştır, 
toparlayınız efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çok güzel anlatıyor Sayın Başkan, biraz faydalansın
lar. 

AHMET SARP (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; biraz da, tekrar dış ödemeler 
dengesine dönmek istiyorum. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, yine dış ödemeler den
gemiz bir darboğaza doğru gidiyor. Bunun yolu, bu 
dengeyi sağlamaktır. Bu denge, aşırı teşviklerle düzel
mez. Niçin düzelmez? Dış ödemeler dengesinde den
geyi sağlayıcı en önemli unsur kurdur. Yani, bu bir 
arz ve talep meselesidir. Merkez Bankamız döviz sa
tın alır ve döviz satar. Eğer dövizi satın alırken Tür
kiye'nin büyük işadamlarından; yani 70-80 bin kişi 
çalıştıran bir işadamımız geçenlerde 4edi ki: İhracat
taki 1 doları - o zamanlar 600 lira idi - biz, 950 lira
dan falan alıyoruz. Yani Merkez Bankası, ihracatçıla
ra doları satarken, yüksek fiyatla satıyor, ihracatçı
lara doları satarken, yüksek fiyatla satıyor, ihracatçı
nın doları kıymetli. İhracatçının doları, bir işçinin ge-
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tirdiği döviz veya herhangi bir vatandaşın bankada 
bozdurduğu döviz değeri gibi değil, onun doları çok 
kıymetli, çok teşvik var çünkü; yalnız vergi iadesi 
meselesi değil. Biraz evvel Sayın Profesör Mükerrem 
Hiç buradan ifade buyurdular, 6 - 7 taneyi buluyor. 
Zaten hayalî ihracatın sebeplerinden birisi de bu teş
viklerdir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Merkez Bankamız, doları satın alırken yüzde 50 
daha fazla para veriyor, satarken ne yapıyor beye
fendiler? Normal kur ne ise o. Bu ne demektir? Bu, 
ithalatı teşvik etmek demektir, ihracatı değil. Döviz 
gelsin, ama ithalat ucuz para ile temin ediliyor. Di
yeceklerdir ki, efendim, ithalattan da fon alınıyor, 
Gümrük Vergisi vesaire var... O zaten mevcut bir 
statü, mevcut bir şablon o. Biz, o mevcut şablonun üze
rine ihracatı teşvik ediyoruz. 

Bir zamanlar, yüksek gümrük duvarlarının arka
sında, ucuz kredi ve diğer teşviklerle sanayinin ko-' 
runduğu söyleniyordu yine Sayın Başbakan tarafın
dan. Şimdi, ihracatçı korunuyor. Bu da yanlış, o da 
yanlıştı; o kadar koruma olmazdı. 

Koruma nerede olmalı? Koruma sağlıklı şekilde 
olmalı; yani sanayi yatırımlarını artırmakla, sanayiyi 
geliştirmekle, enflasyonu düşürmekle olmalı. Evvela 
birinci şart, enflasyonu düşüreceksiniz. Enflasyonu 
düşürmezseniz bu dengelerin hiçbirisini sağlayamazsı
nız; ne iç finansman dengesini, ne dış finansman den
gesini. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, dış ödemeler den
gesinde en önemli nokta gerçekçi kur uygulamasıdır; 
ama şimdi yine görüyoruz ki, hükümet, daha geçen
lerde tenkit ettiği teşvikleri, biraz evvel Sayın Barış 
Çan'ın da buradan ifade ettiği, ihracatta ucuz faizli 
kredi gibi konulan tekrar yeniden gündeme getirmek
te. Bunlar iyiye alamet şeyler değildir. Hükümetin bu 
konuya bir an önce sağlıklı yoldan yaklaşmasını te
menni ediyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, siz
lere şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum de
ğerli milletvekilleri. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsmail Saruhan; buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bütçesi üzerinde görüşlerimi arz ötmek 
istiyorum. 

Son yıllarda ülke ekonomisinde meydana gelen 
gelişmeler, hükümet politikasına bağlı olarak uygu-
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lamaya konulan önemli malî ve ekonomik politika
lar sayesinde, müsteşarlığın önemli görevler üstlen
diğini müşahede etmıiş bulunuyoruz. Türkiye'nin ih
racatının büyük oranda artmasında bu müsteşarlığın 
önemli rol oynadığını da görmekteyiz. 

'Muhalefete mensup milletvdkilleriim'izin ihracatı
mız hakkındaki görüşleri her ne kadar olumlu de
ğilse de, tabloyu saklamak, gizlemek de elbette müm
kün değildir. 1984 yılından itibaren, her yıl artan ih
racatımızın 1985 yılı içerisinde 8 milyar dolara ulaş
mış olması, Türkiye'nin bu alanda çok büyük mesa
feler katetüiğinin göstergesidir. Bu büyük tablodan 
sadece mutluluk duymak lazımdır. O itibarla, ülke
mizin geçmiş dönemlerine bakıldığı zaman, bu ra
kamın daha da büyük olduğunu müşahede etmemek 
mümkün değildir. 

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik savaşın ya
nında, sıcak savaşların da hüküm sürdüğü komşu 
devletlerimizle o>lan ticarî ilişkilerıınizde bir miktar 
gerileme olmasını büyütmedin, abartmanın da me
seleye bir çözüm olmadığına inanmaktayım. Kaldıki, 
bir ekonomide bilinçli ve tutarlı politikalar sürdü
rüldüğü müddetçe, 'ihracat 'bir yandan azalırken, di
ğer yandan da çoğaltılması elbette mümkündür. İlşte 
hükümetimizin, 1986 yılında diğer 'ihracat kapılarımı 
da açmak suretiyle büyük çalışmalara sahne olduğu
nu ve zaman zaman bu Mecliste yurt dışı seyahatlerin 
benimsenimemiş olmasına rağmen, olumlu bir gelişme 
olduğunu sevinerek ifade etmek isterim. 

Anamuhalefet sayın sözcüsünün, dış borçlanma
nın arttığından yakındığını görüyoruz. Oysa, dış 
borçlanmaların 'büyük 'bir bölümünü, 1978 ve 1980 
dönemlerinde yüksek faizlerle alınan kredilerin teş
kil ettiğini de unutmak mümkün değildir. 

ANAP Hükümeti, meebur kalmadıkça borç kre
di almamıştır; alınan kredilerin faizleri ise, çok uy-
«mn oranlarda olmaktadır. Geçmişte ülkemizin, borç
larını zamanında ödeyemedıiğirti ve dünyaya 'itibarı
nın azaldığını da biliyoruz. Kaldı ki iyi 'bir işletme
ci, eğer ekonomik ise, borçlanmadan asla kaçınmaz. 
ANAP Hükümeti, akılcı 'bir ekonomik politika saye
sinde, hiçbir malın kıtlığını ve yokluğunu üç yıldan 
beri Türk Milletine göstermemiştir. Bunun için de, 
ANAP Hükümetinin ülkemizin dünyada itibarını 
vükseltmesini, mutluluk ve sevindin bir ifadesi ola
rak söylemek istiyorum. 

Yine, ANAP Hükümetimiz, Türkiye'yi, 1979'lar-
da olduğu gibi, iflas masasına yatırmamış, kalkınan 
ve kredi itibarını artıran bir ülke durumuna getiirrn'iş-
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tir. Bu bakımdan da, Sayın Özal Hükümetini 'bir ke- I 
re daha tebrik etmek isterin. I 

Benden önce konuşan muhalefetin sayın bir söz- I 
cüsünün ifade ettiği, «Ülkenin ihracatının fiyasko ol- I 
duğu» cümlesine katılmak kesinlikle mümkün değil- I 
dır. Sanıyorum bu düşünceler çok geçmişlerde kal
mıştır. I 

Başarılı bir ekonomi için başlangıç esastır. Alı- I 
nan tedbirler sayesinde dünya basınında ve kredi üs- I 
telerinde de görüldüğü gibi Türkiye'nin dünyadaki I 
itibarının hızla yükseldiğini görüyoruz. O halde bü- I 
tün 'bunlar, ihracatın ve ödemeler dengesindeki nor- I 
malleşmenin bir göstergesidir. Eğer, ihracat ile it- I 
halat arasındaki ödemeler dengesinde bir farklılık 
meydana geliyorsa, 'bu farklılığın, uzun yıllardan be
ri gelen, ülkemizin altyapısındaki eksikliklerin gideril- j 
diğinden dolayı olduğunu kabul etmemiz gerekir. I 

Aziz milletvekilleri, bu bilinçli ve istikrarlı eko
nomik politika sayesinde, artık Türkiye'mizi 1 mil- I 
yon dolar kredi arayan bir ülke veya 70 sente muh- I 
taç olan bir ülke değil; 1,5 milyar dolara varan kre
diyi veren bir devlet durumuna getirmiş olmasından I 
dolayı, cumhuriyet hükümetimizi bu noktada da I 
kutlarını. I 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim; vaktiniz dol- I 
du 

İSMAİL «ARUHAN (Dâvamla) — Bu tablodan 
belki memnun olmayanlar olabilir; ama ben sizlere 
geçmişle mukayese yaparak, hükümetimizin akılcı I 
ekonomik politikasından bahsetmiştim. Bakınız, üç yıl 
öncesine kadar 150 milyara varan kaçak sigara ge
lirine manii olacak - tabirimi hoş görünüz - kaçak
çıları iflas ettiren 'hükümetimiz, kaçak sigarayı pa
zarladığı gerekçesiyle vatandaşlarımızla devlet gü- I 
veniik kuvvetlerimiz arasındaki köşe kapmaca oyu
nuna da son vermiştir. I 

Vatandaşı 1 sentten dolayı hapishanelerde 6 ay 
1 yıl hapis yatan bir Türkiye değil. Avrupa ülkele
ri insanlarının yaşamış olduğu ekonomik ve liberal I 
sistemin sayesinde, o da kendi devletinde, kendi va
tandaşlarının rahatça taşıyabileceği bir emtia haline 
getirmiş olmasını, başarıların bence en büyüğü ol- I 
duğunu ifade ediyor ve bu duygularla bütçenin ha
yırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI USMET KAVA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret J 

— 54 

12 . 12 . 1986 O : 2 

Müsteşarl'iğının bütçesi ile ilgili 'olarak, sayın mu
halefet sözcüleri, özellikle ithalat, ihracat, iç ve dış 
borçlanma konularına ağırlık vererek, bu konularda 
çok detaylı rakamlar da vermek suretiyle açıkla
malarda bulundular. 
Mir-* 

Bu izahları, not alabildiğim ölçüde; çünkü bazı 
konuları çok bızlı söylendiği için tespit edemedim; 
zabıtlardan almak suretiyle ayrıca tekrar inceleye
ceğim; iştirak edilmeyen hatta kanaatimce yanlış 
değerlendirmeleri olan birçok hususları tespit etmiş 
bulunuyorum, örneğin, 1 trilyon 550 milyar liralık 
Hazinenin bekleyen ödemelerinin olduğu vurgulan
dı. Çok iyi bildiğim bir konu ayrıca, arkadaşlarım
dan da teyit ettirdim; çünkü bu konu, bütçenin tümü 
üzerinde yapılan görüşmelerde de dile 'getirilmişti, o 
zaman yanlış anladığını kanaatini taşımıştım; bu ra
kam bugün, devletin ödenmemiş tüm borçları olarak 
324 milyardır. Buna iç ve dış borçlar, müteahhit 
alacakları da dahildir. Müteahhitlere olan borçlar 
150 milyon liradır. 1 trilyon 550 milyarlık bir ra
kamla en ufak bir ilgisi söz konusu değildir. Eğer 
devlet, 8 trilyonluk 1986 yılı bütçesinin 1 trilyon 550 
milyarını ödememiş olsa, zaten devlet çarkı yürü
mez, mümkün değil. 

Bunun ötesinde, bütçenin yüzde 38':inin iç ve dış 
borç faizlerine verildiği beyan edildi. Bu rakamı ko
nuşmacılar da söylediler. Bahse konu faiz ödemeleri 
2 trilyon 266 milyardır. Bütçenin tümü 11 trilyon 
olduğuna göre, oran yüzde 20'dir. Sayın konuşmacı 
bu oranın yüzde 38 ve batta bir diğeri de daha faz
la olduğunu söylediler. İştirak edemediğimiz buna 
benzer çok değişik rakamların, ıhatta Türkiye'nin dış 
borçları da dahil edilmek suretiyle, bütçeden öden
diği beyan edildi. Bütün bunları, ayrı ayrı zabıtlar
dan tetkik edip, imkân verildiği takdirde açıklamak.. 
cevaplandırmak istiyorum. 

Bu arada, Türkiye'nin ithalat, ihracat ve borçlan
ma politikası konularına da, hükümetimizin bakış 
açısını ve bu alandaki sorunları, bu vesileyle bir nevi 
cevap teşkil etmek üzere ortaya koymakta yarar ol
duğu kanaatimi taşıyorum. 

Türkiye ekonomisinin geçmişini, tarihini incele
diğiniz zaman, devrevi krizlerle karşı karşıya kalmış 
olduğunu görürsünüz. Bu krizlerin nedenlerinin al
tında, daima ödemeler dengesi sorunu yatmaktadır. 
Yani, döviz sorunu çıkmıştır. Bu krizlerin söz ko
nusu olduğu dönemlerde, yine hükümetler birtakım 
tedbirler almak suretiyle döviz darboğazını aşmak 
için önlemler almışl'ar ve bu önlemlerin neticesinde 
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de 5, 6, 7 sene bu konu devam etmiş; fakat bu sü- I 
relerden sonra tekrar ekonomik 'krizle 'karşı karşı- I 
ya kalınmış, bunun ardından, yine ödemeler dengesi I 
sorunu karşımıza çıkmıştır. I 

Demek ki, Türkiye'nı.n ödemeler dengesi ve dö- 1 
viz konusundaki sorunu, 'geçmişten 1980 yılına ka- I 
dar bu şekilde devam etmiştir. 1979 yık sonunda I 
Türkiye döviz yönünden yine aynı sorunla karşı kar- I 
şıya kalıp bir çıkmaza girdiği zaman, alınan tedbir- I 
ler, eskilerinden farklı olmuştur. Bu tedbirler, geçici I 
olarak ödemeler dengesini düzeltme tedbirleri değil, I 
aynı zamanda sanayide de yapısal değişikliği öngö- I 
ren tedbirler olup, bundan sonra Türk ekonomisinin. I 
dövizden dolayı bir darboğazla karşılaşmasını önle- I 
meye matufjtur. I 

1984 yılından sonra hükümet olarak, özellikle öde- I 
meler dengesindeki bu yapısal değişiklikle, tekrar ay- I 
nı sorunlarla karşılaşmamak için çok ciddî tedbirler I 
alınmıştır., I 

1980 yılında, ödemeler dengesıinde tekrar bu gibi I 
sorunlarla karşılaşmamak İçin alınan tedbir ve ya- I 
pısal değişikliğin esası nedir? Dışa açılma ve İhracat I 
konusunda bir hamle. Türkiye, ödemeler dengesi so- I 
rununun altından kalkmak istiyorsa, ihracat sorununu I 
'bir numaralı sorun olarak ele alıp bunun üzerine I 
gitmek zorundadır. Türkiye, ihracatını artırdığı tak- I 
dirde, bu yönde göstereceği gayretler ölçüsünde ba- I 
sarılı olur ve ekonomi tekrar bir darboğazla karşı- I 
laşmaz. I 

Bu açıdan hareket edilerek, 1980 yılından itiba- I 
ren ihracat konusunda alınan tedbirler, yapılan dış I 
temaslar; iş adamlarımızın, firma 'temsilcilerinin I 
hükümet temsilcilerinin, (bakanların - ki, çoğu kez I 
tenkit konusu yapılmaktadır - temaslarının tek ga- I 
yesi, Türkiye'nin ihracatını artırmak Ve Türkiye bu- I 
nu yapmaya mecburdur da. Bir 'başka alternatifini I 
de, biz hükümet olarak görmemekteyiz. I 

Arkadaşlarım dış borçilanma konusuna temas et- I 
tiler. 'Belirtili bir zaman için dış 'borç tamam; ama I 
Türkiye*yi gelecek içinde kurtaracak olan, ihracattır. I 
İhracatı artırma konusunda ne yapılması lazımsa I 
hepsini yapmak zorundayız. I 

ıBu tedbirler alındığı zaman, muhtelif görüşme- I 
İerde ve basında şunlar söylendi: «Türkiye'nin ihraç I 
edecek ne malı var ki? Üç, beş tane ihraç malı var, I 
bunlar da incir, üzüm, pamuk olup, stokları bellıi. I 
Bu malları ihraç ederek nasıl bir ihracat patlaması I 
yapacağız?» Bunları hepiniz hatırlarsınız. 1978, 1979, I 
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1980 yıllarındaki gazeteleri açın bakın, yapılan kon
feranslara bakın, hepsinde bu hususlar dile getiril
miştir. 

Türkiye, hakikaten 1977 ile 1980 arasında 2 mil-
yal 200 milyon dolarlık 'bir ihracat hacmini aşama
mıştır. 'Bu alınan tedbirlerin sonucunda, Türkiye'nin 
ihracatında büyük 'bir patlama olmuştur, ihracat 
1980'de 2 milyar 900 milyon dolar, 1981'de 4 milyar 
700 milyon dolar ve 1982'de de 5 milyar 700 milyon 
dolara çıktı. 1983 yılında bir duraklama geçirildi 
ve 5 milyar 700 milyon dolarda kalındı, Gazetelere 
baktığınız zaman göreceksinıiz ve hatırlayacaksınız, 
hepimizin söylediği şu: «Türkiye'nin ihracat kapa
sitesi işte 'bu kadardır. Bundan sonra ihracat artırı
lamaz. Neden artırılamaz? 12 Eylül döneminin ver
diği rahatlıkla ve işçi hareketlerinin de olmayışıyla 
kapasiteler tam kullanıldı, bu suretle üretim artışı 
sağlandı, eksik kapasiteler dolduruldu ve dolayısıyla 
Türkiye azamî ihracat hacmine ulaştı. Bun
dan sonra üretim artışını sağlayacak yeni birtakım 
yatırımlar yapılmadığı müddetçe, Türkiye'nin 5 mil
yar 700 milyon dolarlık ihracat hacmini artırması 
mümkün değildir.» 

(Bunları hep konuştuk; fakat 1984 yılında hükü
metimizin almış olduğu kararlar ve tedbirlerden son
ra, ihracat hacminin 5 milyar 700 milyon dolardan 
7 milyar 100 milyon dolara çıktığını gördük. Bu ra
kam 1985 yılında ise, 7 milyar 950 milyon dolara 
çıktı. Yani, Türkiye'de bu kapasitenin mevcut ol
duğu görüldü. 

Ancak, 1986 yılı için 8 milyar 700 milyon dolar
lık ihracat ile 11 milyar 200 milyon dolarlık itha
lat hedefi öngörülürken, dünyanın petrol, krizi ile 
karşı karşıya olduğunu hepiniz hatırlarsınız. Petrol fi
yatlarındaki düşüşün <Ki, her şeye rağmen, Türkiye' 
nin lehinedir kanaatimce) petrol ihraç eden ülkelere 
yaptığımız ihracatı etkileyeceği düşüncesiyle revize ~ 
edildi. ıBu rakam, dünyada çıkan ekonomik ortamın 
gereği olarak düzeltilen ıbir rakamdır. Artık bundan 
sonra çıkıp tekrar, Türkiye ihracatını 8 milyar 700 
milyon dolarlık bir rakamla mukayese ederek, ek
siklik şu veya 'bu şekildedir diye değerlendirmemiz, 
kanaatimce doğru olmaz. 

Türkiye'nin 1986 yılında ihracat konusundaki du
raklamasını, hükümet olarak,, hakikaten üzerinde 
önemle durulması lazım gelen bir hadise alarak de
ğerlendirdik. Bunun İçin de 1986 yılının ortasından 
itibaren değişik yönlerde tedbirler 'alındı. Bu tedbir
lerin neticesini süratle almak da mümkün değil. 
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Dünyadaki ekonomik gelişmelerin Türk ihracat po
tansiyeline etkisini de göz ardı edemeyiz. Eyet biz 
petrol ihraç eden ülkelere ihracatımızın azalacağın 
'bekliyorduk; ama sanayileşmiş ülkelerin ithalatlarını 
artıracakları dünyada genel bir kanı idi. OEOD top
lantısının raporlarında (kesinlikle şu ifade edildi: «Sa
nayileşmiş ülkeler, dünya ticareti içindeki payını ar
tıracak.» Yani benim, gelişmiş ülkelere ihracatım 
azalmayacak, artacaktır. Bu beklenti OEOD ve ulus
lararası toplantılarda ortaya atılan ve gerçekleştiril
mesi için o ülkelere baskı yapılan bir durumdur . 

(Neden böyle istenildi: Petrol fiyatlarındaki dü
şüşten dolayı ibu ülkelerin lehlerine 40 milyar do
larlık 'bir menfaat sağlandı. Bu 40 milyar doları, 
Batılı sanayileşmiş ülkelerin ithalatlarını artırmak 
ve gelişmekte olan ülkelere yardım suretiyle kullan
maları önerilmişti, gereği de buydu; fakat 1986 yı
lının Eylül sonunda Washington'da yapılan Ulus
lararası Para Fonu ve Dünya Bankasının, 150 ülke
nin iştirak ettiği Genel Kurul toplantısında en önem
li konu, dünya ticaretinde sanayileşmiş üylkelerin 
yapmış oldukları ticaret haddinin artırılmaması öne
rileri olmuştur,; 

Edinilen kanaat ve görüş şu oldu: «1987 yılında 
sanayileşmiş ülkelerin İhracatı birden artmaz, buna 
hız vermek için zamana ihtiyaç vardır. 1987 yılında 
bu ülkelerin ithalatlarında büyük artış olacak ve do
layısıyla gelişmekte olan ülkelerin, bu ülkelere yapı
lan ihracata da artacaktır» denildi. 

Türkiye'nin, Almanya dahil, Batılı ülkelere, sa
nayileşmiş ülkelere yaptığı ihracat artmamış, aksine 
azalmıştır; yani yalnız ihracat azalışında hesapların 
bu yönde de etkisi olmuştur. 

