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İÇİNDEKİLER 

GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önerge
ler 

1. — 28 - 30 Nisan 1988 ta
lihleri arasında Portekiz'in Ma-
deria Adasında düzenlenen «Gü
ney Avrupa'ya Yönelik Totaliter 
Tehdit ve Atlantik İşbirliği» ko
nulu uluslararası toplantıya Bitlis 
Millf >ekili Kârnran înan'ın ka
tılmasının uygun görüildüğüne 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/508) 

III. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN GELEN DİĞER İŞ
LER 

Sayfa Sayfa 
1. — 1988 Malî Yılı Bütçe 

2 Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/393) 
(S. Sayısı : 22) 4:107,117:122 

2. — 1986 Malî Yılı Genel 
Bütçeye Dahil Dairelerin Kesin-
hesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Büldirimiriin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (3/254, 
1/337) (S. Sayısı : 44) 4:107,123:128 

3 — Katma Bütçeli Kuruluş
ların 1988 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/394) 
(S. Sayısı : 23) 4:107,129:134 

4. — 1986 Malî Yılı Katma 
4 Bütçeli İdarelerin Kesinhesap-
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Sayfa 
!arına Ait Genel Uygunluk Bil
dirimimin Sunulduğuna ilişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1986 Malî Yılı Katma Bütçeli1 

idareler Kesınhösap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (3/253, 1/338) (S. 
Sayısı : 45) 4:107,135:140 

IV. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevap-
(ları 

Sayfa 

107 

107 

1. — Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu'nun, Muğla ve Antalya 
illerinde şirket ve kuruluşlara 
tahsis edilen koylara ve turizm 
alanlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'in ya
zılı cevabı (7/92) 107:116 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak iki oturum yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
26.4.1988 Salı gününden başlamak üzere, 
çalışmalarına üç gün ara verilmesine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi ile, 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen sebep 
ve sürelerle izinli sayılmalarına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ile 1986 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarılarının (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları : 
22, 23, 44, 45) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Gelir Bütçesi kabul olundu. 
1988 Malî Yılı Bütçe (1/393) (S. Sa

yısı : 22), 
1988 Malî Yılı.Katma Bütçeli Kuru

luşlar Bütçe (1/394) (S. Sayısı : 23), 
1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 

Dairelerin Kesinhesap (3/254, 1/337) (S. 
Sayısı : 44), 

1986 Malî Yılı Katma Bütçeli idare
lerin Kesinhesap (3/253 , 1/338) (S. Sa
yısı : 45); 

Kanun Tasarılarının maddeleri görü
şülerek kabul edildi ve gelecek birleşimde 
açık oya sunulacakları açıklandı. 

20 Nisan 1988 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
17.00'de son verildi. 

Başkan 
Başikanvekili 
İlyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

_ 2 _ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Yüdırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekine! (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Bir
leşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — 28-30 Nisan 1988 tarihleri ara
sında Portekiz'in \Maderia adasında dü
zenlenen «Güney tAvrupa'ya Yönelik To
taliter Tehdit ve Atlantik İşbirliği» konu
lu uluslararası toplantıya Bitlis Milletve
kili Kâmran Jnan'ın katılmasının uygun 
görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkesi 
(3/508) 

BAŞKAN — Göraşme&re başlama
dan evvel Başbakanlığın bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyıük Millet Mecl'isi 
('Başkanlığına) 

Lizbon'da faal'iye't göisteren İşbirliği 
ve Sosyal Kalkınma Derneği tarafından 
28-30 Nisan 1988 tarihileri arasında Por
tekiz'in Madeira Adasında düzenlenen 

«Güney Avrupa'ya Yönelik Totaliter 
Telhdi't ve Atlantik işlbirliği» konulu ulus
lararası toplantıya katılmak üzere Bitlis 
Mliltettyeklil'i Kâmran Inan'ın, aldı geçen 
ülkeye gön'deriümösi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre 
gereğinin yapılmasını ve alınacak kara
rın gönderilmesini arz ederim. 

Turjgult Özal 
[Başbakanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

CÜNEYT CANVE.R. (Adana) — Sa
yın Balkan, neyi 'kalbul eit'tiğitaiz1! açıklar 
mi'sınız? 

iBlAŞKIAN — Bir tezkere okuttuk 
efemdim. Onu onayınıza sunduk ve Ge
nel Kurul kaibul etti. 

— 3 — 
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IIL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/ . — J988 [Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ive Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (1) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin \ Kesinhesaplarma Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (3/254, 1 /337) (S. Sayısı : 
44) (2) 

3 .— Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu T aşarisi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (3) 

4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
. İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel 

Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. 
Sayısı : 45) (4) 

'BAŞKAN — 1988 malî yılı genel ve 
'katma bütçe kanunu tasarılarıyla 1986 
•yılı kesinhesap kanunu tasarıları üzerin
deki son konuşmalara başlıyoruz. 

Kbmilsyon ve Hükümet yerlerindeler. 
Grupları ve şahısları adına söz alan 

sayın üyelerin adlarını sırayla okuyo
rum :' 

ISHP Grulbu adına Sayın Deniz Bay-
kal, DYP Grubu adına Sayın Süleyman 
ıD'emirel, ANAP Grubu adına Sayın Ab-
durkadir Aksu ve Sayın Erol Zeytinoğlu 
•konuşacaktır. 

(1, 2, 3, 4) 22, 44, 23, 45 Sıra Sayılı 
hasmayazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Bir
leşim tutanağına eklidir. 

ı$aJhnslan adına, lehte Mustafa Şahin, 
Sayın İlhan AşJkın, Sayın Alaattin Fırat; 
aleyhte Sayın Kamer Genç konuşacak
tır. 

SHP Grubu adına, Sayın Deniz Bay-
kay; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA DENİZ BAY-
KAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekillerıi; 1988 malî yılı bütçe ka
nunu tasarısı üzerinde, Sosyaldemokraıt 
Halkçı Parti Grubunun .görüşlerini 'bil
dirmek üzere huzurunuzdayım. Hepiniz)!, 
en içten duygolarifnla, saygılarımla se
lamlıyorum.: (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler, hir ül
ke .ekonomisinin tümünün değerlendiril
mesine fırsat veren, önemli olaylardan bi
risidir. 1988 malî yılı bütçe kanunu ta
sarısı da, hiç kuşkusuz bu anlamda, Tür
küye Büyük Millet Meclisinin tam -ilgi
sini hakeden bir önemli ekonomik olay
dır; fakat üzüntüyle söylemek zorundayım 
ki, bu yılın bütçe tasarısı, görüşülmesi, 
konuşulması, gerçekten hir anlam ifade 
eden, bir değer taşıyan hir belge olmak
tan çok uzaktır. Bu bütçe görüşmelerini, 
bir biçimsel formalitenin gereği olarak 
yaptığımız kanısındayım. Bu bütçe mü
zakerelerinin, ekonominin gelişmesine, 
yönlendirilmesine ©tkliliı olmak şansını, bi
ze verdiği, tanıdığı kanısında değilim. 

Bu açıdan, bu bütçe görüşmelerinin bir 
anlamı olduğu da, sanıyorum düşünüle
mez. Bir anlamı yok; çünkü, Türkiye'nin 
ekonomisi 'artık 'bütçelerle yönlendirilmi
yor. Bütçeler, ekonominin işletilmesini, 
yönlendirilmesini kararlaştıran temel bel
geler niteliğini, bir süreden beri kaybet
miş görünüyorlar, Ekonomiimiz, bütçe dı
şında yönlendirilir hale dönüşmüş bulu-
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nuyor. Fonlar, bütçe ile rekabet ©der ha
le gelmiş durumdadırlar. Türkiye'de kaç 
adet fonun bulunduğu, daha birkaç ay 
öncesinde, uzun süren araştırmaların so
nunda, güçlükle resmî bilgi içime girebil
miştir. Fonların ne kadarlık bir malî im
kânı yönlendirdiği, daha tam vuzuha çı-
kabiikniş durumda değildir. Fonların bir
birleriyle ilişkisi aydınlığa kavuşturulmuş 
değildir. Şu anda, hükümet yetkililerin
den hiç birisi, sayısı 140'ı bulan fonlardan 
herhangi birisindeki malî durum hakkın
da bize açıklama yapacak durumda de
ğildir. Neyi konuşuyoruz o zaman? 

Türkiye'de fonlar çıkmış 6 trilyon 
Türk Lirasına; 6 trilyonu, kamu, fonlar, 
kanalıyla kullanılıyor, 140 adet fonla kul
lanıyor. Bütçe 21 trilyonu yönlendiriyor; 
6 trilyonun hesabını bilmek dahi müm
kün değil. Böyle bir ortamda, bütçe ko
nuşmasının ekonominin işleyişini, yönlen
dirilişini belirleyici bir nitelik taşıdığı ka
nısını paylaşamazsak, öyle sanıyorum ki, 
bizi herkes mazur görecektir. 

Bu bütçe görüşmelerini 'anlamsız kılan 
bir başka olay, enflasyon olayıdır. Enf
lasyon, en son verilere göre, son 12 ay 
içinde, hükümetin de muteber saydığı 
Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 
yüzde 70'i bulmuştur. Geride bıraktığı
mız 12 ayda yaşanan enflasyon yüzde 70, 
bütçenin öngördüğü enflasyon yüzde 33, 
bütçenin kabul ettiği defilatör, yani ger
çekçi olmayı amaçlayan enflasyon katsa
yısı yüzde 48, gerçekleşecek olan eflas-
yon, kim bilir, 'belki yüzde 60, belki yüz
de 70'in üzerinde. Bu ortamda bütçe ya
pıyoruz, kaynak tahsis ediyoruz, «3 mil
yar onaya, 5 milyar oraya» münakaşası
nı yapıyoruz ve bunu anlamlı sayarak, 
Türk ekonomisinin geleceği hakkında hü
küm vermeye teşebbüs ediyoruz, Bunun 
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bir anlamı var mıdır? Yüzde 70 enflasyon 
ortamında, bu enflasyonu içine sindire-
memiş, kabul ©dememiş bir bütçe ille bir 
ülke ekonomisliniı yönlendirmek, değer
lendirmek mümkün olabilir mi? (SHP sı-
railarından alkışlar) Yüzde 33'ü öngörmüş 
enflasyon olarak bütçe, 3 ayda yüzde 20' 
yiı bülımuş; üç ayda; ocak, şubat, mart 
aylarında gerçekleşen enflasyon yüzde 20 
ve biz bütçe konuşuyoruz, rakam konu
şuyoruz, tahsis konuşuyoruz, vergi konu
şuyoruz. Bunun bir anlamı yoktur, ken
dimizi aldatmayalım; bir formaliteyi ye
rine getirmeye çalışıyoruz, sadece budur, 

lAyrıca, bu bütçe görüşmelerini an
lamsız kulan bir başka olay da, bir 
'bütçe yılının 1/3 ünü harcadıktan sonra 
bu 'bütçeyi görüşüyor durumda ollma-
ımızdıır. Mayıs ayından itibaren, aralığa 
kadar geçecek 8 aylık süre için bir büt
çe yapıyoruz. Geçici 'bütçe müzakerele
rinde bunu ihatıriatmaya çalışmıştık, 
Önümüzdeki yılardan birisinde, gene bir 
seçim ekim ayında, kasım ayında yapıla
cak olur ise, yeni oluşacak parlamento, 
gene tam bir bütçe yapmak imkânından 
yoksun kalacaktır. Bu, çok büyük bir 
ekonomik tahribatı öngörmek dernektir, 
kabul etmek demektir. Geçtiğimiz yıl! 
vesilesiyle ıbu sorun kalıcı bir biçimde 
çözülebilirdi. Konuya iliği gösteritaıemiş-
ıtir, şimdi 8 aylık foir bütçe yapıyoruz. 
Sonbaharda yapacağımız ilk seçimden 
sonra tekrar geçici bütçeye kendinizi 
mahkûm ötmeyi de içimize sindirmiş bu
lunuyoruz. 

Bir yanda enflasyon, ekonominin di
siplinsizliği, ekonominin anlamlı bir şe
kilde yönlendirilmemiş oluşu, öbür taraf
tan (birbirinden kopuk bütçelerle ekono
minin 'yönlendirilme çabası. 4 ayı geçmiş, 
8 aylık döneme dönük bir bütçe müza
kere ediyoruz. 

— 5 — 
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Bu nedenlerle, bu bütçenin Türk eko
nomisinin 'bugünü ve geleceği 'hakkında 
doğru bir değerılendirıme yapıma fırsatını 
kimseye verdiği kanısında değilim. Büt
çe ıgörüşmesini, bu anlamda, önemli, an-
llamlı, geçerli ve değerli görmüyorum. 
Bütçe görüşmesinin anlamı yok; ama 
Türkiye'nin bir ekonomik müzakereyi, 
ibir ekonomik yeniden düşünceyi, yeniden 
arayışı ıbaşlatıması da mutlak 'bir zorun-
fluluk, 

Bugün Türk ekonomisi öyle bir nok
taya gelmiştir ki, antik önümüzdeki döne
min ıgeliışmelerini oturup yeniden düşün
mek, iyeni değerlendirmeler yapmak, gele
ceğe dönük yeni arayışları 'içimize sin
dirmek mutlak ıbir zorunluluk nailine 
gelmeye baş'llamıştır., Yeniden ıbir ciddî 
ekonomik müzakere yapmadan, yeniden 
'bir düşünme süreci içine girmeden, Türk 
ekonomisinin içine girmeye başladığı 
bunalımdan çıkması mümkün gözük-
memekıtedir. O medenlle, 'bütçenin rakaım-
lları içine girmenin anlamı yoktur; ama 
'ekonominin temellerini, ekonominin iş-
'leyiş'ini yönlendiren ana anlayışı, *'temel-
felsefeyi, temel (tercihleri, temel varsa
yımları sorgulamak, düşünmek, aramak, 
irdelemek bu parlamentonun (görevi ol
malıdır. Elimden geldiğince 'bugün ben 
ıbunu yapmaya çalışacağım. 

(Değerli arkadaşlarım, Türk ekono-
misi 1980 başından bu yana yeni bir dö
nemin içine girmişitoir. Bu dönemde yeni 
anlayışlar vardır, yeni tahliller vardır, 
yeni değerlendirmeler vardır ve yeni po-
'li'tikalar vardır. 7 yıl ıbu politikaları uy-
ıgullladık, 7 yıllın sonunda, öyle zannedi
yorum ki, ıbu politikaların 'bir gözden 
geçirilmesi, 'bir değerlendirilmesi zorun
luluk ıhaline dönüşmüştür. Niçin Türki
ye 1980 başında yeni1 politikalara .yönel
di? Türkiye, cumhuriyetin kuruluş dö

neminden bu yana, ülkeyi yöneten çe
şitli kadroların ekonomik anlayışları, 
felsefeleriyle etkilenerek; fakat daima 
'belli bir ulusal ekonomi anlayışını ön
görerek, çeşitli dönemleri geçirmişti; 
ıtek parti içinde, çok parti içinde, 19ı80' 
de beli ıbir sorunlar dizisiyle karşı kar
şıya gelmişti. 1980 başındaki sorunlar, 
Türkiye'yi yöneten kadro'lları yeni bir po
litika arayışı içine sokmuştur. Nedir o 
sorunlar? 1980 ıbaşında Türk ekonomisi, 
sanayileşmesini gerçekleştiremez ihale gel
mişti. ödemeler dengesi çok önemli açık
lar vermeye 'başlamıştı. Türkiye, kallkın-
masını dış kaynaklarla finanse edemez 
duruma 'gelmişti. Enflasyon yüzde 64 dü
zeyine çıkmıştı. (Sanayileşme durmuştu, 
gelir dağılımı1 ciddî ıbir 'biçimde bozul
muştu. Bu sorumlar, Türk ekonomisinin 
ta cumhuriyetin 'başındanberi kabul edil
miş temel hedefleri açısından, gerçek'ten 
üzerinde durulması gereken sorunlardır. 
Türkiye, bir sanayileşme ihaml'esini ta 
1930'lardan bu yana taşıyagellmiştir. Sa
nayileşme 1930'İarda, (1940'larda, 1950' 
.ferde, 1960'larda ve nihayet 1970'llerde 
belli ıbir biçimde yürütülmüş, gerçekleş-
tirikniştir. Türk ekonomisi, 1980'flerde, 
artık kendisini 'taşıyamaz, kendisini sana-
yileştiremez, fcendisıini ayakta tutamaz 
ihale dönüşmüştür. Bu durumu değiştir
mek için de yeni tedbirler arama gere
ğini birtakım insanlar duymuşlardır. Ne
dir aranan tedbirler? 

Düşünülmüştür ki, Türk ekonomisi
nin tıkanmasının nedeni1, ekonominin içe 
dönük ıbir sanayileşme anlayışı içine so
kulmuş olmasıdır. Ekonomiyi içe dö
nük bir sanayileşme anlayışından dışa 
dönük ihracatı öngören 'bir yapılaşmaya 
sokarsak, ekonominin ayakta kalması 
kolayca mümkün olur. Bunu nasıl ger
çekleştiririz? Ekonominin işleyişini yön-
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lendiren ana kriterleri değiştirerek. Ne
dir onlar? 

Faizi yükseltelim, Türk Ekonomisi 
hızlı bir gelişme gayreti içine girdi, eko
nomi ısındı, ekonomiyi soğutmak lazım
dır, sanayileşmeyi, kalkınmayı durdur
mak lazımdır. Bunun kestirme yolu da 
faizleri olağanüstü yükselmektir. 

Esnek ve gerçekçi kur poltikası izle
yelim, böylece ihracatı teşvik ederiz. 
Faizler yükseltilmiş, kambiyo politikası, 
esnek kur politikası 'anlayışının içine yer
leştirilmiş, büyük ihracat teşvlkltorine da
yalı olarak ekonomi yönlbndıirilırnıefc is
tenmiş ve umut edillmiş'tirki, bu maliye 
politikaları, ekonomi politikaları Türk 
'ekonomisinin 1980 'başında karşı karşıya 
'geldiği darboğazı aşmasına yardımcı 
olacaktır ve yeni bir yapılanma içinde 
Türk ekonomisi kendi gelişme doğrultu
sunu başarıyla izleyebilecektir. Bu anla
yışın, bu umudun içine girilmiştir, 8 yıl 
bu denendi, şimdi bulunduğumuz nok
taya bakalım. 

'Karşı karşıya bulunduğumuz sorun-
lar 1980 başındaki sorunların hiçbirisin
den daha az değil. Enflasyon yüzde 64' 
tîü, şimdi enflasyon yüzde 70 ve artık ku
rumsallaşmaya başilaımış bir enflasyon 
'niteliğinde. 

ödemeler dengesi sorunu aynı cid
diyetle kendisini sürdürüyor, Değişen tek 
olay var, Türkiye, borçlanma imkânına 
sahip olduğundan dolayı, ödemeler den
gesi bunalımı günlük yaşama yansımıyor. 
Türkiye dış borç alabiliyor alabildiği 
borçla, yaşamış o borcun etkisiyle bu
nalımı hissetmez hale sokmayı gerçekleş
tirebiliyor; sadece budur değişen. 

Sanayileşme... O da aynı şekilde, 
durmuş, tıkanmış. Gelir dağılımı, 1980 
başından çok daha ciddî, çok daha çar
pık bir hale dönüşmeye başlamış. 

Yaşanan 8 yılın deneyi hepimize şu
nu öğretmiş ollmakdur., Sadece faiz de
ğiştirerek, sadece kur politikasıyla oyna
yarak, sadece ihracat teşvikleri uygula
yarak Türk ekonomisinin temel sorunla
rını çözmek mümkün olmamıştır. Türk 
'ekonomisinin yapı değiştirmesini gerçek-
lieşltirmek, sadeoe bu politika tedbirleriyle 
mümkün olmamıştır. Yaşanan gerçekler 
hepimize bunu öğretmiş ollmahdır. 

ıl!2 Eylül 1980 'öncesinde Türk eko
nomisinin bellti bir bunalıma g'rmiş olma. 
sı, Türk ekonomisini yönlendiren kuşak
ların bir vahim İhatasının, dövizi ucuz 
tutmaya dönük, faizi 'düşük tutmaya dö
nük bir hatalı politikasının sonucu ola
rak İzah edilmiştir ve düşünülmüştür ki, 
sadece bu değişkenlerine oynayarak eko
nomi kendiliğinden bir kurtuluşa doğru 
'yükseltir gider, 

Değerli arkadaşlarım, bu haya1! iflas 
etmiştir. '(SOP sıralarından alkışlar) 

Bugün Türk ekonomisi 8 yıl öncesin
den daha az ciddî olmayan sorunlarla 
karşı karşıyadır. O sorunların görünür 
olup 'olmaması o kadar önemli değildir; 
daha az ciddî değildir, birazdan konu
şacağız o sorumları. 

Geçmiş kuşakların tümünü bir yanı'l-
ıgı içinde ülke şartlarını kavramadan, an
lamsız, gereksiz bir içe dönük sanayileş
me saplantısı içinde olmakla suçlayıp, 
kendilerini bu saplantıdan kurtarıp faizi 
yükseltip, kur politikasını gerçekçi kı-
llıp, ihracatı teşvik ettiğiniz zaman, Tür
kiye'nin kurtulacağını zannedenler öyle 
sanıyoruırnki kurtuluşum o kadar kolay 
olmadığını artık görme noktasına gel
mişlerdir. 

Türkiye'nin temel sorunu sanayileş
medir; taa 1920'lerden beri temel soru
nu sanayileşmedir. 1923'lerde Türkiye, 
Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel sek-
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törü teşvik ederek (o dönem'in koşullan 
içinde) sanayileşme arayışı içine girmiş
tir. Bir süre bu denenmiştir; ama bunun 
yeterli olmadığı görülerek, 1927'lerden 
sonra Türkiye, devleti sanayide ağırlıklı 
kılan bir politika ile 1980 başına kadar 
getirilmiştir. Türkiye'nin bu dönemde 
gerçekleştirdiği sanayileşme hamlesi, 1980 
sonrasında ihracat başarısı diye karşı
mıza çıkarılan uygulamaların altındaki 
temel neden olmuştur. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Türkiye sanayileşme sorununu çözme
den, dünyada hak ettiği yeri almak im
kânına sahip değildir. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Tersini söyleyen mi var? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ta
rımın katma değeri eğer bir ise, sanayi
nin katma değeri yedidir, ondur, oniki-
dir, onibeştir; Türkiye, mutlaka sanayi
leşme konusunda hamle yapmak duru
mundadır. 

Her ekonomi politikası ancak ve an
cak ülkenin sanayileşme konusundaki ta
rihsel iddiasına katkısı ölçüsünde başarı
lıdır ya da başarısızdır. Geçmişte bırak
tığımız sekiz yılın sonunda bugün Tür
kiye'nin ulaştığı nokta değerlendirilirken, 
bu tarihsel iddiamız açısından durum gö
rülmelidir. 1980 başında Türk ekonomi
sinin sanayisinin fotoğrafı çekilse, bugün 
de bir fotoğrafı çekilse, arada acaba ne 
gibi değişiklikler gerçekleştirilmiştir, bu
nu görmek lazımdır. Kalıcı olan budur, 
reel olan budur. 

Türk ekonomisinin 1980 başındaki 
sanayi yapılaşması, 1988'deki sanayi ya
pılaşmasından geride değildir. 1980'lere 
gelinceye kadar Türkiye, her on yılda ye
ni bir sanayi alanına el uzatmıştır; alt
yapısını kurmuştur; demir çeliğini, petro 
kimyasını, alüminyumunu, kimya sana

yiini, makine motor sanayiini, aktarma 
organları sanayiini, tüm sanayi alanlarını 
yakalamaya çalışmıştır, 1980 başına gelin
ceye kadar. 

TALAT İÇÖZ (istanbul) — Elektrik
siz sanayi. 

DENlZ BAYKAL (Devamla) — 1980 
başından bu yana Türkiye, acaba hangi 
aıanda yeni ve iddialı biir sanayi hamle
sini gerçekleştirebilmiştir? On yıla yakın 
bir süre geçti, ne ekledik sanayi altyapı
mıza, ne ekledik? (SHP sıralarından al
kışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Elektriksiz sanayi... 
ıSHP sıralarından «Papatya sanayii» ses
leri, gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ko
nuşacağız, ona da geleceğiz... Ona da ge
leceğiz rahatsız olmayınız, izleyiniz Sa
yın Taşçroğlu, ona dâ geleceğiz. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın milletvekilleri, lütfen... Hatibi din
leyin efendim, müdahale ötmeyin. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
lu (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Tâ ş-
çıoğlu laf atıyor, taş atıyor, siz ona söy
leyin 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Türkiye hangi sana
yi alanında ciddî hamle yapmıştır; kimya 
sanayiinde mi ciddî bir hamle yaptık, 20 
nci yüzyılın az gelişmiş ekonomilerini sa
nayileşmiş ülke haline dönüştüren bir te
mel tramplen görevini yerine getirmiş 
olan elektronik alanda mı Türkiye bir 
hamle yapmıştır? Ne yapmıştır, hangi sa
nayi alanını keşfettik, fethettik, hazmet
tik ve Türkiye olarak şu alanda ciddî id
dia ortaya koyduk diyebilecek haldeyiz? 
Değerli arkadaşlarım, temel olay budur. 

- I -
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LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (is
tanbul) — Geçmişte ne keşfedildi? 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ha
nımefendi, zatıâlinizin taa buraya kadar 
gelmesine yol açacak tüm dönüşümler, o 
geçmiş dönemlerde gerçekleştirildi. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Si
zin gibi bir hanımın Türkiye'de, iktidar 
partilsi milletvekili olarak o üzerinizdeki 
elbise dahil olmak üzere giydiğiniz, ku
şandığınız her şeyle buraya gelmenizi 
geçmiş dönem sağladı. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın 
efendim... Karşılıklı konuşmayın efen
dim... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs
tanbul) — Türk malı ihraç etmiş bir in
sanım, ithal değil, 28 yıldır ihracat ya
pıyorum. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, üzerinizdeki elbisele-
n ben bilmiyorum; ama, Sümerbanktan 
olabilir, ayağınızdaki ayakkabının deri sa
nayii Türkiye'den olabilir, belki siz İtal
ya'dan getirttiniz, bilemem; ama Türki
ye'den de olabilirdi, üzerinizdeki gömlek 
Türk tekstil endüstrisinin bir ürünü ola
bilirdi, ayağınızdaki çorap bir Türk ürü
nü olabilirdi, siz tümüyle eğitiminizle 
Türk toplumunun bir ürünü olabilirdi
niz. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

' BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İs

tanbul) — 28 yıldır ihracat yapıyorum 
ben... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri bir 
saniye... Sayın Baykal, bir saniye efen
dim... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sat

tınız bu ülkeyi, sattınız. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
karşılıklı konuşmaya meydan verecek şe
kildeki davranışlardan vazgeçelim efen
dim. Hatibin sözünü kesmeyelim ve ko
nuşma insicamını bozacak davranışlarda 
bulunmayalım. 

Buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye'nin yeni ekonomik döneminin 

altındaki temel felsefeyi değerlendirmeye 
çalışıyorum ve bu felsefenin büyümeyi, 
sanayileşmeyi öngörmediğini, büyüme ve 
sanayileşme hamlesini gerçekleştirmedi
ğini, zaten bunu amaçlamadığını, bu 
amaçlanmadığı ve gerçekleştirilmediği sü
rece, Türkiye'nin temel sorunlarından 
hiçbirisini çözme durumuna gelemeyece
ğini anlatmaya çalışıyorum. 8 yılın sıkın
tısız geçirilmiş olması elbette memnuni
yet vericidir. Darlık olmadan, yokluk ol
madan geçirilmiş olması elbette memnu
niyet vericidir; ama Türkiye'nin, 8 yılı 
sadece sıkıntı çekmeden geçirdik diye
rek harcamaya hakkı yoktur. Türkiye, 
altyapısını kurmak zorundadır, sanayileş
mek zorundadır. Dünya, almış başını gi
diyor. Biz, böyle bir yarışta durarak ba
şarıya ulaşmak imkânına sahip değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, ne olmuştur; 
rakamlara biraz daha yakından bakmaya 
çalışalım. Türkiye, yüzde 64 bir enflas
yonla karşı karşıyaydı 1980 yılı başında. 
Şimdi enflasyon yüzde 70. Niçin acaba 
Türkiye'de enflasyon var? Enflasyonu 
açıklayacak hangi ciddî uluslararası ne
den var? İngiltere'de 4, İtalya'da 5, Fran
sa'da 5 enflasyon. Sayın Başbakanın çok 
sevdiği Güney Kore'de enflasyon 5 , 5 - 6 
(SHP sıralarından alkışlar) Türkiye'de 
yüzde 70. Niye acaba niye? 1980 yılı ön
cesinde Türkiye'de enflasyon yüzde -64* 
tü. Sebebi vardı, dünya ekonomisi pet-
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role dayanıyor. Petrol 1971 yılında 1,5 
dolardan 40 dolara kadar çıkmış 1979 yı
lında. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — 17 dolar 17. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ser
best piyasada 1,5 dolardan, 40 dolara 
kadar çıkmış 1979 yılında Sayın Başba
kan darlık piyasası var, üretim yok. Ser
best piyasada satışın çok büyük bir kıs
mı gerçekleştiriliyor, 40 dolara kadar 
Türkiye'de ve dünyada hampetrolün fi
yatı çıkmış. 1,5 dolardan 40 dolara, 9 yıl
lık süre içinde düşününüz. Fiyat artışla
rı sadece Türkiye'de değil, ingiltere'de 
de var o zaman. Enflasyon Amerika'da, 
Fransa'da da var, İtalya'da da var. Dün
yanın tüm ülkelerinde var. Niçin? Dünya 
ekonomisinin dayandığı temel mal 15 kat, 
18 kat artmış. Elbette bir sıkıntı, darlık, 
bunalım, enflasyon dünyada yaşanıyor. 
1979 yılı enflasyonunun nedeni bu. Pe
ki, 1988 yılı enflasyonunun nedeni ne? 

Niye şimdi Türkiye'de yüzde 70 enf
lasyon var, dünyanın hiçbir ülkesinde 
ydkken? (SHP sıralarından «Nedeni Özal» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyi açık 
(bilelim. 1979 yılı enflasyonu çok büyük 
ölçüde i'flhal enflasyondu, petrole dayalı 
OPEC damgalı enflasyondu, 1988 yılı 
enflasyonu yeril malı enflasyondur, Özal 
damgalı enflasyondur. (SHP ve DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
enflasyonu açıklayacak, haklı kılacak, 
meşru kılacak hiçbir; ama hiçbir yerli 
neden yoktur. Tümü Türkiye'yi yöneten
lerin anlayışından, ölçülerinden, tercih
lerinden kaynaklanmıştır. (SHP sırala
rından alkışlar) Bu enflasyonu mazur 
ıgörmek mümkiün değildir. «Yb'k kalkın
madan oldu, yo'k kış şartları ağır bastı 
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enflasyon oldu, yok Afşin - Elbistan'dan 
oldu, DÇM^den oldu» bunların hepsi ka
fa karışıklığının ürünüdür, kafa karışık
lığının ürünüdür, yönetenlerin zihni za-
ıten enflasyon nedeniyle berrak olımadı-
dığı için Türkiye bir ölçüde buraya sü
rüklendi, vatandaşın zihnini de karıştır
maya teşebbüs eitmeyiniz. Biz enflasyo
nun nereden kaynaklandığını çok iyi bi
liyoruz. (SHP sıralarından «By-Passitan 
oldu» sesleri) 

Türkiyeli yüzlde 10'lufc enflasyona 
indirme vaadini yaparken Sayın Başba
kan, Türkiye'nin şartlarını bilmeden mi 
konuşuyordu. Şimdi yüzde 70 enflasyo
na onun döneminde geldik. Yüzdte 10 
enflasyonu vaat eden o. Ytüzd'e 70 enf
lasyonu gerçekleştiren o, şimdi dönüp 
«şu nedendendi, bu nedendendi» diye 
açıklama yapıp zihinleri karıştırmaya 
çalışan da o. (SHP sıralarından alkışlar) 

(Değerli arkadaşlarım, fiyat artışları 
artık günlük olaylar haline gelmiş. Buğ
dayı 100 liraya aldınız, ertesi yıl gene 
100 liraya; arpayı 80 liraya aldınız, er-
'tesi yıl gene 80 liraya; nohut 180 lira
ya alınımışltı, gene 180 liraya alındı; ama 
9 milyonluk bir Ferguson traktör 13,5 -
14 milyon liraya çıktı. 500 bin liralık 
Ib'ir puiverizatör, ilaç fışkırtıcısı çıktı 
I milyon • liraya. Geçen sene 250 bin li
raya alınan bir disfcaro bu sene çıktı 900 
bin liraya. Bir harman patozu geçen se
ne 1 milyon lira idi, bu yıl 2,5 milyon 
lira. 

Değerli arkadaşlarım, bu enflasyon 
(her gün vatandaşın celbinden kaynak ak
taran bir mekanizma halindedir, bir em-
mdbasma tulumba halindedir; 50 milyo
nun celbinden çekiyorsunuz, 500 bin kişi
nin celbine basıyorsunuz Sayın Başba-
Ikan. (SHP sıralarından alkışlar) 

280 liralık inşaat demiri çıkmış 470 
liraya; 1 670 liralık çimentonun torbası 

m — 



T. B. M. M. B : 60 

çıkmış 3 20O liraya, inşaatta kaplamada 
'kullanılan kavak kerestesi 65 bin liradan 
çıkmış 190 bin liraya. Tuğla, 48 liradan 
çıkmış 205 liraya. Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye tuğlayı RoımanyaMan, Macaris
tan'dan trenlerle' ithal ederken bile tuğ
lanın fiyatı, ekmeğin fiyatının altınday
dı. tik kez, sayenizde tuğla, ekmekten 
daha pahalı hale geldi. (SHP sıralarından 
alkımlar) 1 000 liralık sera naylonu çık-, 
muş 2 500 - 3 000 liraya. 

İDeğerli arkadaşlarım, böyle bir or
tamda 10 yıllık, 12 yıllık işçinin ayda 
eline geçen ücret, -elimde bordrosu var-
bir değerli işçi 'kardeşimizin ocak ayının 
bordrosunda maaşı 64 bin lira. 64 bin 
lirayla 10 yıllık bir işçi; Karayollarında, 
Tekelde çalışan bir işçi, Demiryollarında 
çalışan bir işçi, 3 çocuğuna yaşlı anası
na, yaşlı babasına bakacak, namusuyla 
geçinecek, alnı dik, huzur içerisinde bu 
«ıemlekecte «ben de varım» diye yaşaya
cak... Bu enflasyonun yarattığı ağır bas
kının altında insanlarımızın böylesine bü
yük bir cenderenin içine yerleştiren bir 
(politikanın sahibi, doğrudan doğruya 
hükümetin kendisidir. Bunu herkesin 
(böyle billme'sinde biü'yiik yarar vardır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarıım, Türkiye'de enf
lasyonla ilgili şikâyetlerimiz karşısında, 
Türkiye'nin ihracatıyla ilgili hızlı geliş-
mielere dikkatimizi çekmek bir alışkan
lık haline ıgelimiştir. Gerçekten, bu hükü
metin, kendisini en rahat hissettiği, en 
iddialı olduğunu düşündüğü, en başarılı 
olduğunu öne sürdüğü alan ihracat ala
nıdır, çünkü ihracatta rakamlar, gerçek-
iten gelişmişltir, büyümüştür. Bugün Tür
kiye'nin ihracatı, geçen yıl rakamlarına 
ıgöre, 10,2 milyar dolara yükselmiştir. 101 

milyar dolarlık bir ihracat, hükümetin 
övünç kaynağıdır, başarı kaynağıdır; o 
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nedenle ekonomiyi 24 Ocak sonrası, dö
nemin başarılı uygulamasıyla ayakta tut
tuğunu iddia etmektedir. Şimdi izin ve
rirseniz bu ihracat olayına biraz daha 
yakından bakmak istiyorum. 

Türkiye'nin ihracat performansı sa
nıyorum gerçekten irdelenmeye muhtaç
tır; iki açıdan irdelenımeye muhtaçtır, iki 
iddia var; yüksek ihracat gerçekleştiriyo
ruz ve sanayileşmeyi ihracatın yapısına 
taşıdık iddiaları. Bu ikisini de irdelemek 
istiyorum. Önce ihracatın rakamıyla ilgili 
tabloyu gözden geçirelim. 

Değerli arkadaşlarım, 10 milyar 200 
milyon dolarlık ihracat önemlidir; ama 
bunu değerleridirirken şunları gözden ka
çırmayalım : 

Birincüsi, bunun içinde -miktarını bi
lemiyorum, bu konuda çeşitli meslekî 
kuruluşların kendilerine gör'e varsayım
ları var; ama hiçbir tahmin 1 milyar 
doların altına inmiyor- gerçek dışı ih
racat; ihracat teşviklerini, kullanmayı, 
değerlendirmeyi öngören hayalî ihracat 
diye bilinen, gerçek dışı fikt'if ihracat en 
azından 1 milyar dolar civarında yer tut
maktadır. Çeşitli örneklerini gördük, bir 
süre önce Kaş'ın Kalkan limanından 200 
milyon dolarlık ihracat teşebbüsü yapıl
dı; 10 milyar 200 milyon dolarlık raka
mın içinde değildir, Sayın Başbakan 
haklıdır o noktada; ama ihracat teşeb
büsü yapılmıştır, o 10 milyar 200 mil
yon doların içinde de öyle sanıyorum 
iki, önemli miktarda benzer girişimler 
»vardır; mesela Silopi var mıdır, yok mu
dur? Silopi'de yapılmış olan hayalî ih
racat tahkikat konusu. Daha başkaları 
da' var, ayrıntısına girmek istemiyorum, 
dalha önce Antalya'da yazın yapılmış 
olan var. 10 milyar doların içlinde bir 
îfiktif ihracat kademesi vardır, onun dik
kate alınması gerekir. 
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İkinci bir nokta reexpoft olayıdır: 
Değerli arkadaşlarım, Türküye, 232 mil
yon dolarlık petrol ürünü ihraç eder, 
10 milyar 200 milyon dolar rakamın için
dedir bu, 250 milyon dolar da petrol 
ürünü satın alır. Belli bir konjonktürde 
uygundur satmak, elbette anlıyorum, sa-
Itılalbillr; belli bir noktada alınması ge
rekir, ahnıyordur; ama olay nedir? İh
racat ve ithalat rakamlarımız, net ihra
catı ve İthalatı öngörmeyen b'ir biçimde 
artmış olmaktadır. Sadece petrolden ör
nek verd'im; demir-çelikte aynı olay var
dır; Türkiyeriin 850 milyon dolarlık de-
mir-çelik ihracatı var, 1.5 milyar dolar
lık derriir-çelik ithalatı var. Butun bun
lar, ortaya çıkan 10.2 milyar doladık 
ihracatın önemli bir kısmının, bu reex-
ıport olayı ile [İlgili olabileceğine işaret 
etmektedirler. 

Üçüncü bir nokta, doların değer kay
bı ile ilgilidir: Bu konu çeşitli vesileler
le -birazdan konuşacağız- dış borçların 
değerlendirilmesinde hükümet tarafından 
kullanılmakta -ki kesinlikle mümkün de
ğildir- asıl kullanılacağı yer ise, ihracat 
olayıdır, şimdi onu yapmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, dolar, zaman 
içinde değer kaybediyor. Saldece 1987 yı
lı içinde dolar, marka karşı ve diğer pa
ralara karşı yüzde 17 değer kaybetti. 
Pari'te 1986'da 2.15 iken, bugün 1.79'a 
düşmüştür. Mark karşısındaki dolar pa-
ritesi düşmüştür; yüzde 17 azalmıştır. 
1984 ile 1987 arasındaki doların değer 
kaybı ise, yüzde 45'e ulaşmaktadır; do
lar, 19841ten bu yana yüzde 45 değer 
kaybetmiştir. Bu değer kayibının önemi 
nedir ihracat rakamları değerlendirilir
ken? Eğer geçmiş yıllarla mukayese ya
pacaksanız, işte o zaman bunu dikkate 
almanız gerekir. Çünkü, 1980 yılının ih
racatı 1980 yılının dolarıyla yapılmıştır, 
1987 yılının dolarıyla değil. Mukayese 
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ederken, bunu dikkate almak gereği var
dır; ama aynı çağda mukayese yapacak-
ısanız elbette gerek yoktur. Şimdi, geçmiş 
dönemlere göre 10 milyar dolarlık ih
racatın ne ifade ettiğini ararken, 1983 
yılının ihracatıyla mukayese ederken, do
ların yüzde 45'lik değer kaybını mutla
ka dikkate almak gereği vardır. 

İBEDRIETTİN DOÖANCAN AKYÜ-
RE(K (IManbul) — Borçlarda da aynı 
hesabı yapmak lazım. 

İDENİZ BAYKAL (Devamla) — Onu 
da konuşacağız; yapamayacağız orada, 
başka bir nedeni var, anlatacağım biraz
dan. Borçlarda durum aynı; çünkü borç
larda, aldığınız parayı aldığınız yıl kul
lanıyorsunuz; o, ekonominin bir avan
tajı haline o anda geliyor, saklamıyor
sunuz, kasaîda tütmüyorsunuz. Yaptığı
nız şey o andaki değerle dönüşlüyor, kat
ma değeri ortaya çıkıyor. O nedenle, 
tborç değerlendirmesinde o yapılmaz; 
ama markla mukayese ederken, bir baş
ka olaydır. 

Türki'ye'nin, 1987 yılındaki 10.2 mil
yar dolarlık ihracatının yüzde 69'u dolar 
cinsinden yapılmıştır, yüzde 19'u mark 
cinsinden yapılmıştır, yüzde 12'isi de di
ğer paralar cinsinden yapılmıştır. 1987 
de dolar, marka karşı yüzde 17 değer 
kaybettiği için, 1987 ihracatının 520 mil
yon dolarlık kısmı, doların değer kay
bından kaynak!anmaktadır. 520 milyon 
dolarlık kısım, sadece bizim ihracat ham
lemizin, başarımızın dışındaki bir neden
le ilgili olarak ortaya çıkmıştır. 

1984 ile 1987 yılları arasındaki do
ların değer kaybından kaynaklanan fik-
tiif kayıpları ya da kazançları göz/den ge
çirirsek, 19851te 406 milyon dolar, 1986' 
da 380 milyon dolar, 1987 yılında da 520 
milyon dolar Türkiye'nin döviz şişkin
liği içine girdiğini görmek mümkündür. 
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Bu unsurların tümü dikkate alındığı za
man, ortaya 10 milyarın, 7 milyar do
lar civarına, ha'tta 7 'milyar doların altı
na inebileceği görülmektedir. 

1987 ile ilgili olarak bir başka ola
yı dikkatinize sunmak istiyorum, o da 
Irakla ihracat olayıdır. Türkiye'nin, 1987 
yılında Irak'a 1 milyar dolana yakın, 980 
milyon dolarlık bir ihracat yaptığı, bi
zim dış ticaret isteitMifclerimizin içinde 
ıgözükmek'tedir. Bunun karşılığı dolar, 
Tiürk ekonomilsine 'girmiş mildir? Girme-
imiştir. İhracat yapılmamıştır. Olan şu
dur : Irak Merkez Bankası ile^Xirkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında
ki: anlaşma gereğince, Türkiye, Irak'a 
yaptığı ihracat karşılığı Türkiye'deki ih
racatçıya Türk parası olarak o günün 
(döviz değeri üzerinden Ödemeyi yapıyor; 
ama Iraksan onun karşılığını alamıyor, 
yani Türk ekonomisine döviz girmiyor. 
Biz, Iraktan aldığimız petrole karşılık 
dövizi anında, nakit olarak ödüyoruz; 
'ama Irak'a yaptığımız iddia edilen ih
racatın karşılığını alamıyoruz. Türkiye' 
•deki ihracatçı Türk parası olarak alıyor, 
yani Türk ekonomisine »döviz girmiyor; 
ama rakamlarda girmiş gibi gözüküyor. 
980 milyon doları, reel olmayan gerçek
leşmemiş durumdaki ihracattır. Bunun 
çok önemli sonuçları olacaktır; cari açı
ğın hesaplanması bakrmından, ödemeler 
dengesinin hesaplanması bakımından. 
(İçinde bulunduğumuz krizin altında ya
tan nedenlerden birisinin de bu olduğu
nu zannediyorum. İrak olayının da dik
kate alınması halinde, ortaya çıkan ih
racat ırakamının hiç de büyük ölçüde et
kileyici olmadığı gözükür. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomi
sinde denenrriiştir, 19581de denenmiştir, 
1970'te denenmiştir, isimdi en son olarak 
da 1978-19791da denenmiştir, 1980'den 

Ibu yana da denenmektedir. Türk ekono
misindeki ihracat performansı döviz 
kurlarına hassastır, duyarlıdır. Döviz 
kurlarındaki değişme, ihracattaki artışı 
beraberinde ıgetMr. 1970 devalüasyonun
dan sonra, 1971 yılinda Türkiye, ihraca
tında ve işçi döviz girişinde çok önemli 
olumlu gelişmeler yaşamıştı, hatta cari 
açığını, .sıfırlamıştı, cari açığı ortadan kal
dırmıştı, çünkü ihracat hamlesi artmıştı 
ve işçi dövizi girişi de artmıştı. 

$imdi, düşününüz, 198Ö*den bu ya
na Türk parası, dolar karşısında 18 kez 
değer kaybetmiş, 18 kat değer kaybet
miş ve Türk ekonomisindeki ihracat per
formansı da, diyelim ki 2-2,5 katma çık
mış. Bunu, Türk ekonomisinin temel so
rununun çözülmesini sağlayan büyük bir 
mucize olarak görmek değerlendirmek 
mümkün değildir. 

ISanayi ürünlerinin ihracattaki artışı 
olayına halkınca, şunları da dikkatinize 
sunmak istiyorum. Türkiye'de toplam 
sanayi ürünleri ihracatı olarak 8 milyar 
65 milyon dolar gözükmektedir. Onun 
için hükümetimiz, «İhracatın yüzde 80*i 
isanayi ürünüdür» diyor. Buna biraz da
ha yakından bakalım. Bunun 953 mil
yon doları tarıma dayalı işlenmiş mad
dedir. İçinde 99 rriilyon dolarlık nohut 
vardır, 91 milyon dolarlık mercimek var
dır; paketlenmiş, işlenmiş, kırk, elenmiş 
mercimek, nohut sanayi ürünü olarak 
burada yerini almıştır. (SHP sıraların
dan alkışlar) Bu 953 milyon doların ya
rısı konservedir, 450 milyon dolar ka
darı. O konserve ile ilgili olarak da ger
çekten malî polisin dikkatini gerektiren 
bir tablonun olduğu, bu işi yakından iz
leyen çevrelerin bilgisi dahilindedir. 

Yine bu sanayi ürünü ihracatımızın 
bir kısmı, 232 milyon doları -demin de 
ifade etmeye çalıştığım gibi, petrol ürü-
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nü ihracatıdır, yani Türkiye'deki sanayi
leşmeyle ilgili olan bir şey değil. Bir sü
re sonra 250 milyon dolar olarak alaca
ğımız petrol ürününü, belli bir noktada 
232 milyon dolar olarak satışımızla ilgi
lidir. 

Bunun dışındaki sanayi ürünleri 6 
milyar 879 milyon dolar olarak gözük
mektedir. Bunun 721 milyon dolarlık kıs
mı, deri ve köseledir. Yani, babadan kal
ma Kazlıçeşme'nin ve onun günümüzde
ki konfeksiyona uzantılarının ürünleri, 
Türkiye'nin yapısal değişimi ile ilgili 'bir 
olay değil. 851 milyon doları demir-çe
liktir. 1,5 milyar dolara aldığımız demir -
çeliğin 851 milyon dolarlık kısmını satı
yoruz; o da Türkiye ekonomisinin ya
pısal değişimiyle, sanayileşmesiyle ilgili bir 
olay değildir ve nihayet en önemli sanayi 
hamlesi 2 milyar 707 milyon dolarlık do
kumayla ilgili olan kısmıdır; yani Sü-
merbank'ın çocukları, Sümerbank'ın ev
latları. 

Değerli arkadaşlarım, Türk parasının 
değeri 18 kat düşmüş ve tüm ihracatın da 
içeriği budur; bunun dışında bir tablo 
olduğunu eğer düşünüyorsanız, birazdan 
Sayın Başbakan gelir, burada cevabını 
verir ve zannediyorum ilk fırsatta da ce
vabini alır. Bu, Devlet İstatistik Enstitü
sünün rakamları, devletin resmî rakamla
rıdır... (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ödemeler den
gesi ve cari açık, Türk ekonomisinin yıl
lardan beri en hassas nektasıdir, Achil-
le'in (Akhilleus) topuğudur, yaralanacağı 
en yumuşak karın altıdır, en zaaf tablo
sunu gösterdiği noktadır. O nedenle, gel
miş geçmiş hükümetlerin tümü bu hassas 
noktayı, ekonominin bu kalbini dikkatle 
izlemek zorundadırlar. Bütün sıkıntılar 
oradan kaynaklanmıştır ve orada rahat
lığı gerçekleştirdikçe de Türk ekonomisi 
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yol almak imkânını bulmuştur. O nedenle, 
bu motorun kalbini dikkatli bir şekilde 
incelemeniz gerekiyor. 

Ödemeler dengesinde bu yıl 987 mil
yon dolarlık bir cari açık ilan edilmiş
tir. 2,5 ay önce seçimlerden hemen sonra 
Sayın Başbakan, 1987 yılındaki cari açı
ğın sıfır olacağını 70 milyon dolar ola
cağını ifade ediyordu, bekleyiş o idi. 
Şimdi ise, resmî rakam 987 milyon do
lar. Bunu biraz daha yakından incele
mekte yarar var. ödemeler dengesindeki 
net hata ve noksan 1987 yılı programın
da sıfır^ olarak programlanmıştı, bu yıl 
gerçekleşen rakam ise, 682 milyon dolar. 
682 milyon dolar ne olduğunu bilemedi
ğimiz pipe - line da olan, henüz intikal 
etmemiş ve. hesabı görülmemiş 682 mil
yon dolarlık net hata ve noksan bir 
açık da var. Gerçekçi bir değerlendir
mede o net hata ve noksan cari açığa 
doğrudan aktarılabilir ve aktarılmalıdır. 

Böylece, cari açık 1,6 milyar dolara 
çıkmaktadır. Geçen yıl 60 milyon dolar 
civarında cari açık; ama bu yıl 682 mil
yon dolar. 

Turizm gelirleriyle ilgili olarak da 
bilgi sunmak istiyorum. 1987 yılı progra
mında turizm gelirleri 1 milyar 225 mil
yon dolar olarak öngörülmüş ancak 11 
aylık gerçekleşme 1 milyar 188 milyon 
dolar olmuştur; yani Türkiye 1987 yılı
nın 11 ayında 1 milyar 188 milyon 
dolarlık turizm geliri elde etti, kasım so
nu itibariyle; fakat ne olduysa aralık ayın
da oldu, aralık ayında Türkiye bir tu
rizm patlaması yaşadı. Haziranda yaşa
madı, temmuzda yaşamadı, ağustosta ya
şamadı, eylülde yaşamadı; 1987 yılının 
aralığında birdenbire, Türkiye bir turizm 
patlaması yaşadı. Türkiye'de 11 ayın tu
rizm geliri ortalaması 108 milyon dolar; 
ama sadece aralık ayının, yani Türk eko
nomisinin rayına oturduğunu ispatlamak 
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zorunda olduğumuz, bunun gerektirdiği 
esneklikleri yapmayı hak saydığımız ara
lık ayındaki performans ise, tek başına 
bunun üç katına yakın bir miktarda, 288 
milyon dolar. Türkiye, haziran ortala
ması 108 milyon dolar turizm geliri elde 
etmiş; aralıkta birden bire bunun 3 katı 
bir turizm geliri 288 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiş. 

Değerli arkadaşlarım, navlun gelirleri 
de gene aralık ayında 262 milyon dolar
lık ani bir patlama gerçekleştirmiş. Tabiî, 
bütün bunların eklenmesiyle oluşması ge
reken gerçek cari açığa, öyle sanıyorum 
ki, Türk ekonomisine dahil olmamış, gir
memiş 980 milyon dolar civarındaki Irak 
ihracatıyla ilgili dolarları da eklemek zo
runluluğu vardır. O, cari açığı doğrudan 
etkileyen bir olay durumundadır. Ne ya
zık ki, 1987 yılı sonunda, yani 7 yıllık 
ağır bir reçeteyi uyguladıktan sonra, 
Türk ekonomisi ve Türk halkı çok büyük 
bir ekonomik yükü 7 yıl sırtında taşıdık
tan sonra, ekonominin ulaştığı nokta, baş
ladığımız noktadan daha ileride değildir. 
Sanki Türk halkı, sırtına kaya vurulmuş, 
efsanevî Sisyph (Sizip) gibidir. «Tepeye 
bu kayayı çıkaracaksın» demişler; çıkarı
yorsunuz çıkarıyorsunuz, tam tepeye gele
ceğiniz sırada ayağınız kayıyor, tekrar 
başladığınız noktaya., tekrar başladığınız 
noktaya... Türkiye, ileriye doğru yürüyen /. 
bir merdivende geriye doğru koşturulma 
durumunda, yerini ancak koruyabilir hal
de kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, vardığımız nok- > 
ta, gerçekçi bir değerlendirmeyle, cari açı
ğın 3 milyar dolar civarında olduğunu 
gösteriyor. Cari açığı 1,5 milyar dolar dev
raldık, 3 milyar dolara getirdik. Hani, 
Türk ekonomisinin yapısal temel sorunla- İ; 
rını çözecektik bu 7 yılda? Hani ameliyat m 
ettik, ayağa kaldıracaktık? Bakacağımız W 

nokta burası değil de neres'i? Başka nere--
ye (bakalım, gelir dağılımına mı bakalım? 

Gelir dağılımına baktığımız zarnan 
görülen tablo bir başka fecaat: Türkiye' 
de 10 milyon insan 300 doların altında 
yaşıyor, 300 doların altında... Türkiye'de 
in'sanlar 8 saat çalışarak geçimlerini sağ
layamaz hâle düştüler. Memurlar, odacı
lar, hademeler, insanlar resmî mesai biter 
bitmez kendilerini pazarlamacılığa atıyor
lar, şoförlüğe atıyorlar, tezgâhtarlığa atı
yorlar. Türkiye'de, Anayasa doğrultusun
da; iş hukuku, sosyal adalet düzeni için
de 8 saatlik çalışma öngörülür. Artık 8 
saatlik çalışmayla Türk insanı ne kendi
sini, ne ailesini geçind'ireb'ilecek haldedir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

7 yılda, ekonominin dış ödemeler den
gesindeki temel darboğazını çözmediysek; 
Türkiye'yi, sanayileşme yönünde önemli 
bir hamlenin iç'ine sokamadıysak; Türki
ye'de gelir dağılımını Malezya'nın gerisi
ne düşürecek halde bozduysak; Türkiye' 
deki millî gelirin yüzde 60'ını 10 milyon 
alırken, en alttaki 10 milyon da yüzde 
4'üne mahkûm edilmişken, 7 yılda neyi 
çözdük allahaşkına, neyi çözdük? (SHP 
sıralarından «Papatyaları» sesleri) Neyi 
çözdük 7 yılda? 7 yılda darlık olmadı, kıt
lık olmadı. Olmadı, doğru, haklısınız; ek
sik olmayın, teşekkür ederiz; ama neye 
karşılık olmadı o darlık, kıtlık? 7 yılda Tür
kiye'nin dış borcu 13,6 milyar dolardan 
41 milyar dolara çıktı. 2 katının üzerine 
çıktı; 27 milyar dolar borç yaptınız. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

30 dolar, 40 dolar olan petrol 16,. 17 
dolara indi, 14 dolara indi. 'Petrol yarı fi
yatının altına inmiş. 60 yıllık Cumhuriyet 
tarihinin 13 milyar dolarlık dış borcunun 
2 katını 7 yılda yapmışsınız, «Darlık ol
madı» diye bir de karşımızda caka satı
yorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, bü iş bilirlik de
ğil; Türkiye'nin 40 bin muhtarından 1 ta
nesini lotaryadan çekseniz, o muhtar ar
kadaşın eline 27 milyar dolan verseniz, 
petrol de 14 dolar; «Haydi al, Türkiye'yi 
7 yıl idare et» deseniz, ha vallahi, ha 'bil
lahi sizden daha iyi idare eder. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dış ödemeler 
tablosu bu, ödemeler dengesi bu, cari açık 
bü, ihracat bu. îç finansmana bakınca 
ne görüyoruz? İç malî ilişkiler ne alemde? 
Türkiye'de kamu açığı kamu finansmanı 
nasıl gidiyor, ülkenin malî dengeleri nasıl 
kurulmuş? Bunu da inceleyecek olursak, 
ne yazık ki sevindirici bir manzara gör
mek imkânı olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vergi tablosu yü- -
rek parçalayıcı bir tablodur. 1983'te yüz
de 5,7 olan kamu kesimi finansman açığı, 
1987'de yüzde '8,7*ye çıkmıştır. Devlet, sa
dece 1987\İe piyasaya 7 trilyon Türk Li
rası borçlanmıştır. 

1987 bütçesinde harcama artışı yüzde 
36 idi, yıl sonunda yüzde 53'e çıktı. Şim
di, 'bu yılki bütçede harcama artışı yüzde 
65,4; kimbilir kaça çıkacaktır. 