Gayet tabiî, ekonomik olaylarda şu veya bu ne
denlerle birtakım hadiselerle karşılaşmanız mukad
derdir. Hükümetler olarak bunlara karşı mukabil ted
birler almak suretiyle Türkiye'nin ihracatında tekrar 
bir atılıma, hamleye girmek mecburiyeti vardır. İşte 
alınan tedbirler 'bu doğrultudadır ve 1987 yılı için 
bu öngördüğümüz ihracatı sağlamak içtin her türlü 
gayretin içinde olmamız, ihracatçımızı teşvik 
etmemiz, ihracatımızı bezdirmememiz lazım
dır. Bir - iki veya on kişinin yapmış ol
duğu herhangi bir hareketi, 'bütün ihracatçılara teş
mil ederek bunların heveslerini ve çalışma şevklerini 
kırmamamız, onları kazandırmamız şarttır. İhracat
çıyı kazandıramadığımız müddetçe, Türkiye'nin öde
meler dengesi sorununa bir çare bulmamız mümkün 
değildir., 
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I Hatırlarım, 15 yıl evvel uluslararası kuruluşların 
bir yetkilisi ile yapılan 'bir konuşmada, «Bugün itha
latçılarının kazandığı ve zengin olduğu bir ortamı, 
ihracatçılarının kazandığı ıbir şekle getiremediğimiz 
müddetçe, Türkiye'yi geliştirmemiz ve kalkındırma
nı iz; n mümkün olmadığını» açık açık söylemişlerdi; 
doğrudur bu. Türkiye, 1980 yılına gelinceye kadar 
ihracatçıların ve ithalatçıların cenneti olan bir ül
ke idi, milyonerler ve zenginler İhracatçılar ve itha
latçılardı. 

(HÜSAMETTİN CİN0ORUK (Samsun) — Meş
ru kazançlardı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Biz, 
bunu tersine çevirmek mecburiyetindeyiz; bundan 
dolayı üzülmeyelim, gocunmayalım. Bunu sağladığ-ı-
mız ölçüde Türkiye döviz sorununu halleder. 

Türkiye'de İhracatta bugün için büyük bir zihni
yet değişikliği olmuştur. Hakikaten (bugün yapılan 
bir yatırımda, yalnız ülkenin ihtiyacı için değil, «Bu
nu acaba yurt dışına satabilir miyim?» diye hesap
lar yapılmaya başlanılmıştır; yani bir yatırımcı, Tür
kiye'de bundan böyle, yalnız ülkemin ihtiyacı oldu
ğu için değil, «Yurt dışında bu malı satabilir miyim?» 
diye düşünerek hareket etmektedir ve bu Türkiye 
için olumlu bir gelişme ve düşünüştür. 

İhracat konusunda devletin dış temsilciliklerimiz
deki düşünüşü de değişmiştir. 1980'den evvel Tür-
kiyeMe, büyükelçilerimizin veya bir devlet memuru
nun, bir ihracatçının işini takip etmesi, başka mana
lara alınacak diye korkulan ve yapılmayan bir gö
revdi. Bugün bütün büyükelçilerimiz ve devlet kuru
luşlarımızın yetkilileri, ihracatçıların işlerini takip 
etmeyi görevleri olarak kabul etmektedir. Kanaa
timce bu, ihracatımız ve ilerisi için olumlu bir adım
dır. 

1986 yılında ithalattaki artış - sayın muhalefet 
sözcülerinin de dile getirdiği gibi - büyük ölçüde ya
tırım mallarındadır. Bu rakamın 1 milyar 100 mil
yon dolara yakın kısmı, yatarım malı ithalatıdır. 
Yatırım malları içinde iş makineleri ithalatı kısmı -

I bana verilen 9 aylık rakam - geçen sene 260 milyon 
[ dolar olan iş makineleri ithalatı bu sene 232 mil

yon dolardır. Yani, yatırım mallarındaki artışın iş 
makineleriyle değil, onun dışındaki yatırım mallarıy
la alakalı olduğu da elimizdeki rakamlardan ortaya 
çıkıyor. Bunları söylemeye de gerek yok, sabahleyin 
yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün hesapladığı kalkınma hızının 7,9 

[ olmasının - nedenleri burada yatmaktadır. Eğer 
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Türkiye, bu ölçüde yatırım dmkânını kulianma-
. Eğer Türkiye, bu ölçüde yatırım 'imkânını kullanma
mış olsaydı, ıgayet tabiî (kalkınma hızı da bu ölçü
de olmazdı. Hedef o zaman yüzde 5'ilk veya yüzde 
16'lık bir rakama inerdi. 

Diğer bir konu, ödemeler dengesi, ithalat ve ih
racattan sonra borçlanma politikasıdır. Türkiye'nin 
iç ve dış borçlanması söz konusudur. Bütçe açıkla
rının karşılanması konusu dç borçlanmaya yol açar. 
Dış borçlanma da, ödemeler dengesi ihtiyacını karşı
lamak üzere yapılır. Ödemeler dengesi ihtiyacı için 
olan 'bu borçlanmanın hedefi, sıfırlanmasıdır. Biz bu 
tarz bir politikayı uyguladığımız takdirde, gelecekte 
Türkiye'nin borçlanma ihtiyacının asgarî hadlere 
inerek, önemsiz bir duruma geleceğini söyleyebiliriz. 
Bu demek değil ki, ülke hiç borçlanmayacak... Tür
kiye 4 - 4,5 milyarlık bir dış borç öderken - anapa
ra ve faiz olarak - 3,5 milyar dolar borçlanması de
mek; borçlarında 1 milyar dolarlık bir azalma de
mektir. Bu sistem devam ettiği takdirde, Türkiye'nin 
ödemeler dengesi sorunları da kendi içinde halle
dilecektir. Ancak önümüzdeki belirti bir süre Tür
kiye, ödemeler dengesi açığını sıfırlayamaz; sıfırla-
yamadığı müddetçe de, buna ihtiyacı vardır. Ancak, 
bunu akilli bir tarzda döviz getirecek yerlere sarf 
ederek, iyi bir şekilde kularaması halinde, ekonomi 
gelişerek, ileride bu borçları ödeyebilecek duruma 
gelir. 

1983'te ödemeler dengesi açığı 1 milyar 800 mil
yon dolardı. Bu, ithalat - ihracat, işçi dövizleri, di
ğer görünmeyen muamelelerden sonra çıkan açıktır. 
Yani, 1 milyar 800 milyon dolar borçlanma ihtiya
cıdır. Bu, 1984 yılında 1 milyar 400 milyon dolara, 
1985 yılında 1 milyar dolara indi. Biz bunu 1986 yılı 
için 700 milyon dolarlık bir rakam olarak öngörmüş
tük. Bu rakamın 1 milyarla, 1 milyar 200 milyon do
lar arasında bu sene için gerçekleşmesi söz konusu
dur. Bu, özellikle yatırım mallarındaki ithalat ar
tışı ve ihracattaki sebeplerden ileri gelmektedir. Ni
çin kalkınma hızını 7,9 iken hükümet alarak 5 yap
tık? İşte sebebi: Türkiye'nin ödemeler dengesi açı
ğını 1 milyar doların altına indirmeyi düşündüğümüz 
için. 

Kalkınma hızını artırdığımız ölçüde ödemeler 
dengesi ihtiyacınız ve döviz ihtiyacınız artar; bunun
la 'alakalıdır. Bu yönüyle kalkınma güzel şeydir; fa
kat belirli maliyetleri vardır. Bu, ödemeler dengesin
deki maliyetidir. Aynı maiyet bütçe açıkları, dç borç
lanmada da kendini gösterir. Türkiye'nin dış borç 
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yükünü çok dikkatli >oİarak takip etmekteyiz ve bu 
konuda Türkiye'yi tekrar bir döviiz darboğazı ile kar
şılaştırmayacak tedbirleri hükümet olarak almakta

yız. 
28 ımdıiyar dolar olarak gösterilen dış borcun 3,5 

milyarlık kısmı, dolar değerini kaybetmesinden dola
yı fiktif bir artıştır. Sayın Barış Can şunu söyledi, 
Sayın Maliye Bakanımızın bütçe nutkunda. (26 ncı 
sayfada), 1985 yılında dış borç tutarındaki 4 milyar 
93 milyon dolarlık artışın 2 miyar 434 milyon do
ları, dolar değerindeki düşmeden ileri gelmiş bulun
maktadır. 1986 yılının ilk 6 ayında ise, 2 milyar 
823 milyon dolar olan borç büyümesinin, 1 milyar 
150 milyon doları da yine aynı nedenden meydana 
gelmiştir. İkisini topiarsak 3 milyar 584 milyon do
larının bundan ileri geldiğini, 28 milyar 189 milyon 
dolarlık borçtan 3 milyar 584 milyon doları çıkardı
ğımız zaman, gerçekte artışı bu şeklinde değerlendir
memiz lazım. 

Sayın Can şunu sordu : «Yarın dolar değer ka
zanırsa, ne olacak?» 

Şunu söyleyeyim, dolar değer kazandığı zaman, 
Türkiye'nin yüzde 50 borçları mark, sterlin, Fran
sız Frangı gibi, dolar dışındaki paralarladır; onlar 
dolara göre değer kaybedecekleri için, dolar değer 
kazanınca mark ve diğer paralar değer kaybedecek -
tür, dolar cinsinden ifade edildiği zaman da küçük 
görülecektir. Yani, doların değer kazandığı ölçüler
de borcumuz daha küçük görünecektir, onu belirte
yim. 

Şimdi dolar değer kaybettiği için, 1 dolar 3 mark 
iken, 1 dolar 1,2 marka indi, dolayısıyla 'benim 10 
milyar (marklık borcum, dolar ifadesiyle üçte bir nis
petinde artmadığı halde, yükselmiş oluyor. Bu du
rumlar bundan ileri gülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bıakan, sürenizin biturıes'lne 5 
dakika kaldı, ona göre toparlanmasını rica ediyo
rum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Topar
layacağım efendim. 

©iz buraları uluslararası firaans kuruluşlarına, ban
kalara -anlattığım tarzda kendilerine- izahat verdiği
miz zaman, tamam taamam biz bunu anladık, teşek
kür ederiiz, diye memnuniyet içerisinde ayrılıyorlar. 

Diğer bir yönü de, Türkiye'nin kısa vadeli borç
ları ile igilM Sayın Çan'ın verdiği 'rakamların için
de döviz tevdiat hesaplarımız vardır, doğrudur; on
lar da mukayeseye alındığı takdirde kısa vadeli borç-
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torunuzu! yekûnu o rakamlara ulaşır. Anoa'k, döviz 
(tevdiat hesapları bir nevi Türk parası mevduat he
saplarından fariksız anlamdadır ve bunların hepsli de 
(kısa vadeli değildir, 6 aylık, 1. senelik, 1,5 senelik, 
hatta 2 senelik döviz tevdiat hesapları vardır; bun-
(lar dışarı çıkarıldığı takdirde de, Türkiye'nin dış borç
ları içerisindeki kısa vadeli 'borçlarının tutarı nor
mal rakamların altına inımektedir. Bütün 'bunlara rağ
men (biz, 1987 yılında kısa vadeli 'borçlarımızı orta 
vadeli horca çevirerek (daha da azaltmayı düşünüyo
ruz. 1987 yıllı 'bu yöndeki çalişmailarla geçecektir. 
Türkiye'nin 1987 yılında döviz yönünden herhangi 
'bir problemile karşılaşmayacağını sizlere burada, açıık 
açılk söylemek istiyorum. 

İç borçlanma dle alakalı konulara da 'temas ede
yim : Devletin, (bütçe açıklarını karşılamak üzere iç 
'borçlanmaya gitmesi, normal 'bütçenin tabiî ;bir ne
ticesidir. Şunu diyebiliriz ki, ülkenin durumu çok 
iyi olur, imkânları çok fazla odur, hatta devlet ola
rak harcayacağı imkânlar az olur, bu takdirde büt
çe olarak fazla da verebilir; ama genel olarak, 'be
lirli hir açığın ekonomide menfi etki yapmayacağı 
görüşüyle, bu açığın da iç borçlanma ile karşılanma
sı dünyada uygulanan genel (bir usuldür. Ülkelerin 
çoğunda 'bütçe acıkılan iç (borçlanma suretiyle kar
şılanır; ama 'bunun merkez (bankası kaynaklarından 
(karşılanması, ekonomide enflasyonist etki yapacağı 
(için, iç (borçlanma imkânlarıyla karşılanması genel 
bir teamüldür.; 

Biz 1985 yılında ne kadar iç (borçlanma yaptık, 
1986 yılında ne kadar iç borçlanma yaptık, bunları 
belirtmökte yarar var. Çünkü rakamlar çok deği
şik. 

1986 yılında net borçlanma 695 milyardır. Ör
neğin biz, 1,5 'trilyon (borç ödüyoruz, karşılığında 2 
trilyon 100 milyar İra horç alıyoruz; yani net ola
rak piyasadan 1986 yıllında çektiğimiz 695 milyar 
liradır. 1987 yılında hu rakam ne olacaktır 1987 yı
lında» anapara olarak 'ödeyeceğimiz horca mukabil, 
alacağımız 850 milyar lira fazla olacak. Ancak, 1 
trilyon 260 milyar (bütçeden piyasaya iç borç faizi 
ödeyeceğiz. Yani, 850 allıyoruz, ama devlet olarak 1 
(trilyon 260 milyar lira faiz ödediğimliz için; (biz, 1987 
yılında özel sektöre kaynak için, kaynakları çekmek 
değil, aksine kaynak veriliyor; özelikte hu yönüy
le de, arkadaşlarımın «Devlet bütün paraları toplu
yor, özel sektöre finansman kaynağı bırakılmıyor» 
dediği ve dolayısıyla finansman malıiyetHerinin artic 
şımın nedenleri arasında söylediği hu konuya işti-
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ralk etmek mümkün değil. Bu konu zaten burada, 
bütçe görüşmelerinde Sayın Maliye Balkanının ko
nuşmalarında da, açık açık yer almıştır ve gerçek de 
budur. Hatta biz, Katma Değer Vergisindeki 'artma
lar ve diğer aldığımız tedbirlerle 850 milyar liralık 
•bir dış-iç borçlanmaya da (ihtiyaç kalmayacak bir po
litika uygulamak istiyoruz 1987 yılında. Bunu yaptı
ğımız takdirde, 850 milyar liralık iç borçlanmayı 
belki 200-300 milyar lirayla kapayabiliriz. Bu ara
da faizler de düşme eğilimine girerse ve burada 
gösterilen faizlerin de yüzde 48, yüzde 50'ye göre 
hesabı da düşünülürse, bu faizler de aşağıya indiği 
takdirde, 1 trilyon 260 milyar liralık faiz ödeme
sinden de bütçe olarak tasarruf edeceğiz. Dolayı
sıyla bütçedeki bu borç yükünün de azalacağını bek
liyoruz ve zaten uygulamak istediğimiz politika da 
bu yöndedir. Yine bu yönüyle de bütçede bir tasar
rufa gitme imkânına da sahip ollacağız. 

Hazinenin en son aldığı tahvillerin, bonoların fa
izleri yüzde 48, yüzde 50 değildir. En son alınan 
yüzde 45,8'dir zannedlyoruım. Bu, daha da aşağıya 
inecektir ve dolayısıyla 1987 yılında faiz ödemele
rinden de büyük ölçüde Hazine daha az bir ödeme 
ile karşı karşıya kalacaktır; bunu da açıklamakta ya
rar görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlamanızı nica 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet 
Sayın Başkan, sözlerimi şu şe!k)ilde kapatmak işiti
yorum. 

Enflasyon rakamlarında Sayın Sarp; «Mukayese 
'imkânları yaptırmamak için, değişik endeksler* ve hat
ta Devlet İstatistik Enstitüsünün 1981 endeksleri kul
lanılıyor», demişlerdi. Şunu açıklamak istiyorum; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının endeksleri 
muntazaman devam ediyor. Devlet istatistik Ensti
tüsü en son 1981'den itibaren istatistik rakamilarını 
yeni modern esaslara göre, daha çok kapsamlı, enf
lasyon hesabını daha doğru gösterebilecek modern 
bir tarzda teşkil etmiştir. Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının endeksleri 1930'lara dayanmaktadır. 
Hatta, orada mangal kömürünün endekste ağırlığı 
çök fazla, mumun ağırlığı var, gazın ağırlığı var. 
(Bunlara göre yapılmış olan bir endekse nazaran bi
zim uluslararası kuruluşlarla 'mutabakatımız, Devlet İs-
tatistiik Enstitüsünün toptan eşya endekslinin enflas
yon hesabında gösterilmesidir; daha anlamlı ve da
ha geniş kapsamlı olduğu için. Yoksa, kafaları ka
rıştırmak için değil. 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının da rakam
ları ortada, biliniyor; bunlarla geçmişi mukayese et
mek mümkün. Hatta, hükümet olarak 'biz, o bah
settiğimiz Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının top
tan eşya endeksini kullanırsak, buraya çıkıp sizle
re neticeyi daha da müspet gösterme imkânı var. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının endeksi ka
sım sonu itibariyle yüzde 21,6'dır, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün ise, 25,7'dir; yani 'ben, eğer geçmişten 
•beri gelen Hazline serisini kullanmaya kalksaydım, 
hedefimiz olan enflasyon rakamı yüzde 25'i 4 puan 
da aştık, yüzde 21'e geldik, diye beyanat vermem la
zımdı, 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Ortalama beye
fendi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, karşılıklı Ikonuşma oluyor; ama bahsettiği 
ortalama, 24 aylık endekslerdir. Biz burada 1986' 
nın hesabını verirken, 1986 Ocak ayından sene sonu
na kadar endeksleri almak mecburiyetindeyiz. 

1983'ıte bahsedilen ortalama yüzde 30 idi; ama 
1980'in ibu 'bahsettiğimiz tarzdalki 12 aylık fiyat en
deksi 40'tır; ortalamayı aldığınız zaman düşük gö
rünür. Neden? 1982'nin düşük rakamıyla, 1983'ün 
40'ı ortalama yapılmıştır. Evet, bu, ilmî etütlerde 
kullanılan bir ıralkamdır; aıma ben 'buna göre me
mura ve işçiye zam vermeye 'kalksam; «Efendim, siz 
bana 1985'in veya 1982'nin hesabını ne 'katıyorsun? 
1983'de fiyatlar ne arttı, yüzde 40; sen beni yüzde 
40 lile muhatap tut. Niçin 1982 ile karıştırarak orta
lamayı yüzde 30'a indiriyorsunuz» demez misiniz? 
Bunun 'için 'biz, 12 aylık endeksleri kullanıyoruz ve 
bu rakamlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
21,6; Devlet İstatistik Enstitüsünün 25,7'dir. Bahsedi
len toptan, iki senenin ortalaması ise, Devlet İstatis
tik Enstitüsünün 30, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının rakamı ise 27'dir. Bu rakamlar da gittikçe 
birbirine yaklaşıyor, önümüzdeki sene daha da yak
laşacak. Belki de o zaman bu ihtilaflar söz konusu 
olmayacak. 

Hepinizi saygıyla selamlarken, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Lehte Sayın İsmail Sanman (konuşmuşlardı; 

aleyhte Sayın Vural Arı'kan söz almışlardı. 

12 . 12 . 1986 0 : 2 

I Buyurun Sayın Vural Ankan. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; politikanın en iyi refiki nedir? 
Politikanın en iyi refiki nüktedir. Onun için, 6.3.1983 

I günlü Cumhuriyet Gazetesinde Ordinaryüs Profesör 
Hıfsı Veldetvelidedeoğlu'nun bir yazısından pasaj 
okuyacağım ve niçin bu kadar Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığından şikâyet edildiği meydana çıkmış 
olacak. 

«Bundan önceki hükümet zamanında parlamen
todan çıkarılan vergi yasalarının sayısı öyle artmış, 
özellikle yürürlükteki vergi yasalarına yapılan ekle
meler öyle karmaşık duruma gelmişti ki, vergilerin 
uygulanmasından sorumlu yargıçların bile, içinden 
çıkılamayan bilmeceler karşısında şaşmak ve şaşkın
lıkla kaşlarını çatmaktan, öfke ile başlarını sallamak
tan başka bir şey gelmiyordu ellerinden. Başka ne 
yapılabilirdi ki?.. Bakıyoruz önce bir vergi yasası 
çıkarılıyor, ardından çabucak parlamentodan daha 
henüz çıkmış bir yasanın kimi maddelerinde deği-

J siklik yapılması ile ilgili yeni bir yasa önerisi önü
müze konuluyor. Sonunda bu da yasalaşıyor; ama 
çok şükür demeye vakit kalmadan hükümet yürürlük
teki yasayı değiştiren yasanın eksik ve yanlış yanla
rını düzelten ikinci yasadaki eksiklikleri tamamlaya
cak yepyeni bir yasa önerisi ile karşımıza dikiliyor. 

I Gelgelelim iş bununla da bitmiş olmuyor, bir süre 
sonra bir de bakıyoruz ki, yürürlükteki vergi yasa
sını değiştiren yasanın eksik yönlerini düzelten en 
son yasadaki eksik ve yanlış yanlarını düzelten ikin
ci yasa öneriliyor ve böylece vatandaşlar bir türlü 
sonu gelmeyen vergi yasaları kısır döngüsünde bo
calayıp duruyor. 

Bu, ancak denize indirildikten sonra, düzeninin 
konmadığı anlaşılan gemiyi akla getiriyor. Gemi, 
dümen takılması için yeniden kızağa alınıyor, ne var 

J ki, geminin denize her indirilişinde yeni yeni aksak
lıklar, yeni yeni yanlışlıklar göze çarpıyor. Omurga-

J sındaki çemberlerin vidaları takılamadığından, omur
gadaki bazı tahtaların kaybolduğu anlaşılıyor. Eksik 
tahtalar tamamlanıyor, yeniden çemberleniyor ve tam 
denize indirileceği sırada, harcanan bunca paraya 

I karşın geminin büsbütün parçalanıp yeni baştan ya
pılmasına karar veriliyor. Gerçekte parlamentodan 

jj son yıllarda çıkan bütün yasalar yumurtadan çıkan 
j kurtçuğun kelebek durumuna dönüşmesine değin 
I geçirdiği her aşamayı anımsatırcasına bir süre deği

şikliklerden geçiriliyor. Bu, 18 inci asrın sonunda In-
j giliz parlamentosunda dünyanın en nüktedan parla-
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menteri olarak tanınan Rischard Şeridan'ın yaptığı 
konuşmadır.» 