Harcamalar genişlerken, kamu gelir
leri de sağlıklı kaynaklardan finanse edi
leceğine, çok sağlıksız yöntemlerle karşı
lanma durumuna sdkuîmuştur. Bütçe ve 
KtT tasarruf açıklan artıyor, fonlardaki 
tasarruf fazlaları azalıyor, 1985'teki ka
mu tasarruf açığı gayri safi millî hâsılanın 
yüzde 1,'8'i iken, - Üç yılda - 1987'de yüz
de 6'ya çıkıyor. Sağlıklı vergi gelirleriyle 
'bü açık kapatılmadığı sürece, 'borçlanma 
yoluna 'başvurulduğu sürece, Türk ekono
misinin iç malî dengesinin dfe sağlıklı bir 
yönde gelişmesini beklemek sanıyorum 
mümkün değildir. 

Sayın Özal, Hükümeti devraldığında 
3,2 trilyon Türk Liralık bir iç borç var

dı; 1987'de bu borçları 12,3 trilyona çı
karmıştır. «Türkiye'de enflasyon nereden 
kaynaklanıyor? Hayat pahalılığı niye hız
la genişliyor?» sorularının cevabı, ne 
petrol fiyatlarında, ne kışta, ne kalkın
mada, doğrudan doğruya bu rakamların 
içindedir. 

Bu manzara karşısında, Türkiye nasıl 
bir vergi politikası İzliyor: Türkiye, kre
di ve mevduat faizlerinden 700 milyar li
ra vergi alıyor '(Mevduat hacmi, 15-trilyon 
liranın üzerindedir); ücretlilerden ise, 1,5 
trilyon Türk Lirası vetgi alınıyor; ama 
parasını çalıştıranlardan 700 milyar Türk 
Lirası! Eğer, ücretliye uyguladığınız ölçü
leri kredi ve mevduat olayına da uygula
yacak olsanız, alabileceğiniz vergi mikta
rı 4 trilyon Türk Lirasıdır; alınmamış 
3 trilyon vergi vardır. Hükümetin terci
hiyle, Hükümetin anlayışıyla, mevduattan, 
krediden, servetten, tasarruftan, kapital
den alınmamış 3 trilyonluk vergi vardır. 
Döviz tevdiat hesapları ile Hükümetin çı
kardığı menkul değerlerden 4 trilyon Türk 
Liralık bir vergiyi, Hükümet hediye et
mektedir, iade etmektedir. 1987 yılında, 
Hükümetin kararıyla vazgeçtiği, almadığı 
vergi miktarı 8 ila 9 trilyon Türk Lirası 
civarındadır; 8 ila 9 trilyon Türk Liralık 
bir vergi vardır. 

Daha bü yılın başında, iki hamlede 
6 trilyon Türk Liralık bir zam paketi ge
çirildi. Birinci hamlede 3 trilyon, ikinci 
hamlede de 3 trilyon. 6 trilyon Türk Li
rayı zam olarak alıyorsunuz, 8 ya da 9 
trilyon Türk Lirasını vergi olarak almı
yorsunuz, ondan sonra da, 15,1 trilyon
luk bir vergi gelirini amaçlıyorsunuz. Bu 
vergi politikası, elbette bu enflasyonun al
tında yatan temel nedenlerden birisi ola
rak gözükür. 

Sermaye şirketlerinde hisse sahibi olan
lar, isterlerse 1,5-2 milyar lira kazansın
lar, bü kazançlarından hiç vergi vermiyor-
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lar; ama asgarî ücretli bir işçi kazancının 
yüzde 20 - 25'ini vergi olarak vermek du
rumunda kalıyor. Sonra da, nereden kay
nak bulalım, nasıl yapalım?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu enflasyonu 
mutlaka kontrol altına almak zorunda
sınız. Hükümetin, Başbakanlığın alnına 
yazdırması gereken ilke, «Ya istikrar ya 
ölüm» olmalıdır. (iSBP sıralarından alkış
lar) Çaresi yoktur, istikrara mecbursunuz, 
istikrara mahkûmsunuz, istikrarı mutlaka 
gerçekleştirmek durumundasınız. 

Değerli arkadaşlarım, istikrarı gerçek
leştirip, enflasyonu nasıl düşüreceksiniz?.. 
Söyleyelim: Vergi alacaksınız vergi; al
madığınız vergiyi alacaksınız, vermesi 
'gerekenden gücüne göre vergi alacaksı
nız. Vergi dilimlerini daralttınız, vergi ver
me durumu olandan daha az alıyorsunuz, 
çok vergi verebilecek olandan vergi almı
yorsunuz, daha az alıyorsunuz. Vergi di
limlerini genişleteceksiniz, vergiyi mut
laka alacaksınız. Bu düzeylerde vergiyle 
Türk ekonomisinin yürütülmesi mümkün 
değildir. 

Faizi indireceksiniz, çareniz yoktur. 
Faizlerin 1980'de artışından sonra tekrar 
inmeye başlayacağı tahmini bir iki yıl için 
yapılıyor İdi. Arada geçen dönem, faizin 
inmesinin değil artmasının sözkonusu ol
duğunu herkese gösterdi. Bugün öyle bir 
noktaya geldik ki, bunun temel felsefesi
ni yapan hükümet, bir çelişki içinde; du
rumu nasıl açıklayacak bilemiyorum. Bu
güne kadar söylenen şu İdi: Ekonomiyi 
müspet faizle götürmek lazımdır, faiz 
enflasyonun üzerinde olacaktır, yoksa ta
sarruflar kaçar... 

Değerli arkadaşlarım, faiz ile tasarruf 
ara'sında eşitlik kurmak mümkün değildir. 
Faiz tasarrufun biçimini yönlendirir, ta
sarrufun şekil değiştirmesine yardımcı 
olur, çekerse, tasarrufu bankaya çeker; 

ama tasarruf olayı bankadaki mevduattan 
ibaret değildir. Tasarrufun artması, faizin 
artışıyla otomatik gerçekleşecek bir iş de
ğildir. Bunu böyle düşünen hükümet, müs
pet faiz vereceğiz, enflasyonun üzerinde 
bir faiz uygulaması içerisine gireceğiz di
yordu. 

Sayın Hükümete söylüyorum, 1987 
yılının sonunda müspet faiz uygulaması 
Türkiye'de sona ermiştir. Faizler menfi
de, kırmızıda çalışmaktadır. 1988 yılının 
Ocak, Şubat, Mart ayında da faizler men
fîde çalışmaktadır. Hükümetin bir temel 
ekonomik aleti tam tersine dönmüş, dü
şündüğünün dışında bir biçimde kullanıl
maya başlanmıştır. Müspet faiz olayı, ar
tık İkinci özal Hükümetinde öyle anlaşılı
yor ki askıya alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomi
sinin yedi yıllık bir sancılı dönemin so
nunda temel darboğazlarını, ödemeler den
gesi darboğazını, sanayileşmede bir hamle 
gerçekleştirme konusundaki iddiasını ger
çekleştirme yönünde sevindirici, önemli, 
olumlu bir mesafe katetemediğini üzün
tüyle tespit ediyoruz. Geride bıraktığı
mız yedi yıl görünür bir bunalım yaşan
madan geçmiştir; ama, Türk ekonomisi
nin tarihsel dönüşümü açısından israf edil
miştir. Kazanılmış bir dönem olarak kay
detmek, falan endüstrinin geliştirildiği, 
Türk ekonomisinin nitel bir dönüşüm ger
çekleştirdiği dönem olarak düşünmek 
mümkün değildir. 

İhracat büyük malî kaynaklarla teş
vik edilmiştir, ama ihracatın teşviki sa
nayiye yansıyamam ıştır, sanayinin yapısı
nı değiştirememiştir, İhracatın teşviki ile, 
ihracata dönük sanayileşme birbirinden 
farklıdır. İhracata dönük sanayileşmenin 
kendine göre gerekleri vardır. O gerekle
rin hiçbirisi yerine getirilmemiştir; sadece 
ihracat teşvik edilmiştir. Mevcut sanayi 
kapasiteleri tam kullanılmış, yüzde 60'tan, 
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yüzde 80'e, yüz/de 85'e doğru sanayi ka
pasitesi kullanılmış, yükseltilmiş; ama, 
yeni bir sanayileşme yapısı oluşturulması 
gerçekleştirilememiştir. 

Enflasyonu, yüzde 6 - 7 kalkınmanın 
•bedeli diye hükümet söylüyor; bunun tam 
tersinin doğru olduğunu ifade etmek is
tiyorum. Yani yüzde 6 - 7'lik .büyüme 
- kalkınma değil, büyüme - enflasyonun 
sonucu olarak, İhracat teşviklerinin 'sonucu 
olarak ortaya çıkıyor. Bizim ihtiyacımız 
tam tersidir; yani sanayileşmeyi, kalkın
mayı gerçekleştirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ekono
mik açıdan 1980 öncesi darboğazlarını 
aşamamıştır ama, o bunalımın ortaya çık
masını engelleyebilmiştir. Nasıl engelleye
bilmiştir? Dö'viz kullanarak engelleyebil
miştir, borçlanma yaparak, borçlanma im
kânını kullanarak önleyebilmiştir. Bu bir 
'başarıdır; ama, ekonominin başarısı de
ğildir, Sayın özal'ın başarısıdır. Borç al
mıştır, durumu, iktidar dönemini idare 
edebilmiştir. Onu, Türk ekonomisinin ka
zancı haline dönüştürme konusunda gere
keni yaptığını söylemek mümkün değil
dir. 

'Halbuki bu dönem, Türkiye'nin temel 
sorunlarını çözme bakımından elde ettiği 
nadir fırsat taşıyan dönemlerden birisiy
di; dünyada enflasyon kontrol altına alın
mış, hammadde fiyatları, petrol fiyatları 
çok düşük düzeylerde ortaya çıkmış, dün
ya ticareti ve turizmi gelişmeye başlamış, 
ciVarımızdaki üzüntü verici olaylar, ger
ginlikler, savaşlar Türkiye'nin önemini ve 
ekonomik potansiyelini yükseltmeye baş-
ilamıştı. Böyle bir ortamda gönül isterdi 
ki, geride bıraktığımız yedi yılı Türkiye 
sanayileşme yönünde önemli bir dönüşüm 
fırsatı olarak değerlendirsin. Ne yazık ki, 
bu gerçekleşmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye sade
ce ekonomik değil sosyal ve siyasal sorun
larla da karşı karşıyadır. Bir güç dönem
den geçtikten sonra, 12 Eylül 1980 as
kerî müdahalesinin yedinci yılında, an
cak yedinci yılında Türkiye vetosuz, en
gelsiz, kısıtlamasız bir seçim yapmak im
kânını bulabilmiş, demokratik bir yön
temle parlamentosunu ancak oluşturabil-
miştir. Müdahaleden yedi yıl sonra, böy
le bir parlamento olarak görev başın
dayız. Arkamızda Türkiye'nin sancılı ye
di yılı, o yedi yılın sancılı birikimi vardır. 
Geride bıraktığımız dönemde, Türk top
lumuna ciddî tedirginlikler, rahatsızlıklar, 
sıkıntılar ekilmiş, yerleştirilm'iş; Türki
ye'de geride 'bıraktığımız yedi yılda çok 
önemli haksızlıklar giderek büyüyüp, ağır
lık kazanmaya 'başlamış; şimdi, bu geliş
menin sonunda, demokratik bir parla
mento olarak görev başındayız. 

Geride bıraktığımız yedi yılda işken
celer yapılmıştır. O işkenceye maruz olan 
insanlar aramızda var, aranızda var. (SHP 
sıralarından alkışlar) Geçen yedi yılda 
toplu haksızlıklar yapılmış. Yıllarca, in
sanlar cezaevlerinde tutulmuşlar, yargıç 
önüne çıkma imkânını dahi bulamadan 
.yıllarca cezaevleriride tutulmuşlar sonra 
'bırakılmışlar, aklanmışlar. İnsanlar orta 
çağ anlayışının bir uzantısı olarak devlet 
kapısında iş tutmak hakkından, kim ol
duğu, ne olduğu bilinmeyen sorumsuz ida
recilerin kararıyla ömürboyu yasaklan
mışlar. (SHP sıralarından «Bravo» 'sesleri, 
alkışlar) Bugün o insanların bir kısmı 
- emekliliğine beş ay kalmış, altı ay kal
mış - özlük haklarını dahi almak imkâ
nından yoksun, ıstırap içerisinde aramız
da yaşıyorlar. Yüzlerce insan var böyle. 

HlL'Mt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Binlerce. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bir ezilmişlik birikimi, 
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bir haksızlık birikimi, bir baskı birikimi, 
bir şiddet birikimi, bir tepki birikimi oluş
muş bu yedi yıl boyunca ve şimdi demok
ratik bir parlamento olarak görev başın
dayız. Bu döneme nasıl bakacağız? Nasıl 
•bakacağız? Bu dönemi nasıl değerlendire
ceğiz? Önümüzdeki yolu nasıl çizeceğiz? 
O ıstıraplara maruz kalmış olan insan
lara nasıl yaklaşacağız? Devlet olarak, 
Parlamento olarak, Türkiye'nin resmî, 
meşru kurulları olarak, nasıl yaklaşaca
ğız? Unutun, geçin mi diyeceğiz? Bir gö
nül alma, haksızlığı telafi etme, çekilmiş 
olan ıstıraplardan duyulan üzüntüyü ve 
suçluluğu, sorumluluğu paylaşma girişi
minde olmayacak mıyız? (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, böylesine buna
lımlı, güç koşullarla karşı karşıya bir si
yasal ortamın içindeyiz, önümüzde bir 
Anayasa var, o koşullarda oluşturulmuş. 
Binbir türlü sıkıntıyı, kısıtlamayı, rahat
sızlığı içeren bir Anayasa, işçiler, pek 
çok temel haklarından yoksun bırakılmış
lar. Sendikalar etkinlikten uzaklaştırılmış
lar. Öylesine bir noktaya gelmişiz ki, ya
kın ilişki içinde olduğumuz uluslararası 
kuruluşlar bile, dönüyorlar Parlamento
muza, Hükümetimize, «Düzeltin artık bu 
eksiklikleri, bu ayıpları, bir an önce bu 
işi halledin; yoksa ilişkimiz bozulur» teh
didini yapma gereğini duyuyorlar ve bu 
baskıların altında, Parlamento kendi ini
siyatifiyle hâlâ, henüz harekete geçebil
miş değil. Anayasanın, işçi ve sendika hak
larıyla ilgili kısıtlamalarını aşma bakı
mından, Parlamentonun içinden başlatılan 
hareketi, Hükümetin, sempatiyle karşıla
yacağına, ilgiyle karşılayacağına, gerekli 
desteği göstereceğine inanmak istiyorum. 
Bu işi bir an önce ele alalım ve Türk Par
lamentosunu, iç, dış baskılara maruz kal
madan, kendi anlayışının gereği olarak, 
demokratik işçi haklan, sendika hakları 

statüsüne kendi elimizle bir an önce ka
vuşturalım. (SHP sıralarıridan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk Parlamen
tosunun, yedi yıldan beri ortaya çıkan 
haksızlıkları telafi edecek bir barışçı an
layışı, genişletilmiş bir af politikasıyla, 
bir an önce düşünmeye başlamasının ge
rekliği olduğu kanaatindeyim. Türkiye'yi, 
yeni bir huzur ve barış dönemine geçir
mek için, üzerimize düşen görevi de ihmal 
etmemek durumundayız. 

Sağda, solda duyuyoruz, cezaevlerin-
!de, direnişler, açlık grevleri, huzursuzluk
lar... Bu konularda, Sayın Başbakan, bir 
süre önce ortaya çıkan bir bunalım do
layısıyla, memnuniyet verici bir tavır ta-
kıridı, «Çözeceğim bu sorunu» dedi. Çe
şitli talepler vardı; onların ortadan kalka
cağı konusunda garanti verdi. Bu umut, 
bu iyi niyetli değerlendirme ve bu çözüm 
anlayışının gerçekleşeceği ifadesi, bir süre 
sonra, yaşama alktarılamayınca, başka bu
nalımların, başka hayal kırıkuklarının or
taya çıkmasına yol açmıştır. Bugün, o 
vaat edilen şeylerin yaşama geçirilmediği
ni, tek tip elbise konusunda, diğer konu
larda, sıkıntıların hâlâ sürmekte olduğunu 
üzüntüyle görüyoruz. O vaatlere rağmen, 
bu uygulama, Türkiye'de hayal kırıklığı
nı ve umutsuz tepkileri daVet eden bir 
manzara yaratmıştır. Hükümetin bu ko
nuya da en kisa zamanda eğileceğini umut 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çeşitli olayları, 
krizleri yaşıyoruz. Bu olaylar, krizler kar
şısında, belli tavırlar takınılıyor, sonra 
onlar unutuluyor, geçiliyor, gidiliyor. 0Bu 
kürsüde bir Vuralhan olayı tartışıldı. Türk 
Parlamentosu, dörtbaşı mamur bir biçim
de, bu olayla ilgili olarak, bilgilendirildi 
ve Sayın Başbakan, o tablo karşısında, 
şu taahhüdü yapmak durumunda kaldı: 
«Bir muhakkik tayin edeceğim, durumu 
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inceleteceğim, gereğini yapacağım. Göre
vinden ayrılacaktır; ayrılmazsa, ben onu 
atacağım» dedi. 

Şimdi, Sayın Başbakan, size bu kür
süde b'ir kez daha ben soruyorum. Ar
kadaşlarım daha önce, ıbütçe görüşmele
rinde sordular. Ne oldu'bu muhakkikin 
raporu? Kayıp mı o muhakkik? Ne ra
por verdi? Şu rapordan biz de bir haber-
dar olsak, bir anlasak. Neymiş; Sayın Vu-
ralhan'ın sorumluluğu var mıymış? O, 
muhakkik miymiş, değil miymiş; önce, 
onu bir anlayalım? 

Bir dergiye, Sayın Bakan, verdiği mü
lakatta diyor ki, «Görüşmedim.» Arka
sından, görüştüğü anlaşılıyor, görüştüğü
nü ika'bul ediyor : «Beni ziyarete gelmişti, 
Bakan olarak kutlamaya gelmişti, muhak
kik olarak •gelmemişti» diyor. Sonra, mu
hakkik olduğu ortaya çıkıyor. Muhakki
kin, raporunu verdiği, biliniyor. O rapo
ra göre, gerekirse, Sayın Bakanı görevden 
alacağını, Sayın Başbakan, taahhüt etmiş 
'bulunuyor. O muhakkikin, yani Başbaka
nın, kendi keyfî takdiriyle atadığı, kendi 
kişisel kararıyla görevlendirdiği muhak
kikin, raporunun ne olduğunu, bu Türki
ye Büyük Millet Meclisi, öğrenmek imkâ
nından hile yoksun bulunuyor. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, eğer muhakkik Sayın 
Millî Savunma Bakanını akJadıysa, niye 
onu şaibe altında tutuyorsunuz; çıkın, ilan 
edin, rahatlaisın. Eğer muhakkik, suçlu 
olabileceğine dair tespitler yaptıysa, bu 
işi bir an önce bağlayalım; hu, parlamen
tonun onuru konusu haline dönüşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, aslında böyle 
'bir konuda, Sayın Başbakanın kendi key
fî takdirimle muhakkik atama yoluna -baş
vurması kabul edilebilir bir hukuk yönte
mi değildir. Onun yolu, yöntemi vardır; 
bu keyfî hir yöntemdir. Buna karşın, o 
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keyfî yöntemle dahi sonuç almak imkânı 
ortaya çıkmış gözüküyor, ama sonucu biz
ler öğrenemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde 
kâğıt zammıyla ilgili olarak ilginç bir tar
tışma gelişmeye başladı. Çok anlamlı bir 
biçimde ve ekonomik gerekçelerin hiçb i-
risiyle bağdaşmayacak hir ölçüde; yani 
petrol zammının, yani ekmek zammının, 
yani demir zammının makul göstermediği 
hir ölçüde, onları ikiye, üçe katlayarak, 
son yedi yılda, kâğıda ve özellikle gazete 
kâğıdına büyük bir zam yapıldı. 

Bu zamdan önce, gazetelerin, bir süre 
önce gerçekleşmiş olan maliyet artışları 
sonucu fiyat artışı uygulamaya başladık
larının hemen ertesi günü bu zam zaman
lamasının seçilmiş olması da, hiç kuşku
suz, manidar bir olay olarak önümüze çık
tı. 

Şimdi, burada üzerinde durulmaisı ge
reken birkaç nokta var. Bir defa, zammı; 
adaletli, etkili, doğru bir ekonomik yön
tem olarak kabul etmediğimizi hep anlat
maya çalışıyoruz, o bir yana; ama zammı 
ekonomik bir yöntem olarak değil, bir 
siyasal yöntem olarak, bir sindirme aracı 
olarak, bir baskı aleti olarak kullanma gi
rişimini anlamak, kesinlikle mümkün de
ğildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'de, hükümetlerin ellerindeki 
millî yetkileri, anayasal otoriteleri kendi 
keyfî takdirleriyle, kişisel hesaplarıyla kul
lanma haklan, kesinlikle yoktur. Devlet, 
o kudreti size otoritenizi şuna buna ka
bul ettirin diye vermiş değildir. 

Sayın Başbakan diyor ki «Ben basına 
karşı değilim, basın patronlarına karşı
yım; basındaki patronluğa karşıyım.» Ba
na öyle geliyor ki, Sayın Başbakan lütfen 
samimî olunuz; siz, basın patronluğuna 
'değil, Türkiye'de tek patronun siz olma 
konusundaki iddianızın sonucu olarak di-
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ger patronluğa karşısınız. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ABDÜLBAKÜ ALB AYRAK (tstanbul) 
— Parlamentonun gücünden de bahset 
Baykalf 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Par
lamentonun gücünün, her türlü gücün 
üzerinde olduğuna inanan birisiyim. Ana
yasanın bu konudaki anlayışı, bizim, içi
mize sinmiş, uygulamamıza yansımış bir 
anlayıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız ulu
sundur. Hepimiz milletin emrindeyiz, hepi
miz millî egemenliğin bir parçasıyız. 

Yalnız, sorunu ve tartışmayı saptır
mayalım değerli arkadaşlarım. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Bizim muhatabı
mız, resmî otoritedir, Sayın Barbakandır. 
Sayın Başbakan «Ne zaman zam yapaca
ğımı ben bilirim» diyecek, zam uygu
lamasının ertesi günü «Haddinizi size öğ
retirim» dercesine ölçüsüz zamlar ilan 
Edecek. Buna karşı herkes kendi tepki
sini, kendi sorumluluğu içinde gösterir. Biz 
kendi tepkimizi gösteriyoruz. Bizim tep
kimiz, devlet imkânlarının Başbakanlığın, 
iktidarın, böyle keyfî otorite uygulama
larına alet edilmemesi noktasındadır. Öyle 
sanıyorum ki, bu anlayışımızı da yeterince 
ifade etmiş bulunuyoruz. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) - - İster
dik ki, demokrasinin yanında yer alası
nız.» 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Türkiye'nin... (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen, hatibe müdahale etmeyiniz. (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) Bakınız, 
bu konuşmalarınızla da gene insicamı bo
zuyorsunuz. 

Devam ediniz Sayın Baykal. 
'KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) 

— Birinci kuvvet kim?.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Türkiye yeni bir siya
sal döneme girmek üzeredir. Ekonomik 
'bunalım, topluma ve siyasete yansımaya 
başlamıştır. Sayın Başbakan, artık bir sü
reden beri halkın içinde, halkın arasında 
ra'hat dolaşabilme imkânını kaybetmiş gö
züküyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakanı, işçilerin yemekha
nelerinde, gecekondu bölgelerinde, halkın 
içinde eskiden olduğu gibi göremiyoruz. 
(ANAP sıralarından «Sen göremiyorsun»-
sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstan
bul) — Her hafta Cuma günü görürsün... 

DEİNÎZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başbakan, ancak, resmî denetim al
tında düzenlenmiş olan gösterişli temel 
atma, ya da açılış törenlerinde, televizyon 
ekranlarında ortaya çıkabiliyor... 

Sayın Başbakan, siyaset adamlarını 
bekleyen bir temel tuzak... 

İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — 
Genel Kurula hitap et... 

DENİZ BAYKAL .(Devamla) — ... 
kendi çevrelerini saran küçük azınlıkların 
esiri haline dönüşmektir. Büyük toplum 
ile, büyük kütle ile ilişkinizi kopârmama-
ya özen gösteriniz. Halikın arasına çık
ma imkânını kaybetmiş bir Başbakan, 
Türkiye'de ciddî bir darbe yemiş demek
tir. (SHP sıralarından alkışlar) Kamuoyu 
yoklamaları, bir süre'den beri Sayın Baş
bakanın ve ANAP iktidarının ciddî bir 
prestij kaybı içinde olduğunu herkese gös
termektedir. Bu olayı iyi değerlendirmek 
lazımdır. Bu olay karşısında, basını sus
turmaya çalışarak, televizyonu kendi te
kelinize alarak mücadele verip, başarıya 
ulaşmak mümkün değildir. 

Sayın Başbakan, siz, tam bir özelleş
tirme taraftan olarak gözüküyorsunuz... 
(ANAP sıralarından «Genel Kurula hi
tap et» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Baykal, Genel Ku
rula hitap edin efendim. 

DENİZ BAYKAL {Devamla) — Pe
kala Sayın Başkan.. 

KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) 
— Grup adına konuşuyorsun, Genel Ku
rula hitap et... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... Lütfen... 

DENE BAYKAL {Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, Sayın Hükümet ve 
Sayın Başbakan, devlet... 

'İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — 
Genel Kurula hitap et... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Te
şekkür ederim... 

BAŞKAN — Gerdeli ikaz yapıldı sa
yın milletvekilleri... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Başbakan, özel teşebbüsü bütün imkânla
rıyla destekleme politikasını yıllardan beri 
götüren bir siyaset adamıdır. Devletin 
kârlı kuruluşlarını özel sektöre devretme 
anlayışındadır. Devleti, ekonomiden ve 
sanayiden olabildiğince çekme arayışı için
dedir. Ekonomide bu politikayı götüren 
Sayın Başbakan, acaba niçin, devletin te-
kelindeki başka kuruluşları özel sektöre 
açma düşüncesi içine girmiyor? 

TRT'yi düşünüyorum; TRT'yi niçin 
devlet tekelinin dışına çıkarma anlayışı 
içinde değilsiniz? Ya, TRT'yi gerçekten 
devletin kuruluşu haline getirecek bir uy
gulamanın içine yerleştirelim; ya da, bu
nu yapamıyorsak, rekabet anlayışını TRT 
nin karşısına orada da açma kararı ala
lım; elbette, kurallarım, yöntemlerini be
lirleyelim ve bunu uygulayalım. TRT'nin 
de, demokratik bir topluma yalkışır bir 
biçimde işlemesi mutlaka sağlanmalıdır. 
Bunun gerektirdiği her türlü değişiklik ve 

düzenleme, hazırlanmalı ve gerçekleştiril
melidir. Ya da TRT, gerçekten, devletin, 
toplumun saygıdeğer, tarafsız kuruluşu 
haline dönüştürülmelidir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bir süreden beri TRT'de kullandığı
nız «icraatın İçinden» programı kesinlik
le Anayasaya aykırıdır. Kesinlikle Ana
yasaya aykırıdır! Bu aykırılığı uygulamaya 
geçirecek bir mekanizma ne yazık ki bu
lunamamıştır, kurulamamıştır; ama, onun 
Anayasaya aykırı olduğu açık bir ger
çektir! 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
O senin fikrin... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ana
yasa ve TRT yasası; TRT yayınlarının 
'hiçbirisinin belli bir siyasî parti menfaatı-
na yapılamayacağını açıklıkla söylüyor. 
Anayasa ve TRT Ya'sası, TRT yayınları
nın hiçbirisinin belli bir siyasî parti men-
faatına yapılamayacağını açıkça söylüyor. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
(Başbakan olarak konuşuyor. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Baş
bakan olarak da yapılamayacaktır, ba
kan olarak da; TRT'den hiçbir yayın 
yapılamayacaktır. 

TRT yasasının öngördüğü imkân şu
dur : LTygulamaya ilişkin olarak, halkı bil-
gilendirmek için, anlatılması gereken yol
lar yöntemler TRT'den aktarılabilecektir 
hükümetin hazırladığı programla. Mesela, 
IKDV uygulamasına geçtiniz, KDV uygu
lamasını anlatacaksınız. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — 
O da öyle yapıyor. 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Anlat
tı. ' 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ba
lıkçılıkla ilgili bir karar aldınız, onu an
latacaksınız; yoksa, parti politikası, ger
çekten Anayasanın yayın ilkelerine, TRT' 
nin yayın ilkelerine aykırıdır; ama, TRT' 
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nin bu konuda karar verme imkânı yok
tur. Uygulamadan önce bu konuda bir 
karar alarak onu- önleme konusunda, hu
kuk sistemimizde bir imkân ne yazık ki 
'bulunamamıştır; ama, bütün bunlar ger
çeği değiş'tirmez. 