Ben bunu, Sayın özal'la, Sayın Erdem'in Türk 
malî politikasını yönettikleri zamanlarda vergi kanun
larında yaptıkları değişiklikler olarak ortaya atmış
tım; ama şimdi bir de buna Hazine Müsteşarlığının 
tasarrufları eklendi. Sanıyorum ki, seçimler sırasın
da da Nokta Dergisinde dile getirildiği üzere, basın
da dile getirildiği üzere, üzerinde durulan suiistimal 
olaylarının nedeni de bu gibi bilinçsizliktir. 

Gelelim Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ko
nularına : İç ve dış borçlar konuşuldu. Ben ona de
ğinmeyeceğim. Ben, birkaç ilkeden söz edeceğim. 

Birincisi : Sayın özal diyor ki, hükümet diyor ki, 
«Biz borçlanıyoruz. Binaenaleyh, itibarımız büyük» 
Biz de diyoruz ki, Brezilya ve Arjantin'in borçlan, 
Türkiye'nin borçlarını katlıyor. O halde dünyanın en 
itibarlı devletleri onlardır. Böyle bir mantıkla eko
nomi idare edilemez. 

ikincisi : Bunun bir örneği daha var, Osmanlı'dan 
örnek var. Osmanlı Devleti 1856 yılından itibaren, 
1854 yılından itibaren Viyana piyasasında, Londra 
piyasasında, Paris piyasasında borçlanmıştı; ama ne
reye gelinmiştir bilir misiniz? 1881 Muharrem Karar
namelerine. Muharrem Kararnameleri birtakım feda
kârlıkları borçlardan kaldırmış; ama sonunda düyu
nu umumiye de oraya gelmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh, ciddî olmak mecburiyeti var. 

Üçüncü bir örnek vereceğim : Hep övünüyorlar, 
diyorlar ki, «1978'de, 1979'da büyük kriz vardı, biz 
70 sente muhtaçtık» Neden? Sanki 1978 - 1979 kri
zinde petrol şokunun mu etkisi vardı? Bence birinci 
ve ikinci petrol şoklarından öteye dış borçlanmanın 
yapısı önem taşıyordu. Dikkat buyurun, Planlamanın 
belgelerinde de vardır bu. 1978 yılına gelindiği za
man da, dış borçlar içerisindeki kısa vadeli borçla
rın oranı, yüzde 50 mertebesine ulaşmıştır ve krize 
öyle gelinmiştir. Bugün, dış borçlar içerisindeki kısa 
vadeli borçların oranı o seviyeye ulaşmaya başlamış
tır. Sayın Başbakan Yardımcımız «Döviz tevdiat he
saplarını çıkarırsak, biraz azalır» diyor; ama bir ra
kam vermeye de cesaret edemiyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Var, var. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Onun için diyo
rum ki, bu yapı Türkiye'de çanların çalındığım gös
termektedir, çok dikkatli olmak zarureti vardır. Dış 
borçlar hakkında bunları söylemekle yetiniyorum. 

Sayın Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin ekono
mik konularını yöneten bakan diyor ki; «İç borçlan
ma, enflasyon etkisi yapmaz» Sayın Kaya Erdem, 
bunu söyleyebilmeniz için, bazı açıklamaları, etütleri 
de beraberinde yapmanız lazım gelir. Ben size lite
ratür vereyim ve görün : Acaba bu iç borcun kay
nağı nereden geliyor? işte enflasyonist olup olmaması, 
o kaynağa bağlıdır. 

Hemen arkasından bir söz daha sarfettiniz, dedi
niz ki; «Biz şu kadar milyar lira alıyoruz, bu kadar 
lira da faiz ödüyoruz.» İşte ülkede, o ödediğiniz faiz
ler de enflasyonist baskı yapıyor. Sizin bütçe anla
yışınız, uygulamanız hep enflasyonist. Enflasyonu ön-
leyememenizin temelinde de, bu anlayış farkı yatıyor. 
Çünkü enflasyon, 1983'ten sonra bir türlü düşürüle-
memiştir. 

Performansı en yüksek bütçe, Sayın özal'ın ve 
Sayın Kaya Erdem'in işbaşında bulunmadığı 1983 
bütçesidir; enflasyon oranı yüzde 31'dir - 31,4 - 1984'e 
geliniz, yüzde 52. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Siz de vardınız. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — 1985'e geliniz, 

yüzde 40'ı aşıyor. 1986 oranı, ne gelirse... Sayın Er
dem «Ben, yüzde 21 rakamını kullanabilirdim» diyor. 

Atatürk bir gün masasındayken, «Çağırın emniyet 
amirini» demiş. Emniyet amiri gelmiş. Atatürk elek
triği göstermiş ve «Şunu tarif edebilir misin?» demiş. 
Emniyet amiri, okuduğu fizik derslerine göre elektriği 
tanımlamaya çalışmış, fakat, becerememiş. «Jandar
mayı çağırın» demiş. Jandarma gelmiş; «Bunu tanım
la» demiş. Jandarma «Tanımlayamam; ama ettiğin
den bellidir» demiş. Siz ister yüzde 21 deyin, ister 
yüzde 25 deyin, isterse yüzde 27 deyin; enflasyonun 
ettiği de bellidir, ne olduğu da bellidir. (SHP, DYP 
ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — 1985'in sebebi siz
siniz öyleyse. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — İthalat mesele
sine geliyorum, sözlerimi fazla uzatmayacağım. Biz 
ithalatı niçin serbest bıraktık? Bu ithalat terbiye rolü 
yapsın dedik ve serbestleştirdik. Bakıyoruz; ithalat 
bu terbiyevî rolünü oynayamıyor. Niçin? Mesela bir 
buzdolabı ithal ediyorsunuz, fiyatı, Türkiye'deki da
hilî piyasa fiyatının üstünde; bir çamaşır makinesi 
ithal ediyorsunuz, fiyatı dahilî piyasa fiyatının üstün
de; bir fırın ithal ediyorsunuz, fiyatı, dahilî piyasa
nın üstünde. Çünkü Türk Lirasının değerini tutamı-
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yorsunuz. Bu, istenilenin aksine, bizdeki oligopol ni
teliğindeki veya fiilî tekel durumundaki işletmelerin 
fiyatlarını yükseltmelerine neden oluyor ve kontrolü
nü de yapamıyorsunuz. Çünkü, sizin anlayışınıza 
göre, liberal ekonomi, devletin hiçbir yere müdahale 
etmemesi anlamındadır. Böyle bir şey yok. Bugün, 
Ortak Pazar ülkeleri dahi, bu müdahaleyi yapar hal
dedirler. 

İhracat konusuna arkadaşlarımız değindiler. «Pat
lıyor, patlıyor» dediniz, sonunda gerçekten bir şey 
patladı; hayalî ihracat patladı ve bugün yeni tedbir
ler almak istiyorsunuz. Bunu söylerken, şu Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında bulunan hiçbir arkada
şımızın, ihracatın karşısında olduğunu düşünmeyiniz. 
Hepimiz Türkiye'nin çok daha büyük potansiyellerde 

. ihracat yapmasını isteriz; ama ihracat yaparken, Dev
leti yıpratamazsınız. Hayalî ihracata müsâade ettiği
niz anda, devlet fikrini ortadan kaldırırsınız, zedeler
siniz. Esasen sizin anlayışınızda, devlet fikrinde şüp
he var. (SHP, DYP ve bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

Başka bir konuya gelmek istiyorum. Bütçe, kıy
meti harbiyesini Türkiye'de kaybetmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz dolmuştur, 
toparlayınız. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — 10 dakika süre 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlînizin süresi zaten 
10 dakikadır. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run efendim. 

Sayın Başkan, Başkanlık Divanı, milletvekilleri 
arasında eşit muamele icra etmekle mükelleftir. Sa
yın Barış Can konuşurken, «10 dakikanız geçti, to
parlayınız» dediniz. Binaenaleyh, o müsamahayı ba
na da göstereceğinizi umuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî müsamaha gösteri
riz; fakat, bu hududu aşmamak kaydıyla. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Tamam efen
dim, 10 dakikayı aşmayacağım. 

BAŞKAN — Bu sizin dediğiniz müddette müm
kün olur mu, olmaz mı? Grup sözcüsüydü, tabiatıy
la beş kere, altı kere ikazda bulunduk. Kendi arzu
muzun dışında gerçekleşmiş bir hadise oldu; ama za-
tıâlinize de ikazlarımıza rağmen devam etme imkânı
nı tanırsak, takdiriniz olur. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Biliyorum efen
dim, bugün şiddetlisiniz, korkuyorum o yüzden. (Gü
lüşmeler) 

Şimdi, Türkiye'de bir yapı var. Türkiye'de bütçe 
fikri kaybolmaya başlamıştır. Halbuki, bütçe devle
tin kendisi demektir; devlet maliyesine açıklık kazan
dırır. Meclis hâkimiyetini tam olarak uygular, israf
ları da önler; masraflar arkasında gelirleri, gelirlerin 
arkasında masrafları gizlemez. Literatürde buna, 
«Gizli bütçe» derler ve bunu ilk ortaya atan da, Fran
sız bilim adamı Alix olmuştur. Evet, gizli bütçe ha
line gelmiştir ve Türkiye için çok tehlikeli bir olay
dır. 

Türkiye'de sermaye piyasasının oluşması mümkün 
değil, getirilen önlemler başarılı olamayacak. Bu ne
ye bağlı? Bu finansal altyapıyı düzeltmediğimiz sü
rece, Türkiye'de ekonominin sağlıklı bir süreç içeri
sinde yaşayabilmesi mümkün değildir. Bunun da ba
şında bankaların disipline edilmesi gerekir. Geçen 
gün birisi bana, «Türkiye'nin en büyük holdingi kim
dir?» diye sordu. Yanımda da İş Bankası eski Genel 
Müdürü vardı, döndüm : İş Bankası Holding, de
dim.» «Evet, sadece Şişe - Cam, Koç grubunun üs
tündedir» dedi. Siz, bankacılığı bir nevi sınaî faali
yet haline çevirmişsiniz; tetkik buyurunuz. 

KEMAL 1ĞREK (Bursa) — Atatürk zamanından 
beri var, yeni değil ki. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade bu
yurun, söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
Sayın Arıkan zaman istiyor, zatıâliniz oradan söz atı
yorsunuz, bunu uzatıyorsunuz. Ne gerek var? Bitir
mek üzere, neden sa'bırsızlaşıyorsunuz? (ANAP sıra
larından alkışlar) 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Olay, bunun 
ne zamandan itibaren olduğu meselesi değil, sorunu 
tespit ettiğiniz zaman, çözüm getirme meselesidir. 
Yanılmıyorsam, Amerika'da bankaların bu türlü sı-^ 
naî iştirakleri yoktur. Yine yanılmıyorsam, Almanya' 
da çok sınırlıdır; ama Türkiye'de sınaî iştirakler, âde
ta işletmeleri batırıp sonra tesahup etme anlayışı 
noktasına gelmiştir. Binaenaleyh, açık seçik, hükü
met, bankalar üzerindeki tavrını belirtmelidir. 

Benim endişe ettiğim bir konu daha var; Sayın 
Başkanın müsaadesine göre arz ediyorum : Bugün 
ülkemizde 1 milyon 500 bine yakın komşu ülkeler
den vizesiz gelenler var. Bir de buna mukabil Arap 
sermayesinin Türkiye'de teşviki meselesi var. Kor
karım ki, bir gün Türkiye'nin karşısına bu bir prob
lem olarak çıkmasın. Ben yabancı sermayeye karşı 
değilim; ama yabancı sermaye fizikî yatırım yaptığı 

61 — 



T. B. M. M. B: 39 12 . 12 . 1986 0 : 2 

zaman bir ülke için değerlidir; yoksa ticarî hayatı
nın içerisinde egemen olmaya başlarsa, bu tehlikeli
dir. 

Sayın Başkana müsamahasından ötürü teşekkür 
ederim. 

Yalnız ben, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın başına çok değerli bir arkadaşımızın getirilmiş 
olmasını bir teminat olarak kabul ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP, DYP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1987 Malî 
Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 1987 Mali Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Hazine - Genel ekonomi ve dış ticaret politikasının düzenlenmesi ve uygulanması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 iktisadî transferler ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Lira 

4 032 000 000 

10 803 0Û0 000 

308 000 000 000 

256 000! 000 000 

64 825 000 000 

6 575 000 000 

2 374 600 000 000 

3 024 835 000 000 

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

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1987 yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Hazine ve D ıs Ticaret Müsteşarlığı, 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1985 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 
İptal edilen 

Ödenek Gider ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 337 257 000 2188 275 885 148 981 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Hazine - Genel ekonomi ve dış ticaret politikası
nın düzenlenmesi ve uygulanması 6 554 503 000 5 585 747 588 968 755 412 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

910 Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 153 412000000 150 052000000 3 360000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

920 İktisadî transferler ve yardımlar 52 525 000000 52 334 104192 190 895 808 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

930 Malî transferler 85 430 000 000 31 429 153 506 54 000 846 494 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

940 Sosyal transferler 214153 359 883 212 917 472 383 1 235 887 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 1 566 463 000 000 1 564 252 899 170 2 210 100 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 080 875 119 883 2 018 759 652 724 62115 467159 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1985 yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Böylece Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1987 
Malî yılı bütçesi ve 1985 malî yılı kesirihesabı kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

C) DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. -- Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü
dürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü
dürlüğü 1985 Malî Yılı Kesirihesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Darphane ve ı 

Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 1987 yılı büt
çesi ile 1985 yılı kesinhesabı nın görüşülmesine 'başlı
yoruz: 

Komisyon ve hükümet yerlenindeler. 
Söz sırası; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 

Murat Sökmenoğlu, Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Şamil Kazokoğlu şeklindedir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Murat Sök
menoğlu; buyurunuz, 

Sayın Sökmenoğlu, söz süreniz 20 dakikadır, sü
renizi aşmamanızı özellikle rica ediyorum. 

DYP GRUBU ADINA MÖ3TAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere sözlerime başlar
ken, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi 1984 yılı ve 
öncesinde Maliye Bakanlığı bütçesi içinde yer alan 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 234 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 'Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı, müsta
kil bütçeli 'bir idare haline gelmiş bulunmaktadır. 

men Maliye ve Gümrük Bakanlığının fonksiyonları 
ile bütünleşmektedir. Bu genel politikadaki hatalı 
yaMaşıma rağmen Darphane ve Damga Matbaası, 
son yıllarda kendisinden beklenenleri daha üst dü
zeyde sağlayan müspet bir gelişme kaydetmiştir; bu
nu fevkalade olumlu karşılıyoruz. Ancak, ekonomik 
ve malî alanda izlenen genel ve siyasî yaklaşımı ke
sinlikle tasvip etmiyoruz. 'Madenî ufaklık ve hatıra 
para bastırılması hakkında 1264 «ayılı Kanun hükmü
ne göre, çıkartılacak paraların cins ve özellikleriyle, 
nominal değerleri, hatıra paraların satış fiyatları ve 
miktarları bakanlıkça kararlaştırılırken, hu yetkinin 
de Maliye Bakyaniığından alınmasının yanlışlığını bir 
Ikere daha vurgulamak isterim. 

Ayrıca, tedavülden kaldırılması gereken madenî 
paraların her ne kadar, helli tarihten haşlamak ve 
geçerli olacakları süre (bir yıldan az olmamak üze
re bakanlıkça belirlenmesi gerekirken, Türk Milleti 
artan hayat pahalılığıyla değerini yitiren madenî para
yı zaten kendiliğinden tedavülden kaldırmıştır, çünkü, 
enflasyon sayesinde bugün madenî Türk parası, Os
manlı mangırıyla mukayese edilemeyecek bir düşüş 
seviyesine getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hugün paranın kıymetini hal
kın değer ölçüsüne göre, yani altına nispeten muka
yese edersek, durumun ciddiyeti bir kere daha ortaya 
çıkar. Kâğıt paranın İştira gücü tartışılırken, madenî 
parayı kimsenin kabul etmediği de bir başka gerçek
tir. 

Sayın milletvekilleri, Darphanece, millî ve mil
letlerarası önemli tarihî, bilimsel, kültürel ve sanat 
olaylarıyla anmaya değer olay ve günleri belirtmek 
ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk büyüklerini 
anmak amacıyla ve hükümetlerce lüzum ve fayda 
takdir edilerek diğer sebepler için madenî hatıra pa
ra ve hatıra madalyonu çıkartılmasını ve bugünlerde 
de bu faaliyetlerin daha da "yaygınlaştırılmasını tak
dirle karşılıyoruz. Ancak bu arada, Amerika Birleşik 
Devletlerinde Kanunî (Sultan Süleyman'ın hazineleri
nin sergilenmesi münasebetiyle çıkarılması planlanan, 
altın hatıra madalyonun yurt içinde de satılması gere
ğini ve bu sebepten dolayı da daha fazla basımının 
zaruretine de işaret etmek isterim. 

Birkaç sene evvel aynı şekilde çıkarılan Hicret 
altınları, nominal değeriyle Türkiye'de satılırken, yurt 
dışında da dolar bazında satılmıştı. Milletin tasarruf 
gücünün azalmasından dolayı ülkede satılamayacağı 
endişesiyle mahdut basım düşüncesi varsa, bu yakla
şıma da katılmak mümkün değildir; çünkü, bugünkü 

Sayın milletvekilleri, ülkenin maliye ve ekonomi 
politikasını düzenlemede en büyük yetki Maliye Ba- I 
kanlığının iken, yeni düzenlemeyle, Maliye Bakanlı
ğının bu yetkisi büyük ölçüde alınmıştır, esasında sa
dece koordinasyon görevi yapması gereken Başbakan
lığa devredilmiştir. Böylece, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının en büyük fonksiyonu bu bakanlığın bün
yesinden çıkmıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı ve bu müsteşarlığa bağlı Darphane ve Damga 
Matbaası, Maliye Bakanlığının bünyesinden alınmak
la, ülkenin maliye ve ekonomi politikasının yeteri ka- I 
dar etkin bir şekilde işlemesi önemli ölçüde zaafa uğ
ramıştır; çünkü bu kuruluşların fonksiyonları, tama- | 
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ekonomik istikrarsızlık karşısında güvenceyi altında 
arayan Türk köylüsünün örf ve âdetine bağlılığını 
sürdürme çabasında olduğunu da unutma yal im. 

Geçen yıl altın alım ve satımında, başka bir ifa
deyle altının iç piyasa hareketlerinde Merkez Banka
sının devreye girdiği 'bilinmektedir; ancak, bu mü
dahale bildiğimiz kadarıyla kendisinden beklenen ne
ticeyi vermemiştir. Konu, direkt olarak Merkez Ban
kasını ilgilendirmekle beraber, bu bütçenin görü
şülmesi vesilesiyle ilgili balkanın Meclislimize bu ko
nuda bilgi vermesini, bu müdahaleden ne netice alın
dığını ve bu girişimin 'bugün hangi boyutlarda uy
gulanmakta olduğunun ifade edilmesini de gerekli 
görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işlenmiş kıy
metli maden ihracatının cazip hale getirilmesi için 
harcanan çabaları da takdirle 'karşılarken, geçinebil
mek için tasarruflarını 'bankalara koyanlar faiz po
litikasından ümidini yavaş yavaş 'kesmeye başlamış, 
yeniden altına yönelmişlerdir. Yeniden altına hücum 
etmelerinin bir icabı olarak da Cumhuriyet altınına 
yatırımın ihtiyaç haline gelmesidir. Cumhuriyet altı
nına talebin artması, uygulanan çarpık ekonomik po
litikanın bir başka 'kanıtıdır. Türk Milletinin güven
cesi olan altın basımının, ekonomik nedenlerle 1987 
yılında artacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca, piyasaya sürekli sürülmeye çalışılan dü
şük ayarlı ve daha çok iSuriye'd'e basılıp hudutlarımız
dan 'kaça'k olarak giren altınlara mani olunmaya her 
ne 'kadar çalışılıyorsa da, bu sebeplerle de altına ta
lep daha da artacaktır. 

Sayın milletvekilleri, her türlü pul ve ^güvenceli 
'belge 'basacak matbaa yatırımlarıyla, kuruluşun yeni 
toir matbaaya kavuşmasını yürekten destekliyoruz. 
Bu matbaa ile taklit edilemeyecek özelliklere sahip 
her türlü kıymetli kâğıt, ehliyet, hüviyet, pasaport, 
tahvil gibi güvenceli belgelerin basılabilmesi, devleti
mizin önemli 'bir ihtiyacına cevap verecektir. Bilin
diği üzere damga ve harç pullarının büyük bir bölü
mü Darphane Matbaasınca 'basılmaktadır; ancak, 
özelliği olan yüksek kupünlü pulların halen yurt dı
şında, daha çok da Güney Amerika ülkelerinde ba
sılmasına devam edilmesi ise bugünkü Türkiye'de 
yanlıştır. 

Darphane ve Damga Matbaasının Önemli gelişme
ler ve ilerlemeler kaydettiği bir dönemde, bu tür pul
ların ülkemizde basılmasını sağlayacak teknik imkân
lara sahip olma yolunda ne gibi girişimlerin olduğunu 
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öğrenmek arzumuzu da bu arada ifade etmek iste
rim... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu vesileyle 
ekonomiyi daraltarak, milletimizin refah yollarını ka
payıp, istihdamı azaltanların, 4 milyar dolar bul
ma çabası içindeyken, siyasî hadiseleri ve hakikatleri 

• saptırıp, siyasî tecrübesizliklerini , sergilemek için, 
âdeta yarışır bir tarzda, bu kürsüden sataşmayı 'bı
rakmalarının daha isabetli olacağını müsamahanıza 
sığınarak ifade etmek isterim. 

Dillerine 70 senti pelesenk edenler, uyguladıkları 
ekonomik politikayla, orta direk tanımı içine giren 
ücretli, maaşlı kesimi ve çiftçi, köylüyü 70 kuruşa 
muhtaç ederek, herkesi sıkıntıya soktukları gerçeği
ni ise hep beraber yaşamaktayız. 

Kredi verilecek hale geldik iddiasında bulunanlar, 
ödeme durumları bozulan komşularımıza kaptırdıkla
rı 1,5 rnilvar dolar yüzünden millete reva gördükleri 
sıkıntının altında ezilmelerini görsünler. 