KUDRET BÖLÜKOĞLU ^Balıkesir) 
— İki kişiyle basın toplantısı yapıyorsu
nuz. , 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — TRT' 
de bir parti lehine yapılan yayın, açıklık
la Anayasaya aykırıdır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN- — Sayın milletvekilleri, 
hatibe müdahale etmeyin efendim. 

DENİZ BAYKAL (Dâvamla) — Ana
yasaya aykırılık konusundaki tespitlerimi
zin hükümeti ve ANA'P'lı arkadaşlarımızı 
pek ilgilendirmediğini görüyorum. Bu ko
nuda bir gevşeme ortaya çıkmış. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Aslın
da... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efen
dim, müdahale etmeyin. 

DENİZ BAYKAL ^Devamla) — Ana
yasa, tabiî, bir Başbakan tarafından as
kıya alınırsa, bir Başbakan çıkıp, «84 ün
cü maddenin uygulanmasını alskıya aldım» 
diyebilir ise, ya da Başbakan, «Bir kere-
cik Anayasa ihlal edilmiş, bunun ne öne
mi var?» diyebiliyorsa, elbette onun par
tisine mensup milletvekillerinin, anayasa
ya aykırılık iddialarımız karşısında, bu 
gevşek tavrı sürdürmelerini anlamak müm
kündür. .(SOP sıralarından alkışlar) Ama, 
herkesin bilmesi gerekir ki, Anayasayı ih
lalin kimseye yararı yoktur, rejime ya
rarı yoktur, partiye yararı yoktur, hizmet 
etmeye çalıştığı fikirlere yararı yoktur, 
kimseye yararı yoktur. Anayasa, bir top
lumun asgarî mutabakatıdır; «İhlal etme
yeceğiz, »bu çerçevede yürüyeceğiz, ihlal 
ettiğimiz zaman hukuk dışına düşmüşüz -
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dür» dîye peşinen kabul ettiği asgarî mu
tabakatıdır. O mutabakata saygı göster
meyen insanların, toplumun ve siyasetin 
tehlikeli gelişmelerine çanak tuttukları kaç 
dönemdir yaşanarak görülmüştür, bundan 
bu dersi almış olalım bari. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomi
sinin ve Türk politikasının bir karmaşık 
döneminde yeni bir siyasal ve ekonomik 
yapılanma arayışının ön plana çıktığı bir 
'dönemde, Türkiye'nin kendisine bir rota 
arayışı içine girdiği bir dönemde bu büt
çeyi müzakere etme durumundayız, öyle 
sanıyorum ki, bu bütçe geçecek, ekonomik 
tartışmalarımızı da yapacağız ve Türkiye 
en kısa zamanda büyük potansiyelini bir 
ekonomik kalkınmanın emrine sokacak, 
demokratik gelişme konusunda birikmiş 
olan özlemlerini yaşama geçirecek, bu ko
nudaki keyfî tıkanıklıkları, engelleri aşa
cak bir noktaya en kısa zamanda mut
laka gelecektir. Bu konuda hiçbir kuşku 
duymuyorum. İçinde bulunduğumuz sıkın
tının ve bunalımın önümüzdeki dönem
lerdeki gelişmelerin tohumlarını ektiğini, 
yedi yil'dan beri Türkiye'de izlenen poli
tikayı aşma konusunda, onu geçme konu
sunda, ona ihtiyaç duymadan yeni bir dö
nemi oluşturma konusunda büyük imkân
ları da beraberinde getirdiğini mutluluk?' 
la görüyorum. Bir dönem kapanıyor, yeni 
bir dönem açılıyor, açılacaktır. Bunun 
alacakaranlık döneminde, geçiş dönemin
de yaşıyoruz. 

Bu dönemi sancısız, sıkıntısız, bunalım-
sız, en kısa zamanda ülke olarak geçir
meyi diliyorum; halkımızın çektiği sıkın
tıların ve bunalımın yanında kalmayaca
ğını, Türk toplumunun hak ettiği refah 
ve demokrasi dönemine doğru mutlaka 
geçişin yolunu, yöntemini bulacağını ifade 
ediyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşek
kürler ediyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Demirci, 
buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN 
DEM'İREL (İsparta) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

4 Nisan 1988 tarihinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, bütçe müzakerelerine 
başlamıştır. Daha önce Bütçe Komisyo
nunda tartışılmış olan bütçe, onaltı gün
dür Türkiye Büyük Millet Meclisinde tar
tışılıyor. 4 Nisan günü tümü üzerinde va
ki görüşmelerden sonra geçen onbeş gün 
zarfında, çeşitli bakanlıkların ve kuruluş
ların 'bütçeleri tartışıldı ve bugün de büt
çenin son görüşmeleri yapılıyor. Gönül 
isterdi ki, bütçenin son görüşmelerini, 
bütçenin başındaki görüşmeler gibii, bütün 
ülke takip edebilsin. Acaba 'bütçenin son 
görüşmelerini Türkiye'nin her tarafında
ki Türk vatandaşları duysaydı, burada 
olup bitenleri görselerdi, her şeyi takip 
etselerdi; bunda, ülkenin ne zararı olur
du? (ANAP sıralarından, «Şov olurdu» 
sesleri) 

Burada yapılan konuşmaları şov ola
rak tavsif etmek veya Türkiye Cumhu
riyetinin en büyük müessesesi olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, altmışbe-
şiınci yıldönümünü kutlamaya hazırlan
dığımız bugünlerde, şov yapıyor durumu
na düşürmeyi fevkalade ayıplıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Bu, doğrudan doğruya Türk vatanda
şından birtakım gerçekleri kaçırmaktan 
başka bir şey değildir. Açık rejim di
yoruz. Açık rejimün en büyük müessese
si, parlamento. Parlamentoda yapılan tar
tışmaları, eğer vatandaş olduğu gibi bi

lirse ve kendine <göre de değerlendirirse; 
bunda, rejimin ne kaybı olur, ülkenin ne 
kaybı olur, kimıin ne kaybı olur, siyasî 
iktidarın ne kaybı olur? Eğer buradaki 
tartışmaları, Türk vatandaşı, gecenin mu
ayyen bir saatinde, özetlenmiş biçimde 
veya bir kısmı manasız halle getirilmiş bir 
biçimde, bir kısmı spikerin sesinden du
yarsa ve yarım yamalak 'bir resim alır
sa; Türkiye meselelerini daha doğru mu 
anlar, daha doğru mu muhakeme eder, 
Türkiye meseleleri hakkında daha doğru 
kanaate mi gelir; yoksa birtakım yanlış; 
kanaatlere mi gelir? Maksat nedir? Mak
sat, Türk vatandaşını doğrulardan haber
dar etmektir. Türk vatandaşının, doğrulan 
bilmek hakkıdır, Türk vatandaşından doğ
ruları ne kadar kaçırsanız, kaçıranlara 
bir yararı yoktur. 

Bugünkü müzakerelerin devlet radyo 
ve televizyonundan verilmemıiş olmasını, 
kınıyorum, ayıplıyorum ve demokratik 
düşünceye de uygun bulmuyorum. Evet, 
Türkiye büyük bir bunalımın içinden ge
liyor. Bu bunalımın içerisinde yaraladığı 
müesseselerden biri de Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Bu bunalımın içinde 

, yaraladığı müesseselerden biri de politi
kadır. Bu 'bunalımlın içinde yaraladığı mü-
esselerden 'biri de politikacıdır. Politi
kacı kimdir, nedir, politika ne zaman ya-
pıllmıştır, fark etmeksizin, bunların tü
münü yaralamıştır. 

Vatandaşın hakkının hukukunun aran
dığı ve muhalefetiyle iktidarıyla vatanda
şın iyiliğine hizmet edilmeye çalışıldığı, 
onun için çırpınıldığı, eğer bu ülkenin 
insanları tarafından bilinirse; bu mües
sesenin, yaralanmış olan ıbu müessesenin, 
yaralanmış olan politikanın ve politikacı
nın itibarının artmasına acaba hizmet 
edilmiş olmaz mı? Hizmet edilmiş olur 
hiç şüphesiz, öyle lise, TRT kümden ne
yi kaçırıyor, Türk 'vatandaşından neyi 
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kaçırıyor? Tabiî ki bu TRT'nin kendi 
başına yapacağı iş değildir; TRT*, ülke 
yönetiminden aldığı direktif üzerine bu
nu yapar. Birinci defa, yani 4 Nisan 
günü bu müzakereleri vermesi nasıl ki 
kanuna aykırı değilse, bugünkü vermesi 
de kanuna aykırı olmazdı. Binaenaleyh, 
kanunî ıbir sakınca yoktur. Esasen Ika-
nunî bir şaşkınca da nasıl olabilir ki? O 
ayrı mesele; ama, böyle bir mazeretin al
tına da kimse isaklanamaz. 

Sayın milletvekilleri, Ibir memlekette 
nür parlamentodan endişe edeceksiniz; 
yani bir parlamentoda ne olup, ne1 bit
tiğini veya bir kısmını halktan kaçınmak 
aslında hür parlamenitodan endişedir. Bir 
memlekette hür seçimden endişe edecek
siniz; ıbir memlekette, hür üniversiteyi 
istetmeyeceksiniz; bir memlekette, hür 
sendikayı o ülke için yararlı saymaya
caksınız; bir memlekette hür muhalefet
ten endişe 'edeceksiniz ve netice! itiba
riyle, 'bir memlekette hür basından şikâ
yetçi olacaksınız, bunları topladığınız 
zaman, aslında hür rejimden rahatsız ol
mak çdcar. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar)1 

Bu rahatsızlıklar, güdümlü rejimden 
çıkmış bir Ülkede, bir süre için normal 
de karşılanabilir.; Yalnız, ne zamana ka
dar güdümlü rejim veya onun tesirleri 
ülkede sürecektir? Ülkenin gerçek reji
mi güdümlü rejim değildir, ülkenin ger
çek rejimi hür rejimdir. Bırakalım bun
ların hepsi hür olsun. Bunların hür ol
masına da yardımcı olalım. Hür olma
sını sağlamak da bu müessesenin en bü
yük görevidir. Çünkü bunlar, ancak hür 
olursa bu müessese yücelir, bu müessese 
fonksiyonunu yapar, bu müessese mil
letin gerçek hâkimiyetini temsil eder ve 
mlüetle kenetlenmiş olur. Bundan kaç
mamak lazımdır. 

Bir memlekette gazetelerden rahatsız 
olmak kadar yanlış bir şey tasavvur 
edemiyorum1. Gazetelerden rahatsız ol
mayı iktidarlar şu veya bu biçimde orta
ya koyarlar, koyabilirler de. Bunlardan 
bir tanesi, beğenmediğimiz, hoşlanmadı
ğınız gazetelerin ilanlarını kestirmektir. 
Bu çeşit şikâyetler vardır Türkiye'de bu
gün. Bunlar yetmiyormuş gibi, beğen
mediğiniz hoşlanmadığınız, sizi eleştiren 
gazeteleri dize getirmek için onların en 
önemli malzemesi olan kâğıt fiyatlarını 
dayanılmayacak seviyeye çıkarmak akla 
gelir. Evet sayın milletvekilleri, kâğıdın 
tonunun 859 bin liraya çıkarılmış olma
sı, kâğıt fiyatlarının dayanılmayacak se
viyeye çıkarılmış olmasından başka bir 
şey değildir. Bunun ekonomik zaruret
lerle izahı yoktur. 

1983 Türkiye'sinde kâğıdın tonu 113 
bin lira, 1988 Türkiye'sinde kâğıdın to
nu 859 bin lira. 1983 Türkiye'sinde dolar 
283 lira, 1988 Türkiye'sinde dolar 1 250 
lira. Dört kat dolarda değişme olduğu 
halde, kâğıt fiyatlarında sekiz kat değiş
me olmasını anlamak mümkün değildir. 
Binaenaleyh, ne kadar çırpınsanız, ya
ni bu icraatı yapan siyasî iktidar ne ka
dar çırpınırsa, ne kadar «Maksadım o 
değildi, maksadum bu değildi» diye uğ-
raşsa, bunun, açık ve seçik hür basın
dan hoşlanmadığının bir delili olduğu 
ortadadır^ 

Değeri milletvekilleri, Türkiye zaten 
gazete okumuyor. Türkiye'de her bin ki
şiden altmış kişi gazete okuyor. Japon
ya'da her bin kişiden 520 kişi gazete 
okuyor. Avrupa'nın her tarafında her" 
bin kişiden 300 kişinin üzerinde gazete 
okuyor.; Türkiye'de 2,5 milyon tiraj var. 
Bu 2,5 milyon tirajı daha da aşağıya 
indirip, neredeyse sadece siyasî iktidar 
taraflısı gazeteleri ayakta tutup, siyasî 
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iktidar (karşısındaki gazeteleri batırmak 
gibi bir yola gidilirse, bu takdirde de
mokrasiye bir darbe indirilmiş olur, baş
ka da bir şey yapılmamış olur. Evet, son 
yapılan kâğılt zammı, demokrasiye indi
rilmiş 'bir darbedir; bunu bu hususta dile 
getirmek istiyorum. 

Huzurunuzda bir gün Türkiye'nin hür 
müesseselerin tümüne kavuşacağından 
emin olduğumu söylemek isterim. Üni
versite Ikonıusu üzerinde bunun İçin tek-
raren duruyorum. Üniversite bir okul de
ğildir. Ne yapıp yapıp üniversiteyi hür 
•bilim müessesesi haline getirmek lazım
dır. Üniversite 'bir ışıktır, üniversite bir 
araştırma yeridir. Hür olmayan bir mü
essesenin araştırma yapabilmesi mümkün 
değildir. Esasen hür olmayan zihinlerin 
bir şeyi meydana bulup çıkarması da 
mümkün değildir. 

Bir nokta üzeninde hassasiyetle dur-
maJk istiyorum: Yargı organının mutlaka 
bağıırnsıızîığı korunmalıdır. Çünlkü çeşit
li şekillerde, dolaylı - dolaysız, hür mü
esseselere yonelmliş bulunan bu tesir •al
tına alma ameliyesi oraya kadar vara
bilir. Yargı organının bağımsızlığuna Tür
kiye uzun seneler sonunda ancak gele
bilmiştir. Yargı organı, yani hâkim kür
süsü masuniyetini (korumalıdır. Eğer 
hâlkiımlerin tayinleri de üniversite pro
fesörlerinin tayinleri gibi birtakım tesir
lerin altına alınıyor ise, o zaman yargı 
bağımsızlığının da zedeleneceğinden kim
senin şüphesi olmamalıdır. Bunu kaydet
mek istiyorum..-

Değerli milletvekilleri, tabiî ki hür 
nizam dendiği zaman, bunun anlaşılma-' 
sı, hazmediimesi yıllar alıyor. Tabiî kal
kınma çeşitli ülkelerde var, yapılıyor, 
Kalkınma Kore'de de var, yalnız Ko
re'deki kalkınma ile Türkiye'deki kal
kınma .birbirinden farklı. Türkiye'deki 

kalkınma, hürriyet içindeki kalkınmadır; 
Kore'deki kalkınmada hürriyet unsuru 
yoktur. Binaenaleyh, hürriyet içinde ol
mayan bir kalkınmaya Türkiye'nin imre
necek bir tarafı yok... (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) Çünkü hürriyet içerisinde 
olmayan kalkınmayı devamlı bir şekilde 
götürmek de mümkün değil. Refah yet
miyor; refah ve mutluluk lazım. İnsanla
rın sadece doğuştan hayat hakkı yetmi
yor, insan gibi, yaşaması lazım. İnsan 
Tgibi yaşamanın maddî unsurları var, 
manevî unsurları var. Manevî unsurları 
maddî unsurlarından daha değerlidir. İn
san bir süre için fukaralığa katlanabilir; 
ama insan haysiyetsizliğe katlanamaz. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bunun yerleştiği toplumlarda, hiç 
(korkmayın, eninde sonumda fukaralık or
tadan kaldırılacaktır. Haysiyetli insan, 
yoksulluğu da bir yerde haysiyetsizlik 
sayacak ve onun çarelerini arayacaktır. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Binaenaleyh, bu kürsüden bütçenin 
tümü konuşulurken bir Kore tahassürü
nün, Kore özleminin, Kore hasretinin, 
Kiore 'imrenişinin dile getirilmiş olmasını 
da acayip karşıladığımı huzurunuzda ifa
de etmeliyim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Değerli milletvekilleri, bütçe bir eko
nomik olay değildir, bir malî olay da de
ğildir, bütçe bir siyasî olaydır; aslında 
devletin en Önemli meselelerinden biridir. 
Devletse, demokratik, sosyal, ekonomik, 
hukuk devletidir, laiktir; bütün bunları 
içine alır. Devletin hedefleri vardır. 
Devletin hedefleri, refahtır, vatandaşın 
mutluluğudur, huzurudur, güvenidir, ada
lettir, kalkınmadır, ülkeyi ileriye götür
mektir, maddî ve manevî bakımdan yü-
celıtmtektir.1 Devletin görevi budur. Bi-
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naenaleyh, bütçe Ikonuşmaları yapılırken, 
acaba bugün nerede bulunuyoruz, yarın 
nereye bakıyoruz gibi bir sual akla ge
lir ve ıbu ıtartışîlır. 

Evvela, Ibütçe dediğimiz müesseseye 
bir bafetliıım: Bütçe dediğimiz müessese, 
vatandaşın bütçe hakkından doğuyor. 
Tüirfc vatandaşı veya herhangi bir ülke
nin vatandaşı, demokratik. bir ülkede 
kendisinden alınan paraların nereye 
sarfedildiğini sorma haifokına sahiptir. He
saplaşma denilen, yani muhasebesini 
yapma, isarf edilen paraların hesabını ver
me olayı demokrasinin başıdır. Evet, 
vergi verelim, ama verdiğimiz vergiyi 
nereye koyacağınız'i söyleyin, ne yapa
cağınızı söyleyin, işte bu, parlamento
nun doğuşunun sebebidir. 

Biz bugüne gelinceye kadar, Türki
ye ilk defa ıbütçe yapıyor değil, birçok 
'kere 'bütçe yaptı. Türkliye ilk defa ana
yasa yapıyor da değil, birçok kere ana
yasa yaptı. 1876 Anayasasında dahi bir 
nıuvazene-i umumiye kavramı var, mu
vazene-! umumiye madddsi var (98 inci 
madde); yani devletin bütün gelirlerini 
alacaksınız, bir yere koyacaksınız, bütün 
giderlerini de bir yere koyacaksınız, büt
çe budur. 

Bir de, tevhidi varidat, tahsisi varidat 
kavramtları var. Yani, devletin bütün va
ridatını, gelirini bir yere koyacaksınız. 
Eğer bir tahsis yapacaksanız, özel tahsis
ler yapmayacaksınız; oradan vereceksi-
m;z nereye ne verecıekseniz. Böyle yap
mazsanız ne olur? Böylle yapmazsanız, 
ne yaparsınız; böyle yapmazsanız fonlar 
yaparsınız. (DYP sıralarınddan alkışlar) 

Fonlar yaptığınız zamıan ne odur? Ver
giler koyarsınız, muayyen zaımılar yapar
sınız, hiç devletin hazinesine uğramayan 
para1 ar toplarsınız; sonra, onları sarf da 
edersimiz. Bundan, ne aldığınızdan, ne 

verdiğinizden Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, hiç olmazsa aldığınız zamıan, ver
diğiniz zaman, haberi olmaz. İşte bu, va
tandaşın bütçe hakikinin, ihlalidir. (DYP 
sıralarından alkışllar) 

Aslında bu, temelde bu müessesenin 
varoluş sebebinin ihlalidir. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Onun içindir ki, bu fonların ne ka
dir marifetli şeyler olduğunu, ne kadar 
yararlı şeyler olduğunu falan izah ederek, 
•sanki yeni bir devlet ikavramı, yeni bir 
bütçe kavramı ortaya koyuyormuşuz gibi 
bir tavır takınmanın anlamı yoktur. Bun
lar denenmiş şeyler, bunlar çok üzerinde 
tartışılmış şeyler ve herkesin kabul ede
bileceği genel kaidelere bağlanmış şeyler
dir. 

Onun içindir ki, bakınız ne olur eğer 
tahsisi varidata giderseniz : Devletim 
borçları vardır, devlet müteahhitlerine 
borç ödeyecektir, hizmet gömdürmüştür 
veya devlet mail almıştır, vatandaşının ma
lını a'mıştır, çayını almıştır, pancarını al
mıştır, buğdayımı almıştır, bunları aylarca 
ödeyemez. 'Müteahhidinim borcunu da 
aylarca ödeyemez; çünkü para yoktur 
'Hazinesinde, ama fonda para vardır. Fon
daki para o zaman lazım: değildir, üç ay 
sonra lazımdır. Şu devletin haline bakın, 
orada para durur, onu kullanamaz dev
let; burada da borcu durur vatandaşa. 

Binaenaleyh, işte. devlet İşlemez. Bun
lar hep denenmiş şeyler. Hatta, şöyle şey
lerim olduğu dahi söylenebiliyor -tahkik 
etmesi yöneticilere ait- o fonda para 
vardır, o para bu sene Hazım değildir, ge
lecek sene yahut öbür sene lazımdır; 
ama burada da başka bir hizmet için fev
kalade silkinti vardır; o fonda olan para 
faize verilmiştir, yani bankaya faize ve
rilmiştir. Devlet, bir taraftan, yüzde 65, 
yüzde 80 kâr hissesi,'kâr ortaklığı şu bu 
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suretiyle .-is t "ikrar yapmaya, para almaya 
çalışırken; öbür taraftan da, bu şekilde 
veya başka şekilde topladığı paralan 
yüzde 50, yüzde 52 ûle faize vermektedir. 
ftşte fonların tatbikatında görülen diğer 
hususlardan birisi de budur. Binaenaleyh, 
bizim devlet, ne yapıp yapıp en kısa za
manda bu fon meselesine bir çare buluna-
iıdır. 

Bu, aslında siyasî bir mesele de değil
dir; bu teknik bir meseledir; gayet basit 
bir mesetedir ve nasıl yapıyorsa herkes 
öyle yapmak lazımdır; bu zamana kadar 
nasıl yapılıyorsa öyle yapılması, lazım
dır. «Efendim, fonlar eskiden de vardı» 
denebilir; eskiden de olması, başka yer
lerde dle olması, varsa, ne ölçüde kulla
nıldığı ayrı meseleler. Eğer kötü ise bu 
tatbilkat, eskiden olması, başkalarınım 
yapmış olması, o kötülüğü ortadan kal
dırmaz. Biz bu ikazımızı yapalım'. 

Değerli milletvekilleri, 1988'in 20 Ni
sanında acaba Türk vatandaşı ne yapı
yor? Bir de 20 Nisan 1988 gününde Tür
kiye'nin ana meseleleri ne durumda; bir 
ide Türkiye'nin ilerisine nasıl bakmak la
zım?.. Zamanın kifayeti nispetinde bu 
husustaki düşüncelerimi 'söylemek istiyo
rum : 

19'88'in 20 Nisanında Türk vatandaşı 
büyük sıkıntıların içerisinde kıvranıyor. 
Nasıl kıvranmasın ki? Sabahleyin kalk
tığı zaman kaputbezlnin 1050 liraya çı
kartıldığını görüyor. Nasıl kıvranmasın? 
Sabahleyin kalktığı zaman başmanını 
i 700 liraya çıkarıldığımı! görüyor -bun
lar 18 veya 19 Nisan sabahı oluyor, çok 
geriye gitmiyorum- Sabahleyin kalktığı 
zaman, bir takım kışlık elbisenin 90 000 
liraya çıkarıldığını görüyor. Bunları ya
pan da devlet, yani devletin bir kurulu
şu yapıyor bunları. 

Devletin bu kuruluşu, aşağı yukarı, 
fakir fukaranın giyindiği yerdir. Sadece 

bununla da kalmaz; devletin bu kurulu
şu, Türkiye'de, giyim eşyalarının hemen 
hemen fiyatlarını narh gibi koyar. Eğer 
kaputbezi başka yerde 700-800 liraya sa-
tılabilecekse, devlet bu 1 150 lira fiyatını 
koyduktan sonra, onlar da 1 200 liraya 
çıkartacaktır. 

Bir takım elbise 90 000 liİra, bir ce
ket 60 000 lira. Ücretle çalışan bir işçinin 

, aylık olarak eline geçen paranın ne ka
dar olduğu, Sayın Baykal tarafından bi
raz evvel burada ortaya kondu, 64 000 
lira; bir ceket ise 60 000 lira... 

Asgarî ücret alan bir işçi", 49 000 li
ra alan bir işçi, demek ki, bir maaşı ile 
bir ceket de alamıyor. Bir maaşı ile elbi
se, bir maaşı ile bir ceket, bir maaşı ile 
ayakkabı; karısına, kızına, çoluğuna, ço
cuğuna derseniz, sadece giyinımeye vere
cektir bu parayı; ne kiraya, ine yakıta, ne 
ısınmaya, ne aydınlatmaya, ne de yiye
ceğe hiç bir kuruş para kalmamaktadır. 
Ne yapsın Türk vatandaşı? 

Türk vatandaşı, köylüsü, işçisi, memu
ru, dulu, yetimi, küçük esnafı, .sanatkârı1 

pahalılığın altında, yoksulluğun altında in
liyor. Eğer «20 Nisan 1988 günü Türk 
vatandaşının çoğunluğu ne yapıyor?» 
derseniz, işte bunu yapıyor Türk vatan
daşı. 

20 Nisan günü, Türk vatandaşı, eğer 
köylü ise, 240 lirayı nereden bulup, bir 
kilo DAP gübresi ailıp toprağa atacağını 
düşünüyor yahut 395 lirayı nereden bu
lup, bir litre mazot alıp, traktörüne ko
yup, işte bahar geldi, şu toprakları nasıl 
ekecek onu düşünüyor. Neden?.. Çünkü, 
Türk çiftçisi 1987 senesinde elde ettiği 
buğdayı, 100 lira, 102 Ira, 116 lira üze
rinden narh konulmuş olmasına rağmen, 
-80 liradan sattı. Çünkü, içinde yabancı 
madde var dediler, ıslak dediler, şunu de
diler, bunu dediler ve yüzde 7 stopaj de-
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diller; çiftçi 80 liraya sattı. Sattı da şimdi 
yeniden bu buğdayı yetiştirmek, için, üç 
ikilo buğday satarsa ancak bir kilo güb
re alabilecek; 5 ikilo civarında buğday 
parasıyla ancak 1 ilitre mazot alabilecek; 
işte onu düşünüyor. 

Traktör çıkmış 10-15 milyon liraya. 
Eğer bunu kredi ile alacaksa, kredimin 
faizi de yüzde '35'dem yüzde 4'5'e çıkmış 
Nisan ayı içinde. Binaenaleyh, böyle bir 
traktör alırsa 25-30 milyon lira borca gi
receğini düşünüyor Türk köylüsü. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Za
ten, traktörün lastikleri die eskimiş. 

SÜLEYMAN DEMİRJEL (Devamla) 
— Türk köylüsü, öbek öbek toplanıyor, 
bu işin altından nasıl kalkacağını hesap
lıyor, boşa koyuyor olmuyor, doluya ko
yuyor olmuyor ve dönüyor, iki tarafına 
bakmıyor ve diline geleni söylüyor bey
ler, diıl'ine geleni söylüyor. ('DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk işçisi ne yapıyor? Türk işçisinin 
vasati ücreti, 11'8 bin İkadır ve eğer ba
şını sokacak yuvası yoksa bunun 40 bin 

v «lirası, 50 bin (lirası kiraya gider, geriye 
kalan 68 bin İkasıyla da geçinmeye ça
lışıyor. 

Mübarek Ramazan günü, köylüsü
nün, işçisinin, memurunun, esnafının, 
sanatkârının, dulunun, yetimimin sofrasın-
daki siyah zeytinin 1 teki 10 lira. Bina
enaleyh, tane zeytin 10 liraya gelmiş, sof
ra gülmüyor yüzüne; akşam olmasın da, 
sofra derdi başımıza çıkmasın diye, ev 
kadınıyla beraber düşünmekle meşgul. 

Türk vatandaşı ne yapıyor? Hastane 
kapılarını zorluyor, hastaneli erden kim
seye görünmeden kaçmaya çalışıyor. Çün
kü, ayakkabılarını bırakıp kaçarsa has
tane parası alınmıyor. 

Evet, buraya gelip söyleniyor, «Zen
ginlerden alıyoruz» deniliyor. Hep bu 
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hastanelerden kaçanlar zengin falan da 
değil. Yani, zengin olsa kaçmaz zaten. 
9 gündür hastanelerde rehin olan insan
lar billiyoruz, hastaneden ölüsünü almak 
için 1 milyon, 2 milyon para istendiğini 
ve para getirilmedikçe de hastaneden İn
sanların verilmediğini biliyoruz. 

İlaç fiyatlarına aşağı yukarı bakıyor
sunuz, daha dün akşam radyo ve televiz
yon, «İlaç fiyatlarına yeniden zam yapıl
dığı» haberini veriyor. Bir avuç antibi
yotik neredeyse bir avuç altın kadar pa
halı hale gelmiştir. Yani vatandaş, ufak 
bir soğuk algınlığını tedavi etmek için 
lilaç almaya giderse, bir servet ödemek 
durumundadır. 

Türk vatandaşı ne yapıyor? Çocuğu 
•okula gitmiş liseyi bitirmiş; üniversiteye 
gidecek, çocuk üniversite kapısını zorlu
yor, '600 bin çocuk üniversite kapısını 
zorluyor -bu üç gün evvel olan bir şey, 
20 Nisanı anlatıyorum!- bunların içinden 
150 bin çocuk üniversiteye alınacak ve 
450 bin çocuk boşta gezecektir. Boşta ge
zecek olan çocuk da, Türk vatandaşı için 
şimdiden kendisine derttir. 

Sağlık ve eğitim meselesi üzerinde 
hassasiyetle durmak istiyorum1 : Sağlık ve 
eğitim meselesi ülkemin kaynaklarını kal
kınmaya sarf edip «Buraya kalmadı» 
denmoyecek konulardan biridir. Çünkü, 
eğer kalkınmayı düşünüyorsanız, eğitim 
ve sağlık, beşerî sermayenin en önemli 
yatırılacağı yerlerdir. Eğer bugün eğitimi 
ikinci plana attı iseniz, bunun cezasını 
yarın çekerseniz. 

Kaldı ki, eğitim ve sağlığın başka bir 
özelliği var : Eğer ülkenin okullarını, 
«Parası olan iyi okullarda okusun, ol
mayan okuyabildiği kadar okusun» du
rumuna getirirseniz; yani, ülkenin okul
larının derecesini çok düşürürseniz, ülke
nin öğretmenini sıkıntılar içerisinde bıra-
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kırsanız, o zaman parası olmayan normal 
veya iyi bir okulda okuyabildiği takdir
de, ileride bu ülkeye hizmet verebilecek 
otlan birçok kiımsenin yolunu kapatırsı
nız. Bu da toplumun sosyali ımobilitesini 
ortadan kaldırır. 

Gayet açıklıkla söylüyorum, herkes 
etrafına baksın; devletin, eğitim eşitliği, 
eğitimde fırsat eşitliği sağlaması saye
sinde ülkenin çeşitli köşelerinden, aksi 
halde devlete hizmet imkânı bulamaya
cak olan ne kadar çok kişi, 'devlete değerli 
hizmetler, verebilme durumuna getiriliştir. 
Eğit'imde fırsat eşitliği ımaallesef yaralan-
ımıştır, zedelenımiştir; bunu ortadan kal
dırmamak lazımdır. 

Meydani'arda toplanan işçiler bağırı
yor, «açız» diye; küçük esnaf sattığını 
yerine koyamıyor. Velhasıl böyle dertle
rin içerisinde benim vatandaşım; kıvra
nıyor. Ezilmiştir orta direğim. Bunun ak
sini söyi'eyebi'rnek 'de mümkün değil. Or
ta direğim ezilmiştir; Türkiye'nin orta di
reği ezilmiştir. Acaba neden ezilmiştir? 
Her halde durup durduğu yerde ezilıme-
miştir. «Orta direğin ezilmesinden kime 
ne» diyebilir miyiz? Orta direk ezildiyse 
.«Ne yapalımı» diyebilir mi bir ülkenin yö
netimi veya parlamentosu? Diyemez. 
Çünkü, devlet ne için var, yönetim ne için 
var? Bunların hapsi ülkenin refah ve sa
adeti için vardır, refah ve mutluluğu1 için 
vardır. Büyük çoğunluğun hayatından şi
kâyetçi oilduğu bir ülkede devletim «ne-
ımelazım» demesi mümkün değildir. İş
siz imisin? «Benim sana iş bullma imkâ
nım yoktur; böyle bir görevim de yoktur» 
diyemez devlet. Fukara mısın? «Dün de 
fukaraydın» diyemez, öyleyse maddî ve 
manevî bakımdan zenginleştirme; yani 
kalkınma olayı dediğimiz olayın neresin
de bulunduğumuzu her halde bu parla
mento fevkalade dikkatle ele almak mec-
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buriyetindedir; neresindedir kalkınma
nın Türkiye?.. 

Sanıyorum bir süredir ekonomik me
seleler tartışılıyor. Ekonomik mesdeler 
kalkınmanın sadece bir parçasıdır. Kal
kınmayı topyekûn tartışmak lazım. Kal
kınmayı sosyal, kültürel yönleriyle bera
ber tartışmak lazım. Kalkınmayı: bugü
nün içinde de değil; kalkınmayı, ileriye 
bakarak tartışmak lazım. Eğer bir ülke
de üç ayın içinde fiyatlar yüzde 21 art-
mışsa, b;r ülkede nerdeyse başka ülkele
rin yıllık enflasyon nispeti burada aylık 
enflasyon nispeti olarak katlanıyorsa, her 
hailde o ülkede kusurun kimde olduğunu 
veya bundan kimin sorumlu olduğunu 
aramakta zorluk çekillmez. Kendiliğinden 
oTmaımıştır olay. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 65 
inci maddesi, ülkedeki işlerin istikrar içe
risinde görü'mesini söylüyor, yazıyor, 
(emrediyor; «istikrar» (içerisinde diyor. 
«istikrar» tabiri Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 65 inci • maddesine girmiş
tir. Peki, bir ülkede eğer ayda yüzde 6 
i'â 10 civarında enflasyon oluyorsa, bir 
ülkede eğer yüzde 60-70 civarında enflas
yon oluyorsa, bu da yıllardır oluyorsa; 
•«ıBu ülkede istikrar vardır» denilebilir mi? 
Bu ülkedeki işllerin istikrar içerisinde ce
reyan ettiğini söylemek mümkün olabilir 
mi? öyleyse, bugün Türkiye Cumhuriyeti
nin içinde bulunduğu durum, daha doğru
su 20 Nisan günü Türk vatandaşının için
de 'bulunduğu durum, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının bu 65 inci; maddesine 
de ters düşüyor. 

65 inci madde, «Devtiet, sosyal ve eko
nomik alanlarda Anayasa ile belirlenen 
görevlerini, ekonomik istikrarın korun
masını gözeterek...» diyor; ekonomik is
tikrarın korunmasını gözeterek.. 
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Şmdi soruyorum, gayet açık soruyo
rum, Hükümet adına buradan cevap ve
recek değerli kişillere de soruyorum, her
kese soruyorum : «Yüzde 65-70 enflas
yonun bulunduğu bir ülikedie istikrar var
dır» deni'ebJİir mi? (DYP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) iEğer buna «İs
tikrar vardır» derseniz, ne zaman «İstik
rar yoktur» diyeceksiniz? 'Ekonomik is
tikrardan bahsediyorum; tabir odur. 

Şimdi deniyor ki «Efendim, bir ülkede 
siyasî istikrar varsa, ekonomik istikrar 
vardır. Siyasî istikrar yoksa, ekonomik 
istikrar da yoktur». Peki, bu doğru. Ya, 
b'r ülkede ekonomik istikrar yoksa, siya
sî istikrar o'.ur mu? (DYP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Herkes elini 
şakağ-na koyup düşünmelidir. Eğer, eko
nomik istikrar siyasî istikrardan ayrılam>ı-
yorsa, siyasî istikrar da ıekonomik istik
rardan ayrılamaz. Onun içindir ki, sadece 
olup bitenlerden rahatsız olarak, devile-
tin radyo ve televizyonunu, vatandaşın 
birtakım şey'eri öğrenmesini önlemek su
retiyle kapatarak ve Kore'ye özlem du
yarak siyasî istikrarın olduğunu iddia 
edemezsiniz. Türkiye, daha ileri bir is-
tikrarsız'ığa sürüklenımeden, mutlaka me
selelerini gayet açık gönüülülükile ele al
malı, tartışmalı ve çarelerini bu'ımalıdır. 

Türkiye'de model tartışması yapmıyor. 
1988 senesin delki yüzde 70 enflasyona se
bepler aranıyor; model tartışması da ya
pılıyor. Evvela şunu söyleyeyim : Bu 1988 
senesindeki yüzde 70 enflasyon, 24 Ocak 
kararlarının neticesi mi? 24 Ocak karar
larının üzerinden 8 sene geçmiş. 'Bu enf
lasyon, liberal modelin neticesi mi? Bu 
enflasyon soğuktan mı oluyor? Bu enf
lasyonun sebebi, Türkiye'nin emisyon 
yapmış olması mı? Bu enflasyonun sebe
bi, bundan on'ki onüç sene evvel alınmış, 
kullianı'mış bulunan DÇİM kredilerinin 

karşılıklarının ödenmesi mi? Yoksa, bu 
enflasyonun sebebi, 11975'te başlayıp, 
198'4'te böyle şaşalı bir şekilde işletme
ye açılan ve bugün Türkiye'nin en güzel 
tesislerinden biri alan, elektrikle övüner-
ken, elektriğin içinde yerini alan Elbis
tan-Afşin Santralının pahalıya çıkması 
mı? (DYP sıralarından alkışlar) lBu enf
lasyona da bir sebep bul'mamız i azım. 

Değerli milletvekilleri; çünkü, bunları 
bumazsak, enflasyonu ortadan kaldıra
mayız. Evvela sebebi bulacağız. Manî zail 
olacak ki, memnu avdet etsin. (DYP sı
ra'arından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
sebebi aramak için, biraz geriye gitmek 
iiaz'ım ge'lecek. Bu enflasyonun sebebi 
acaba büyüme mi? Bu enflasyonun sebe-
lr, istihdam imkânları yaratmaya çalış
mak mı? Türkiye'nin 1952'dten 19'87'ye 
kadar ö'an büyüme rakamlarına bakıyo
ruz : 1966'da yüzde 1,2 büyüme olmuş, 
yüzde 4,8 enflasyon o'ımuş. 1975'te yüzde 
8 büyüme olmuş, yüzde 10 enflasyon ol
muş. 1987'de yüzde 6,8 -geçici bu tabiî-
büyüme olmuş, yüzde 55 enflasyon ol
muş. Yani, eğer bu büyümeden dolayı ol
sa, 19i66*da yüzde 12 büyümeye karşı, 
yüzde 120 enflasyon o'lması tazım; yüz
de 4,8 olmuş. 1975'te yüzde 8 büyüme
ye karşı yüzde 10 o'ımuş. 1987'de yüzde 
6,8'e karşı -bunun da daha yükseklerde 
o'ması lazım- yüzde 55 enflasyon; ki, 
b;r rivayete göre -kaç olduğu henüz ke-
s:n o" arak meydana çıkmış değil- yüzde 
70 enflasyon. Kaç seneden beri bu enf-
'asyon var? Neredeyse bir dekada yak
laşıyor, bir 10 seneye yaklaşıyor. Ne za
man duracak bu? «Durun bakalım, her-
ha'de birgün durur...» Bu tavrı talkına-
maz kimse. 

Enflasyon 1988 senesinde ne olacak? 
Üzerinde durulan bütçeye bakarsanız, 
yüzde 33 olacak; beyanlara bakarsanız, 
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yüzde 50 olacak; deflıatörlıere bakarsanız, 
yüzde '48 olacak. Bunu da bilmiyor Tür
kiye; aıma ilk üç ayda yüzde 21 olmuş. 
ıDevilet, devlet yönetimi, yönetim daha, 
1988 senesinde enflasyonun ne olacağı 
hakkında, bütçe müzakereleri yapılırken, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine «Bu se
ne enflasyon şu olacak» diyecek durum
da değil. Herhalde bunun övünülecek bir 
tarafı yok. 

Şimdi, denilebilir İki, «Canım, varsın 
olsun enflasyon. Enflasyondan niye bu 
ıkadar rahatsızsınız?» Yönetimlin enflas
yon hakkındaki görüşleri var. Yönetim 
diyor ki, «Enflasyonu azaltmadan faki
rin durumunu düzelteceğini iddia edenler, 
en büyük sahtekârlardır.» (!DYIP sırala-
rımdan alkışlar) «Çünlkü, dünyada bunu 
yapabilmiş hiçbir ülke, hiçbir devlet, hiç
bir hükümet yoktur.» diyor, öyleyse, bi
raz evvel, söylediğim', 20 Nisan günü 
Türk vatandaşının ezilmişliğinin sebebi, 
bugünkü yönetime göre de, enflasyondur. 
Enflasyonun sebebi ise, bugünkü yöne
timdir. öylîeyse, bugün Türkiye'de mil
yonları ezen bugünkü yönetimdir. (DYP 
sıralarından alkış'ar) Herhalde buna kim
senin diyeceği bir şey olmaz. Eğer diyeceik 
bir şeyleri varsa, gelip buraya demeliler 
!ki, «Yüzde 70 enflasyon halkı ezmez...» 
Ezmezse bu ne, değil imi? «Hayır, enflas
yon yüzde 70 değildir.» Onu da demeliler. 
Yahut demeliler iki, «©unun sebebi biz 
değiliz.» önlerinde üç tane şık var. Bunun 
için müzakere ediyoruz bunu. Hükümet 
buraya gelip diyecektir İki, «Enflasyon 
halkı ezmez.» Hükümet buraya gelip di
yecektir iki, «Enflasyon yüzde 70 değil
dir.» Yahut, «Sebebi biz değiliz.» Bu 
üçünden birini söyleyecek. Üçünü de söy
leyemez.... {DYIP sıralarından alkışlar) 

Yine bugünkü yönetimin beyanların
dan; «Orta gelir grubu bir cemiyetin or-
tadireğidir. IBu direk zayıflarsa cemiyet 

çöker.» Yani, bu direğin de zayıfladığı 
orta yerde. Demek ki, bu enflasyonun, 
bugünkü haliyUıe ortadirıeği zayıflattığını 
ve cemiyeti çökerttiğini, yönetim de id
dia ediyor; ama şimdi değil, daha önce
leri. Şimdi aynı fikirde mi, değil mi bil
miyoruz. Söyle diyor : «Enflasyon orta-
direği çok zayıfliatmıştır. (Esıkiyi tenkit 
ediyor) Çünkü, enflasyonun en fazla ke-
mirdiği yerler orta gruplardır; memuru 
(kemirir, işçiyi kemirir, esnafı 'kemirir. 
Bilemez esnaf; reklam boşadır, isenmaye-
yi kediye yülkıler. Aynı seikM.de çiftçi de 
öyle. Çünkü çiftçi, özelikle Iküçük çiftçi, 
bir kenede mahsulünü ahır, bir kerede sa
tar, ondan sonra, bütün sene o parayla 
idare etmesi lazım. Halbuki enflasyon, o 
aldığı parayı siler süpürür. Onun için, de
vamlı söylediğimiz hadise, enflasyonu 
yüzde 10'a indirmektir. Yani, kim ne der
se desin, korkmadan bunu aşağıya indir
mek bu büyük kitlenin menfaatinedir. 
.Kimse bunun aıksini iddia edemez.» Evet 
beyler; iktidarın beşinci yılında, iktidarın 
enflasyondan muhakeme ©dilişi bu kür
sünün görevidir. I(DYP s ıra" arından alkış
lar)' 

«Aşırı enflasyonun olduğu her ülkede 
gelir dağılımı hep fakirin, dar gelirlinin 
aleyhine geçmiştir. Enflasyonu yüzde 10' 
lıarın altına indirmedikçe, gelir dağılımı
nı düzeltemeyiz.» Demek ki, enflasyon 
yüzde lO'ların üstünde seyrettiği için, ge
lir dağılımı da bir şeye benzemiş, o çı
kıyor meydana. 

«Enflasyonun bir puan bile artması, 
ortadireğin afeyhinedir.» ©ir puan, bir 
puan bile... ;10 puan, 20 puan, 50 puan; 
bunların hiç şeyi; yok yani.. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Enflasyon, hayat pahalılığı, zam de
mektir. Zam olduğu sürece enflasyon var 
demektir. «Zam, enflasyon yapmaz; zam, 
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enflasyonun tedbiridir» filan gibi sözlerin 
karşılığı da burada var. Zam bu memle
kette enflasyon sonucu yapılıyormuş... 
O da var. «Enflasyon asgariye indirilirse 
(yüzde, 10 gibi) o vakit zam olmaz» di
yor. «Enflasyon sürdükçe zam sürecek
ti.-.» Bun'ar da bugünlerdeki beyanlar, 
yeni beyanlar. Binaenaleyh, enflasyonun 
önleneceği falan yok, siz 'işinize bakın... 
«Enflasyonu dizginlemek çok zor bir iş
tir.» Oraya geliyoruz. Eğer 24 Ocak bu
nun suçlusu ise, 24 Ocak'tan sonra, o ka
rarlardan sonra enflasyonun yüzde 25lere 
'.indiğini görüyoruz. Yani, 1982 enflasyo
nu yüzde 25'lerde. Binaenaleyh, neden 
yüzde 25'e inmesinin sebebi 24 Ocak olu
yor da, yüzde 70'e çıkmasının sebebi yine 
aynı "M Ocak oluyor?.. {DYP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Nitekiım, 1983 Hükümet Programına 
''baktığımız zaman şöyle bir övgü var : 
«Enflasyonla mücadelede büyük mesafe 
katedüımiş, 1979-1980'lerde yüzde 100'le-
rin üzerinde seyreden enflasyon hızının 
1981'de yüzde 36'ya, 1982'de yüzde 25'e 
indirilmesi başarılmıştır.» Şimdi, 1982 
aranıyor. Öyle ise, şunu ortada gayet 
açıklıkla söyleyeyim : 24 Ocak Kararları 
bugünkü sıkıntılı arın sebebi falan değil-
Idir. Evvela 24 Ooak Kararlarını iyi bil
mek lazım. Evet Türkiye'de, 1978 senesi
nin ortasında başlayıp, 1979'da şiddetini 
artıran, 1979 Ekiminde, Kasımında, hat
ta Eylülünde Türkiye'yi zorlukların İçe
risine götüren bir bunalım olmuştur. 
1978-1979'a bakarak, bu bunalıma baka
rak, Türkiye'nin bugününü ibra edemez
siniz; yani Türkiye'de bugünkü iktidarın 
icraatını 197'8'e, 1979'a bakarak haklı çı
karamazsınız. 

Esasen 1978-1979'a şu bakımdan da 
bakmamak lazım : 1978-1979'un siyasî 
tartışması yapılmıştır. Yapılmıştır ki, 

1979'un Eylülünde hükümet bırakmış git
miş, yeni bir hükümet gelmiş; o günkü 
meselelere, o günkü sorunlara çare ara
maya çalışmıştır. 

Simidi, bugünkü siyasî iktidar acaba 
Î978-I979'daki iktidarın mı, muhalefetin 
mi, yoksa, daha sonraki iktidarım mı ra
kibi, onlarla siyasî rakip imi? Değil. Bu
günkü Parlamentoda sanki 1980 kesinti
si olmamış ve sanki Cumhuriyet Halk 
Partisi burada oturuyor, Adalet Partisi 
orada oturuyor ve Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Adalet Partisiyle hem 1983'te, 
hem 1987'de seçime girmiş yeni bir par
ti de burada oturuyor... Böyle bir du
rum mu var orta yerde? (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Gbüıri, birbirimizi incitmekte yarar 
yok, her şeyi olduğu gibi koyalım, «Sen
din, bendim» filan diye. Zaten, Adalet 
Partisinin de, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Fde bugünkü yeni siyasî partiyle veyahut 
sizinle uğraşacak bir meselesi yok. Siz 
onlarla rakip değilsiniz ki... Yani, geç
mişte siz yoksunuz, bugün de onlar yok. 
öyle ise, geçmişin icraatını eleştirirken, 
siz, siyasî parti olarak necisiniz? Sadece 
müşahitsiniz. (SHP sıralarından gülüşme
ler, DYP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
a'kışlar) 

Gayet açıklıkla söylüyorum : Eğer 
12 Eylül sofrasından kalkmayacaksanız, 
bu siyasî münakaşayı bir yere vardıra-
mayız. (DYP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkış'lar) Ne olursa olsun, «Efendim, 
12 Eylülden evvel şöylie idi...» Bırakın bu 
12 Eylülün arkasına sığınmayı. Bugün bu
rada üç tane siyasî parti var, her birisi 
düşüncelerini söylüyor. Ben, «Enflasyon 
iyi değil» diyorum; şiz, «iyi» dersiniz. 
Ben, «Enflasyonu önleyemedimiz» diyo
rum; siz, «Önledik» diyemeyeceğinize gö
re, «İşte bu kadar yapabildik» dersiniz. 
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Ben diyorum k'i, «Bir siyasî iktidarın en 
önemli meselesi enflasyondur. Enflasyonu 
önleyemeyen siyasî iktidarın övünebilece
ği başka hiçbir şey yoktur.» Siz dersiniz 
)kıi, «Hayır, biz başka şeyler de yaptık.» 
İBunÜarı dinler, millet de diniler. Yani mil
leti inim inim iiınlettireceksiiniz, fakir fu
karayı ezdireceksiniz, sonra dönüp başka 
şeyler söyleyeceksiniz... Vaktim olursa bi
raz sonra onlara da geleceğim. 

Değerl'i basın mensup'ları, değerli mil
letvekilleri... (ANAP sıralarından gülüş
meler, allkışilar) 

Alkışlayın, alkışlayın... (ANAP sıra-
larundam gülüşmeler, 'alkışlar) 

Alkışlayın; Demire!'in bir kusurunu 
buldunuz nihayet. (Alkışlar) 

Canımı, serde oraçluk var. öyle ol
masa bile, insanlık halli bu; yani, insanın 
dili sürçmez imi?.. Sürçer işte. Benim se-
vunmam da bu. 

Şimdi, buna biraz devam edeyim : 
«Enflasyon, dargell irilinin durumunu daha 
kötüye götürür; fakür daha fakir, zen
gin ise daha zengin olur. Enflasyon, diar-
ge'lıirti içim yapıla bilecek en büyük zu
lümdür.» Bu da bugünkü yönetimlin söz
lerinden. «En büyük zulümdür» diyor. 

«IBısn, hür basına inanırım, İşçinin, 
memurun ücretini enflasyonun üzeninde 
tutacağız. İşsize iş bulup iktisadî ham
leyi başlatacağız, enflasyonu aşağı çeke
ceğiz. Bunun anahtarı! cebimizdedir. Pa
halılığa karşı özeli reçetem var» diyor yö
netimi; öyle çıkıyor orta yere. «'Kendini 
bildi bileli memurum, işçinin, emeklinin 
gelir kaderi değişmedi. Maaş'lara zam ya-
pı'di ise fiyatlar arttı. Kaş tıkla verilen 
zammı, enflasyon kepçeyle geri aldı.» Bu 
da başüiangıçta söylienıen sözfer; aynen de 
böyle olmuştur. 

«Enflasyon zammı getirir; enflasyonu 
iste, yanlış, hesapsız bir ekonomi polıitika-
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sı getirir.» Acaba kimsenin buna diyece
ği bir şey var mı? Yani şöyile : «Enflas
yonu, yanlış, hesapsız bir ekonomiiı poli
tikası getirir. Bir memlekette doğru eko-
nomjk politikalar izlenirse her şey dü
zelir ve açıkça ifade ediyorum', düzele
cektir, enflasyon aşağı çekilecektir.» 
Ocak 1984. Ha, bunun ailtına 1988 yaz
san iz da olur. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Evet beyler, ayman sizin söylediğiniz 
gibi, enflasyon yanlış ekonomik politika
ların neticesidir. Sizin söylediğinizi ben 
aldım çoğaltıyorum. Eğer doğru ekono
mik politikalar takip etseydiniz, enflas
yon bu duruma gelmezdi. O zaman, bir 
eliniz Elbistan'da, bir eliniz DÇM'de; sı
kıntılara girmezdiniz. (DYP ve SHP sıra-
İarından gülüşmeler ve alkışlar) 

(Enflasyonu yüzde 10'un altına düşü
remezsek, fakir fukaranın durumu daha 
da kötüye gider. Açıkça söylüyorum, 
1987'de enflasyon yüzde 15'e inecek.» 
Ocak 1985. Ne öllmuş?.. Yüzde 70'e çık
mış. Şimdi size kim 'inanır; bugün söy
lediğinize kim inanır? 

Burada başka bir şey var: Enflasyo
nun DÇM'den olduğunu mu söylüyor
sunuz? Hiç kimse «Evet» diyemiyor. 
Çünkü, DOM sebebiyille para basi'imış, 
emisyon olmuş, emisyon da enflasyona 
sebep olmuş.,. Böyle diyorlar dışarıda 
yahut bizim burada olmadığımız; zaman 
yahut bizim cevap verme imkânımız 
olmadığı zaman. Ama balkın, buna karşı
lık da ne var; 19 Haziran 1986: «Emis
yon artar artmaz enflasyon yükselir gö
rüşü ar'tık geride kaldı. 'Piyasadaki para
dan korkmayın.» (DYP sıralarından al
kışlar) Demek İki, enflasyonun sebebi pa
ra değilmiş. Yani, ben s'z"n (görüşünüzü 
söylüyorum. O zaman, DÇM!ye niye 
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müracaat ediyorsunuz? RafJdııki, şu DÇM 
işini bir söyleyelim: Bu DÇM Devlet 
borcu mu?.. Evet. Bu DÇM Devlet bor
cu işe, bunu niye ©misyonla ödüyorsu
nuz da, bütçeden ödemyorsunuz?.. Ya
ni; borç üevlet'n borcu. İşte onun için 
geliyor mesele bütçeye, 'bütçe 'hakkına. 
Ne kadar borcun varsa bütçeye koya
caksın, ne kadar alacağın varsa bütçeye 
koyacaksın. Bundan yıldınız mı, «Efen
dim, biz devletin borcunu emisyonla 
ödedik, de, ondan dolayı enflasyon ol
du» dersiniz. (Emisyonla ödemeyin de, 
doğrusunu yapın; devletin borcunu büt
çeden ödeyin, sağlam gelirle ödeyin. O 
'borçları aldınız kullandınız, Türkiye kul
landı. «'Efendim, o gün 34 liraymış..» 
Tamam, Eğer o gün 34 lürayi faize ver
seniz, bu '34 lira, faizde biriktiği zaman, 
mürekkep faiz hesabıyla sekiz senede 
1 192 lira oluyor. Binaenaleyh, almış
sınız, külanmışsınız. «Efendim, o /gün 
34 liradan ölüyordu da, bugün 1 200 lira 
oluyor da...» Bu da ortadan kalkıyor. 
Zaten, o günün 34 'lirası, bugün 1 200 
lira olmuş faize verdiğiniz zaman, yüzde 
54 ifaiızle. Evet, hadise budur. Kaldı ki, 
bırakın onlar kafanızı kanşjtınmasın, bey
ler, devlet meselesidir, devlet meselesi. 
Devlet .meselesi ise, devletin borcumu! 
sağlam kaynaklardan ödeyin. Bu, mali
yenin de, iktisadım da, devlet anlayışı
nın da bininci prensibidir. 

Siz buna yanlış yapmışsınız. Yanlış 
olan DÇM'nin ödenmesinde değil, ödeme 
şeklinde, kaldı ki, 5 milyar dolar borç 
ödediğiniz yerde, 400 milyon dolar DÇM 
ne yazar... 400 milyon dolar enflasyona 
sebep oluyor da, 4,5 milyar do'iar niye 
ölmüyor? Bunlar safsatadır, bundan vaz-
ıgeçin bunların hiçbir alakası yok. Böyle 
bir savunma da olmaz zaten, gülerler 
adama. 

K<Eınıflasyon için daha beş yıl lazım, 
beş yıl sonra yüzde 20'nin altına çeke
ceğiz» 18 Şubat 1988. 1984'te, enflas
yon 1987'de yüzde 1'5'e inecek, daha 
doğrusu yüzde 10'a inecekti; 1988'de 
dse daha beş yıl lazımı... 

BEYTULLAJH MEHMET GAZI-
OĞUU '(Bursa) — 50 yıl lazım. 

KAİMER GENÇ l(Tunoeli) — Eski 
sözler unutuluyor., 

ISÜUEYMAJN DEMİRIEL l(1Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, burada başka 
bir enflasyon sebebi var, ıŞöyle deniyor): 

«ı 1987 yılında enflasyon, malî politi
kaların zafiyeti yüzünden yüsetoişt'ir., 
Gayri safi millî hâsılanın yüzde 4,1'i 
oranında hedeflenen kamu finansman 
açığı, yüzde 115lik bir tahmin hatasıyla 
yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Yıl 
içinde yatırım harcamaları düşmüştür. 
Özel sektör yatırımlarının çoğu inşaat 
sektörüne yönellrmiş'tıir, yatırım malları it
halatı azalmıştır, ekonomide para arzı 
göstergeleri büyük artışlar kaydetmiş ve 
tabiî bu, enflasyonu körüklemiştir. Va
tandaş, Türk Litrasıından 'kaçıp tasarrufu
nu döviz o'laralk tutmayı tercih etmiştir. 