Paramızın değerini sürekli düşmesinden, satın al
ma gücünü yitiren aziz milletimizin feryatlarının ka
le alınması ümidiyle, Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin memleketimize, milleti
miz^ hayırlı olmasını dilivor, muhterem hevetinizi 
saygıyla selamlıvorum. (DYP sıralarından alkışlar.) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Bütçe üzerinde ko
nuşmanız gerekirdi. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz, Darphane ile bunu ha
fif karıştırmak lazım; Savın ıSökmenoğlu da, bunu ga
vot iyi ayarladı. Bu İtibarla itirazınıza mahal yok. 

Sayın Şamil Kazokoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA A. ŞAMİL. KAZOKOÖ-
LU (Bolu) — Sayın Başkan, yüce Meclisimizin sayın 
milletvekilleri; Darphane Ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Gru-. 
bunun görüşlerini sunmaya başladığım şu anda, siz
leri en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bugünkü programımızda yer alan kuruluşların büt
çelerinin görüşülmelerinde, sayın konuşmacılar tabiî 
olarak bol bol rakam kullandılar. Bu değerli konuş
malardan sonra, günün bu saatinde ben, konuşmamı 
rakamlara fazla başvurmadan sürdürmek isteyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, para basımı, 
devletlerin bağımsızlık ve egemenliklerinin bir göster
gesi, medeniyetin ise simgesi olmuştur. Para ve ege
menlik kavramları arasındaki bağlılığın mazideki kök
leri hayli derindir. Halk bir gün Hazreti İsa'ya, artık 
Roma Devletine vergi ödemek lazım gelip gelmedi-
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ğini sorar. O d!a, sikkelerin üzerinde Sezar'ın resmi 
ibulunduğuna işaret edeerk der 'ki; «Sezar'ın ha'kkını 
Sezar'a veriniz.» 

Paranın prenslere ve hükümdarlara ait bir halk 
olduğuna dair beslenen- kanaat, bütün bir tarih boyun
ca kökleşmiştir. Yeryüzünde ilk para Anadolu'da ba-
sdlmıştır. Eski Yunan tarihçesi Bodrumlu Heredot, 
Lidyalı'larm ilk sikkeyi altından ve gümüşten bas
tıklarını yazar. Tarih boyunca altın, para olmak için 
yaratılmış bir maden niteliğini kazanmış ve paraların 
en soylusu olmuştur. 

1983 yılında Topkapı Sarayında Anadolu Uy
garlıkları Gergisinde, Lidyahların paraları da yer al
mıştır. Uidyalılardan sonra, Anadolu toprakları üze
rinde kurulan bütün devletlerin de para bastıkları 
görülmektedir. Osmanlı Devleti de, kuruluşunu müte
akip, 1327 yılında Orhangazi adına Bursa'da ilk gü
müş parasını basmıştır. 

Memlekette tedavül eden altınlar, Selçuk, Bizans 
ve Venedik paralarından mürekkepti. İstanbul'un fet
hinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Darphane-i Ami-
reyi, kurarak ilk Osmanlı altın parasını bastırmıştır. 

Paranın ihtiva ettiği kıymetli ve ucuz madenler 
arasındaki nispete, «Avar» denilmektedir. Paranın 
avarı, hükümdarın iradesine göre tayin edilmiştir. Bu 
icbarla para ayarının bir memleketten diğerine de
ğiştiği görülür. Mesela, İngiltere'de altın sikkelere ila
ve ed'len bakır 1/12 oranındaydı. Buna göre sterlinin 
ayarı 0,916'dır. Fransa'da altına, 1/10 oranında ba
kır karıştırıldığından, paranın ayarı 0,900 idi. Fatih 
ise, 0,993 ayarında altın sikke bastırmıştır. Bu de
rece hal'is altınlar, Osmanlılar ve Venedikliler tara
fından tedavüle konmuştur. 

Sikkelerin 'basılması, eski zamanlardan beri dev
let kontrolü altında olmuştur. Paranın mabetlerde, 
madenler civarında kurulan tesislerde, müteahhitlerin 
veya devletin idaresindeki derphanelerde resmî kont
rol altında basıldığı görülmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğunda neşredilen 'bir 'beyan
name, devletin para basma işlerini kontrol altına al
masına şu gerekçeleri sebep göstermektedir: «öifcke 
denilen şev, her devlet tebaasının alışverişte 'birbirini 
aldatmamak ve gerek ağırlığında ve gerek değerinde 
bir fesat olmamak için padişah adına damgalanmış 
altın ve gümüş parçalan demektir. Memlekette geçen 
sikkenin ağırlığı ve değeri bilinmek için, sahibi mülk 
olan padişahın Sikkesi olanak lazım gelir.» Bu gö
rüş, birçok memleketlerde darphane işlerine devlet 
müdahalesini 'izah eden sebeplere misal teşkil edebi
lir. 
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I Son asırlar zarfında da, sikke kesilmesi, devlet 
I 'kontrolündeki darphanelerde cereyan etmiştir. Hü-
I kümdarlar, darphane teşkilatına büyük önem ver-
I mislerdir. 
I Fransa'da, 16 ncı yüzyılda, pahalılık sebeplerini 
I incelemeye memur edilen vMalestroit, darphane mü

dürü idi. Pahalılığın sebebini, darphanedeki müşa-
hedeleriyle izaha çalışmıştır. İngiltere'de 1717 sene-

I sinde Londra piyasasında hüküm süren gümüş sılkın-
I tısı üzerine, darphane işlerini idare etmekle görevli 
I tsaac Newton, çözümler ileri sürmüştür. Osmanlı Im-
I paratorluğunda da darphane emini, kubbe vezirlerin-
I den ve defterdarlardan tayin edilmiştir. Fatih Sultan 
I Mehmet tarafından kurulan Darphane-i Amine, günü-
I müze kadar İstanbul'da faaliyetine devam etmiştir. 
I 1984 yılı ve öncesinde Maliye Bakanlığı bütçesi 
I içinde yer alan Darphane ve Damga Matbaası, 
I 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yet-
I kiye dayanılarak çıkarılan 8.6.1984 tarih ve 234 sa-
I yılı 'Kanun Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dış 
I Ticaret 'Müsteşarlığına bağlı, müstakil bütçeli bir ida-
I re haline getirilmiştir. 
I Gerek darphane ve gerekse Damga Matbaasının 
I üretimini sürdürebilmesi ve diğer görevlerini yerine 
I getirebilmesi için, 234 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
I rarname ile kuruluşa 20 milyar lira döner sermaye 
I taJhsis edilmiş ve 'bünyesinde Döner Sermaye Sayman

lık Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece, devlet teşkilatı-
I mız içinde hem ekonomik ve malî kurallara göre ça-
I lışan döner sermayeli. «bir kuruluş, hem de devletin 
I aslî fonksiyonlarını kullanan ve <bu sebeple genel büt-
I çe içinde yer alan bir genel müdürlük olarak teşkilat

landırılmıştır. Darphane ve Damga Matbaası Genel 
I Müdürlüğünün, Darphane Dairesi Başkanlığı, Dam-
I ga Matbaası Dairesi Başkanlığı, Uygulama Dairesi 
I Başkanlığından müteşekkil üç ana hizmet birimi ile 

Döner Sermaye Saymanlığı, Personel ve Eğitim Dai-
I resi Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkan-
I lığı ve Savunma Uzmanlığından oluşan dört yardım-
I cı birimli mevcuttur. 

I Darphane ve Damga Matbaası Genel 'Müdürlüğü-
I nün, görev ve yetkileriyle ilgili faaliyetlerini de şöyle 
I özetleyebiliriz : 
I 1. Madenî paraları basmak : 1264 sayılı Kanu-
I nun verdiği yetki ile her türlü madenî ufaklık para-
I 1ar ile madenî hatıra paralar darphanemizde basılmak

tadır. Halen 1 - 5 - 1 0 - 2 0 - 2 5 - 5 0 - 1 0 0 liralık ku-
I pürler halinde 11 milyar lirayı aşkın madenî para 
I tedavülde bulunmaktadır, 1987 yılı içinde 14 milyar 
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liralık madenî ufaklı'k para basılması planlanmıştır. 
Millî ve milletlerarası önemli tarihî, bilimsel, kül

türel ve sanat olayları ile anmaya değer diğer olay ve 
günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış 
Türk büyüklerini anmak amacıyla ve 'hükümetçe lü
zum ve faydası takdir edilecek diğer sebep ve vesika
lar dolayısıyla madenî hatıra para ve hatıra madal
yonu çıkarılmaktadır. Son yıllarda, düzenli olarak 
her yıl, dört beş konuda hatıra para 'basılmakta, bu 
paralar gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki 
koleksiyonculara satılarak döner sermayeye gelir el
de edilmektedir. 

2. Altın basmak : Bugün dünyanın en büyük al
tın piyasası Zürih'tedlir. Sonra Londra, Hong - Kong, 
New-York piyasaları gelir. İkincil piyasalar arasında 
Tokyo, Abu Dabi ve Kapalıçarşı sayılabilir. 1968'e 
kadar altının tek piyasası Londraydı. 

Bazı gelişmiş ülkeler, mesela İngiltere, Amerika, 
Japonya, halkın altın alıp satmasını uzun yıllar ya
saklamış, sadece sanayiin ve 'kuyumcuların düşük 
ayarlı altın kullanmalarına izin vermiştir. Amerika bu 
yasağı ancak 1974"te, Japonya 1978'te ve İngiltere ise 
son yıllarda kaldırmıştır. 

Ülkemizde, darphanemizde cumhuriyet altın sik-
keleriyle cumhuriyet ziynet altınları düzenli olarak 
basılmaktadır. 

Darphanemiz, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 
fethettiği 1453 yılından beri süregelen geleneğini bu
lgun de devam ettirmekte olup, 1 kilogramdan az di-. 
mamak üzere, külçe altın getiren her vatandaşımıza 
cüzi bir ücret karşılığında cumhuriyet altını basarak 
vermektedir. Darphane, piyasaya müdahale etmemek
te, ancak altın 'basımı yoluyla piyasada meşkûk altın 
f iyatındalki aşırı yükselmeleri önlemektedir. 

Dünya altın stoku 70 bin ton kadardır. Dünya 
kuyumcularının işlediklerii altın ise yılda bin ton ka
dardır. Bunun 200 tonunu, en büyük mücevher üreti
cisi olan İtalya işlemektedir. Son yıllarda Türkiye ku
yumcuları, dışarıdan verilen sipariş üzerine altın ithal 
©dip, işleyerek ihraç etmeye başlamışlardır. 

3. Madalya basmak : Dünyada altının sanayice 
talebi, kuyumculukta kullanılanın yarısı kadardır. Ma
dalyalarda kullanılan altın ise çok daha azdır. Bunun 
büyük bir kısmını .Amerikan piyasası talep etmekte
dir. 

Ülkemizde gerek resmî, gerekse'özel kuruluşların 
madalya bastırma talepleri darphanece karşılanmakta 
olup, yılda 15-20 çeşit 3 000 - 5 000 adet madalya 
imal edilmektedir. 

4. Resmî mühürleri yapmak: Resmî Mühür Yö
netmeliği esasları içinde, devlet teşkilatımızda kullanı
lan resmî mühürler ile soğuk damgalar darphanede 
imal edilmekte, sicilleri tutulmakta ve resmî mühür 
beratları tanzim edilmektedir. 

Adı geçen yönetmelikte, kamu kurum ve kuruluş
larında kullanılan resmî mühürlerin, hangi birim ve 
kişilerce kullanılacağı, bunların yazı, karakter ve stan
dardının tespit edilmesi, yaptırılması, saklanması, dev
ri, iadesi, yenilenmesi ve kaybı halinde uygulanacak 
esaslar belirlenmiştir. 

5. Kıymetli madenlerde ayar kontrolü yapmak : 
Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziy
net eşyalarının ayar standartları darphanece tespit 
edilmekte olup, yurt dışına ihraç edilecek bu tür eşya
nın ihraç müsaadesi darphanece verilmektedir. 1986 
yılında 6 tonun üzerinde işlenmiş altın ihracı gerçek
leştirilmiş olup, ekonomimiz yeni bir ihraç malına ka
vuşmuştur. 

6. Hazinenin para ve madalya arşivini oluştur
mak : Darphanemizde Osmanlı devrinde basılan pa
ralar, madalyalar, nişanlar ile yabancı paralar ve ma
dalyalara ait çok kıymetli bir arşiv mevcut olup, bun
ların tasnifi yapılarak kitap halinde yayınlanmıştır. 
Ayrıca, bu arşivin teşhiri gayesiyle eski darphane bi
nalarının müze haline getirilmesi için çalışmalara baş
lanılmıştır. 

7. Pul ve değerli kâğıtları basmak : Darphane, 
kendisine bağlı olan damga matbaasında her türlü 
harç ve damga pullarıyla değerli kâğıtları basmakta, 
saymanlığı aracılığıyla bu değerleri tüm devlet teşki
latımıza dağıtmaktadır. 

Teknolojideki son değişiklikler yakından takip edi
lerek, en son teknoloji ile taklidi imkânsız her türlü 
pul ve güvenceli belgeyi basacak yeni bir matbaa kur
mak için yapılan çalışmaların son safhaya geldiği 
memnuniyetle görülmektedir. 11 bin metrekarelik ka
palı alana yerleşecek yeni matbaanın temelinin yakın
da atılması beklenmektedir. 

Son yıllardaki yasal düzenlemelerle daha rahat ça
lışma imkânına kavuşmuş bulunan Darphane ve Dam
ga Matbaası Genel Müdürlüğünün, bundan sonra da 
aynı hızlı tempoyla gelişmesini devam ettireceği inan
cıyla bütçesinin hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
larımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazokoğlu. 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

nün bütçe müzakereleri tamamlanmıştır. 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum . 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 

1. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 28 136 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Madenî basım ve matbaa hizmetlerinin yürütülmesi 1 493 864 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 523 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 1985 yılı kesinihesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabulctmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 
İptal edilen 

Ödenek Gider ödenek 
Prog. ' ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 232 376 000 165 898 195 66 477 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Madenî basım ve matbaa hizmetlerinin yürütül
mesi 431 494 000 427 623 080 3 870 920 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 50 323 000 . 4 4 369 703 5 953 297 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 1 350 267 667 1 350 267 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 064 460 667 1 988 158 645 76 302 022 
BAŞKAN — Kabul-edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün 1985 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

D) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

(BAŞKAN — Programa göre Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı bütçesi ile 1985 
yılı 'kesinlıesabının müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerindeler. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa

yın Osman Esgin Tipi'dedir; buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA OSMAN ESGİN TİPİ 
(Aydın) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 
Yılı Bütçesi hakkında Doğru Yol Partisinin görüş
lerini sunmak için söz almış bulunmaktayım. Yüce 
heyetinizi grubum ve şahsım adına saygıyla selamla
rım. 

Tapu ve Kadastro Teşkilatı, çok eski ve köklü 
bir geleneğe sahip, çeşitli kanunlarımızla pek önemli 
görevler almış bir kuruluştur. Üstelik mülkiyet hak
larının kurulması ve korunması da bu umum müdür
lüğün görev alanı içinde bulunmaktadır. 

Büzim Medenî Kanunumuz, tapu ve tapulama ile 
ilgili kanunlar, mülkiyete ilişkin hakları bir sisteme 
oturtmuştur. Vatandaşların mal edinme ve aynî hak
ları, tapu sicili bir bütünlük içindedir. Devletin tapu 
teşkilatı fevkalade güvenilir bir ağırlığa sahiptir. An
cak, bu iktidar döneminde yapılan uygulamalar, mül
kiyet hukukundaki sistematiği ve birliği bozmuş, çı
karılan 2981 sayılı Kanun, bu sisteme aykırı iki ayrı 
kurum meydana getirmiştir. Bunlardan en önemlisi ta
pu tahsis belgesi fiyaskosudur. Mülkiyeti veya mülki
yete ilişkin hakları temsil eden belgeler, vatandaşla
rımıza devlet teminatı teşkil eder. İptal edilmedikçe, 
tapu kaydı ve tapu senedi, ipotek belgesi altın kadar 
değerlidir. Bu hükümet döneminde gecekondu veya 
ruhsatsız inşaat sahiplerine dağıtılan tapu tahsis bel
gesi sayısı açıklanmamıştır. Bu belgeler vatandaşımıza 
bir mülkiyet teminatı gibi dağıtılmıştır, hatta Sayın 
Başbakan, ilgili sayın bakanlar ve bazı belediye baş
kanları, bunları dağıtırken tapu dağıtımı izlenimi ver
mişlerdir. Bu belgenin mevzuatımız yönünden hukukî 
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değeri yoktur. Temlik, ferağ ve rehin edilmesi ve hat
ta vasiyet konusu yapılması da mümkün değildir. 

İmar planları uygulaması yapıldığı zaman zayiat 
sahasına girecek tapu tahsis belgeleri ne olacaktır? 
Müstakil parsele konu olamayacak tapu tahsis belge
leri, sahiplerine hiçbir kazanılmış hak sağlamayacak
tır. Başkasının arazisine inşa edilmiş ruhsatsız in
şaatların zilyetlerine tapu tahsis belgesi dağıtılması, 
basılı kâğıt değerini aşamaz. Bugüne kadar tapu si
ciline işlenen tahsis belgesi sayısını öğrenmek istiyo
ruz. Bu belgelerden tapu kaydını tahdit eden ve şerh 
edilen miktarın bilinmesi gerekir. Ayrıca, bu belge
lerin içinden geçerli, tapuya çevrilen tahsislerin bilin
mesini de istemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, ikinci fiyasko; yeminli tek
nik bürolardır. Bu bürolar 2891 sayılı Kanunla çıkar
tılmıştır. Bu büroların sayısı açıklanmalıdır. Vatan
daşlar bu bürolar tarafından dolandırılmış, sıkıntıya 
sokulmuştur. Halen faaliyet halinde kaç yeminli büro 
kalmıştır, bilmiyoruz. Bu bürolar eliyle dağıtılan ta
pu tahsis belgesi sayısı da açıklanırsa, tapu sistemi
nin delinmesindeki sakıncalar ortaya çıkacaktır. Yeni
lik ve iş bitiricilik adı altında icat edilen yeminli tek
nik büro uygulamasına hemen son verilmelidir. Bu 
bürolar denetlenmeli, ^uç işleyenler hakkında kovuş
turma açılmalı, ellerindeki dosyalar belediye - tapu 
müdürlükleri işbirliği içinde sonuca bağlanmalıdır. 

Sayın üyeler, kadastro ve tapulama çalışmalarında 
Beş Yıllık Plan ve'yıllık program hedeflerinin geri
sinde kalınmıştır. Hava fotoğrafı çekmek için alınan 
uçakların yıllık uçuş programı maalesef gerçekleşme
miştir. Bu uçakların alınış maksatları dışında özel 
amaçla kullanıldıkları üzerinde yoğun iddialar var
dır. Bu konuda rakamlar ve plan hedeflerini muka
yese eden bilgiler yüce Meclise iletilmelidir. Bu ça
lışmaların bitirme hedefi ve tarihini de öğrenmek is
tiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, teşkilatın bünyesinde il ve il
çelerde münhal memuriyet kadrosu azımsanmayacak 
noktadadır. Vatandaşın doğrudan muhatap olduğu 
tapu müdürlüklerindeki boş kadroların objektif ölçü
lerle ve hızla doldurulmasını istiyoruz. Genel müdür
lük veya taşra teşkilatında vekaletle idare yoluna da 
son verilmelidir. Makamlara asaleten tayin yapmak, 
hizmetin kalitesini ve hızını artıracaktır. Bugün genel 
müdürlük emrinde 65 binek arabası görev yapmakta
dır. Bu sayı bile ülke imkânlarına göre fevkalade faz
ladır. Bu yılki bütçeye 5 binek arabası alınması için 
tahsisat konulmasını, fuzulî bir harcama olarak gör
mekteyiz. 

$9 — 



T. B. M. M. B: 39 12 . 12 . 1986 O : 2 

Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Teşkilatı
nın fedakâr personeli her türlü takdire layıktır. Ara
zide güç şartlar içinde çalışan personelin ve uzman 
niteliğindeki elemanların ortak çalışması sonucu ka
dastro ve tapu hizmetlerinin giderek gelişeceğine ina
nıyoruz. Ancak, meslek içi eğitime ağırlık verilmesini, 
tayinlerde liyakata özen gösterilmesini, ücret politika^ 
sının ihtisasa önem verecek biçimde değerlendirilme
sini temenni ederiz. Aynı şekilde, bilgisayar kullanı
mının bütün anahizmet ve kayıtları kapsar hale geti
rilmesini de yürekten diliyoruz. 

Grubumuz adına teşkilat mensuplarına başarılar 
diler, yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hakkı Ar-

tukarslan; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HAKKI ARTUKARS-

LAN (Bingöl) — Sayın Başkan, millî iradenin müm
taz temsilcileri milletvekili arkadaşlarım; Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 1987 Yılı Bütçesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
arz etmek için huzurlarınızdayım. Konuşmama geç
meden, grubum ve şahsım adına yüce heyetinizi say
gı ile selamlarım. 

Geçmişimize bakıldığında; milletimiz tarih sah
nesinde görüldüğünden beri, toprak ve insan ilişki
lerine ehemmiyet verdiği bir vakıadır. İlk düzenli ka
yıt, Orhan Gazi zamanında başlamış, sonraları 15 ve 
16 ncı yüzyıllarda tüm imparatorluk topraklarının 
tahriri yapılmıştır. 2 300 cilt civarında siyakat türü 
yazı ile tesis edilmiş değeri büyük defterler, tapu 
arşivinde bulunmaktadır. 1847 yılında yürürlüğe gi
ren irade ile araziye ilişkin senetlerin Defterhanei 
Amire kaleminde kaydedilmesi ve onaylı senetlerin 
verilmesi esası kabul edilerek, bugünkü tapu teşki
latının çekirdeği oluşturulmuştur. Buna ilaveten arazi 
ve emlak kayıtları ihdas edilmiştir. Bu işler Defteri 
(Hakanî veya Bminî vasıtası ile cumhuriyet dönemine 
kadar sürdürülmüştür. 

Memleketimizde kadastronun kuruluşu ve faaliye
ti, Emvali Gayrimenkulenin Tevhit ve Tahriri Hak
kında Kanunu Muvakkat adlı 1912 tarihli Kanun 
ile başlamış; ancak araya giren savaşlar dolayısıyla 
herhangi bir faaliyet olamamıştır. 1925 tarih ve 652 
sayılı Kanun ile tapu müdüriyeti umumiyesine bağlı 
bir kadastro teşkilatı kurulmuştur. Böylece kadastro 
çalışmaları başlamıştır. 