Türkiye'nin dış borçları önemli ölçü
lerde yüfcselmiışitir. 11984'tc, dış borçların 
gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 
35,9 iken, 198)6'da bu oran yüzde 53Mi 
bulmuştur, 1987'de ise, tekrar sıçrayarak 
yüzde 58'e Ulaşmıştır. 1983'te dış borç
lar, ihracat gelirinin 3,1 katı iken, 1987' 
de 3,7 katına 'yüksıelnrştir. 

Kamu sektörü projelerinin iç finans
man ihtiyaçları için dış 'borçlanmaya gi
dilmiştir. Yabancı ticarî bankalar artık 
yatırım projelerinin dışındaki döviz ih
tiyaçları için Türkiye'ye kredi açmaya 
pek yanaşmıamaktadırllar. Enflasyonun 
derhal indirilmesi düşünülmemekte, fi
yatların 1988'de yüzde 48; 1989'da yüzde 
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35; 199û'da yüzde 27; 1991'de yüzde 20 
artacağı tahmin ve ümit edilmektedir. 
Bunlar gerçekleşirse, 199.1 yılı ortaların
da 1 dolar 2 668 liradan aşağı olmaya
caktır.» 

Bu da, Türkiye'deki- enflasyonun se
bebinin izahı. «Bu izahat kimindir?» diye 
merak edeceksiniz. Bu izahat «benim de
ğil. Bu izahat bir profesörün falan da 
değil. Bu izahat, bugünkü siysaî iktidarı 
•amansız şekilde eleştirenlerin de değil. 
Bu izahat, bugünkü siyasî iktidarındır; 
yani bu, Avrupa'da dağıttıkları Merkez 
Bankası raporudur. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) Bu raporda da ne DÇM 
var, ne Elbistan Santralı var, ne soğuk 
var, ne kalkınma hızı var; bunların hiç 
birisi yok >burada. Açık açık söylemiş, 
«Takip edilen politikaların zaafındandır» 
diyor. Evef, bu, Hükümetin raporudur 
beyler; yahut Hükümete mensup bir yerin 
raporudur, 

Şimdi, enflasyon, evet bugün Türkiye' 
nin en önemli meselesidir. Önemli çok 
meselesi var; ama bunu çözmedikçe, baş
ka bir şeyi çözmek mümkün değil. Çünkü 
herşeyi bozan budur. Bunun üzerinde 
daha çok durmak lazım; aıma zaman fev
kalade azdır. Onun için, bu enflasyon 
konusuna sonra yine burada dönebilirim. 

Siyasî iktidar iddia ediyor ki, haki
katen Türkiye sanayi ülkelerinden birlisi 
olmuş... Keşke olsaydı. Bunu istemeyecek 
Türkiye'de kimse yoktur. Bugünkü siyasî 
iktidarın bence en büyük zaaflarından bi
risi enflasyondur; bir diğeri de, Türkiye' 
de sanayileşmeyi durdurmuş olmasıdır. 
Sanayileşmeyi durdurmuş olmalarını ra
kamlarla-(ispat etmeye çalışacağım. Yalnız, 
rakamlarla ispat etmeye girmeden evvel, 
ikrar Var orta yerde. Sayın Başbakan, 
yatırımlarda önceliği altyapıya verdikle
rini, son dört yılda da bu konuda ilerle

meler kaydettiklerini, söyledi. (Bant.) 
Plan rakamlarına baktığımız zaman, dev
letin imalat sanayi dalındaki yatırımları
nın yüzde 28-30'lardan, yüzde 10 küsur
lara, 10'lu rakamlara düştüğünü, buna 
mukabil, ulaştırma ve altyapı sahasında
ki, yani tanm-enerji sahasındaki yatırım
ların fevkalâde yukarıya gittiğini açık bir 
surette görürüz. Yani bizim iddiamız da 
bu zaten; sanayileşmeyi durdurdunuz. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Özel sektör yapıyor 
ama... 

İBRAHİM ÇEİBÎ (Trabzon) —. Ara
da nüans farkı var. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Tabiî tabiî, o nüansları ben bilirim, 
merak etmeyin. Yani, ben nüanslları tevil 
için falan kullanmam. Hiç endişe etme
yin, ne ise doğru, onu söyleyeceğim. 

IŞlimdi, demek ki, sanayi yatırımları-
nın durdurulduğunu, 18 Nisan günü Sa
yın Başbakan söylüyor. Yani, öncelikleri 
sanayiye değil, altyapıya verdik, buyuru
yor. Halbuki, Anayasanın 166 ncı mad
desi var. Diyor ki, «Ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve 
tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
biçimde hızla gelişmesini...» Yani bu Ana
yasa, sanayiinin ve tarımın hızla geliş
mesini ve Türkiye sathında dengeli bir 
şekilde gelişmesini amirdir. Efendim, biz 
bunu bir kenara koyduk... Koymuşsunuz.; 
Bu Anayasa olmasa da Türkiye'nin yapa
cağı, sanayii geliştirmektir. Nüfusunun 
yüzde 55'i tarımda olan bir ülkeyi zengin 
yapmak mümkün değildir. Çünkü, tarım
da çalışan bir kişinin geliri, sanayide ça
lışan bir kişinin gelirinin 1/7'si kadardır. 
Yani, sanayide çalışan bir kişi, tarımda 
çalışan bir kişiden 7 misli daha fazla ge
lir alır. Ne İle zengin yapacaksınız? Top
rak aynı toprak; aynı dağlar, aynı ova-
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lar. İnsan her sene yüzde 3 artıyor. Her 
sene kırsal-kesimde 200-300 'bin kişi daha 
ilave ediliyor; işgücüne ilave ediliyor. Bir 
nesil geçmeden 50 dönüm toprak 12,5 dö
nüme iniyor. 4 çocuğu olan bir babanın 
çocukları arasında taksim oluyor 20-25 
senede. Ne lile, aynı toprakla aynı insan
ları nasıl besleyeceksiniz? Zaten, tarım 
kesimindeki kalkınmaya baktığınız zaman 
nüfustan az; sebebi fukaralaşma oluyor, 
göç oluyor. Hem, nasıl Ortak Pazarın 
üyesi oiaoak, yüzde 55'i tarımda çalışan 
nüfusuyla bir Türkiye? Onu bir kenara 
bırakın, böyle bir Türkiye'yi sanayi ül
kesi haline getirdik, demek ise, hiç anla
şılacak bir şey değil. Bu beyan da bu 
kürsüden yapıldı. Nasıl 'bir sanayi ülkesi 
olmuş Türkiye? Bakıyorsunuz tasniflere, 
dünyanın tasniflerine, sanayileşmiş piyasa 
ekonomileri; adam başnıa gelir 4 bin do
lar ve üstü; tasnif bu. Türkiye buraya 
giriyor mu? Nasıl girecek 1 100 dolar 
ekonomileri; adam başına gelir 5 bin do
larla 5 bin dolar arasında.; Buraya giri
yor mu? Buraya da girmiyor. Alt orta 
gelir grubu 500 ilâ 2 bin dolar. İşte Tür
kiye buraya dahil. Ondan sonra da ailt 
gelir grubu var, 500 dolardan aşağı. De-
mekki, Türkiye dünyadaki zenginliklere 
göre tasnif edildiği zaman, kalkınmışlığa 
göre tasnif edildiği zaman, birinci plan
da yer almıyor, sanayileşmiş ülkeler ara- -
sında yer almıyor, üçüncü planda yer 
alıyor; yani, alt orta gelir grubu, 1 100 
dolar. 

Siz şimdi, alt orta gelir grubunda yer 
almış bir Türkiye'yi, üst orta gelir gru
buna atlayarak, sanayileşmiş piyasa eko
nomilerine, 5 bin dolar ve üstüne çıkara
bilir misiniz? Çıkarın; yani Türkiye keş
ke oraya çıksa, Çıkmadığı halde, oraya 
dahil etseniz, gülmezler mi bize? Güler
ler, gülünç bir şeydir. 
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Şimdi «sanayileşme oldu» diyorsunuz, 
bakalım : Sanayi mamullerinin ihracat
taki önemini küçümsemiyoruz. Yalnız, 
onun tasnifine girdiğiniz zaman da baş
ka şey çıkıyor; ama ondan başka kıstas
lar var. 1988 programına baktığınız za
man, cari faktör fiyatları ile 1985 sene
sinde sanayinin gayri safi millî hâsılada
ki yeri 31,6; 1986'daki yeri 32; 1987'de-
ki yeri 32,1; 1988'deki yeri 32,6: Yani, 
yüzdelerle delğil, bindelerle değişiyor gayri 
safi millî hâsıla içindeki sanayinin yeri. 
Bu cari fiyatlarila yapmak her zaman içlin 
doğru netice vermiyor. 'Bir de, sabit fiyat
larla bunu yapın bakalım. 1968 sabit fi
yatlarıyla baktığınız zaman, 1984'te 110; 
1985'te 106; 1986'da 108; 1987'de 109, 
1968 sabit fiyatlarıyla, faktör fiyatlarıyla 
gayri safi millî hâsıla zincirleme endek
sine baktığınız zaman 1987, ,1984'ün ge
risinde, değişme de yüzde 1 civarında. Na
sıl sanayi memleketi olmuş Türkiye!.. 

İŞ imdi soruyoruz, Türkiye sanayi mem
leketi olmuştur diyenlere soruyoruz : İh
racat yüzde 63,9'dan yüzde 80'e çıktı, 
onun için sanayi memleketidir, diyorsu
nuz, öyle deniyor. Yani, 1983'te ihracat
ta sanayinin yeri yüzde 63,9'muş, 1987'de 
yüzde 80'e çıkmış. 'Farz edelimki bu doğ
ru. Peki, yüzde 80'i sanayi memleketi say
dığınıza göre, acaba bunu yüzde 64'ten 
almış olmayı, Türkiye'nin sanayileşmiş ol
ması saymıyor musunuz? Yani yüzde 64 
hiç mana taşımıyor mu? Türkiye'yi dev
raldığınız 1983 Türkiye'sinde yüzde 64 
civarında sanayi mamulü ihraç eden bir 
Türkiye var. Buna neyi ilave etmiş Tür
kiye? Yüzde 16 daha ilave etmiş. Bu 
yüzde 16 sayesinde mi sanayi memleketi 
olmuş, yoksa o yüzde 64 sayesinde mi 
sanayi memleketi olmuş? (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi soruyorum, bu iddianın sahibi 
Sayın Bıaşbakana soruyorum : 1983-1987 



T. B. M. M. B : 60 20 . 4 . 1988 O : 1 

yıları arasında Türk sanayiine devlet 
olanak, vatandaş olarak, 1983'© kadar ya
pılmış veya başlanmış, tamamlanmak 
üzere olan teslislerim dışında neyi ilave et
tiniz de bu iddiayı yapıyorsunuz; ne, ne 
ilave ettiniz?... (DYP sıralarımdan «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu kürsüye gelinecek, denilecek ki, 
1983 senesinde... 

MEHMET GÜRBÜZ ŞAKRANLI 
(Manasa) — Elektrik... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
Onu da söyleyelim, müsaade buyurun. 
Elektrik falan derseniz, çarpar • elektrik 
•Sizi. (DYP sıralarımdan alkışlar ve gü
lüşmeler) Bir ömrü elektriğe vermiş bir 
adam var karşınızda, bir ömür. 

AUt TOPÇUOĞLU (Kahramanıma-
raş) — Elektriksiz sanayi varidi. 

SÜLEYMAN DEMlİREL (Devamla) 
— Müsaade buyurun, onu da söyleyece
ğiz. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Türkiye, Büyük Türkiye .değil yani... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, soruyorum; 
1983 işemesinden 1987 senesine kadar sa
nayie ne dklemm'iştir; şahıslar ne ekle
miştir, devlet ne eklemiştir? İhracata ba
kıyorsunuz -Sayın Baykal izah dtiği için, 
Iben o talfsilata girmiyorum- 2,7 milyar 
ıdolar (tekstil. Hangi tek'sltil fabrikaları 
yeniden yapıldı da acaba, bu 2,7 oradan 
geliyor, banıgi?... (DYP sıralarından al
kışlar) 

1 milyar dolar demir-çelik, reeksport; 
1 milyar dolar, mercimeği poşete koy
muşsunuz, mohüdu (koymuşsunuz, o cins 
şeyler. Sonra, 700 milyon dolar deri; evet, 
Ö50 milyon dolar makine... 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Bu kadar basitti de siz niye yapmadınız 
Sayın Demire!? 

SÜLEYMAN ,DBMIİ!REL (Devamla) 
— Bizim yaptığımız fabrikalardır; şimdi 
buraya gelip övündüğünüz fabrikaların 
tümü bizim yaptığıimız (fabrikalardır, tü
mü. (DYP sıralarımdan «iBravo» sesleri, 
alkışlar) Bizim İdaremizde yapılmış fab
rikalardır, biziim idare ettiğimiz Türkiye' 
'de yapılmış fabrikalardır... 

DEVLET BAKİANI CEMİL ÇİÇEK 
(Yozgat) — .Millet yaptı, millet... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Millet mi yaptı? 

IDEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK 
(Yozgat) — Evet, millet yaptı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Öyle mi? Şimdi de yapsın millet, 
değil mi? (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Şimdi de yapıyor. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— O zaman, siz milletle yaptırtmıyorsu-
nuz şimdi. Evet, eserler milletin; ama de
virleri muhakeme ediyoruz, milleti mu
hakeme etmiyoruz. S'izin dediğiniz şey
ler yuvarlak laf. 

Tabiî, eser millet'in; ama bunları ya
pan, yaptıran devlet. Devlet rehberlik et
mezse bunlar yapılır mı? Siz d'iyorsunuz 
ki, biz rehberlik etlmeyeeeğiz. 

DEVLET BAKANI CEMIİL ÇİÇEK 
(Yozgat) — Ustamız sen değil misin? 
Seriden öğrendik yuvarlak laf yapmayı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Beni gevşetmeyin şiimd'i. 

iDeğerli milletvekilleri, burada yatı
rımlara bakıyoruz; yatırımlar hakikaten 
devlette de az oluyor, özel sektörde de 
âz oluyor. Bunları verecek vaktim yok; 
ama bakıyoruz, on sene zarfında Türki
ye'nin ekonomik yapısında öyle önemli 
bir değişme yok. Sektöre! dağılıma ba-

. kıyoruz, 1968 faktör fiyatları ile tarım; 
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19781de yüzde 22,8; 1984'.te 22,2; .1986' 
da 21,8. 

Sanayi; 1978'de 24,1; 1984'te 24,3; 
1986'da 25,3: 

Hizmetler; 53,1; 52,9. Binaenaleyh, 
bir şey yok, yani önemli bir değişiklik 
yok; ama, buna karşılık devlet büyüyor. 
Devlet nasıl büyüyor balkınız: Devlet, 
kaynakların hemen hemen büyük bir 
kısmını çekiyor. Devlet, 1986'da kamu 
yatırımlarının yüzde 58'ini yapıyor; özel 
sektör, yani tüm yatırımların, 41'ini 
yapıyor. 1987'de devlet yine yatırımların 
55*ini yapıyor, özel sektör 45'ini yapı
yor. Eğer konutu bunun içinden çıka
rırsanız, özel sektör yüzde 34, kamu yüz
de 65; yani Türkiye'de özel sektör bir 
şey yapmıyor. Çünkü, özel sektör ne 
yapacak, yüzde 120 faizle?... Yüzde 120 
faizle yatırım yapmak mümkün değil 
Türkiye'de. 

Sermaye piyasasının yüzde 90'ı ka
muya akıyor. Banka sisteminin yüzde 50 
civarındaki kaynağı, Merkez Bankası 
yoluyla kamuya akıyor Merkez Bankası 
kredilerinin 2/3'ü kamu, 1/3'ü özele. 
Merkez Bankası her 100 liralık banka 
mevduatının 43 lirasını «munzam karşı
lık ve disbonibildte» diye alıyor; banka 
sistemi her 57 lira için 65 liralık mev
duat faizi ödüyor. Böyle bir (ekonomik 
politikanın içindem çıkmak mümkün de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, Elbistan - Af
şin sorununa dokunmak istiyorum. Bu 
Elbistan - Afşin bugünlerde çok kul
lanılıyor, Sayın Başbakan da bunu çok 
kulanıyor. Türkiye'nin, 1950'de adam 
başına 38 kilovat/saat elektriği vardı 
ve 789 milyon kilovat/saat elektriği var
dı. Türkiye, 1950 yılından 1960 yılına 
(kadar elektrik (santralli yaptı. Bunun yüz
de 4'ü hidrolikti, yüzde 96'sı termikti,, 
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Yüzde 30 civarında hidrolik, yüzde 70 
civarında termiğe geldi 1960'larda. Bun
lar münferit santrallardır. 1960'lardan 
sonra büyük santrallara girdi Türkiye, 
enterkonnekte şebekeye girdi, 1970'lere 
geldi. 1970'lere gelirken gördük ki, Tür
kiye'nin hidrolik kaynaklan kâfi değil-
dıirH Midrolifc kaynaklar mutlaka termik 
kaynaklarla denetlenmelidir. Türkiye'nin 
bilinen kömür rezervleri 500 milyon ton 
linyit. Binaenaleyh, bizim MTA Ensti
tümüze vıe maden arayan enstitülerimize 
talimat verdik. Dedik ki, «kömür, pet
rol ve gaz arayacaksınız; bütün faaliyet
lerinizi buna çevireceksiniz.» Çünkü, 
Türkiye, kullanmakta olduğu enerjinin 
yüzde 41 - 42'sini dışarıdan allıyor. Bu
lgun de öyle. Öyleyse, Türkiye'nin bunu 
dışarıdan almaya takati yok. Binaena
leyh, Türkiye Ikjendi kaynaklarını' kullan
maya yönelmelidir. Kendi kaynaklarım 
ekonomik bir şekilde kullanabiliyorsa, 
zenginlemenin yoludur ve Elbistan - Af
şin civarında 5 milyar ton civarında bir 
kömür bulundu. 500 milyon ton rezervi 
olan Türkiye, birdenbire 1968'dir se
ne - 5 milyar ton civarında bir kömüre 
kavuştu. Bu kömürün projelendirilmesi
ne geçildi. Bunun kalorisi 1 000 - 1 100 
kaloridir. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, 
Avrupa'nın bazı yerlerinde 700 kaloriye 
kadar olan kömürler kullanılmıştır. 
Binaenaleyh, bu kömür yakılabi-
lir mi, yakılamaz mı diye tetki-
fcat yapıldı, projeler hazırlandı. 
Bu kömürün rantabl bir şekilde ya-
kılabileceği projelendirildi. Sonra, proje 
tatbikatına geçildi., 1975 senesinin 
27 Temmuzunda bu tesislerin temeli atıl
mıştır. Yalnız, Ibu temel atılırken, bir ta
raftan da bunun dış finansmanı tedarik 
©dildi. Dış finansmanı yedi - sekiz yer
den ıtedarik edilmiştir. Tümüyle 1 mil
yar dolara yakın dış finansmanı vardır. 
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Başlangıçtaki 500 - 600 milyon dolardır. 
Bu finansmanın tedariki esnasında, bu
nun ekonomisi tinoedle'n (inceye gözden 
geçirildi. Para veren yerler, bu proje 
rantabl hir proje mi, değil mi, diye bu
nun ırantabliıtesini inceden inceye ince
lediler. Nitekim, üç - dört sene de bu 
yüzden geriye kalmıştır. Neticede, Dün
ya Bankası dahil, Avrupa Yatırım Ban
kası dahil, (siyasî para değil hu), çeşitli 
ülkeler ıbu projeye 'büyük katkıda bulun
dular, o günün parasıyla 600 - 700 mil
yon doladık hir finansman sağlandı ve 
1978 senesinden itibaren de montajlara 
geçildi, hu proje yapıldı hitti. 

Bu projenin 1981 yılında ve 1982 yı
lında işletmeye girimiesi lazımdı, birinci 
ünitesi 1981 yılında değil de 1984 yılın
da girdi. Evet, proje üç sene gecikmiş
tir; değişlik şartlar dolayısıyla gecikmiş
tir. Evet, projenin gecikmesinden dola
yı pahaliilanma da olmuşitur; fakat bu 
proje yapılırken, Türkiye'nin en iyi pro-
jesiydi, hu projeyi, o zaman gaz yok
tu, efendim gaz mı yapalım, yoksa (kö
mür mü yapalım, diye kıyaslayacak va
ziyetimiz yoktum İştse elimizde hir kay
naktı, bu kaynak, yatırım, bakımından 
da, işletme bakımından da fevkalade 
düzgün hir projeydi. Bunu yerli ya
bancı bütün mütehassıslar düzgün bir 
proje olarak ortaya koydular ve inşa 
edildi. Esasen, bugün gaz vardır. Gaz da 
kendi gazımız değildir, kendi gazımız ol
sa daha iyi tabiî. Bu gaz, Sovyetler'den 
alınan gazdır. Tabiî, Sovyetler'den alınan 
gaz üzerinde bir şüphe izhar etmek iste
miyorum. Umarız ki, siyasî konjonktür 
değişmez ve hir gün, biz hu gazı vermi
yoruz, gibi hir durumla karşılaşılmaz. 
Bunlar hep ihtimal dahilindedir, bunlar 
geçmişte olmuş şeylerdir; ama kendi kay
naklarımız, buna döviz vermeyeceğiz. Kö
mür orada yerin dibinde yatıyor. Kendi 

20 . 4 . 1988 O : 1 

insanımız çalışacak, kendi kaynağımızı 
harekete geçireceğiz ve böyle 20 milyon 
ton kömürü kullanacak büyük bir proje 
meydana geldi. 

Şimdi, hu projenin nantabilıiıtesıine 'bak
tığımız zaman görüyoruz ki, proje, ha

len doğru dürüst işletilemiyor. Binae
naleyh, halen doğru dürüst işletileme-
yen bir projenin kritiğimi yapmak fev
kalade güçtür. Bu projenin yılda 8 mil
yar kilovat/saat elektrik vermesi lazım. 
Halen 3 milyar kilovat/saat elektrik ve
riyor. 3 milyar kilovat/saat elektriğe gö
re hesap yaptığınız zaman, kilovat/saati 
77 liradır; ama Türkiye elektriği zaten 
100 liraya satıyor. 8 milyar kilovat/saat 
elektriğe göre yaptığınız zaman, kilovat/ 
saatinin maliyeti bugünkü hesaplarla 44 
liradır.; Binaenaleyh, çalıştırın, 44 liraya 
indirin maliyetini', daha da aşağı indinin. 

(Şimdi, gaz santralına baktığımız za
man : Hamidabat Gaz Santralının kesin 
maliyeti ise halen 48 lira kilovat/saattir. 
Binaenaleyh, hu santral, Hamitabat Gaz 
Santralından, kilovat/saat başına 4-5 bin 
lira daha ucuzdur. Farz ediniz ki, kilo
vat/saat başına 4-5 lira daha pahalı; bu
nu daha ucuzlatmanın yollarını arayın. 
Trilyonlar yatırılmış bir projeyi kötüle
mek suretiyle elinize ne geçer? Bu, proje
yi kötülemek değil; bu, eskiyi kötüleme. 
Eski kötülemesi hu. Eski kötülemesıiyle 
kimse bir yere varamaz. Herkes kendi ic
raatıyla övünmelidir; ama bu Elbistan 
Santralının -beyanlar var- açılışındaki be
yanlar şöyle : «Aradan dokuz sene geç
miş. Biz burada toplanıp, o zaman teme
li atılan bu muazzam eseri hizmete açı
yoruz. Bunun için, daha sözümün başın
da, bu hizmetlerin devamlılık arz ettiğini, 
hükümetlerin gelip geçici olduğunu; ama 
memlekete hizmetin devam ettiğini ifade 
ediyor, bu hizmeti yapanları saygıyla, şük-
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ranla anıyorum. »Sayın Başbakanın o za
manki beyanı bu. Şimdiki beyanı ise, «Bu
nu yanlış yaptılar da, ondan dolayı enf
lasyon oldu» şeklindedir. O zamanki be
yan o, şimdiki beyan bu... (DYP sımala
rından alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — tşte Özal!.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
Değerli ımiletvekdleri, şimdi Türkiye 
elektrik üretiyor. Türkiye'nin elektrik üre
timi 1987'de 45 milyar kilovat/saat, 1980' 
de 25 milyar kilovat/saattir, 1988'de 51 
milyar kilovat/saat olacaktır; tabiî ola
caktır. Türkiye yerinde duruyor değil ki. 
1995'te de asılında bunun 100 milyar kilo
vat/saatin üstünde olması lazım. Yalnız, 
1987'deki bu e'1'ektriık' nereden geliyor, bir 
bakalım : 1,6 ımilyaır kilovat/saati Keban' 
in 5 ve 8 inci ünitelerinden, 600 milyon 
kilovat/saati Aslantaş'tan, 1,6 milyar ki-
lovat/saatıi Oymapınar'dan, 300 milyon 
kilovat/saati Uğurlu 3 ve 4'ten, 300 mil
yon kilovat/saati Uğurlu 21dten, 4 milyar 
kilovat/saati Soma B-l 2, 3 ve 4'ten, 4 
milyar kilovat/saati Yatağan'dan, 2,6 mil
yar kilovat/saati Yeniköy'den ve potan
siyel olarak 8 milyar kilovat/saati Elbis
tan'dan gelecek, 1,8 milyar kilovat/saati 
Çayıriıan'dan, 900 milyon kilovat/saati 
Çatalağzı'ndan, 1,6 milyar kilovat/saati 
Altınkayardan, 7,4 milyar kilovat/saati de 
Karakaya'dan. Binaenaleyh, 34,9; buna 25 
eklerseniz, 59 milyar eder. Görüyorsunuz 
ki, Hamitabat dışında, ANAP iktidarı ta
rafından temeli atılmış, yapılmış, bitirdi-
müş tek tesis yoktur dekfoıiğin içerisinde. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — İnsaf!.. Biz devam ettik.; 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— «Devamlılık» diyorsunuz; kim olsa bi
tirecekti. Başka bir hükümet gelse •bitir-
meyecek miydi bunu? 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — İkiye 
katladık.; 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) 
— Gayet tabiî, devamlılığın gereği..] Şim
di siz neyle övünüyorsunuz, Türkiye'nin 
elektriğini 25 milyar kilovattan, 50 mil
yar kilovata çıkardık diye? Bu -sizin ese
riniz değildir. (ANAP sıralarından, «Mil
letin eseri» sesleri) Gayet tabiî, bunlara 
başlayan 'başlamış, yapan yapmış. Sahip
lik iddia etmeyin, sahiplik... Aynen iddia 
ettiğiniz sahiplik, sanayideki sahipliğiniz 
gibi. Şimdi soru şu : Her sene Türkiye' 
nin bir Keban'a, daha sonra iki Keban'a 
ihtiyacı var. Her sene yüzde 10 artış der
seniz, 5 milyar kilovat/saate; -bir süre 
sonra da 10 milyar kilovat/saat elektriğe 
Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu 10 milyar 
kilovat/saat elektiriği nereden 'bulup 
koyacaksınız? Gayet açık. Şimdi gelip 
buraya cevap veriniz: 1988'de - daha 
bunların gerisi var ya - 1989'da, 1990'da, 
199İ'de, 1992'de, 1993'te, 1994'te, 1995'te 
Türkiye elektrik ihtiyacını şu anda yapı
lan, tarafınızdan başlatılan hangi santral-
lardan alacak; hangi santrallardan?.. Bu
nun cevabını arıyoruz. (DYP sıralarından 
alkışlar). 

Değerli milletvekilleri, demir üretimi
ni sanayinin çok önemli bir şeyi sayarım. 
Geçenlerde ben bu kürsüden, Avrupa'da 
kişi başına demir üretimi 500 kilo ile 1 000 
kilo arasındadır, dedim. Sonra benim ha
tam bulundu ve denildi ki, «Demirel öyle 
dedi ama, 500 ilâ 1 000 kilo değil, 300 
ilâ 400 kilodur. Avrupa'da 1 000 kiloya 
çıkan hiçbir ülke yok». 

İsveç'te adam başına demir üretimi 
600 kilo, Avusturya'da 600 kilo, Roman
ya'da 650 kilo, Batı Almanya'da 657 ki
lo, Kanada'da 700 kilo, Japonya'da 875 
kilo, Çekoslovakya'da 1000 kilo, Lük-
semburg'da 1000 kilo, Belçika'da 1000 
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kilo. Belçika'yı Avrupa ülkesi saymıyor 
musunuz yani? (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Binaenaleyh, yanlış 
bir şey söylemedim, ben zaten 500 ilâ 
1000 kilo dedim. Maksadım da malû
matfuruşluk değildi. Maksadım şuydu : 
100 kilo, 120 kilo demir üreten bir Tür
kiye'yi, hiç olmazsa asgarî 200 kilo de
mir - çelik üreten bir Türkiye haline ge
tirelim. Maksadım buydu. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, söyle
mek istediğim şu: Türkiye'nin proje pi-
pe - line'ı boştur. Pipe - üne doluydu, gel
di, geldi, geldi, şimdi boştur. Bundan son
raki üretim; önümüzdeki yıllarda hangi 
sanayinin üretimini satacaksınız? Hangi 
santralların elektriğini Türkiye'ye vere
ceksiniz? Bunu soruyorum. Emin olmak 
istiyorum ki, ülkemizin geleceği teminat 
altındadır, benim vatandaşım da bunları 
duyacak, o da emin olacak. «Şurada şu 
santral yapılacak, burada bu santral. ya
pılacak» değil, yapılıyor; «Şunlar yapılı
yor ve bunlarla Türkiye'nin her sene 5 
ilâ 10 milyar kilovat/saatlik ihtiyaçları 
karşılanacaktır» denilebilsin. 