Halen kadastro çalışmaları 2613 ve 766 sayılı Ka
nunlara göre şehir ve köylerde ayrı ayrı yürütülmek
tedir. Bu iki kanunun birleştirilmeleri çalışmaları ise 
yürütülmektedir; temennimiz bir an evvel bitirilme
sidir. 25 Haziran 1932 tarih ve 2015 sayılı ve 29 Ma
yıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunlarla Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yet
kileri belirlenmiştir. Daha sonra 26 Eylül 1984 tarih 
ve 3045 sayılı Kanunla da yeni bir yapıya kavuştu
rulmuştur. Tarihî durumunu özetlersek, Osmanlı ara
zi sistemi; mülkî, mirî, vakıf, metruk ve mevât arazî 
cinsinden olarak ayrıldığını görürüz. Birçok hususta 
olduğu gibi, bilhassa vakıf ve arazî mevzuatı saha
sında Batı bizden çoy şeyler almıştır. Bu bizim millî 
iftiharımtzdır. 

Sayın milletvekilleri, Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün görevlerine bakacak olursak : 

a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle, her türlü 
tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu 
altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutul
masını, denetlenmesini, korunmasını sağlamakla. 

b) Koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke ka
dastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişiklik
lerin takibini, kadastro ve tapulama paftalarının ye
nilenmesini yerine getirmekle, „ 

e) Kadastro ve topografik haritaların düzenlen
mesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, değerlen
dirme, ölçüm hizmetlerini yapmakla görevlendiril
miştir. 

Halen taşra teşkilatında 12 bölge müdürlüğü, 713 
tapu sicil müdürlüğü, 225 kadastro müdürlüğü ve 175 
şefliği faaliyet halindedir. Yalnız, yeni düzenleme ile 
tapu sicil müdürlükleri daha da güçlendirilmiştir. Ka
dastro müdürlükleri bünyesinde köyde, şehirde, ta
pu fende çalışan ayrı birimler birleştirilerek, güçlü 
bir teşkilat kurulmuştur. 1987 malî yılı bütçesinden 
carî yatırım olarak 27 milyar 241 milyon lira ödenek 
ayrılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, harita, tapu, kadastro çalış
malarından beklenen yararlara bakalım : 

Taşınmaz malların sınırlarının devlet güvencesi 
altına alınması ve modern tapu sicillerinin tesisi, 

Toprak insan ilişkilerinin tespiti ve değerlendirme 
işlerinin yapılması, 

Adil bir emlak vergi değerinin getirilmesi, 
Yol, elektrik, su, baraj, sulama, kanalizasyon, 

çevre düzenlemesi, endüstri ve bunun gibi mühendis
lik proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 
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Orman, mera ve Hazine arazilerinin ve kamuyp 
tahsis edilen taşınmaz malların tespit edilmesi, 

Mahkemedeki davaların büyük bir bölümünü oluş
turan arazi anlaşmazlıklarının önlenmesi ve çözüme 
kavuşturulması, 

İmar planlarının yapılması ve uygulanması olarak 
sıralanabilir. 

Tapu çalışmaları : 
1985 yılında yapılan işlem sayısı : 1 999 015 
1985 yılında sağlanan harç : 58,2 milyar TL. 
1986 yılında (1.10.1986 tarihi itibariyle) işlem sa

yısı : 1 604 000 
1986 yılında sağlanan harç (1.10.1986 tairihi iti

bariyle) : 61,6 milyar TL. 
1986'da'sağlanan harcın 100 milyarı aşması bek

lenmektedir. 
Şehir Kadastrosu : (1936 - 1.10.1986 tarihli iti

bariyle) 
Biten il merkezi: 56 
Biten ilçe merkezi: 248 
Devam eden il merkezi: 10 
Devam eden ilçe merkezi 
Biten parsel 
Biten alan 
Biten mahalle oranı 
Kadastroya açılmayan ilçe 
(Kadastroya açılmayan ilçelerin % 8 3'ünde nüfus 

10 OOOtten azdır.) 
Kadastrodaki başarı: 
Marmara Bölgesinde : % 92 
Ege Bölgesinde : % 88 
Akdeniz Bölgesinde : % 78 
îç Anadolu Bölgesinde : % 78 
Karadeniz Bölgesinde : % 60 
Doğu Anadolu Bölgesinde : % 47'dir. 
İşte burada biraz durmak gerekiyor. Tabiî, «top

rağı elverişli olan, kış ve yaz çalışılaJbilen bölgelere 
'baktığımız zaman, kadastrodaki başarı yüzde 92, 88 
ve 60, Doğu Anadolu Bölgesinde ise, yüzde 47'dir. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de yüzde 56'sının ka
dastrosu tamamlanmıştır. Yani, Güneydoğu Anado
lu'da yapılan kadastro yüzde 56 olduğuna göre, yüz
de 47 ile toplayıp bölersek, Doğu Anadolu'da yüzde 
47 olan oran, yüzde 30'lara düşecektir. Bu durumda, 
Doğu Anadolu'da tapuya daha çok ehemmiyet veril
mesine de bilhassa işaret etmek istiyorum. 

Bilgi işlem merkezi envanter çalışmaları sonucu 
hazırlanmıştır. 

221 
2 953 595 

17 000 000 dönüm 
% 74 
113 

Köy Kadastrosu: (Tapulama) (1950 - 1.10.1986 
tarihi itibariyle) 

Biten köy 
Devam eden köy 
Başlanmayan köy 
Biten parsel 
Bitten alan 
Orman içi köyler hariç 
biten köy oranı 
Adana, Bolu, Bitlis, 
Manisa, Gaziantep 
Aydın 
Kocaeli 
Eskişehir, Muş 
Kırşehir 
Tekirdağ 
Amasya, istanbul 
Ankara 
Hatay, Şanlıurfa 

18 641 
1 220 

16 571 
20,5 

219,4 

% 60 

% 65 
% 68 
% 69 
:%• 80 
% 85 
% 87 
% 90 
% 94 
% 100 

rilmiştür; darısı bizim başımıza. 
Harita: 

milyon 
milyon dönüm 

oranında biti-

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne verilen he
def : 333 000 kilometrekaredir.) 

Biten 1/5 000 STH: 255 393 kilometrekaredir. 
(STH) Standart topografik harita genel hedefinin 

gerçekleşme oranı: % 76,69'dur. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kendisine, Dev
let Planlama Teşkilatınca verilen hedefi, belirtilen za
man içinde gerçekleştirmiştir. 

1986 yılında hedeflenen : 15 000 kilometrekare, 
1986 yılında yapılan (1.1.1986 - 1.9.1986 tarihi iti

bariyle) : 12 600 kilometrekare olmuştur. Yılbaşına 
kadar 15 bin kilometrekare aşılacaktır kanaatindeyiz. 

Tapu arş'iv çalışmaları: 
Merkez arşivinde eski Türkçe yazılı cilt sayısı: 
24 522 
Merkez arşivinde Türkçe yazılı cilt sayısı: 400 000' 

dir. 
Başvuru sonucu bir yılda 100 000 - 125 000 kayıt 

Türkçeye dönüştürülmektedir. 

Belgelere ulaşma, değerlendirme, güvence altına 
alma ve yer hacminin küçültülmesinlde bilgisayar des
tekli mikrofilmden yararlanma çalışmaları sürdürül
mektedir. 

241 ciltte 28 635 sayfa belgenin mikrofilme alın
ması işlemi tamamlanmıştır. 15 inci Asırda siyakat 
türü yazı ile tesis edilen defterlerde toprak - insan iliş
kileri konusundaki çalışmalar üniversitelerle işbirliği 
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İçinde, millî güvenlik kurulları ile ortaklaşa yürütül
mektedir. 

Halen Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudî Ara
bistan, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Maca
ristan, Romanya, Arnavutluk, Libya, Kıibrıs ve Rus
ya içindeki Batum devletlerinin kurulmasında evvelki 
Osmanlı kayıtları arşivimizde bulunmakta ve zaman 
zaman bunlardan yararlanılmaktadır. 

En çok hoşuma giden taraflardan birini de arza 
çalışacağım; eğitim çalışmaları fevkaladedir. Ben di
yebilirim ki, - Millî eğitimcilerimiz alınmasın, diğer 
kuruluşlarımıza da bir nazire olsun diye arz edece
ğim - Tapu Kadastronun başarısı, kendi elemanını 
kendi yetiştirmesi olayında yatar. İyice dikkat edilir
se, bu başarıda bunun fevkalade yeri vardır. 

Tapulama kursunda halen eğitim görenler 405, 
mezun olanlar 6 417; meslek lisesinde halen eğitim 
görenler 277, mezun olanlar 3 834; memur tekamül 
kursunda halen eğitim görenler 93, eğitime çağrılacak
lar 100, mezun olanlar 1 728; meslek yüksekokulun
da halen eğitim görenler 78, mezun olanlar 248; şef, 
kontrol memuru gibi görevliler için kısa süreli kurs
lar için eğitime çağrılacaklar 200, mezun olanlar 176; 
eşdeğer kursta eğitime çağrılacak olanların sayısı 
1 200*dür. Toplam, halen eğitim görenler 853, eğitime 
çağrılacaklar 1 500, mezun olanlar 12 403'tür. 

Tapu Kadastro Meslek Lisesi, İngilizce eğitime baş
lamıştır. Eğitimde bilgisayar egtimine yer verilmiştir, 
1 000 kişilik yatılı öğrenci kapasiteli okul geçen yıl 
eğitime açılmıştır. Hizmet içi ve öncesi eğitime önem 
verilmekte, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, kendi 
elemanını kendi yetiştirmektedir. 

Bir hususa da işaret etmek isterim : İngilizce eği
tim gören ve tüm mesleklerden yetişenlere karşılık, 
bence eski ve ecdadımızdan kalan sliyakat türü dahil, 
eski Türkçe yazılmış eserleri de çözebilecek eleman
ları, Tapu Kadastro kendi şartlan içerisinde yetiştir
melidir. Aksi takdirde üniversiteler de bu işe el atma-
mışsa, ileride bu vesaik, maalesef dışarıdan getirile
cek elemanlara yaptırılacaktır. Bence başarısının bir 
sdbebi de, eğitimdeki isalbetli çalışmalarıdır. 

İş basitleştirmede, dilekçesiz müracaat sistemi ge
tirilmiştir. Bu, Anavatan Partisinin temel politikala
rından biridir; vatandaşa kolaylık. Tapu işlemlerinde 
iş takipçiliğine ve aracılığına son verilmiştir. Giden
ler görürler, eskiden girdiğiniz zaman kuyruklarda 
adam bekler, şahit bulmak için de para verirdiniz. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Şimdi daha fazla ya
pılmaktadır; daha dün gittim. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Siz tapuyu bıra
kın, kadastrodan bahsedin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Zorun
lu haller dışında akit şahitliği kaldırılmıştır. Paralı şa
hitler doğmuştu, yoktur. Emlak Vergisi ilişiği kesilme
den işlemler yapılarak, iş sahibine kolaylık getiril-
•miştir. 

Tapu harçları, Ziraat Bankası eliyle tahsil ettirile
rek vatandaşa büyük kolaylık sağlanmıştır. 

Veraset ve İntikal Vergisi aranmaksızın intikal iş
lemlerinin yapılması sağlanmıştır. 

Konut, tarım, sanayi, turizm, esnaf ve sanatkâr
lara bankalarca verilen kredi ipoteklerinde akit yapma 
zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Müdürlük sayısı, işleri karşılayacak kadar artı
rılmıştır. Başvuru fişi doldurarak, işlemlerde otokont-
rol sağlanmıştır. Bilgisayar destekli, malsabJbi sicilinin 
tutulması"-pilot çalışmasına başlanmıştır. Vatandaşla
rın yapacakları tapu işlemlerini kolaylıkla öğrenme
leri için, tapu dairelerine açıklamalar asılmıştır. Uy
gulama imkânı kalmayan kadastro paftalarının yeni
lenmesi imkânı getirilmiştir. 83 formun analizi yapıl
mış, 26 form yeniden düzenlenmiş, tasarruf ve standart 
sağlanmıştır. Bütçe- çalışmaları ve stok kontrolü Elek
tronik Bilgi işlem Merkezince değerlendirilmeye baş
lanmıştır. 

Evet, GAP Projesine baktığımızda, hükümetin sü
ratli yapımına, süratli imkân sağlamak gibi bir başa
rı gösterilmiş, Güneydoğu Anadolu Projesi içerisinde, 
özellikle kamulaştırma alanlarında, kadastro hizmet
lerine öncelik verilmiş; Karakaya Barajı sahası ile 
Harran Ovası'ndaJki çalışmaların tümü bitirilmiştir. 
Urfalılara müjdelerim. 

Halen yapımına yeni başlanılan Kralkızı Barajı 
sahasındaki 7 köyün tamamı, Atatürk Barajındaki 27 
köyün de 23*ünün henüz kadastro çalışmalarına baş
lanmış, Dicle Baraj sahasındaki 23 köyün 13'ünde ka
dastro çalışmaları tamamlanmıştır. Atatürk Barajı sa
hasındaki 4, Dicle Baraj sahasındaki 10 ve inşaatına 
henüz başlanmamış Batman Barajı sahasındaki 11 
köyde çalışmalar programlanmıştır. Bütün büyük pro
jelerde olduğu gibi, GAP'ta kadastro çalışmaları plan
lanan zamandan daha evvel bitirilecektir kanaatinde
yim. 

Muhterem milletvekilleri, orman içinde olan köy
lerimizin durumu hepinizin malumudur. Onbinlerce 
köylü mahkeme kapılarında âdeta sürünmektedir. Ye
ni çıkarılan Orman Kanunu, bu sorunu kökten çöz
meyi amaçlamaktadır. Mesele, genel müdürlüğün, Ta-
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rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile tam bir muta- I 
bakat ve işbirliği yapmasına bağlıdır kanaatindeyiz. 
Böylece, orman hudutları tam tespit edilir, köylü ken- j 
di kültür arazisini kullanır, çift yönlü bir rahatlama 
ve ekonomimize katkı sağlamış olur. Bu hususta hiç
bir fedakârlıktan kaçınılmamasını tavsiye ederim. 

Tapu Kadastro teş'kilatına yılda ortalama olarak 
8 milyon vatandaş müracaat etmektedir. Bunun neti
cesi olarak da bütçeye 100 milyar liralık bir gelir sağ
lanmaktadır. Bire karşı dört gelir; hem bütçeye iyi 
bir katkı olmakta, hem de vatandaş bu parayı işi gö
rüldüğü için seve seve vermektedir. 

1985 - 1986 yılı bütçeleri üzerinde Sayın Selim Ko-
çaker ve Sayın Hayrettin Elmas'ın grubumuz adına 
yaptıkları vukuflu konuşmalarına iştirak ettiğimi de 
belirtirim. Beni, geniş bir çalışma ve uzun bir konuş
madan kurtardıkları için, kendilerine teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. I 

İş hacminde büyük artış olan kurum, personel yö
nünden takviye edilmelidir. Bilgisayar destekli otomas
yon çalışmalarının genel müdürlük hizmetlerinde yay
gınlaştırılması uygun olacaktır. Arazi tazminatları gü
nün şartlarına göre yetersiz kaldığından, mutlak suret
te artırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ihtilaflı araziyi tapuya bağlar
ken, ihtilafları gülen bir yüzle, güven vererek halle- [ 
den; dağ, tepe, soğuk, sıcak, gece ve gündüz deme
den, tatil ve mesai tanımayan Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü mensuplarını yüce huzurunuzda tebrik ve 
takdir etmeden geçemeyeceğim. Zor şartları tanıma
yan, görevini severek yapan bu fedakâr kadronun ba
şarılarının devamını diler, 1987 yılı bütçesinin genel 
müdürlüğe ve sayın bakanlığa hayırlı olmasını diler, 
yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla grubum ve şahsım 
adına selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arfcukarslan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Metin Üstünel; buyurunuz efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1987 Ma
lî Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi I 
üzerinde SHP Gruibu adına görüşlerimi belirtmek üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan ön
ce Yüce Meclise saygılar sunarım. I 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde harita, kadastro 
sektörü; harita ve kadastro, imar uygulama ve tapu I 
sücil hizmetleriyle, taşınmaz mallara ilişkin her türlü | 
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harita, plan, proje, tasarım, yapım ve uygulama altlığı 
oluşturulması açısından planlı bir kalkınma ile dengeli 
bir gelişmenin temelini oluşturan unsurlardan biri
sidir. 

Harita, tapu kadastro sektörünün sağlıklı bir ya
pıya kavuşmaması ve faaliyetlerini etkileyecek olan 
yasal, kurumsal düzenlemelerinin gerçekleştirilememe-
sinin yarattığı olumsuzluklar, günden güne artmakta
dır. Taşınmaz mal mülkiyeti, tapu sicil düzeninin ku
rulması ve işletilmesi, imar planlarının yapılması ve * 
uygulanması, toprağa bağlı olan anlaşmazlıkların çö
zülmesi, vergi adaletinin sağlanması, yatırımların en 
verimli bir şekilde planlanması; yol, elektrik, su, ba
raj, sulama, kurutma, çevre düzenleme, turizm, en
düstri ve bunlar gibi, mühendislik proje ve uygula
ma hizmetlerinden temel altlık oluşturan böylesi bir 
sektörün ve örgütsel yapısının yetersizlikleri ve aç
mazları büyük sorunlar yaratmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin 1987 yılı için 
öngördüğü hedefler irdelendiğinde görülecektir ki, so
runun çözümü 2 000 yılları sonrasına ertelenmiştir. 

Ülkemizde, harita, tapu, kadastro sektörüne iliş
kin veriler sağlıklı değildir ve istatistikler bilimsel, 
özenli bir araştırma ürünü olarak saptanmamıştır. Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planında köy kadastrosu 
konusu arazilerin, 560 bin kilometrekare olduğu belir
tilirken; bu rakam, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında 410 bin kilometrekareye düşmüş görülmekte
dir. Yine, şehir kadastrosuna ilişkin, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında 3,5 milyon parsel bulunduğu tah
min edilirken, Beşlinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
bu rakam 5 milyona çıkarılmıştır. 

1936 yılında kurulan Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünce, ülkemizin böylesine önemli sorunlarından 
birisine eğilinmemiş olmasına karşın; 1968 yılına ka-. 
dar, köy kadastrosunun, 16 yıllık süresinde ancak yüz
de 14 ve şehir kadastrosunun ise, 30 yılda ancak yüz
de 30'u tamamlanabilmiş; aradan geçen 18 yılda ise, 
bu rakam 1986 yılı itibariyle köy kadastrosunda an
cak yüzde 52,2'ye, şehir kadastrosunda ise ancak yüz
de 56,9'a çıkarılabilmiştir. Böylece ülkemiz, Cumhu
riyet döneminin başlangıcından bugüne kadar kuru
luş kadastrosunu tamamlamak bir yana, yarısını an
cak bitirebilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, kalkınma planla
rında öngörülen hedeflerin sürekli gerisinde kalmak
ta ve Avrupa ülkeleri arasında, kuruluş kadastrosunu 
bile tamamlayamayan tek ülke durumuna düşmek ta-
lihsizliğiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Eldeki ola-
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nakları dahi kullanamayan özal İktidarı devam etti
ği sürece, sorunları çözmek olanaksızdır. 

Ülkemizde değişik amaçlı haritalar, çeşitli kurum
larca üretilmektedir. Dunlardan 1945 yılında kurulan 
İller Bankası Genel Müdürlüğünce üretilen ve mülki
yet durumu dikkate alınmayan topograıfik harita ya
pımında önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen; 
ayni yerlere ait kadastro haritaılanyla ölçek ve koor
dinat farklılıklarının bulunması nedeniyle, bağlantı 
kurmakta güçlükler doğmaktadır. Ülkemizde, 1 703 
şehir ve kasabanın, günümüze kadar yüzde 53'üne ya
kınının yapılabildiği ve buralarda ayrıca kadastro ça
lışmalarının yapıldığı, ya da devam ettiği düşünülür
se, kaynak israfının devamlı sürdüğü görülmektedir. 
Ayrıca, haritaların, yapımı ve planlama çalışmaları 
arasında geçen uzun süreler içerisinde oluşan düzen
siz yapılaşmalar, imar planı uygulamalarını güçleştir
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, kırsal ve kentsel alanlar
da haritalar, tek elden ve standart topograf ik kadast
ro! olarak yapılmalıdır. Ülkemizde, her türlü proje 
ve teknik hizmetlerin tasarımı, yapımı ve uygulama--
larında gerekli olan 1/5 000 ölçekli standart topogra-
fik kadastro! harita yapımı, 203 sayılı yasayla yalnızca 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel 
Komutanlığına verilmiştir. 780 bin kilometrekarelik 
ülke yüzölçümünün 500 bin kilo'metrekarelik kısmın
da 1/5 000 ölçekli çalışma yapılabileceği, beş yıllık 
kalkınma planlarında belirtilmektedir. Bugüne kadar, 
ülkemizin, 31 yıllık süre içerisinde 255 393 kilomet
rekarelik kısmında; yani yüzde 51'lik bir oranda bu 
çalışma bitirilebilmişıtJir. Harita, kadastro hizmetleri
ne ve sektörüne dinamik yapı kazandıran yaşatma ve 
yenileme çalışmalarının yapılmamış olması nedeniyle, 
ülke çapında yaklaşık 1/3'ü eskiyen kadastro harita
larının, teknik açıdan kullanılabilirliğini yitirmesine 
karşın, hâlâ hukuksal değer taşımaya devam etmesi, 
gerçeği gündeme getirmektedir. 

Bugünkü yöntemlerle personel, araç ve gereç kapa-
siteleriyle kadastro çalışmalarının 2 000 yılına kadar 
bitirilemeyeceği gerçeğinin yanı sıra, her 10, ya da 
20 yılda bir yenileme çalışmalarının gerçekleştirile-
memesinin daha önce yapılan haritaların teknik ola
rak kullanılmasını da olumsuzlaştıracağı söylenebi
lir. Çünkü, teknik olarak her yıl, her 10 yılda bir ya
pılan haritaların güncelleşt/irilmesi zorunludur. Aksi 
halde, yapılan haritaların arazilerdeki değişiklikleri 
içermemesi, sosyal ve ekonomik olumsuzluklar yara
tacağı da bir gerçektir. 