Şimdi, bir hususa daha dokunacağım, 
bu da, borç çıkmazıdır. Evet, Türkiye 40 
milyarın üzerinde borca sokulmuştur. Bu
nun 50 milyara kadar vardığı haller var. 
Türkiye bu sene 7,2 milyar dolar borç 
ödeyecektir. Gayri safi millî hâsıla 86 mil
yar, derseniz, bunun yüzde 12'sidir bu; 
yani 1 500 dolar ile kısaltırsanız 60 mil
yar dolar. Bir ülke düşününüz ki, gayri 
safi millî hâsılasının yüzde 12'sini dışa
rıya veriyor. Aksi halde bunlar, kullanıla
bilir mal ve hizmetlerdir. Kullanılabilir 
mal ve hizmetler olmayacaktır. Bu, yüzde 
5 kalkınma hızını yüzde 7 aşan bir şeydir, 
bu drendir. 

Aslına bakarsanız, Türkiye şimdi dış 
ticaret hadleri nedir, onu da bilmiyor. 
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Oradan da bir dren var ayrıca, bir fuka-
ralaşma gidiyor oradan da. Gayet açık
lıkla söylüyorum; her sene 4 - 4,5 milyar 
dolar para bulmadıkça, Türkiye dış borç
larını karşılayamaz. O duruma getirilmiş
tir. Öyle bulsanız bile, her sene, Türki
ye, gayri safi millî hâsılasının yüzde 5'ini 
dışarıya verme durumundadır. Bu, kalkın
ma kadardır ve tasarrufların da yüzde 
25'idir. îşte, Türkiye burada da fükara-
laştırılıyor; yani borçlanma suretiyle Tür
kiye'nin fukaralaştığını görüyoruz. Onun 
içindir ki, Türkiye'nin iyi idare edilmedi
ğini bu vesileyle milletimizin yeniden bil
mesini istedik. Tabiî ki, bu söyledikleri
mizin onda biri Türk vatandaşına intikal 
etmez; ama biz yorulmayız, vatan sathı
na gideriz. Burayı kapatıyorsunuz; dışarı: 

da, vatan sathında milletimize, vatanda
şımıza hitap ettiğimize niye kızıyorsunuz? 
Çat'a mı gidelim yani?.. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). Hem bu
rası, kayıtsız, şartsız hâkimiyet milletin, 
hem de millete nasıl ulaşacağız? İşte bu
rada vatandaşlar dinliyor, milletvekilleri 
dinliyor; bundan ibarettir. Halbuki arka
mızda büyük bir Türkiye var, 55 milyon 
Türk milleti var, akşam olunca... 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Basın. 

SÜLEYMAN DEMIREL (Devamla) 
— Evet, basın 2,5 milyon. Onun da kâğı
dını, küreğini bir kuşa benzettiniz evvel 
Allah; o da, hangi şartlar içinde ne ya
pacağını bilemiyor, sıkıntılar içerisinde. 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe borç 
bütçesidir. Bu bütçe aslında Türkiye ida
resinin iyi yapılamadığının, ekonomik ve 
sosyal idarenin yapılamadığının ve siya
setin yürümediğinin ifadesidir. Millet sı
kıntılar içerisinde kıvranmaktadır ve uma
lım ki, Cenab-ı Allah millete bu müba
rek Ramazan gününde bir pencere açsın; 
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umalım ki, herkesin zihnini açsın; uma
lım ki, iyiler kötü, kötüler iyi gibi göste
rilmekten vazgeçilsin. Gayet açıklıkla 
söylüyoruz, milletimizin refah ve saade
ti bizim için her şeyin üstündedir. Biz, 
hizmet vasıtasıyız. Düşüncelerimizi söyle
dik. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşek
kür ediyorum ve bu bütçenin milletimize, 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 

diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından ayakta alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, öğ
leden evvelki görüşmelerimiz tamamlan
mıştır. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 mcı Birle
şiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

/. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu-
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/393) (S. Sayısı : 22) (Devam) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) (De
vam) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Devam) 

4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş

kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Devam) 

BAŞKAN — 1988 malî yılı bütçesinin 
görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Söz ısiırası, Anavatan Partisi Grubu 
adıma, Sayın Abdulkadiır Aksu'dadır; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarımdan alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA ABDUL-
KADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayım 
Başkan, değerli mMetvekilkri; 1988 ma
lî yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimi arz etmeden ön
ce, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarımdan alkışlar) 
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Muhterem milletvekilleri, bugün, bü
tün milletler daha mutlu ve daha iyi ya
şamanın, hulasa, medeniyetin her türlü 
imkânına kavuşmanın çarelerini aramak
ta ve hu amaca ulaşmak iç'in birbirleriy
le amansız bir yarışa girmiş bulunmak
tadırlar. 

Ülkemiz de bu yarışta, layık olduğu 
yeri alabilmenin çabası ve gayreti içeri
sinde olmuştur. Gelmiş geçmiş bütün 
hükümetler, şu veya bu ölçüde, bu ama
ca Türkiye'yi biraz daha yaklaştırmışlar
dır. Hükümetlerin, çağdaş medeniyet se
viyesine ulaşmak (için kullandıkları en 
önemli araçlardan 'birisi bütçedir. Bütçe
ler, yılık gelir ve giderlerin alt alta ya
zıldığı basit bir tablodan ziyade, kendi
lerini yapan hükümetlerin ekonomik po-
litikalariını, siyasî terciihlerini ve ülke me
selelerine bakış açılarını gösteren ciddî ve 
önemli dokümanlardır. Bu dokümanların 
tartışıldığı Meclis müzakereleri de, cum
huriyet döneminde, daima yasama orga
nının en önemli faaliyetleri arasında ola
gelmiştir. Bu vesileyle, bugüne kadar ül
kemizin bütçelerini hazırlayanlardan ahıi-
rete intikal edenleri rahmetle, hayatta 
olanları da ıminnet ve şükranla yâdet-
meyi, bu konuşmanın güzel bir vesilesi 
sayıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şüphesiz ki bü
tün hükümetler, kendi iktidar dönemle
rinde, ülkenin daha çok gelişme ve kal
kınma' göstermesini 'bütün samimiyetleriy-
le iarzu etmişlerdir; ancak bu hükümet
lerin gelişme ve kalkınma yolundaki ba
şarılarını tarih, 'bütçe dokümanlarına 'ba
karak değerlendirecektir. Bu bakımdan, 
bütçe müzakerelerine ANAP Grubu ola
rak büyük önem atfetmekteyiz. 

Sayın milletvekiılleri, bütçeyle ilgili ge
niş bilgi arz etmeden önce bir iki konu-
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ya temas etmek istiyorum : Sabah burada 
grubunun görüşünü arz eden Sayın Bay-
kal, «40 bin muhtardan 'birini seçseniz, 
ülkeyi daha iyi: lidare eder» demişti, (SHP 
sıralarından «Doğru söylemiş» sesi erli) 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Doğ
ru söylemiş. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Bu lafı ondan 'başka biri söylemiş olsay
dı, demagoji diye değerlendirirdik. Ken
dileri .hükümette sorumluluk almış, tak
dir ettiğimiz bir devlet adamı; ancak, so
rumluluk yüklendiği 1978 yılına baktığı
mızda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı binaları dahil olmak üzere, bütün 
devlet binalarının kaloriferleri yanmıyor; 
hastaneler, okullar yakıtsız; arabalar ben
zin kuyruğunda bekliyor. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Kaç ay devam etti ondan sonra o iş? 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Bunun yanında, bakın, eskilere ait bir
kaç gazete kupürüne göz atalım. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Yeni 
gazetelere baksanız!.. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Yalnız enerji politikasının değil, bütün 
politikanın 4 ay içerisinde iflas etmiş ol
masının belgeleri : «Hayalci ve tutarsız 
ekonomik kararlar ters tepti.» «İktidarın 
henüz 4 üncü ayında ucuzluk hayalleri 
sönmüştü.» «Refah devleti sloganını kul
lananlar ülkeyi sefaletin çukuruna ittiler.» 
(ANAP sıralarından «Tarih, tarih» sesleri) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 
Hangi tarihte? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Bugünden bahset, bugünden. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
«Çarşı pazar ateş pahası.» «Örtüne
cek kadar giyecek, tadacak kadar yiye
cek bulabiliyoruz.» «Bu yıl ramazanı 
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yokluklar içinde karşılamaya hazır olun; 
1 kaşık yağa bile muhtaç kaldık.» (ANAP 
sıralarından «Tarih, tarih» sesleri, alkış
lar) 10 Haziran 1979, 18 Ocak 1979. 

17 ayda 17 ana mail yüzde 80 ila yüz
de 230 arasında zam gördü. Sayın Bay-
kal, bu arada zammı da eleştirdiler. Ba
kın kendileri ne demişler: (Meclis tuta
naklarından okuyorum) «!Bu son zam ka
rarlarıyla, (Ki mesuliyeti kimsenin sırtı
na da atmak istemiyoruz) isteyen, kendi 
sorumluluğu çerçevesinde ülkesine kar
şı, ekonomisini ayakta tutmak, işler tut
mak, konusundaki mecburiyetine karşı, 
devlet sorumluluğu anlayışına karşı ken
disi hesap verir. Zam yapılsın veya ya-
pimasm derken, zam yapılmasın diyen, 
zam yapılmasın politikasının sonuçları
nı da tercih etmiş olur. Öyle bir politi
ka Türkiye'yi nereye götürürse, o, bu
nun sorumluluğunu da kabul etmiş olur.» 
Bunu da Sayın Baykal söylüyor efen
dim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Dün dündür, bugün bugün(!) 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Yine ayrıca, Çok Sayın Muhalefet Lide
ri, «Borçlanarak ülkeyi fakirleştirdiniz; 
ülke fakirleşti.» dedi. Bakın, borçla ilgi
li neler söylemişler, tarihe bir göz ata
lım. (DYP sıralarından «Geçmişi yaşa
mayın» sesleri) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Borcu söylemeseniz da
ha iyi olur. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
«Borçlanmadan şikâyet ediyor sayın 
sözcüler; 18 milyar borcumuz var di
yorlar. Siz horca hatırdınız. Dün, Mil
let Meclisindeki görüşmelerde söyledim, 
(burada da söyleyeceğim. Borç, kalkınma 
vetiresinin hir unsurudur. Unsurudur ki, 
1974 planını yapan Cumhuriyet Halk 

Partisi, bu plan için 15 milyar dolar dı
şarıdan borçlanmayı öngörmüştür. 30 se
nede, faiziyle beraber 18 milyar borçtan 
şikâyet eden Halk Partisi, 5 senede 15 
milyar borçlanmayı öngörmüştür. Bunu 
anlamak mümkün değil; gelin, borç ve
tiresini iyi anlayalım; evet, iyi anlaya
lım borç vetiresini. (ANAP sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — O, dündü, bugün değil. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, bütçe müzakerele
rinde yapılan tenkitlere bakıp, muhale
fetin gizli bir icadı, buluşu olduğu zeha
bına kapılabilirsiniz. Zira, sayın muha
lefet sözcüleri, hem bütçenin açığından 
şikâyet etmişler, hem maaş ve ücretlerin 
azlığından dem vurmuşlar hem de yatı
rımların kifayetsizliğini insafsızca tenkit 
etmişlerdir. Şimdi, muhalefetten soruyo
ruz; Vergi kanunu çıkartmayacağız; fiyat 
ayarlaması yapmayacağız; ama yatırım
ları artıracağız, ücret ve maaşları yük
selteceğiz, borçları tıkır tıkır ödeyeceğiz; 
acaba bu iş nasıl olacak? (ANAP sıra
larından alkışlar) Uzun uzun yapılan ko
nuşmalara ve tenkitlere bakılırsa, belki 
bir alternatif program ışıkları var zan
nedersiniz; ama heyhat, muhalefet sıra
larından gördüğümüz sadece bir serap
tan ibarettir. 

Anavatan Partisinin ekonomik prog
ramına karşı muhalefetin geliştirdiği tek 
çözümün, işçiyi, öğrenciyi, esnafı ve 
çiftçiyi tahrik edip sokaklarda yürütmek 
olduğu esefle müşahade edilmiştir. 
(ANAP sıralarından «Bravo, doğru» ses
leri, alkışlar) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Onlardan korktuğunuz için söy
lüyorsunuz. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Nitekim, kendini iktidara namzet göste-
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ren Anamühalefet Partisinin Sayın Ge
nel Başkanı, alternatifin ne olduğunu 
açıklamıştır. Sayın Genel Başkan, İstan
bul'da yaptığı mitingde ibirkaç tane boş 
tencereyi göstererek - Aynen - «ıBu ten
cereler ne zaman dolacak? İşte, bu mi
tinglerle dolacak» diyerek alternatif 
programlarını millete ilan etmişlerdir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Kendisi değil, halk Sayın Aksu. 

ABDULKADlR AKSU (Devamla) — 
Anlaşılan, muhalefet partileri iktidarda 
olsaydı, döviz darboğazını aşmak, dış ti
careti artırmak, maaş ve ücretleri artır
mak, enflasyonu durdurmak için, her gün 
milleti meydanlara dolduracaklar, mil
leti yürüteceklerdi. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Biz o milletin temsilcisiyiz. 

ABDULKADlR AKSU (Devamla) — 
/Bir diğer muhalefet partisinin sayın li
deri de, ülkemize önemli bir ziyaret ya
pan İngiltere Başbakanının Türkiye hak
kında olumlu görüşler ifade etmesi kar
şısında hiddetini, mitinglerde dile getir
miştir. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzu
rum) — Kıskançlık! 

ABDULKADlR AKSU (Devamla) — 
Nerdeyse, İngiltere Başbakanının mitin
ge gelip, ANAP İktidarı aleyhinde be
yanlarda bulunmasını isteyecekler. Ne 
yapsaydı İngiltere Başbakanı? Türkiye' 
ye gelip, gerçekler hilafına felaket tellal
lığı mı yapsaydı? 

Sayın milletvekilleri, acaba ihangi ül
ke, ekonomik ve sosyal [meselelerini so
kaklarda yürüyerek çözebilmiştir. Sokak
larda yürüyerek hiçbir mesele çözülemez. 
«Sokaklar yürümekle aşınmaz» diyenler 
iyi bilirler ki, sokaklarda yürümekle ik-
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tidarda aşınmaz. (ANAP sıralarından 
«Brova» sesleri, alkışlar) Aşınan, sadece 
huzur, rejim ve nihayet devlet olur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O 
senin anlayışın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — O senin anlayışın. 

ABDULKADlR AKSU (Devamla) — 
İşçiyi politize edip sokaklara dökmenin, 
gençliği politize edip sokaklara dökme
nin ağır bedelini, ülkemiz geçtiğimiz yıl
larda ödemiştir. Aym hataları, millet 
olarak yeniden isteyemeyiz; buna hak
kımız yoktur. Meclise /gelip bütçedeki 
açığı tenkit etmek, sonra da işçinin kar
şısına çıkıp ücretlerin azlığından şikâyet 
etmek ve onları tahrik edip şiddete yö
neltmek, samimî bir davranış değildir. 
Çiftçiye gidip buğday ve pancar fiyatı
nın azlığından şikâyet etmek, işçinin kar
şına geçip ekmek ve şeker fiyatının yük
sekliğinden şikâyet etmek samimî bir po
litika değildir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOG-
LU (Hatay) — Niye?.. Onlar yaşamıyor
lar mı Türkiye'de? 

ARİF SAĞ (Ankara) — Onlar insan 
değil mi? 
ABDULKADlR AKSU (Devamla) — 

Ciddî bir politika hiç değildir. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-

LU (Hatay) — Onlar, o gerçeği yaşıyor. 

ABDULKADlR AKSU (Devamla) — 
Buğday fiyatına zam yapıp, ekmek fiya
tını artırmamanın; şeker pancarına zam 
yapıp, şeker fiyatını artırmamanın; ayçi
çeğine zam yapıp yağ fiyatını artırma
manın; yeşil çaya zam yapıp kuru çay 
fiyatını artırmamanın uzun süreli çare-ı 
isi yoktur. Bunun formülünü bulduğu
nu zannedenler, devleti 70 sente muhtaç 
hale düşüreceklerini unutmamalıdırlar. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Ülkeyi yönetmeye talip olan muhale
fetin, Türkiye'nin meselelerine ciddî bakış 
açılarının ve çözüm alternatifinin olma
dığı açıktır, işte bu bakımdan ANAP ik
tidarının alternatifi bulunmamaktadır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ ((İstan
bul) — O senin hüsnükuruntun. 

ABDULKADIR AKiSU (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şim
di de izninizle, muhalefet sözcüleri tara
fından dile getirilen Anayasa tenkitle
rine kısaca temas edeceğim. Bu konuya 
özelikle temas etmek istiyorum. Çünkü, 
«•Anayasaya hayır oyu verin» diyenler, 
Anayasaya tak tak yapın» diyenler, bi
rer Anayasa havarisi kesilerek, 1982 
Anayasasını iktidarımıza karşı bir silah 
gibi kullanmak istemişlerdir. 

Düne kadar ayrı kamplarda ve ayrı 
anayasa çözümlerinde ısrar eden Sayın 
iDemirel ve Sayın inönü'yü, anayasa de
ğişiklikleri konusunda birbirleriyle uyuş
muş ve anlaşmış görmekten son derece 
mutluyuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ne 
kampı, ne kampı?.. 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekileri, ha
tibin sözünü kesmeyin efendim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Konuşmasını bilmiyor ki. 

ABDULKADIR AKSU (Devamla) — 
Anayasalar değiştirilemez ilahi metinler 
değildir; anayasalar canlıdır, gelişen ve 
değişen ülke şartlarına göre anayasa me
tinlerini de değiştirmek, modern ve mede
nî ülke olmanın bir icabıdır; ama takdir 
edersiniz iki, bir ülkenin, anayasasını sık 
ışık değiştirmeye de hakkı olmaması la
zımdır. Zira anayasa metinleri, üzerin
de millî uzlaşma sağlanmış, toplumun 
geçirdiği tarihî ve sosyal tecrübeleri ak
settiren metinlerdir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
.LU (Hatay) — Millî mutabakat sağlan
mayan yerler de var. 

ABDULKADIR AKSU (Devamla) — 
1982 Anayasası, ülkemizin geçirdiği çok 
acı tecrübelerden sonra ortaya çıkmış 
bir millî uzlaşma metnidir. Milletimizin 
yüzde 92'sinin kabulüne mazhar olmuş
tur. IBu gerçeği hiçbir zaman gözden 
uzak tutmamalıyız. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Başbakan 
inanmıyor. 

ABDULKADIR AKSU (Devamla) — 
Biz Anavatan Partisi olarak, Anayasamızı 
Ihep bu manada görmüşüz ve savunmu
şuzdur. Sayın Genel Başkanımızın ifa
delerini çarpıtıp, Anayasanın karşısında 
göstermek fevkalade yanlıştır. ANAP, 
Anayasanın kabulünden sonra dünyaya 
gelmiş bir partidir* Anayasanın temel İl
keleri üzerinde, bütün partilerin uyum 
içerisinde olduğuna biz de inanıyoruz. 
Esasen bunun aksini düşünmek müm
kün değildir. Ancak, hiçbir siyasî teşekkül 
Anayasa Mahkemesine müracaat hak
kım, Yüce Meclisi tehdit vasıtası gibi 
kullanmamalıdır. Anayasa Mahkemesi 
Yüce Meclisin üzerinde bir organ de
ğildir. Millî iradenin üzerinde hiçbir güç 
tanımıyoruz. Özelikle anamuhalefet par
tisinin yerli yersiz «Seni babana söyle
rim haa!» der gibi, «Anayasa Mahkeme
sine gideriz» diyerek Yüce Meclisi ve 
onun yüce iradesini baskı altına alma gi
rişimlerini ibretle izlemekteyiz. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Anayasa 
Mahkemesi anayasal bir kuruluştur. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Anayasa Mahkemesinin ne oldu
ğunu bilmiyorsun. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sağ
lık yasasına ne olduğunu söylesene. 

ABDULKADIR AKSU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi 
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daima demokrasiden yana olmuştur. Hür 
basın, millete tercüman olması hasebiyle, 
demokrasinin en önemli unsurlarından 
birini teşkil etmektedir. Böyle bir bası
nın varlığı, iktidarın dana dikkatli çalışa 
masını sağlayacak bir (husustur. Anava
tan Partisi olarak biz daima hürriyetten 
ve hür basından yana olduk. (SHP ve 
(DYP sıralarından alkışlar!...) Bunun 
dışında bir düşüncemiz mevcut değildir. 
Ancak, şurası unutulmamalıdır kiı, bü
tün güçlerin kaynağı millettir. Türk Mil
letinin gücünün üstünde bir gücü oldu
ğunu sananlar, daima hüsrana uğramış
tır. Anavatan Partisi, gücünü Türk Mil
letinden almaktadır ve aldığı bu güçle, 
Allah'tan başka kimseden de korkma
maktadır. (ANAP sıratlarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Yüzde 64 ne olacak? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Bir de milletten korkuyorsunuz, 
milletten... 

ARİF SAĞ (Ankara) — Aziz müba
rek günde yalan söyleme. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ha
tibin sözünü kesmeyiniz efendim. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Sayın milletvekileri, Anavatan Partisi İk
tidarı, memleketin meselelerini çözüme 
kavuşturmak için, yoğun, ciddî, tutarlı 
reform mahiyetinde icraatlarda bulun
muştur. Yıllarca el atılmamış, çözüm
lenmemiş meseleleri ele alan ANAP 
İktidarının icraatlarının tamamını bu
rada anlatmak, zaman açısından müm
kün değildir. 

Ancak, müsaadenizle Anavatan Par
tisinin bazı icraatlarıyla, hizmetlerinin 
bazıları hakkında, değerlendirmelerde bu
lunmak istiyorum: 

Bütçeye dayalı olarak hükümetin 
ekonomik politikası ve icraatı değerlendi
rilirken, şüphesiz, dünyanın ve Türkiye' 
nin içinde bulunduğu şartların dikkate 
alınması gerekmektedir. Yapılacak de
ğerlendirmelerin ancak bu şekilde bir ma
na ifade edeceği hepinizin malumudur. 

Dünya ekonomisinde 1983 yılından 
beri süregelen büyüme, 1986 ve 1987 yı
lında yavaşlamıştır. Dünya hâsılası 1984 
yıllında yüzde 4,4; 1985 yılında yüzde 
3,1; 1986 yılında yüzde 2,9; 1987 yılında 
ise tahminlerin gerisinde kalarak, ancak 
yüzde 2,8 oranında artmıştır. 

Cari işlemler dengesi açısından du
ruma bakıldığından ise: Sanayileşmiş ül
kelerin 1986 yılında 9,3 milyar dolar, 
1987 yılında 17,9 milyar dolar açık ver
diği görülmektedir. Amerika Birleşik 
Devletleri ekonomisi cari işlemler den
gesi 1981 yılında 6,3 milyar dolar fazla 
verirken, 1986 yılında 140,6 milyar do
lar, 1987 yılında ise 138,9 milyar dolar 
açık vermişlerdir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Kim 
yardım edecek onlara? 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
IBu gelişmelerin dünya ekonomisini etki
lemesi kaçınılmazdır. Nitekim, bir süre
dir devam eden, Amerika Birleşik Dev
letleri ekonomisinin dış ticaret ve büt
çe açıklarıyla, Japonya ve Federal Al
manya'nın dış ticaret fazlalıklarından 
kaynaklanan global dengesizlikler ve bu
na paralel olarak döviz piyasalarında ken
dini gösteren belirsizlikler; Ekim 1987 
borsa krizine yol açmıştır. 

1986 da petrol fiyatlarında vaki olan 
düşmeden sonra, petrol ihracatçısı ülke
lerin dış ticaret hadleri ve cari işlemler 
dengesi olumsuz yönde etkilenmiş ve bu 
ülkelerin ithalatları düşmüştür. 
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
(harcama ve gelir arasındaki denge, har
camalar lehine bozulmuş, bütçe açıkları 
artmıştır. Vergi gelirlerindeki artış hızı, 
harcama artışının gerisinde kaldığından, 
hükümetler iç ve dş borçlanmaya baş
vurmuşlardır. İşte bu sebeple, dünyada, 
vergi reformları gündemdedir. Vergi ge
lirlerinin artırılması için yoğun çaba sarf 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomi
sinin yumuşak karnı, her zaman 'dış ti
caret ve döviz dengesi olmuştur. Dünya 
ticaret yollarımın değişmesinden beri, Tür
kiye, daima güçlü dış ekonomliler karşı
sında, dış ticaret dengesizliğinden kaynak
lanan ekonomik krizler içinde yaşamıştır. 
Avrupa'dalki para ekonomisine karşı, alı
nan idarî ve siyasî nitelikteki tedbirler, "bir 
netice vermemiştir. 

'Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Os
manlıdan beri, ilk defa dış ticaret zincir
lerini zorlamaya başlaması, ANAP ikti
darında mümkün olabilmiştir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu 
tarihî tespitlin, herkes tarafından takdirle 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Hükü
metin, dış ticaret politikaları açısından va
rılan 'hedefler, bunu göstermektedir. 

1987 yılında, ekonominin, dış denge
sinin finansmanında, olumlu gelişmeler 
sağlanmıştır. 1980'de 10,8 milyar dolar, 
1983 yılında 14,9 milyar dolar olan dış 
ticaret hacmiımliz... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ha
yalî, hayalî. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
... 1987 yılı sonunda 24,4 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır, ,1987'de dış ticaret 
hacmi, 1986'ya nazaran, yüzde 31,2 art
mış bulunmaktadır. Bu dört yıllık dönem
de, ihracatımız yüzde 77,9, ithalatımız 
yüzde 53,3 artmıştır.; 1980 yılında 2 mil

yar 910 milyon dolar, 1983'te 5 milyar 
727 milyon dolar olan ihracatımız, 1987 
yılında 10 milyar 190 milyon dalara ulaş
mıştır, 

Dış ticarette ulaşılan bu neticeler, dışa 
açılmayı sağlamak amacıyla, izlenmesi ge
reken, zorunlu politikaların tatbikiyle or
taya çıkmıştır. Ülkemizin, -döviz mesele
sinin halli hususunda, dış ticaretteki olum
lu gelişmeler kadar, turizm gelirlerinden 
de eılde ettiği gelişmeler etkili olmuştur. 
Nitekim, turizm gelirleri, 1983 yılında 411 
milyon dolarken, 1987de 1 milyar 215 
milyon dolara ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, böyle 'bir eko
nomik politika değişikliğinin kolay olma
dığını hepimiz bilirsiniz. Değişenin, bir 
zihniyet değişmesi olduğu dikkate alındı
ğında, meselenin zorluk derecesi daha iyi 
anlaşılır. Allah'la şükür, Türkiye'de artık 
pek çok kiimse, ihracat yapmayı, ülke
mize döviz getirmeyi düşünmekte, «malı
mı nasıl ihraç edebilirini» hesaplarını 
yapmaktadır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ha
yalî olarak mı? 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Üretim yapacak müteşebbislerimiz bile, 
artık ihracata yönelik üretim hesapları 
içine girmektedir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Fa
ruk Taşar gibi. 

ABDULKADİR AKSU {Devamla) — 
Zihniyetteki bu değişme neticesinde, ülke
mizde kaliteli mal üretimi gerçekleşecek 
ve refah seviyesi artacaktır. Böyle bir ge
lişme, ülkemizin bir daha dış ticaret dar
boğazlarına gelmemesini sağlayacak ve 
'buna dayalı olarak, oluşan ekonomik kriz
ler, sona erecektir. 