Değerli milletvekili arkadaşiarım, biraz önce ANAP 
sözcüsü arkadaşımız sevindirici bazı çalışmalar yapıl
dığını ve aynı zamanda tapulamanın ve tapu kadastro 
çalışmalarının yüzde 50'lere ulaştığını söyleyerek, bu
nun sevindirici olduğunu beyan ettiler. Değerli arka
daşlarım, bugün Avrupa'da Almanya, İsviçre, Fran
sa, İtalya gibi ülkeler tapu kadastro işlemlerini çok
tan bitirmişler, hatta güncelleşmeye dahi dönmüşler
dir. Bunu belirtmek isterim. 

Ülkemizde tüm harita yapımına temel oluşturan 
toplam 200 bin adet nirengi ve nivelman noktalarının 
1/3'ü tahrip olmuşjtur. Kadastro planlarının temelini 
oluşturan nirengi ve poligon noktaları, büyük ölçüde 
tahrip edilmiş olmaları nedeniyle, kadastro paftala
rının önemli bir bölümü teknik niteliklerini yitirmiş 
duruma gelmiştir. 1960'lı yıllardan önce yapılan gra
fik harita yöntemiyle üretilen kadastro paftalarının 
uygulanan yapım yöntemi ve malzemesinin yetersiz
liği nedeniyle, kullanılması uygulamalarda önemli sa
kıncalar ve sorunlar doğurmaktadır. Toplumun sosyal 
ve ekonomik sorunlarıyla, Türkiye'de toprak - insan 
ilişkilerinin yönetim ve düzenlenmesi açısından, ha
rita ve kadastro faaliyetlerindeki karmaşanın, en kı
sa sürede sağlıklı bir biçimde çözüme kavuşturulması 
gerekmeiktedir. Harita, tapu kadastro hizmetlerinin 
etkinliğini artıracak örgütsel ve yasal düzenlemele
rin ivedilikle yapılması zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, bundan bir yıl önce 1986 yı
lı bütçe görüşmeleri sırasında, HAKAR projesi ola
rak adlandırılan, Harita Kadastro Reform Projesiyle 
bu sorunların çözülebileceği, bu kürsüden Devlet Ba
kanı Sayın Tınaz Titiz tarafından ifade edilmişti. TÜ
BİTAK koordinatörlüğünde ve çeşitli üniversitelerle, 
kamu kurumlarında çalışanlardan oluşturulan ve beş 
ayrı çalışma grubu olarak, 1985 yılında başlatılan HA
KAR Projesinin - Sayın Bakanın ifadesiyle - 1986 yı
lı Mayıs ayında uygulamaya konulabileceği belirtil
mişti. Ben şimdi burada Sayın Bakanımıza sormak is
tiyorum, bu proje nerededir? 1987 yılına girmemize 
karşın, neden ortalıkta görünmemektedir? Bu proje 
hasır altı edilmiştir. Bu projenin temel esprisi, ülke
mizde-harita ve kadastro hizmetlerinin tamamlanma
sı değil, özel sektöre yeni iş sahaları açılmasına yö
neliktir, Dolayısıyla amacı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün yönetsel, yasal, parasal etkinliğini ve 
yapısını gereksinimlerine göre yeniden düzenlemek 
değil, özel sektör tarafından yapılacak harita hizmet
lerini kontrol edip, denetleyen müşavir kurum nite
liğine dönüştürmektir. 
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Sayın milletvekilleri, bir yıl önce Sayın Bakan bu
nu, «Gerek: haritaların ilk tesisinde, gerek omdan son
raki güncelleşme çalışmalarında, özel sektörün tüm 
kapasitelerinden yararlanmak niyetindeyiz. Vatanda
şın serbest rekabet ilkelerine göre yapacağı işlere dev
letin ayrıca rakip duruma gelmemesi, devletin ancak 
bunları koordone edecek bir atmosfer yaratması, gerek 
bu konuda gerekse diğer konulardaki hükümet felse-
femizdir, parti kuruluş felsefemizdir» sözleriyle net 
olarak ifade etmişlerdir. TÜBİTAK tarafından hazır
lanan HAKAR Projesinde Harita Kadastro Genel Mü
dürlüğü, Tapu Genel Müdürlüğü gibi düzenlemeler 
öngörülmekte ve bu genel müdürlükler tarafından 
tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi de belirtilmekte idi. 
Bu yorumuyla proje, hükümetin felsefesine uygun 
olmadığından rafa kaldırılmış ve hükümetin felsefe
cine uygun olarak HAKAR'la ilişkili olmayan teşeb
büsler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü içinde 
başlatılmıştır. Bunlar, hükümetin her alanda olduğu 
gibi, harita, tapu ve kadastro sektörüne ilişkin al
datmacasından başka bir şey değildir. 

Harita ve kadastro çalışmalarına ülkemizin büyük 
bir gereksinimi vardır. Partimiz SHP olarak bu ko
nuya büyük bir önem veriyoruz. Özal İktidarının ka
mu kaynaklarını iç ve dış sermaye çevrelerine peş
keş çekmeye çalıştığı ve hiçbir fizibilite olmadan sekiz 
yılda kadastro çalışmalarının bitirileceği ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, sanki her şey yasallaşmış gibi 
ifadelerle soruna yaklaşımlarını gayri ciddî buluyoruz. 
SHP iktidarında böyle davranışlar terk edilecektir. 

AHMET ÖZKAN (Çankırı) — Olur, olur; gelin
ce... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Olacak, ola
cak; geleceğiz inşallah. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Hayal ha
yal... 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Hayali sizler 
yapın da biz devam edelim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Özal'ın ağzından dü
şürmediği, bir taraftan «İcraatın İçinden» diğer yan
dan ise basın toplantısında, mimarı olduğunu öngöre
rek söylediği Güneydoğu Anadolu Projesinin kapsa
mında kalan yerlerin kadastro çalışmalarının hangi 
aşamada olduğuna da biraz değinmek istiyorum. 

Ülkemizin en büyük projelerinden birisi olan GAP 
Projesi kapsamı içerisinde bulunan illerde, toprak re
formu nedeniyle, köy kadastrosu tamamlanan Urfa 
İlinin dışında - biraz önce Sayın Artükarslan yüzde 
50*<ye ulaştık diyerek sevindiğini belirtti ve buradan Ur-

fahlara selam söyledi; fakat değerli arkadaşlarım o 
çok önceden yapılmıştı - Gaziantep, Diyarbakır, Adı
yaman, Mardin ve Siirt illerinde şehir ve köy kadast
rolarının yine ancak yüzde 50 dolayındaki kısmı bi-
tirilebilmiştir. Büyüklü, küçüklü birçok barajın yanın
da, yüzlerce kilometre uzunluğundaki sulama kanal
larının yapım sahalarının kamulaştırılması, kadastro 
işlemleri yapılmadan nasıl gerçekleştireceklerdir? Ka
dastro çalışmaları yapılmadan, meydana gelecek nü
fus patlaması karşısında, mevcut ve yeni oluşturula
cak yerleşim yerlerinin planlanması nasıl yapılacak
tır? Bunların yanında, geniş çapta bölgenin kadastrosu 
yapılmadığı için, birçok altyapı çalışmalarının gerçek
leşmeyeceği ortadadır. Kısaca, tüm ülkemizde olduğu 
gibi, GAP kapsamında kalan köy ve kentlerin kadast
ro çalışmaları yapılmadığından, kesinlikle projenin 
gerçekleşemeyeceği endişesini taşımaktayım. Hükü
metin bu konuda yaptığı çalışmalarını plansız ve prog
ramsız yiirütJtüğü açıkça ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde Özal İktidarının 
işbaşında olduğu üç yıllık süre içinde, daha da yoğun
laşan gelir adaletsizliğinin, toprak spekülasyonunun, 
İşsizliğin bir sonucu olarak, özellikle büyük kentlerde 
sayıları birbuçuk milyona ulaşan gecekondular ve bu
ralarda yaşayan vatandaşlarımızın durumu içler acı
sıdır. özal Hükümetinin, buralarda yaşayan yurttaşla
ra oy deposu olarak bakma mantığı değişmemekte; iş 
aramak, ekmek aramak için kentlerde yoğunlaşan ve 
gecekondularda yaşayanlara yönelik sosyal politika
lar terk edilerek, geçici çözümler peşinde koşulmak
tadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi, dünyada 
eşi ve benzeri görülmeyen bir uygulamayı, insanları
mızın onurlarını ve kişiliklerini hiçe sayarak gerçek
leştiren özal İktidarının, İmar Affı olarak bilinen 
2981 sayılı Yasasıdır. Bilindiği üzere 2981 sayılı İmar 
Affı Yasası tümüyle bir seçim yatırımına dönüşmüş, 
sonuç olarak tam bir fiyasko ve vatandaşlar arasın
da büyük karmaşa oluşturarak, ileride giderilmesi 
mümkün olamayacak hukuksal sorunlar doğurmuştur. 
Yıllarca hafızalardan silinemeyecek ve ibretle anıla
cak olan böyle bir yasa, göç ettikleri yerlerden, başı
nı sokabilecek bir sundurma arayışı içinde olan bu 
insanların tepesine, Demokles'in kılıcı gibi, Sayın özal 
Hükümeti tarafından yerleştirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 2981 sayılı Yasa ile bugü
ne değin çıkarılan gecekondu affı yasalarının sayısı 
10*a ulaşmıştır. Çıkarılan her af yasası ile «Bunun son 
af olduğu ve daha sonraki uygulamalar için örnek oluş
turamayacağının» belirtilmesine karşın, ülkemizde ne 
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gecekondu sorunu çözülebilmiş, ne de sağlıklı bir kent
leşme olayı gerçekleşebilmiştir. İcra planlarında, «Kent 
arazileri üzerinde yapılan spekülasyonları önlemek 
amacı ile kentlerin gelişme alanlarının imar planları, 
belediyelerin öncülüğünde nitelikli ve riicelikli bakım
dan yeterli arsa oluşturulabilecek biçimde düzenlene
cektir» hükmüne karşın, toprak ve kıyı yağmalanma
sı ülkemizde büyük bir hızla devam etmektedir. 2981 
sayılı İmar Affı Yasası ile kaçak yapılar, gecekon
dular ve hisseli araziler için yapılmış özel parselas
yon planları hakkında uygulanacak başvuru, tespit, 
değerlendirme, uygulama yetkileri yasa ile oluşturulan 
yeminli özel teknik bürolara verilmiş; ancak yapılacak 
işler için vatandaştan alınacak ücret konusu, bürolar
la yapılacak pazarlığa bırakılarak, vatandaşın mağdur 
duruma düşürülmesi - âdeta yasa ile - gerçekleştirilmiş
tir. Bu durumu önleyici önlemler ise, hem çok geç 
alınmış hem de yetersiz kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çok az miktarda dağıtılan ve 
hukukî dayanağı olmayan tapu tahsis belgelerinin ve
rilmesiyle ilgili çalışmalarla, teknik güç boşa israf 
olunmuş, gecekonducu vatandaşın parası boşa har
canmış, tapuya dönüşmes'ı mümkün olmayan yerler 
için verilen ve verilmek istenen tapu tahsis belgeleri, 
bugün tarihe karışan ve hiçbir şekilde denetlenmesi 
mümkün olmayan yeminli özel teknik bürolarla gece
konducu vatandaş arasında sürtüşmeye yol açmış, 
huzursuzluklar doğurmuş, yeni hukukî sorunlar ya
ratmıştır. Ayrıca, teknik elemanların meslek ahlâk 
ve disiplinlerinin bozulmasına da yol açmıştır. İleri
de, düzeltilmesi olanaksız hataların doğması, bu yasa 
ile gerçekleştirilmiştir. Yasa ile öngörülen yeminli özel 
teknik bürolar ve çeşitli kamu kurumları arasındaki 
koordinasyon yürütülememiş; böylece işin sonuçlan
dırılmasının bir koordinasyon sorunu değil, yeni bir 
anlayış ve düzen sorunu olduğu anlaşılmıştır. 

1985 ve 1986 yıllarında, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün araç, gereç ve personel gücünün bir 
kısmı imar affı çalışmalarına kaydırıldığından, köy
lerde 1984 yılında 7 838 kilometre taşınmazın kadast
rosu yapılmışken, bu miktar 1985 yılında 5 687 ki
lometreye düşmüştür. 1986 yılında ise, bu miktarın 
daha da aşağıya düşeceğini tahmin etmek güç de-

1 ğildir. 
Sayın milletvekilleri, gecekonduya tapu tahsis bel

geleri vermek, ne kadar çözüm değilse, sorunun zor
layıcı yöntemler kullanarak ve gecekondu yıkarak çö
zülebileceğine inanmak da o kadar yanlıştır. Hükü
met, insanlıkla bağdaşmayan bir tutumla, tapu tah

sis belgelerini alan gecekondu sahiplerinin üzerleri
ne evlerini yıkarak, körpe yavruların ölmelerine ne
den olmuştur. İnsafsız bir düzenin acımasız dozerleri 
yalnızca insanların mütevazi gecekondularını yık
makla kalmamış, ayrıca siyasette dürüstlüğü, insancıl
lığı, söz güvenirliğini de yerle bir etmiştir. 

Şu halde, yapılması, gereken, sorunun temelinde 
yatan az gelişmişlik, gelir dağılımındaki bozukluk, 
toprak spekülasyonu ve işsizlik gibi kalkınma konu
larına eğilerek, akılcı ve çağdaş çözümler aramak
tır. 

Gecekonducunun enerjisini, olanaklarını ve çaba
larını bir yöne çevirmek, değerlendirmek, en geçerli 
ve kalıcı bir yaklaşımdır. Kamunun öncülüğünde, be
lediyenin desteğinde, her türlü kentsel altyapı ve be
lediye işgörüleriyle donatılmış bulunan yerleşme alan
larında, dar gelirli yurttaşa arsa, kredi, proje, araç 
ve gereç ve bunlar gibi kolaylıklar sağlayarak; gece
kondu yerine, daha nitelikli, daha ucuza mal olan 
konutlar üretmek olanaklıdır. 

Sayın milletvekilleri, 2981 sayılı İmar Affı Yasası 
ile gecekonducu vatandaşların aldıkları ve hukuksal 
dayanağı olmayan tapu tahsis belgeleri için yapılan 
teknik işlemlerden röperli krokilerin araziye uyma
dığı, gerçekle olan bağının tartışma götüreceği bilin
mekle birlikte, belediyelerce yine aynı bölgelere ait 
ihale suretiyle yaptırılan ve hâlâ devam eden imar 
ıslah planı çalışmaları ile kamu kaynakları tekrar 
harcanmaktadır. Değerli milletvekilleri, aynı yerlerin, 
kamuca haritası yapılacaksa, vatandaşa neden tapu 
tahsis belgesi için yeminli özel teknik bürolara para 
ödettirilmiştir? Gecekonduların, yasak konulan tarih
ten önce yapılıp yapılmadığını tespit için, uçakla fo
toğrafının çekilmesi prensibine dayanan, hava fo-
togrametrisi ile... 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, 4 dakikanız kalmış
tır efendim, buna göre toparlamanızı rica ediyorum. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Oysa, hükümet yalnızca Ankara'nın Mamak İl
çesinde yapılan bu uygulamayı, sanki tüm Türkiye' 
de yapmışçasına davranmakta ve gene kandırmaca 
propaganda yollarına başvurmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, harita, tapu, kadastro sektörü, 
mevcut bilgi, beceri, deneyim ve teknik insan gücü 
birikiminin, ülke gereksinmeleri göz önünde tutul
mak kaydıyla, ülkemizin bu alanına ilişkin sorunla
rını çözerek, darboğazları aşabilecek ve kalkınma 
yolunda büyük atılımlar yapabilecek güçtedir. Bu 
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amaçla, harita, kadastro imar uygulamaları ile tapu 
sicil hizmetlerine yönelik yapım, yenileme çalışma
larının bir bütünlük içinde ve etkin bir şekilde yü
rütülmesi, sivil amaçlı temel harita üretim hizmet
lerinin tek elden yapılması zorunludur. Teknik insan 
gücü ve kaynak israfına neden olmayacak bir idare 
teknik yapılanma, aynı yerlere ait benzer amaçlı mü
kerrer harita yapımını önleyecek çok amaçlı harita 
üretiminin sağlanması gereklidir. 

Harita, tapu kadastro sektörüne ilişkin araştırma 
ve geliştirme çalışmalarına yeterince ağırlık verilme
si, üniversiteler ve uygulayıcı kurumlar arasında ge
rekli işbirliğinin sağlanması ile üretici ve uygulayıcı 
kurumlar arasında gerekli koordinasyonun gerçek
leşmesi zorunludur. Ülkemizdeki harita koordinasyon 
sistemi, bilimsel ve teknik gelişmelere uygun çağdaş 
teknoloji kullanımı ve yöntemlerinin uygulanmasını 
gerektirmekte ve insan gücünün eğitimini zorunlu kıl
maktadır. 

Kentsel, kırsal ve ormanlık bölgelerde sürdürülen, 
köy ve şehir kadastrosu ile orman kadastrosu çalış
malarında farklı uygulamaları ortadan kaldırarak, 
hizmet birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği
nin sağlanmasını üstlenecek harita, kadastro, imar 
uygulama ve tapu sicil birimlerinden oluşacak döner 
sermayeli ve katma bütçeli üst düzeyde merkezî bir 
kurum oluşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce, 
hükümetin, çıkarmak için büyük ısrar gösterdiği ve 
kamuoyunca «yabancılara mülk satışı» diye bilinen 
yasa hakkında da bir-iki cümle söylemeden geçeme
yeceğim. Bu tasarının Anayasaya aykırı olduğu, baş
tan beri biliniyordu; ancak hükümet bu tasarıyı iki 
kez yasallaştırarak, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli 
iptal kararı yayınlanıncaya değin Anayasaya aykırı 
olarak bir avuç Arap şeyhine toprak satışı yapmıştır, 
Anayasayı göz göre göre çiğnemiştir. Amaç; kendi
lerine vaatte bulundukları bir avuç şeyhin gönlünü 
almak, gönlünü yapmaktı. Bu yasa nedeniyle milli
yetçi geçinen ANAP iktidarının, ülke topraklarının 
Anayasaya aykırı bir biçimde satışına cesaret edecek 
ölçüde milliyetçiliği de sadece bir siyasal slogan ola
rak kullandığı ortaya çıkmıştır; bunu halkımız da 
anlamış görünmektedir. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Onun için 
daima ANAP'a oy veriyor. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Gelecekte gü
zel rey verirler zaten. 
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Değerli arkadaşlarım, toplumun yararına hiçbir 
yasa buradan çıkarılmamıştır, geçmemiştir. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz aşmıştır, to
parlayınız ve aşağıdan söz atmalara cevap vermeyiniz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Devam edin efendim. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Toplumun çı

karına yarayan yasalar çıkmamıştır değerli arkadaş
larım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Üstünel. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, sorunların özel İktidarınca çözülemeyeceği 
apaçık ortadadır. SHP, harita ve tapu kadastro sek
törünün sorunlarına kökten çözüm getirecek ve ül
kemizin bu kanayan yarasına gereken önemi vere
cektir. 

Konuşmamı burada bitirirken yüce Meclise say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(istanbul) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Bütçesinin 
takdimi sebebiyle bazı açıklamalar yapmak ve bu 
arada değerli grup sözcülerinin getirmiş oldukları 
temenni ya da eleştirilere, çok kısa olmak üzere bazı 
cevaplar arz etmek "istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, toprak - insan ilişkileri, 
memleketimizde her gün daha çok önem kazanmak
tadır; bunu, bütün konuşan kıymetli arkadaşlarım 
kabul ettiler. Bunun sonucu olarak da, Tapu Kadast
ro Genel Müdürlüğünün hizmetlerinde önemli mik
tarda artışlar olmuştur ve bundan sonra da zanne
diyorum ki, bu artış devam edecektir. Eğer bir - iki 
rakamla bu hizmet hacmini özetlemek gerekirse : 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz yılda ortalama 
sekiz milyon vatandaşla muhatap olmakta, iki mil
yonu geçen tapu işlemi ve bir milyona yakın da 
parselle ilgili iş yapmakta, devlet bütçesine yaklaşık 
100 milyar Türk Lirası civarında gelir sağlamaktadır. 

Büyüklük itibariyle 12 bölge kuruluşu, 730 tapu 
sicil müdürlüğü ve 300 kadar da kadastro müdürlüğü 
200 kadastro şefliği ve merkez teşkilatıyla yurdun her 
tarafında görev yapan, aşağı yukarı Türkiye'nin en 
geniş organizasyonu, kuruluşu durumundadır. Bu ra
kamları vermekteki amacımı biraz sonra arz etmek 
istiyorum, özellikle, binek arabası konusunda bir is
raf olduğu arkadaşlarım tarafından belirtildi; duru-
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mun öyle olmadığını, yapılan işin hacminin son de
rece geniş olduğunu vurgulamak için bu rakamları 
vermiş bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile ilgili Doğru Yol Partisi ve SHP sözcüsü 
arkadaşlarımın eleştirileri oldu; tabiî iki, bu eleşti
rilerin içinden dikkate alacağımız, mutlaka bizim için 
çok yararlı olacak olanlar var. Ancak, sizlere arz 
etmek istediğim husus, geçen sene aşağı yukarı aynı 
zamanlarda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesinin üzerinde gerekli açıklamaları yaparken ver
diğim bir söze aittir. O da, Harita Kadastro Reform 
Projesi uzun adıyla ve HAKAR kısa adıyla bilinen 
projenin bu sene ne durumda olduğudur. Bu konuda 
sizlere bilgi arz etmek istiyorum : 

Kıymetli arkadaşlarım, bugünkü tempoyla veya 
bugüne kadarki tempoyla çlaışıldığı takdirde, mem
leket kadastrosunun yüzde yüz bitirilmesi için gerekli 
süre 20-25 yıl gibi görünmektedir ve dolayısıyla kıy
metli arkadaşımın söylediği «2000 yılına sarkacak
tır» sözü bu şartlar altında doğrudur. Ancak, mem
leketin kalkınması ve genel amaçlarımız için bu süre 
kabul edilebilecek bir süre değildir. Zaten bu süre 
kabul edilemediği için de, Anavatan iktidarı ile bir
likte bu bir reform projesi olarak ele alınmış ve ge
rekli incelemeler yapılmaya başlanmıştır. 

Konuşmamın sonunda şunu söylemek istiyordum; 
ama bu arada belirtmemde yarar var: Bütün cum
huriyet tarihi boyunca, ülke kadastrosunun ancak 
yüzde 50 küsurunun bitirilmiş olmasının sorumlulu
ğunu, herhalde şurada üç yıldır son derece süratli 
hizmet yapan Anavatan iktidarına yüklemek, en âzın
dan hakkaniyetli bir davranış değildir. Eğer burada 
eleştirilecek bir durum varsa, bu kadar uzun bir sü
re içinde -cumhuriyet tarihi içinde- bu işin niçin bu 
kadar yavaş yürüdüğünün analizini yapmayan geç
miş iktidarlara bulmak gerekir ki bizim hizmet fel
sefemizin içinde, geriyi eleştirmek değil, bundan son
ra ne yapacağımızı oturup konuşmak şiardır. Onun 
için, o kısma hiç değinmek istemiyorum; ama arka
daşlarımız, bu memleketin yüzde 5ü oranındaki ka
dastrosunun bitirilmiş olmasını, Anavatan iktidarının 
başarısızlığı olarak nitelendirdiler. Ben buna katiyen 
iştirak etmiyorum. 

Yeni hazırlanan reform projesinin içinde iki tane 
yasa tasarısı, ki, bunların hiçbir zaman yasalaştığı 
söylenmemiştir. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) r - Sayın Başkan, 
usul yönünden Sayın Bakana bir şey söylemek isti
yorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen. 
Devam edin Sayın Bakan. ' 
METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Tasarı, taslak 

olarak tutanağa geçiyor, düzeltmek istedim, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 

(Devamla) — Yapılmış olan reform projesinin içinde 
sadece yasa taslak veya tasarıları değil, onunla bir
likte kadastro hizmetlerinin yavaş yürümesine yol açan 
bir seri neden de analiz edilmiştir. Bu sürenin yaklaşık 
sekiz yıl içine indirilmesi; yani bugünkü tempoyla 
20 - 25 yıl sürecek olan kadastrolama çalışmalarının, 
yaklaşık sekiz yıla indirilmesi için - biraz evvel ar
kadaşlarımın bahsettiği gibi - TÜBİTAK koordinatör
lüğünde, üniversitelerin, meslek odalarının ve bu ko
nudaki profesyonel kuruluşların temsilcileriyle olduk
ça geniş tabanlı birkaç organ kurulmuştur. Bu organ
lar, yaklaşık bir yıl tam zamanlı çalışmadan sonra ge
rekli raporlarını hazırlayarak, bakanlığımıza tevdi et
mişlerdir. Bununla da yetinilmemiştir. Bu hazırlanan 
raporların bir çapraz kontrolü olması için, bir de, 
«Tapu Kadastro Hizmetinin Yavaş Yürümesinin Ne
denleri» adı altında ayrı bir analiz yapılmıştır. Amaç, 
iki ayrı grup tarafından hazırlanan raporların sonuç
larının, aynı olup olmadığını kontrol etmektir. Şu da 
ehemmiyetle görülmüştür ki, iki fafklı zamanda iki 
farklı grup tarafından hazırlanan raporlar, birbirine 
aşağı yukarı yüzde 100'e yakın bir uyum içinde üst 
üste gelmişlerdir. Bunun üzerine, işin «Aksiyon Pla
nı» dediğimiz uygulama planlamasına geçilmiş ve bu 
planlama da geçtiğimiz üç ay içinde bitirilmiştir. 
Yasa, taslak veya tasarılarının normal prosedürden 
geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine şevki 
ve bunun dışında bu tasarıların rücu ettiği 22 tane 
yönetmeliğin baştan hazırlanarak sonradan yıllarca 
hazırlanmamış durumda birtakım eksikliklere yol 
açmaması nedeniyle, yönetmelik taslakları da hazır
lanmıştır. Şu anda, mayıs ayında değil ama, eylül 
ayından bu yana, bahsettiğimiz projenin faaliyetleri 
uygulanmaya başlanılmıştır. 

Bunu şunun için arz ediyorum: Geçen yıl Meclis 
kürsüsünden, tarafımdan ifade edilen Harita Kadastro 
Reform Projesinin başlayacağı beyanı rafa kaldırıl
mış, ya da bu konuya dikkat gösteren kimselerin 
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dikkatlerini başka tarafa çekerek, bir sene süreyle de 
olsa, onları konudan uzak tutmak amacıyla değil, 
tam tersine, yaklaşık 60 yılda bir türlü bitirilememiş 
olan kadastro çalışmalarını, çok süratli bir tempo ile 
yürütebilmek için yapılmıştır. 

Özet olarak söylemek gerekirse: Bir rafa kaldırma 
söz konusu değildir, tam tersine büyük bir süratle uy
gulama söz konusudur. Ancak, projenin her faaliyeti
nin yapılışında, kamuoyuna belli bir bilgi verme faa
liyeti yapılmamaktadır. Belki de şu andaki so
nuçları itibariyle kamuoyunu çok yakından ilgilendir
mediği için; ama yasa konusuna geldiği zaman veya 
arazide uygulama aşamasına geldiği zaman, tabiî ki, 
bütün basın yayın organlarıyla, kitle iletişim araçla-
lanyla kamuoyuna duyurulacaktır. 

Projenin getirdiği teknik yeniliklerden bazı bilgi
ler vermek istiyorum: Bu proje ile, HAKAR Projesi 
ile, Harita Kadastro Bilgi Sistemi kurulması için ge
rekli 'bütün tasarının çalışması yapılmış, dizayn çalış
ması bitirilmiştir. Bütün kuruluşların ve özel sektörün 
harita ihtiyacını karşılamak üzere, bir bilgi bankasının 
teşekkül ettirilmesi için hazırlık bitirilmiştir. 

Bütün kurumların ihtiyacını karşılayacak tek tip 
harita üretilecektir. Böylece, mükerrer harita yapmak 
mecburiyeti ortadan kalkacaktır. 

Harita üretiminde teknoloji geliştirilecek ve bilgi
sayara dayalı sistemlerden, yazılım ve donanımından 
yararlanılarak dünyadaki gelişmeler izlenebilecek ve 
uygulamaya konulacaktır. Bunun için de gerekli sis
temler kurulmuştur. 

Yasaların imkân verdiği ölçüde ve en geniş ölçüde 
özel sektörden yararlanılacak ve gelişmesine yardımcı 
olunacaktır. Geçen sene buradaki 'beyanımda; doğru
dur, sayın SHP sözcüsü arkadaşım belirttiler. Ana
vatan Hükümetinin felsefesinin, vatandaşın yapabile
ceği işlerde onun karşısına çıkarak rakip olmak ol
madığını anca'k, onun 'bu işleri doğru yapabilmesi için 
gerekli atmosferi sağlamak olduğunu beyan ettim. 
Bu beyanımda hiç bir değişiklik olmaksızın şimdi tek
rarlıyorum. Nitekim, yeni proje içinde öngörülen sis
temde de bütün bu hizmetlerin, bütün kadastro hiz
metlerinin, kadastro personeli tarafından değil, müm
kün olan en geniş ölçüde, özel sektör tarafından ya
pılacağı öngörülmektedir. Bunun hiç bir şekilde özel 
sektöre bir kaynak transferi veya devlet eliyle özel 
sektörü zengin etmek değil, devletin, milletin işlerinin 
millet tarafından, onun yaratıcılığından yararlanılarak 
yapılması felsefesine uygun olduğunu belirtmek için 
söylüyorum. Bundan da katiyen çekinmiyorum, bu 

bizim hükümet etme felsefemizdir, parti olma felse-
femizdir; başka partilerin, başka tip iş yapma felse
feleri vardır, onlara da saygımız var ama, lütfen ar
kadaşlarımız da bizim felsefemize saygılı olsunlar. 

Bu arada, yurt içi ve yurt dışında üniversite ve 
diğer kurumlarla işbirliği yapılarak, harita ve kadast
ro üretimi hızlandırılacaktır. Özel sektörün yanısıra, 
bu tip kamu kuruluşlarında koordinasyon sağlana
caktır. 

Mevcut personelin eğitim düzeyinin günün tekno
lojisine uydurulması için çok yönlü çalışmalar var
dır. Bilindiği gibi, kadastro ve tapu mensupları, Ha
rita Kadastro Meslek Lisesi adını verdiğimiz kuru
luşun, kendine ait olan bir meslek lisesinde, yabancı 
dil ile birlikte, bir Anadolu lisesi kalitesinde ve hatta 
bir miktar da üzerinde eğitim yapılmaktadır. Bunun 
dışında bu sene başlatılmış bulunan, gene yabancı 
dilde olmak üzere, kurum içi personelinin yönetim 
konularında, management teknikleri konusunda eği
tilmesine başlanmıştır. 

Projenin getirdiği hukukî yeniliklere dokunmak 
istiyorum : Arkadaşlarımın çok haklı olarak eleş
tirdikleri bir konu var, şehirlerde ve köylerde ayrı 
ayrı tatbik edilen iki yasa var; şehirlerde 2613 sayılı 
Yasa ve köylerde 766 sayılı Yasa olmak üzere ayn 
ayrı tatbik edilmektedir. Bunlar, yeni tasarıda birleş
tirilerek bir Kadastro Kanun Tasarısı haline getiril
miştir. Bu tasarıda, vatandaşlarla orman ve Hazine 
arasındaki davaların en alt düzeye indirilmesi ve va
tandaşların haklarının teslimi için ilave hükümler ge
tirilmiştir. İhtilafların, kadastro komisyonlarında 
süratle ve yerinde çözümü sistemi benimsenmiştir. 
Kadastro davalarının süratle sonuçlandırılması için 
usule ve esasa yönelik yeni tedbirler düşünülmüştür. 
Emek ve masraf sarfı ile imar ve ihya edilen taşın
maz malların ihya edenler adına tescili ile millî eko
nomiye katkılarının sağlanması önerilmiştir. Bu öne
rinin son derece önemli olduğunu burada, altını çize
rek vurgulamak istiyorum. 

Kadastro hizmetlerinin süratle yerine getirilebil
mesi için döner sermaye ve/veya fon ihdası suretiyle 
malî kaynak sağlanması gene sistemin öngördüğü hu
suslardan bir tanesidir; arkadaşlarımın temenni ola
rak veya eleştiri olarak getirdiği hususlardan biri
siydi. 

Ayrıca, bu arada harita, kayıt ve belgelerin satı
şından da gelir temini gene proje içinde öngörülmüş
tür. 
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Tapusuz taşınmaz malların edinilmesinde, hakkın 
ispatı kolaylığı getirilerek Hazine ve şahıs arasında
ki ihtilafların azalması sağlanacaktır. Hepinizin ma
lumu olduğu üzere, şu anda muhtelif mahkemelerde 
bu yüzden devam eden davaların, büyük bir çoğun
luğunun kaynağı, kökeni budur. 

Muhterem arkadaşlarım. 1987 yılının ilk ayların
da, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki prosedürlerin 
hızlanarak yürürlüğe gireceğini tahmin ediyorum. 
Yüce Meclisin takdirine arz edilecektir; uygun gö
rüldüğü takdirde yasalaşacak ve ortaya konan eylem 
planı, aksiyon planı içindeki sırasına uygun olarak 
adım adım bu yasanın gerekleri yerine getirilecektir. 
Tabiî şunu hemen arz etmek istiyorum ki, mesele sa
dece yasa meselesi değildir; yasa meselesinin yanısı-
ra tapu kadastro meslek personelinin ücretlerinden 
tutunuz da, tapu kadastro camiasının tanıtılmasına 
varıncaya kadar, aşağı yukarı, 1 000'i mütecaviz faa
liyetlerin birbirine seri veya paralel bağlı olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. Takdir edeceğiniz gibi, 
son derece karmaşık bir projedir ve çok tarafı ilgi
lendirmektedir. Sadece tapu kadastro mensupları ta
rafından değil, Devletin ve bürokrasinin bütün kade
meleri tarafından da katkıda bulunulması gerekmek
tedir. Bu bakımdan, bunu da burada gururla ifade 
etmek istiyorum. 

Harita Kadastro Reform Projesinin dışında, genel 
müdürlüğümüz tarafından yürütülen projelerden bir 
tanesi de Çukurova Kentsel Kalkınma Projesidir. 
1984 yılı sonunda Devlet Planlama Teşkilatı koordi
natörlüğünde Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan ve is
kenderun şehirlerini kapsayan kentsel kalkınma pro
jesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje, Dünya Banka
sınca desteklenmektedir. Buradan, gelişmiş teknolojik 
donanım için 750 bin dolarlık kredi sağlanmıştır. Bil
gisayar destekli modern teçhizat, şu anda gelmeye 
başlamıştır. Halen bölgede, beş adet takviyeli kadast
ro müdürlüğü faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelik 
verilen 4 970 hektarlık alanda 201 629 parselin yeni
leme ve kadastrosu, programlanarak çalışmalar baş
latılmıştır. 

Kısaca, Güneydoğu Anadolu Projesine (GAP) de
ğinmek istiyorum : Adıyaman, Diyarbakır, Gazian
tep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa illerini içine alan ve top
lam alanı 74 bin kilometrekare olan Güneydoğu Ana
dolu Projesi içinde Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğüne çok büyük hizmet payı düşmektedir. GAP içe
risinde inşaatına başlanmış veya başlama aşamasında 
olan barajların, özellikle su toplama alanlarında ka-

mulaştırılacak arazilerin kadastrolarına öncelik veril
miştir. Atatürk, Karakaya, Kralkızı baraj sahalarıyla 
Harran Ovasında tüm çalışmalar bitirilmiştir. Şanlı
urfa İlinin tamamının tapulaması yapılmıştır. 

Dicle ve Batman barajları sahalarında ise yüzde 
63,3 oranında çalışmalar tamamlanmış ve geriye ka
lan kısım 1987'de bitirilecek şekilde planlanmıştır. 

Sulama kanalları, kamulaştırma alanları ve arazi 
tapu ve toplulaştırma bölgelerindeki kadastro çalış
maları için Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlü
ğünde yeni bir proje çalışması başlatılmıştır. Gerek
tiğinde özel sektörden de en geniş ölçüde yararlanı
lacak ve bu şekilde, işin zamanında bitirilmesi müm
kün olabilecektir. Bölgede halen 15 kadastro müdür
lüğü bulunmakta ve 15 müdürlüğün daha kurulması 
planlanmış bulunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, eğitim çalışmalarına ay
rıca dokunmak istemiyorum. Demin de arz ettiğim 
gibi, Tapu Kadastro Meslek Lisesi, tapulama kadastro 
kursları vasıtasıyla belli düzeydeki eleman ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Bu arada yönetici eğitimi için de 
gerek Hakar Projesi gereğince öngörülen yönetici eği
timi, gerekse sistemin gerektirdiği diğer yenileme eği
timi, bütün süratiyle devam etmektedir. Bu arada, 
1987 yılı bütçesinde diğer yıllara nazaran, daha bü
yük bir eğitim ödeneği öngörülmüştür. Bu yıl özel
likle modern eğitim teknolojisi imkânlarından yarar
lanarak kurum personelinin, kurumun üst düzey per
sonelinin audiovisuel metotlarla eğitimi planlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu arada sizlere gururla söylemek istediğim bir 
husus da, İslam Ülkeleri Bilim ve Teknoloji İşbirli
ği Daimî Komitesine, Tapu Kadastro Genel Müdür
lüğü tarafından sunulan bir proje ile ilgilidir. İslam 
Konferansı Teşkilatına dahil 46 ülkenin, Islamabad' 
da, geçtiğimiz iki hafta önce bir araya geldiği toplan
tı sırasında, Tapu Kadastro Meslek Lisesinin, İslam 
ülkeleri araştırma ve arazi araştırması merkezi olarak 
- genel olarak - hizmete açılması teklif edilmiş ve bü
tün İslam ülkelerinin son derece takdiriyle kabul edil
miştir. Tabiî, bundan amaç, sadece belli hizmetleri 
başka ülkelerin önüne sermek değildir. Bundan amaç, 
Türkiye'nin tanıtılmasının yanı sıra, adı geçen araş
tırma merkezinin daha profesyonelce hizmet verme
ye yönelik hale getirilmesi ve daha açıkçası, bundan 
bir gelir temin etmesi, bir menfaat temin etmesidir. 

Kıymetli arkadaşlarım, son olarak sözleşmeli per
sonel durumuna da dokunmak istiyorum : Bilgisayar 
programlaması ve sistem analizi, ölçü ve çizim sis-
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temlerinde ve fotogrametrik harita yapımında hiz
metin rasyonel ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi 
için, yeni sözleşmeli personel istihdamı planlanmış
tır. Bu suretle, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
iştirak ettiği projelerin uygulanmasında lüzumlu olan 
teknik eleman darboğazı aşılacaktır. 

Yıllar itibariyle, 1983 ila 1987 yılları arasında, 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü için öngörülen büt
çe rakamlarındaki mutlak değerlere değil, sadece ar
tışlara değinmek istiyorum : 1984 yılında yüzde 35 
artmıştır, bir yıl evveline nazaran; 1985 yılında yüz--
de 21; 1986 yılında yüzde 22 ve 1987 yılında Genel 
Müdürlüğün bütçesindeki artış yüzde 58 olmuştur. 
Ayrıca 1986 yılında, yıl sonunda bloke edilen yüzde 
8'lik pay da düşünülürse, yüzde 58 gibi görülen bu 
payın esasında yüzde 72 olduğu kolayca anlaşılacak
tır. Bu da hükümetimizin, anılan Genel Müdürlüğün 
hizmetlerine verdiği önemin çok bariz ve somut bir 
kanıtıdır. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yapı
lan işlerin kapasiteleri ne kadar? Kapasiteleri ne ka
dar artmıştır? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Söyleyeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlamadan 
önce, arkadaşlarımın bazı eleştirilerine kısa kısa ce
vap vermek istiyorum : Doğru Yol Partisi sözcüsü 
arkadaşım Sayın Esgin Tipi, yeminli teknik bürolar 
için «fiyasko» deyimini kullandılar. Biz bu kanaatte 
değiliz. Kısaca tebarüz ettirmek gerekirse, geniş hiz
met alanında süratli hizmet verebilmek amacıyla özel 
sektörün yaratıcılığından, iş kapasitesinden yararlan
mak gerekmektedir. Birkaç kötü örnek olmuş olabi
lir, bunları bütüne teşmil ederek, düşünülen sistemin 
bütününü kötü göstermenin, çok doğru bir davranış 
olduğunu zannetmiyorum, özet olarak, yeminli tek
nik bürolar yaklaşımı genel itibariyle başarılı olmuş
tur. 

Uçakların programlarının gerçekleşememesi husu
sunda şöyle rakamlar var elimde : Tapulama konu-

- sunda 1986 programı yüzde 80 oranında, kadastro 
konusunda yüzde 100, harita konusunda da yüzde 81 
oranında programlarını gerçekleştirmiştir. Bu ger
çekleştirme nispetlerinde yüzde 100'den farklı olan 
iki rakamın sebebi uçaklarla ilgili değildir veya bun
ların kullanımlarının başka alanlara kaydırılması de
ğildir, ki Orman Genel Müdürlüğüne de bu arada 
hizmet verilmektedir. 
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Bunun nedeni, fotogrametri çalışmalarının veya 
kadastro çalışmalarının uçaktan başka girdilere de 
ihtiyaç göstermesidir. O girdilerdeki eksikler nede
niyle başka kurumlara bağlı olan girdiler dolayısıyla 
bu hizmetin yüzde 100 yerine gelmesi hiçbir zaman 
kolay kolay mümkün görülmemektedir. 

Binek arabası fazlalığı konusu, çok önemli görül
memesine rağmen izah edilmeye muhtaç bir konu 
gibi görünüyor. Türkiye çapında yaygın bir teşkila
tın, ne kadar binek arabasıyla bu işi idare etttiğini 
sizlere arz etmek istiyorum. 

Binek otolarının dağılımı; Genel Müdürlükte 12 
adet, bölge müdürlüklerinde 21 adet ve kadastro mü
dürlüklerinde de 33 adet olmak üzere toplam 66 adet
tir. Bu kadar yaygın teşkilatı olan ve 12 bölgede teş
kilatı bulunan bir sistemin 66 adet binek arabasına 
fazla gözüyle bakılmasını, herhalde, bir yanlış yorum 
olarak ben değerlendirmek istiyorum. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Fazla demedik, 
eksik bile dedim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — israf gibi değerlendirildi de ondan. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Eksik bile, biz 
onun fazlalaştırılmasını istiyoruz. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — O zaman ben mi yanlış anladım? Evet, 
biz de fazlalaştırmak için gerekli ödeneği koyduk. 

Anavatan Partisi sözcüsü arkadaşım Sayın Artuk-
arslan, Doğu Anadolu'da daha çok kadastro faali
yetlerine yer verilmesini temenni ettiler. Gayet doğ
rudur temennileri. 1987 programında ve özellikle 
Hakar'ın uygulanmasıyla birlikte, sadece Doğu Ana
dolu'da değil, geri kalmış yörelerin tümünde kadast
ro hizmetlerine öncelik verilecektir; bu tabiî hedefi
mizdir. 

SHP sözcüsü arkadaşım Sayın Üstünel'in birkaç 
eleştirisi oldu, onlara da başlıklar itibariyle değinmek 
istiyorum : «Sorunlar 2000 yılına ertelenmiştir» de
diler; bunu demin uzun uzun arz etmeye çalıştım; 
bû doğru değildir ve hiç doğru değildir. Hakar Pro
jesi kimseyi kandırmak üzere veya kimseyi avutmak 
üzere hazırlanmamıştır. 60 yıldır yüzde 50'si bitirilen 
hizmetleri, çok kısa süre içinde bitirmek amacıyla ha
zırlanmıştır. Dolayısıyla amacımız, bunları rafa kal
dırmak ve insanları kandırmak değildir. 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Yasa daha Mec
lise gelmedi ki, nasıl uygulayacağız onları? 

81 — 
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DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Getiriyoruz efendim, hazır. 

Süratli yapımın, özel sektörden yararlanmaya bağ
lı olduğunu ifade ettim. Bunun üstünde tartışmak is
temiyorum. Bu, netice itibariyle bir siyasî tercihtir, 
biz tercihimizi bu yönde yapıyoruz. 

2981 sayılı Yasanın fiyaskoya dönüşmesi mesele
sine gelince : Buna da çok kısa cevap vermek gere
kirse kıymetli arkadaşlarım; yıllardır evi başına yı
kılacağı korkusuyla yaşamış olan insanların durumu
nun, yasal olarak açıklığa kavuşturulması ve ellerine 
tapularının verilmiş olmasını ben fiyasko olarak de-
ğerlendiremiyorum. Bununla ilgili birkaç da rakam 
vermek istiyorum arkadaşlarıma. 

2981 sayılı Yasaya göre, ölçülen parsel sayısı 
210 635'tir; kontrol edilen parsel sayısı 98 365'tir; 
toplam olarak 309 bin parselde ölçme yapılmıştır. 
Ölçülen yapı sayısı 210 161'dir, kontrol edilen yapı 
sayısı 76 712'dir; toplam olarak 286 800 yapı da kont
rol edilmiştir. 

Ölçülen alan, dönüm olarak 145 645, verilen ta
pu senedi sayısı 90 729'dur. «Fiyasko» denilen şey
lerin sonuçları budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Tapu tahsis bel
geli evleri yıktılar da onun için söylüyorum. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(Devamla) — Kıymetli arkadaşlarım, son olarak, ka
muoyunu çok meşgul etmiş olan yabancılara mülk 
satışı konusuna değinmek istiyorum. Birkaç rakam 
vererek, bunun gerçekte ne kadar küçük bir miktarı 
kapsadığını sizlere arz edeceğim. Bu konuda katiyen 
bir yağma söz konusu olmayıp, zaten satışı yapılmış 
olan parsellerin de, son derece ciddî bir kontroldan 
sonra satışı yapılmaktadır. 

22.4.1986 tarih ve 3278 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 6 Mayıs 1986 tarihinden, 1.12.1986 tarihine 
kadar, bu Kanundan yararlanarak Türkiye'de gayri
menkul satın almak için müracaat eden ve işlemleri 
sonuçlanan yabancı uyruklulara ait 4 tane rakam ver
mek istiyorum. 

Bunların talep sayısı toplam olarak 98'dir; yani 
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlik
lerinden 98 talep gelmiş, 19 tanesi muhtelif nedenler
le uygun bulunmadığı için reddedilmiş, 79 tanesi 
olumlu bulunmuş ve olumlu bulunmasına rağmen ta
lebi sonuçlanan ancak 35 tanedir. Bunun manası ga
yet açıktır; bu kadar süre içinde, bu kadar yasal im
kânlar tanınmasına rağmen, 79 olumlu müracaattan 
ancak 35 tanesi realize olmuştur; bunu da takdirleri
nize yorumsuz olarak arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünün 1987 yılı bütçesi üze
rinde üç partiye mensup milletvekili arkadaşlarımın 
getirdikleri eleştirilere yürekten teşekkür etmek isti
yorum. Bunların, ister olumlu, ister olumsuz olsun, 
bizleri yüreklendirdiğini ve çalışmalarımızda daha 
dikkatli olmaya sf:vk ettiğini burada, huzurunuzda bir 
kere daha ifade etmek istiyorum. 

Bu güçle, 1987 yılı içinde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz ve halkımızın ihtiyacı olan tapu ve kadast
ro hizmetlerini en iyi şekilde vermeye çalışacağız. 
Tabiî ki, bu arada bütün milletvekili arkadaşlarımın 
yapıcı eleştirilerine ihtiyacımız olduğunu, bir kere da
ha buradan belirtmek istiyorum ve bu duygu ve dü
şünceler altında hepinizi saygı ve sevgilerimle selam
lıyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyursunlar Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Uzun bir konuşma yapacaktım; ama Sayın Baka
nı dinledikten sonra, bazı konuları atlayarak, temen-

•* ni şeklinde konuşacağım. 
ötedenberi biliyoruz ki, kadastro işleri yavaş yü

rüyor; ama HAKAR Projesi tatbik edilecekmiş, in
şallah hızlanır, bizim de temennimiz zaten budur; bu
nu dile getirecektim. 

Güneydoğu Anadolu'da GAP Projesi nedeniyle 
kadastro işlemleri hızlanmış; bizim Doğu Anadolu* 
da da bir proje yapılsa ve orada da bu kadastro iş
lemleri hızlansa, iyi olacaktır herhalde. 

Ne gerekiyorsa; eleman artırmak mı, hava fotogra-
metresi usulüyle mi olacak, buna hız vermek gerek
tiğini tabiatıyla ilgililer de düşünmüş, inşallah mu
vaffak olurlar ve vatandaşlarımız da bu dertten bir 
an önce kurtulur. Kaldı ki, ANAP Sözcüsü Aıtukars-
lan arkadaşımız da kendi bakanlarına bu temnniyi 
yapmışlardır. 

Kadastro ^'nnkr! niye hızlandırılmalıdır? Kadast
ro olmayınca, vai'^u.aş Ziraat Bankas rıdan kredi ala
mıyor; Doğu Anadolu'da sıKintının büyüğü de bura
dan geliyor. 

Bir soru önergem neticesinde Sayın Başbakan 
Yardımcımız cevap -vermişlerdi; Doğu Anadolu'da 
verilen ziraî kredinin. yekûnu, krediler içerisinde yüz
de 4'tür. Vatandaş krediyi niye aiamıyor? Çünkü, 
tapusunu gösteremiyor. Niye tapusunu gösteremiyor? 
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Çünkü, banka eski tapuları saymıyor. Yeni tapu da, 
kadastrosu yapılmadığı için verilmemiş; ondan dolayı 
kredi alamıyor. 

Sayın Başkanı üzmemek için kısa kısa geçiyo
rum. 

Tapulama mahkemelerinde davalar sürüncemede 
kalıyor. Buna da bir çare bulunsa iyi olur diyorum. 
Kadastro komisyonları ise bir başka âlemdir. Bunu 
bir vesileyle genel müdürlükte de görüşmüştük. Bu
rada, kadastro komisyonlarının sıhhatli elemanlar
dan seçilmesi gereğine işaret etmek istiyorum. Bu ko
misyonlarda -bilirlikişiler bilmiyorum nasıl seçiliyor-
bir şahsın arazisini diğerine veya Hazineye hemen 
geçirebiliyor; yazıktır. Tapulu arazilerde zannederim 
zaman aşımı yoktur, sahibini bulup ona tapulamak 
lazımdır. İki yalancı şahitle bir şahsa veya Hazineye 
hemen mal etmek iş değildir; hak yemektir. 

Tapu kadastro elemanlarından da şikâyetler olu
yor. Ben 1 - 2 şikâyeti de zaten genel müdürlüğe ve 
hatta Sayın Bakana da intikal ettirmiştim; bunlara 
duyarlılık gösterilsin istiyorum. Kadastr ocular, Kast 
teşkilatı elemanı gibi kabul edilip, şikâyetler hafife 
alınırsa, olmuyor. 

Sayın Bakan demin bazı rakamlar verdi; ondan 
da bazı notlar aldım, arz etmek isterim. 

Tahsis belgesi verildi, vatandaşa gecekondusu 
için tapu verilecekti; burada onun çok münakaşası
nı ettik, Sayın Bayındırlık Bakanımızla aramız o 

2. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1985 malî yılı kesinhesabının bölümleri-

yüzden biraz açıldı. 1,5 milyon gecekondu var, bun
lar tapu bekliyor. Belki eline belgeler verdiniz ama; 
şurada bir rakam verildi ki, ben buna «Bir muvaf
fakiyet değildir» diyeceğim. 300 bin parseli ancak 
tapu müdürlüklerimiz ve kadastro teşkilatı ölçmüş, 
kontrol etmiş ve 90 bin tane de tapu verilmiş. 1,5 mil
yonda 90 bin tane... 

HAYRETTİN ELMAS (tstanbul) — Gecekon
duda 500 bin adet. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 1,5 mil
yon, tutanaklarda vardır kardeşim. 

Onun için bu rakam da... 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, tamamlandı mı 

efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tamam 

efendim. 
Bu şekilde temenni veya tenkit olarak kabul 

edin. Sözlerimi bitirirken, hepinizi saygı ile selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 malî 

yılı bütçesi ve 1985 yılı kesinhesabı üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

1987 Malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tapu - Kadastro ve Fotogrametri Çalışmalarının Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

/ Lira 

2 234 000 000 

24 866 000 000 

. 241 000 000 

27 341 000 000 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla de 
Ödenek Gider rolunan öden 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 229 861 000 1 064 902 221 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tapu - Kadastro ve fotogrametri çalışmalarının 
yürütülmesi 13 978 233 904 12 927 621 043 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 998 725 315 1 185 079 338 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel ödenek 22 263 153 14 217 680 8 045 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 16 229 083 372 15 191 820 282 8 045 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1985 Yı
lı Kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun. 
(Alkışlar). 

Bugünkü programımız tamamlanmıştır. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
bir gazete sahibinin çok sayıda işçiyi işten çıkardığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğ-
lu'nun yazıtı cevabı (7/1341) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Turgut özal ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla arz ederim. 4.9.1986 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Güneş Gazetesi'nin patronu tarafından 1 Eylül 
1986 tarihinden bu yana 150 civarında işçi çıkardığı 
gazetelerde yer almıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Adana büriolarınldan keyfî lokavtla işlerine son veri
len ve sokağa atılan bu işçiler kış önünde, okulların 
açılması sırasında çaresizliğe terkedilirken, gazete 
patronu işçi çıkarmaktan bıkmamakta, hâlâ bu iş
lemleri sürdürmektedir. Kısa süre önce THA'yı ka
patan, üstelik yasa dışı lokavtla kapatan bu işverene 
dur demenin makamını aramakta yarar vardır. 

Çünkü 150 işçiyi çıkarırken, televizyonlda reklam 
kampanyasını sürdüren Mehmet Ali Yılmaz, kamuo
yuna kendisini «Vergi rekortmeni» olarak tanıtmış
tır. 

1. Toplu işçi çıkartılmasını önlemek için girişi
miniz oldu mu? Siz veya görevlendireceğiniz bakan
larınız, bu konuda harekete geçecek misiniz? 

2. T.C. Hükümetleri, işverenler kadar işçilerin 
de hükümetleri olduğuna göre, bu akıl almaz insan 

(1) NOT : T.B.M.M.'in 7 . 10 . 1986 tarihli 10 
uncu Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanan ceva
ba ek cevaptır. 

Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve 
kesinhesaplarını görüşmek için, 13 Aralık 1986 Cu
martesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.12 

yeme makinesinin işlemesinde neden denge sağlan-
mamaktadır? 

3. Banker faciası yüzünden Mehmet Ali Yıl-
maz'ın eline geçen bu gazete, Ziraat Bankası taraf in
han hangi şartlarla satılmıştır? Peşin ne kadar öden
miş, taksitler nasıl düzenlenmiş, bu taksitlere göre 
ödemeler nasıl gerçekleşmiştir? 

4. Bu devirde Devletin ne kadar zararı olmuş
tur? Bu gazete sahibine, bu alışverişten sonra Dev
let ihalelerinden ne kadar miktarld'a ihale verilmiştir? 

TC 
Çalışma ve iSosyal 12 . 12 . 1986 
Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 13-0-637/20603 
Konu : Manisa Milletvekili Abdullah Ça

kırefe'nin Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) Başbakanlığın 18.9.1986 tarihli, K. K. 

Gn. Md. 18/106-1959/05404 sayılı yazısı ekinde alı
nan 15.9.1986 tarihli, 7/1341-6772/26567 sayılı yazı
nız* 

b) 6.10,1986 tarihli, 13-0-637/16239-037008 sayı
lı yazımız. 

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakurefe'nin Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
Başbakanımız tarafından kendileri adına tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesin
de yer alan ve Bakanlığımız uygulama alanına giren 
konuları kapsayan cevabımız ilgi (b) yazımızla sunul
muştu. 

Anılan soru önergesinin 3 ve 4 üncü maddelerin
de yer alan konular hakkında Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 10.11.1986 tarih 
ve 5298-249/Gen. 129-103776 sayılı yazıda; Güneş 

••»• m>m<m •<••• 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 85 — 



T. B. M. M. B: 39 12 . 12 . 1986 O : 2 

Gazetesinin T.C. Ziraat Bankası'nca Mehmet Ali 
Yılmaz'a veya başka bir kimseye satılmasının söz ko
nusu olmadığı, 83/7272 sayılı Kararname ile Ziraat 
Bankasına devir olunan Hisarbank A.Ş.'nin büyük 
paylı ortakları Kozanoğlu - Çavuşoğlu Grubunun ay
nı zamanda Güneş Gazetesinin sermayesinin de bü
yük bölümüne sahipken bu şirketteki hisselerini bi-
lahara Mehmet Ali Yılmaz'a devrettikleri ve bu de
vir ve satış işlerinin tamamen Ziraat Bankası'nın bil
gisi dışında yapıldığı, bankanın hiçbir ilgisinin bulun
madığı, Hisarbank A.Ş. tarafından Güneş Gazetesi
ne kullandırılan kredilerin mevcut olduğu, Hisarbank' 
in Ziraat Bankası'na devredildiği 23.11.1983 tarihi 
itibariyle Güneş Gazetesi üzerinde 114 844 682,— 
(yüzondörtmilyon sekizyüzkırkdörtbin altıyüzseksen-
iki) TL. Gazetenin yan kuruluşu olan Güneş Pazar
lama A.Ş. üzerinde de 286 244 908,— (ikiyüzseksen-
altımilyon ikiyüzkırkdörtbin dokuzyüzsekiz) TL. kre
di alacağının bulunduğu, bu alacakların Ziraat Ban
kası tarafımdan ödeme planına bağlanarak ana parala
rının tamamına yakın kısmının tahsil edildiği, faiz
den kalan miktarın da taksitlerle tahsiline devam 
edildiği, Hisarbank'ın Kozanoğlu - Çovuşovlu Gru
buna dahil şirketlerden 24 tanesine kullandırılan kre
dilerden bir kısmının da dolaylı olarak Güneş Gaze
tesi hesaplarına intikal ettirildiğinin anlaşıldığı, an
cak bu şirketletfden her birinin ayrı bir tüzelkişiliğe 
sahip olması nddeniyle sözü edilen iki şirket arasın
daki borç alacak ilişkisine Ziraat Bankası'nca müda
hale edilememesinden, hukukî açıdan Güneş Gazete
si hakkında Ziraat Bankası tarafından doğrudan bir 
işlem yapılmasının mümkün olamadığı, ancak dolaylı 
kredi ilişkisi içerisindeki şirketlerden, Hisarbank'tan 
intikal eden Ziraat Bankası iştirakleri ve yönetimin
de Ziraat Bankası'nın etkinliği olanların alacakları
nın tahsilini sağlamak için Güneş Gazetesi hakkında 
kanunî yola başvurdukları, diğer şirketler hakkında 
ise Ziraat Bankası'nca icra takibine geçilmiş olduğu 
ve takiplere devam olunacağı belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mükerrem Taşçıoğlu 

Devlet Bakanı 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

1984 yılından bu yana teftişleri yapılan belediyelere 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7 j 1382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kilimi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru L 1984'den beri kaç adet belediyenin, Ba
kanlık (müfettişlerince oıutad teftişleri yaptırılmıştır? 

Soru 2. Bu teftişler neden askıya alınmak is
temektedir? 

Soru 3. Tef Çişi yaptırılan belediyelerde gerek 
teftiş sonrası, gerekse başıka nedenlerle (lüzumu mu
hakeme) gereği ile sonuçlanan belediyeler var mı? 
Bu 'belediyelerden lüzumu muhakeme veya ademî mu-
halkeme kararı al in anlar hangileridir? 

Soru 4. Halen valiliklerde lüzumu mahkeme ve
ya men'i muhakeme karar safhasında olup valilikte 
bekletilen dosya ve 'belediyeler hangileridir? 

Soru 5. Şimdiye kadar Bakanlılk (müfettişlerin
ce ımuıtad teftişlleri yapıilmaımış belediyeleri ne zaman 
teftiş ettireceksiniz? 

TC 
içişleri Bakanlığı 1.2 . 12 . 1986 

Ankara 
Sayı : APK. ARGE. 571 (86) 90889 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Genel Sekreterliğinin 9.10.1986 

gün ve 7/1382-6915/27427 sayılı yazı. 

ıb) TBMM Genel Sekreterliğinin 31.10,1986 gün 
ve 7/1382-6915/27427 sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından TBMM Başlbanlığına sunullan «1984 yı
lından bu yana teftişlleri yapılan belediyelere ilişkin 
yazılı soru önergesi» ne verilen cevabın bir örneği 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Yıldırım Aikbulut 
içişleri Bakanı 
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TC 
İçişleri Bakanlığı 12 . 12 . 1986 

Ankara 
Sayı : MİGM. APK. ARGE. 571 (86)/90889 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
HİM Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekilli 

1984 yılından bu yana teftişleri yapılan belediye
lere 'ilişkin yazılı soru önergenizde yer alan konular 
Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

1. Bakanlığımız Mülkiye Müfettişleri ve Mahallî 
İdareler Kontrolörleri tarafından yaz ve kış teftiş
lerinde; 

a) 1984 yılında 22 il, 200 ilçe ve 337 kasaba 
belediyesi, 

b) 1985 yılında ise 21 il, 188 ilçe ve 349 kasaba 
belediyesi, teştif edilmiştir. 

c) 1986 yılında ise 21 il, 188 ilçe ve 372 kasaba 
beled'iyesinlin teftişi planlanmış olup, teftiş hizmeti 
devam etmektedir. 

d) Ankara, İstanbul ve İzmir alileri Büyükşehir 
belediyeleri ise her yıl kış döneminde program gere
ğince birim birim teftiş edilmektedir. 

e) Müfettiş ve kontrolörlerce, belediyelerin ya
nında bunlara bağlı işletmeler ile mahallî idare bir
liklerinin de teftişi yapılmaktadır. 

2. Bu teftişler, Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü
nün 24 üncü maddesi uyarınca mutad olarak devam 
etmekte olup, askıya alınması yolunda herhangi bir 
çalışma mevcut değildir. 

3. Teftişi yaptırılan belediyelerde, gerek teftiş 
sonrası, gerekse başka nedenlerle 726 Lüzumu Mu
hakeme, 723 Men'i Muhakeme kararı alınmış olup, 
kararların iller itibarı ile durumu ekteki listede gös
terilmiştir. 

4. Karar safhasında olup, halen valiliklerde bek
letilen dosya adedi 27'dir. Bu dosyaların illere göre 
dağılımı ekteki listededir. 

5. İller; üç gruba ayrılarak her yıl bir grup il 
teftişe tabi tutulmaktadır. Bu bakımdan her il üç 
yılda bir teftiş edildiğinden, !bu çerçeve içinde Ba
kanlığımızca mutad teftişi yaptırılmamış belediye bu
lunmamaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

- 8 7 -
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1984-1986 YılM'arı Aırasında Dekdiye Başkanları ve Personeli hakkında verilen 
Lüzumu Muhakeme ve Men'i Mûihalkeırne Karar Sayısı 

Sıra 
No. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

İlin Adı 

Adana 
Adıyaman 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 

Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
B'ilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 

Burdur 
iBursa 
Çanakkale 

Çankırı 
Çorum 
Denlizlii 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 

İsparta 
içel 
istanbul 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kıriklareld 
Kocaeli 

Men'i 
Muhakeme 

36 
2 

6' 
2 

18 
82 

22 
1 

28 
19 

- 14 
6 

— 
— 

16 
4 
2 

1 
52 
33 

6 
5 
7 

— 
3 

16 
19 
— 
— 

3 
— 
19 
— 

2 
25 
16 
6 

4 
7 
3 

— 

Lüzumu Valiliklerde 'bek-
Muhalkeme lebilen Dos. Say. 

26 3 
2 — 

7 — 
3 — 

13 — 
58 — 

24 — 
1 1 
2 — 
1 — 

29 — 
10 — 
— — 

5 

8 — 
— _ 

3 — 

2 — 
28 — 
46 
28^ — 
— - ' 

4 — 
— _ 

1 — 
35 
32 — 
-^ 1 

5 -
1 — 

16 — 

13 — 
9 2 
4 — 

42 1 
20 5 
10 — 

25 — 
— — 
22 — 

. —. — 
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1984-1986 Yıllıları Arasında Bdediye Başkanları ve Personeli hakkında verilen 
Lüzumu Muhakeme ve Men'i Muhakeme Karar Sayısı 

S*ra Men'i Lüzumu Valiliklerde bek-
No. İlin Adı Muhakeme Muhaikeme tetilen Dos. Say. 

42 Konya 
43 Kütahya 
44 Malaıtya 
45 Manisa 
46 Maraş 
47 Mardin 
48 Muğla 
49 Muş 
50 Nevşehir 
51 Niğde 
52 Ordu 
53 Rize 
54 Sakarya 
55 Samsun 
56 Siirt 
57 Sinop 
58 Sivas 
59 Tekirdağ 
60 Tokat 
61 Trabzon 
62 Tunceli 
63 Urfa 
64 Uşak 
65 Van 
66 Yozgat 
67 Zonguldak 

32 
4 
2 
6 
5 

11 
9 

— 
3 

59 
1 
6 

28 
14 
— 
— 
13 
3 

— 
— 
2 ' 
1 

15 
2 
1 

23 

33 
1! 
3 
1 
4 

13 
12 
— 

5 
17 
12 
l1 

19 
7 

— 
— 
11 

' 2 
2 

— 
i 
6 
9 
3 

15 
17 

» • imm "<••• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 UNCU BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1986 Cuma 

Saat : 10.00i 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1987 Malî Yıılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe 'Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2. - - 1985 Malî Yılı Gend Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinlhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

.4. - 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özlkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Umde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
mından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
îli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayî ve Ticaret Bakanından sözlü Soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1)^ 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayser] Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şulbesiniıı okğan gend kuruluna 
(tatulan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edfldSikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim EreFin, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakaflaımıak iiçin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli MilletvekÜi Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli Hinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri MilletvekÜi Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir MiiMetvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8.35) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Binde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin. Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş « Andırın Orman İşletme 
ıMüdüdüğü sahasından elide edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine İlişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere iîişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılca'bölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Demeği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Miletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair 'bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

Ali — Diyarbakır Miletvekili Mahamıd Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Mületvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia-" 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayüı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili 'Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
ıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İJslümyeli'nin, Türkiye 
Büyük 'Millet (Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili lîhsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (İS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6,1985 - 21.11.1986) 