Ülkemiizin -1987 yılı dahil- son sene
lerde, dünya konjonktürünün üstünde bir 
'başarı kazandığı açıktır. (ANAP sıraıla-
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ondan, «Bravo» sesleri, alkışlar) İşte, bu 
sebeple, Anavatan Partisi «Türkiye'ye çağ 
adatan parti» olarak 'anlatılmaktadır. 
(ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) Anavatan Partisi, dışa açık ekono
mi hedefiyle, stratejik bir tespit yapa
rak, tarihî bir göreve işaret etmiştiır. tşaret 
•ödüllen noktada başarılı olmak, Anavatan 
iktidarına nasip olmuştur. Şimdiye kadar 
uygulanan dışa açık ekonomi politikala
rını, devam ettiren, 1988 malî yılı bütçesi, 
Türkiye için, önemli bir fırsattır. 1988 yılı 
bütçesindeki 12 milyar 325 milyon do
larlık ihracat hedefi oldukça önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın içinde 
bulunduğu ekonomik yapı içinde ülke
miz büyük bir başarı göstermiş bulun
maktadır. Makro açıdan 1988 Malî Yılı 
Bütçesi, çağ atlatan 'bir anlayışın vesi
kası niteliğindedir. Bu sebeple, büyüme 
ve dış ticaret 'bakımından gösterilen he
defler ve tespitler Türkiye'nin gerçek
lerine ve çağın gereklerine uygundur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulun
duğu ekonomik durumu sizlere arz et
miş bulunmaktayım. Ülkemizin göster
diği bu başarılarda, şüphesiz, dış ilişki
lerin büyük payı vardır. Günümzde ül
kelerin güçleri, dış politika ve ekonomi 
alanında kurulan ilişkilerin genişliğine 
ve istikrarına bağlıdır. Türkiye ile ortak 
ekonomik, siyasî ve kültürel menfaatleri 
olan ülke sayısının artması, bizi politik 
bakımdan daha etkili, ekonomik bakım
dan daha dinamik, kültür bakımından 
da daha zengin hale getirecektir. Dışa 
açılarak Türkiye'nin güçlenmesini sağ
lamak, ancak yaygın ilişkilerle mümkün 
olabilmektedir. 

Bu konuda ANAP iktidarı büyük bir 
başarı sağlayarak, gerek islam dünyası, 
gerekse Avrupa ve komşularımızla, or 

tak menfaatler çerçevesinde ilişkilerini 
geliştirilmiştir. 

ANAP iktidarının dış ilişkiler politi
kasının en önemli unsuru, bu ilişkilerde 
ekonomik menfaatlerin dikkate alınma
sı olmuştur. Dışa açılma hamlesi, an
cak bu şekilde' kolaylaşabilmiştir. 

1987 yılında Türkiye, A'&T'ye üye ol
mak üzere başvurusunu yaparak, ekono
mik açıdan dışa açılma politikasını kök-
leştirmiştir. Geçen yıl yapılan tam üye
lik 'başvurusu, Türk Milletinin kaderini 
etkileyecek tarihî bir gelişmenin başlan
gıcını teşkil etmektedir. 

ts'lam ülkeleriyle olan tarafsız iliş
kilerdeki samimiyet neticesi bu dünya ile 
kültürel yakınlık sağlanmış; sıcak ilişki, 
milletlerarası planda ilave bir itibar ka
zandırmış, ticarî 'ilişkilerimiz de artmış
tır.; Nitekim, artık Türkiye, tslam ülke
lerinin aralarındaki meselelerde sözü sa
yılır bir ülke haline gelmiştir. 

'Ortadoğu'da barışın gerçekleştirilme
si için, İsrail'in, 1967 yılından beri iş
gal ettiği Arap topraklarından çekilme
sinin ve Filistin'lilierin meşru haklarının 
tanınmasının zorunlu olduğu, ANAP ik
tidarı tarafından' her vesile ile dile ge
tirilmiştir. 

Türkiye'nin komşu ülkelerle de yay
gın ve samimî .»'risklileri vardır. Balkan 
üLkeleriyle ilişkilerde, insan ve azınlık 
haklarıyla, ekonomik işbirliği konusu 
önemli bir unsur olarak ortaya konmuş-
tur4 

Bilhassa Bulgaristan ile olan ilişki
lerde, sarf edilen ısrarlı gayretler neti
cesinde, insanî boyut ve Türk azınlığın 
haklarının korunması hususunun görü
şülmesini kabul ettirdik. 

Yunanistan'la olan ilişkilerde, eko
nomi, ticaret ve turizm gibi alanlarda 
ilerlemeler sağlanması imkân dahiline 
girmiştir. 
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Her diki ülkeyle olan ilişkilerde, me
selelere çözüm sağlayacak mekanizmala
rın oluşturulması için uygun bir ortam 
sağlanmıştır. Bu ülkelerle müzakere sü
resinin 'başlamış olması, Türkiye'nin, bir 
yandan Batı kuruluşlarında, bir yandan 
Balkanlar düzeyinde daha aktif ve dina
mik bir politika izlenmesine zemin ha
zırlamıştır. 

Görüşmeler yoluya meselelerin halli 
yolu açıktır. Bu politika, kavgasız ve 
çatışmasız bir dış politikanın tezahürü 
olmuştur. Uygulanan politika, Türkiye' 
nin menfaatlerini en yüksek derecede 
koruyan ve geliştiren millî bir politika
dır. Muhalefetin, dış ilişkilerde ekonomik 
unsurun yer almasını eleştirmeleri, Tür
kiye'nin Ve çağın gerçeklerine uyma
maktadır. 

Çağımızda devletler, ekonomik açı
dan güçlü olma mücadelesini sürdürmek
tedirler. Bu bakımdan, ekonomik hedef
lerin ıdış ilişkiltörde dikkate alınması 
fevkalade önemli ıbir tespittir. Türkiye' 
nin, güçlü devlet haline gelmesi, ekono
mik mübadelenin kazanılmasına bağlı ol
duğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin men
faati, bu noktadadır. Böyle bir politika
nın tatbikinde en büyük destek, iç bü
tünlük, millî hedeflerdeki beraberlik, si
yasî istikrar ve kuvvetli bir ordudur. 
Arkasında çok kuvvetli ıbir ordusu ve 
ekonomik gücü olan ıbir dış politika, say
gın ıbir dış politika sayılabilir. ANAP 
iktidarı, saygın bir dış politikanın te
mellerini atmıştır. 

Sayın milletvekilleri, güçlü bir Tür
kiye'yi, güçlü bir orduyu oluşturmak 
için, millî savunma sanayiinin sağlam 
temelleri atılmıştır. Savunma Sanayi Ge
liştirme ve Destekleme Fonu ile, Türk 
Silahlı Kuvvelerinin modern silah, araç 
ve mühimmatının, millî kaynaklarla 

sağlanması imkân dahiline girmiştir. İlk 
Türk yapısı olan F-16 uçağını 1987 yı
lında semalarımızda uçurmak ANAP ik
tidarına nasip olmuştur. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Her Türk vatandaşının en büyük ha
yallerinden birini teşkil eden 'millî harp 
sanayi, oluşma yoluna girmiştir. Böyle 
bir netice, daha önceki yıllarda hayal 
bile edilememiştir. Türkiye'nin hedefi 
belli olmuştur. Türkiye, uygulanan eko
nomik ve dış politika yoluyla teknolo
ji açığını kapatacak, dış ticaretini geliş
tirecek, ekonomik ve siyasî bakımdan 
2000'li yıllarda Avrupa'da sözü sayılır 
bir ülke olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ANAP iktida
rı ekonomik meselelerde olduğu gibi, 
sosyal meselelerde de yeni bir zihniyeti 
temsil etmektedir. Bu zihniyetin odak 
noktası insandır. Anavatan Partisi, insa
na hizmet etmeyi mukaddes bir vazife 
olarak kabul 'etmektedir. Hedef, Türk 
insanını umutlu, Türk Devletini güçlü kıl
maktır. Güçlü Türkiye'yi oluşturmak 
için, her türlü ekonomik ve sosyal ted
birler alınımalktadır. Kalkınma hamlesi
ni devam ettiren ve fiyat artışlarını kont
rol altına alan güçlü bir Türkiye, ancak 
millî birlik ve beraberliğin devam etme
siyle mümkün olabilir. Meseleler, ancak 
huzur ve güven ortamında çözüme ka-
vuşturabilir. Devlet otoritesi, kanun hâ
kimiyetiyle sağlanan huzur ve güven or
tamı, ekonomik ve sosyal galkınmanın 
itici gücünü teşkil etmektedir. 1980'den 
sonra sağlanan huzurlu ortam, demok
ratik yapı İçierisinde ANAP iktidarları 
zamanında devam ettirilmiştir,! Sivil bir 
idarenin, asayişin ve kanun hâkimiye
tinin sağlanmasındaki başarısı, demok
rasinin en önemli teminatını teşkil et
miştir. Anavatan Partisi olarak, bu ba-
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sarıdan büyük bir şeref vıe mutluluk 
duymaktayız. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sivil bir toplumun oluşması için, 
insan hak ve hürriyetlerinin teminat al
tına alınması şarttır. Bu konuda ciddî 
adımlar atılmıştır^ Bu meyanda, Türk 
vatandaşlarının serbestçe Avrupa Kon
seyi însan Haklara Komisyonuna şahsî 
'başvuru ttalkâm getirilmiş; (bununla ka
lınmayarak, insan halklarını, dış politi
kanın önemli unsurlarından biri haline 
getirme çabaları arjtırılarak Avrupa Kon
seyinin İşkenceyle Mücadele Sözleşme
sini imzalamıştır. Bu sözleşmjenin Tür
kiye! Büyük Millet Meclisi tarafından ka-
'bulü, Türk Parlamentosunun insan hak
larına içten bağlılığının bir göstergesini 
teşkil etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasada 
bulunan siyasî yasaklar hakkında, millete 
gidilerek referanduma başvurulmuş ve 
güvenlik soruşturmalarında önemli re
formlar yapılarak fiş uygulaması Orta
'dan fcaldmlmıştır. 50 yıldan beri süre
gelen fişlemenin kaldırılması ve 25 yıl
dan beri uygulanan güvenlik soruştur
malarının ısadeleştMlmesiyld ANAP, yine 
tarihî bir görev ifa etmiş bulunmakta
dır. 

Cezaevlerindie iyileştirme çabaları ar
tırılmıştır. Takdir edersiniz ki, yıllarca 
hiçbir iktidarın üzerine eğilımediği, at
maya cesaret edemediği adımları atarak, 
bu meselelerin çözüme kavuşturulması, 
demokratikleşme ve sivilleşme yolunda 
önemli merhalelerdir. 

MEHMET KAHRAMAN (Diyarba
kır) — Sözde... Sözde! kalıyor. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) 
— Varılan bu nokta, yıllarca hayal bile 
edilememiştir. 

Değerli mMetvekilleri, alınan bütün 
bu tedbirler ile adalet ve hukukun üs
tünlüğünü sağlayan demokratik nizam, 
bir daha kesintiye uğratılmamak üzere 
kökleştirilımefctedir. Demokratik yapının 
devamı için millî birlilk ve beraberliğin 
devam 'etmesi, 12 Eylül öncesini hatır
latan davranışlardan herkesin ve bu ara
da siyasî partilerin de kaçınması gerek
mektedir. Bütün meselelerin çözüm yeri 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir; bu
nun dışında bir çözüm yeri mevcut de
ğildir. Artık, 12 Eylül1 öncesinin kavga 
ve 'uzlaşmaz politikaları tarihe karışmış-
tırH Türk Milleti kavgadan yana değil
dir. Meclisi çalıştırmamaya yönelik ha
reketleri millet tasvip etmemektedir. 
Anavatan Partisi, 12 Eylül öncesini ha-
farlatan kavgaların karşısındadır. Bü
tün Türk Milletinin, millî birlilk ve be
raberlik içinde kavgasız, barış içinde ge
lişen büyük Türkiye hedefine ulaşması, 
Anavatan Partisinin asıl gayesidir., 

Değerli mületvekiileri, sabah bir ko
nuya da temas edildi. Demokratik hak
lar bakımından, işkence konusunda da 
kısaca görüşlerimizi arz etmek istiyo
rum: 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Cezaevine de dokunun. 

ABDULKAPİR AKSU (Devamla) 
— Biz,, biraz önce de belirttiğim gibi, 
İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesini 
İlk imzalayan Meclis ve bunu getiren 
ilk hükümet olarak bu şer^f hepimize 
aittir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uy
gulamalar nasıl? Uygulamaları söyle
yin. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) 
— İşkence, bırakınız bir insanlık suçu 
olmasını, Türk Ceza Kanununa göre de 
suçtur ve asla tasvip edilemez. Sadece 
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Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde 
işkence yapan olabilir ve vardır; ancak, 
bunu yapan suçlu tespit edilir, cezasını 
da görür. Ne var ki, delilsiz, mesnet
siz, sankü Türkiye genelinde yaygın bir 
tarzda ve her yerde alenen yapılıyor, 
devlet yetkililerince tasvip ediliyormuş-
çasına, işkence yaygaralarını tasvip ve 
kabul etmek de mümkün değildir. Hele 
hele yurt dışındaki birtakım yıkıcı ör
gütlerin ve Türkiye'den kaçan vatan 
^hâinlerinin yaygaraları doğrultusundaki 
bağrışmaları, hiç tasvip ©dilemez. Bu id
dialar, Türk Devletinin, ıtarihe matuf, 
yaygın davranışların devamlı niteliğinde
ki iddialardır. 

Dünyanın hiçbir yerinde; «Hırsızlık 
yaptınız mı, devleti ydemak için bomba
lama yaptınız ımı, askere, polise kurşun 
saktınız mı?», «Evet, yaptım», «Te
şekkür ederim.» «Ben de teşekkür ede
rim» sekinde bir konuşma ve sorgulama 
yoktur! İşkence ile dünyanın her yerinde 
uygulanan ve tamamen yasal olan tek
nik tedbirleri, bilerek ya da bilmeyerek, 
lütfen karışürmayalım. 

Bu konuda netice olarak ifade edelim 
ki: Her ne sebeple olursa olsun, devleti 
ve rejimi koruma göreviyle hareket 
edip, bu görevi hakkıyla yapanlar, lü
zumsuz yere, mesnetsiz ve delilsiz suç
lanırsa; o zaman devleti, kim, nasıl ko-
ruyacakıtır? Yahut devlet, kiminle koru
nacaktır? (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın mMetvefcileri, ülkemizi bölmek 
ve parçalamak isteyen illegal örgütlerin, 
Türkiye'yi anarşiye sürüklemesine imkân 
verilmemiştir. Devlet, her türlü yıkıcı ve 
bölücü gücün üstesinden gelebilecek im
kânlara sahiptir. Hükümet tarafından, 
bu örgütler önemle takip edilmektedir. 
Zaten illegal örgütlerin, güçlü bir dev

lete karşı yapabilecekleri bir şey yok
tur; onların hedefi, Türkiye'de güçlü 
bir iktidarın varlığım önlemektir; an
cak Türk Milleti, bu oyunlara gelmemiş, 
29 Kasım 1987 seçimlerinde 'tercihini 
yaparak, 'Mecliste güçlü bir iktidara im
kân vermiştir,, 

ARÎF SAĞ (Ankara) — Atma, atma... 
ABDULKADÎR AKSU (Devamla) 

— Güneydoğu bölgesinde yaratılmak is
tenen mevzii olaylar karşısında, devlet, 
gücünü göstermektedir Bu bölgede, hu
zur ve1 güven için her türlü tedbir alın
mış ve bu tedbirler, ekonomik yaklaşım
larla desteklenmiştir. Biz Anavatan Par
tisi olarak, Türkiye'nin dört bir etra
fındaki vatandaşlara aynı gözle ve kar
deş duyguları içinde bakmaktayız. Böl
ge halkı, olayların dışındadır. Zaten ta
rih boyunca vatandan ve devletten yana 
olmuş ıbölge halkı için bu, tabiî bir dav
ranış şeklidir. Bu bölgeyi rahatsız eden 
eşfciya, anarşist ve bölücünün başı ezil
mektedir. 

Sayın mffietvekilleri, bu görüşmeler 
sırasında - gerek Mecliste, gerek komis
yonlarda - anarnuhalefet sözcüleri, kür
süden sık silk, irticadan ve irtica tehli
kesinden bahsettiler; izin verirseniz, bu 
konuya da kısaca temas etmek isterim. 

İrtica, geriye dönmek; toplumun, 
çağdışı fikirleri benimsemesi anlamında 
kullanılmaktadır. İrticai, imanlı gönül
lerde, 'ilimle doldurulmuş Cumhuriyet 
nesillerinin kafalarında bulmak mümlkün 
değildir. (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) İrticai siz, Allah'a inan
mayan; kurtuluşu, sloganlardan ibaret 
basit felsefî sistemlerin içerisinde gö
ren, şartlanmış zihinlerde arayınız. Ge
lişen, değişen ve her geçen gün modern
leşen ve hulasa, aziz Atatürk'ün çizdi-
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ği yolda çağ atlayan Türkiye'yi geriye 
döndürmeye hiç kimsenin gücü yetme
yecektir. (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet esaslarını muhafaza ve 
müdafaa etmeye azmettik, ahdettik; onu 
hiç kimseye çiğnetmeyiz. Anavatan Par
tisini irticaın hamisi gibi göstermek, 
en azından insafsızlıktır. Laik Cumhu
riyet esaslarını hiç kimseye çiğnetmedi
ğimiz gibi; irtica yaygaralarından korka
rak, Anayasa teminatı altındaki din ve 
vicdan hürriyetine gölge) düşmesine de 
müsaade etmeyiz, (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İrtica, din hürriyetinin geniş -şekilde 
kullanılmasından değil, kısıtlanmasından 
doğar. Bu ülkede, Müslüman olan her
kes, göğsünü gere gere «Müslümanım» 
diyebilmelidir. Vatandaşımızın bu hak
kını, hiç kimseye çiğnetmemeliyiz. 

LÂTİF SAKICI (Muğla) — Demi
re! söyledi, Demire!; o, Demirel'in lafı, 

ABDULKADIR AKSU (Devamla) 
— Anavatan Partisi, maddî ve manevî 
gelişmenin birlikte sağlanmasının zaru
retine inanan bir partidir. Bu sebeple, 
Anavatan iktidarı, bir yandan ülkenin 
ekonomik meselelerini çözüme kovuştu
rarak kalkınmayı hızlandırmış, diğer 
yandan, yüksek ahlak sahibi dengeli bir ne
sil yetiştirebilmesini sağlamak için, dev
letin, ilk ve ortaöğretim kurumlarında, 
din kültürü ve ahlak öğretimi yapılma
sı için gerekli tedbirleri almasını zorun
lu görmüştür. 

Sayın miietvdkıilleri, Anavatan Par
tisi iktidarı, gerek köy, gerekse şehir alt
yapı yatırımlarına büyük bir önem ver
diği için eleştirilmiştir. Bir ülkenin kal
kınmasını devam ettirmesi için, memle
ketteki altyapının belirli bir sieviyeye gel
miş, olması gerekir. Altyapı yatırımları 

bir yandan insanımızın hayatına kolay
lık ve rahatlık sağlamaya ve ülkemizi 
mamur hale getirmeye, diğer yandan 
uluslararası ilişkilerimize güç kazandır
maya ve ekonomimize katkıda bulun
maya yönelik yatanlardır. Altyapı ya
tırımlarının, özellikle üretim bölgelerine 
dengeli şekilde dağılması, sosyal adale
tin sağlanmasında en güçlü araçtır. Üre
tim, .ticaret ve" sosyal faaliyetlerde fır
sat eşitliği bu yolla sağlanır. 

Mükemmel ve kusursuz bir kâinat 
içinde, yüce Allah'ın yaratmış olduğu 
insanoğluna hizmet eden iktidarlara dü
şen, zamanın gerektirdiği hizmetleri gö
türerek, insana ne derece saygı duydu
ğunu göstermektir. ANAP iktidarının 
altyapı, haberleşme, ulaşım ve mahallî 
idarelerde yaptığı hizmetler, insana duy
duğu saygının bir ifadesidir. 

Değerli milletvekilleri, 1987 yılında 
elektrik enerjisi üretimi yüzde 11,8'lik 
bir artışla 44 milyar 637 milyon kilo
vat/saat olmuştur. Oysa, 1983'te üretilen 
brüt enerji 27 milyar 347 milyon kilo
vat/saat idi. Üretimdeki toplam ar
tışın 6,7 milyar kilovat/saati hidrolik 
santrallerden kaynaklanmıştır. Böylece 
ANAP iktidarı elektrik kesintilerini tari
hin derinliklerine bırakmıştır. Türkiye 
artık yurt dışından elektrik almıyor, ak
sine yurt dışına elektrik satıyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Gaz 
alıyor gaz. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
1983 yılına kadar 84 baraj tamamlanmış. 
1987 yılı sonuna kadar 24 tane ilave 
edilmiştir. 79 baraj da inşa halindedir. 
1987 yılı içinde Afşin -Elbistan Termik 
Santralının 4 üncü ünitesi, Yeniköy Ter
mik Santralı, Çayırban Termik Santralı, 
Trakya Doğal Gaz ve Kombine Çevrim 
Santralının buhar türbinleri, Karakaya 
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Hidroelektrik Santralının ilik üç ünitesi, 
Altınkaya Hidroelektrik Santralının ilk 
ünitesi, Karakaya Hidroelektrik Santra
lının. 4 üncü ünitesi, Manavgat Hidroelek
trik Santralı devreye alınmıştır. 

1988 yılında yatırımı süren termik 
santrallardan Hamitabat Santralı Doğal 
Gaz Tevsiat Projesinin son iki gaz tür
bin ünitesi, Anbarlı Doğal Gaz ve Kom
bine Çevrim Santralının ilk iki ünitesi, 
Kar.gal Termik Santralının birinci ünite
si, Kapulu'kaya, Altınkaya, Tercan Hid
roelektrik Santralları ile Köklüce ve Ka-
racaören Hidroelektrik santralılarının ilk 
üniteleri ve Karakaya Hidroelektrik Sant
ralının beşinci ünitesi devreye girecektir. 

Sulama kaynaklarının geliştirilmesi; 
için, yıl içinde Eskişehir Çatören Ba
rajı, Adana Kalecik Barajı İkmal İnşaa
tı, İstanbul Büyükçekmece Barajı, Eski
şehir Seyitgazi Sulama Birinci ve İkinci 
Kısmı, Sakarya - Pamükova Cazibe Su
lama ve Şedde İnşaatı, Adana Osmaniye 
Yuvarlaklı Sulama ve Taşkın Tesisi, Ela
zığ Uluova Pompaj Sulaması, Kayseri 
Develi Projesi Pompaj Binası, Muş Arın-
cık Sağ Sahil Sulaması projeleri bitiril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma hedef
lerinin tutturulabilmesi, yatırımların za
manında tamamlanmasına bağlıdır. Bü
yük projelerin ve kamu altyapı tesisleri
nin zamanında tamamlanabilmesi ise, 
özellikle yeterli ve istikrarlı finansman 
akışının sağlanmasıyla mümkündür. Oy
sa, devlet bütçesi içerisinde öncelikli ve 
önemli altyapı projelerine sürekli kay
nak akışının sağlanması her zaman müm
kün olmamaktadır. Bu meselenin kamu 
idaresinde bulunan, ancak devlet bütçe
sine yükü olmayan ve kâr amacı gütme
yen bir finansman modeliyle çözüme ka
vuşturulması, ANAP iktidarınca müm

kün hale getirilmiştir. Bu gayeyle Kamu 
Ortaklığı Fonu oluşturulmuş, önemli alt
yapı projeleri, Kamu Ortaklığı Fonun
dan elde edilen imkânlarla hızlandırılmış, 
böylece, gecikmeden meydana gelebile
cek zararlar engellenmiştir. Kamu Ortak
lığı Fonu sayesinde, 1985 yılında 14 adet 
hidroelektrik santralı ile 4 otoyol proje
sine finansman sağlanmış. Bu hızlandır
ma programı ile Karakaya ve Atatürk 
barajları zamanında, diğerlerinin ise nor
mal zamanlarından daha erken tamamla
narak planlanan zamandan önce, eko
nomiye kazandırılması imkân dahiline gir
miştir. 1986 yılında 16 baraj projesine 
ve 6 otoyol projesine kaynak sağlanmış
tır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — An
kara - İzmir yolunda gidilmiyor, her ta
raf çukur, arabalar devrilecek. Yolda 
her taraf çukur. 

ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
1987 yılında fondan finanse edilen ba
raj sayısı 17, içme suyu projesi ise 5 ta
ne olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi, büyük işleri becerebilecek bir kapa
siteye sahip, insanın daima mutluluğunu 
hedef alan, insana yatırımı en mukaddes 
bir vazife addeden bir partidir. Bu ba
kımdan, Türk insanının eğitimine büyük 
önem vermektedir. Millî ve ahlakî değer
lerimizi benimseyen, Atatürk ilke ve in
kılaplarına bağlı, bilgili, çalışkan, sevgi 
dolu, saygılı ve medenî insan yetiştire
rek Türkiye'nin geleceğini onlara ema
net etmek istiyoruz. Bunu gerçekleştir
mek için de 1988 malî yılı bütçesi içinde 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesi bîr önceki yıla göre yüzde 93 
oranında artırılmıştır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Dört yıldır neredeydiniz? 
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ABDULKADİR AKSU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi 
iktidarı, millî eğitim alanında çok önem
li reformlar gerçekleştirmiştir. Kalkın
ma hamlesi içindeki ülkemizin mevcut 
kaynaklarının, bilhassa insan gücünün de
ğerlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, 
iş alanlarının ihtiyacı olan1 bilgili, bece
rili insan ihtiyacının karşılanabilmesi, tek
nolojiye uyum sağlaması, işsizliğin azal
tılması için çıraklık ve meslekî eğitime bü
yük ağırlık verilmiş ve reform niteliğin
deki Çıraklık -/e Meslekî Eğitim Kanu
nu çıkarılmıştır. Bu konuda, bu kanunu 
çıkaran hükümetimize ve o dönemin sa
yın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nına da teşekkür ediyorum. Bu kanun sa
yesinde aday çıraklar öğrenci kabul edil
miş, maddî kaynak temini için fon ku
rulması esasa bağlanmıştır. Kanunla, eği
timle - iş hayatı arasında düzenli bir iş
birliği kurulması imkânı geliştirilmiştir. 
îşyeri açma belirli esaslara bağlanmış, 
kalfalık ve ustalık belgelerine iş hayatında 
geçerlilik kazandırılmıştır. Kanunun ge
tirdiği sistemde, çırakların sosyal güven
liği devlet tarafından karşılanmaktadır. 
Kanun sayesinde gençlere, çıraklık siste
miyle yeni iş imkânları sağlanmış ve top
lumumuzun geleneksel kültür yapısı için
de çok geniş yeri ve derin izleri bulunan 
çıraklık müessesesi, bu kanunla günün 
şartlarına göre ıslah edilmiştir. 

Meslekî öğretimde de reform mahi
yetinde getirilen yeniliklerimiz var; zama
nın azlığı nedeniyle onları arz etme im
kânını bulamıyorum. 

Son olarak birkaç konuya değinip ko
nuşmamı bitireceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çağımızda bütün milletlerin üzerinde bü
yük bir hassasiyetle durduğu konulardan 
birisi de gençliktir. Milletlerin geleceğini 
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teminat altına almanın tek çıkar • yolu, 
gençliğin meselelerine ve ihtiyaçlarına 
eğilerek; gençliği yapıcı, kabiliyetli ve şah
siyet sahibi bir nesil olarak yetiştirmektir. 

Anavatan Partisi, gençlerin meseleleri
ne büyük bir ciddiyetle yaklaşmaktadır. 
Gençlik konusunda, ilk defa bir devlet 
bakanı koordinasyonla görevlendirilmiş
tir. 

Yükseköğrenime devam eden gençle
rin barınma, beslenme ve krediyle des
teklenmesi gibi hizmetlerde önemli geliş
meler sağlanmıştır. 1961 -1983 yılları ara
sında, 22 yılda 271 049 öğrenciye kredi 
verilirken, 1983 -1988 yılları arasında kre
di verilen öğrenci sayısı 553 308'e ulaş
mıştır. 1961 yılından 1983 yılı sonuna ka
dar 39 bin yatak kapasitesi hizmete gir
mişken, 1984 yılından bugüne kadar, 5 
sene içinde yüzde llö'lık bir artışla, bu 
kapasite 84 253'e çıkarılmıştır. 

1983 yılında aylık kredi olarak 3 400 
lira, 1987'de 6 600 lira ödenmekteyken, 
1988 yılında kredi üç misli artırılarak, 
20 bin liraya çıkartılmıştır. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Ortaöğretim öğrencilerine aylık 700 
lira olarak verilmekte olan burs miktarı, 
10 500 liraya çıkartılmış ve 15 misli ar
tırılması gerçekleştirilmiştir. 

Gençlerimizin gelişmesinde beslenme
nin önemi dikkate alınarak, yurtlarda ba
rınan toplam 109 400 öğrenciye Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nundan sağlanan destekle, 1 Nisan 1988' 
den itibaren ücretsiz kahvaltı verilmeye 
başlanmıştır, öte yandan, kurum yurtla
rında barınan öğrencilerin akşam yemek
lerine devlet desteği 1983 yılında 40 lira 
iken, 1988'de 150 liraya çıkarılmıştır. Bu 
uygulamalardan önce, bir öğrenciye kre
di ve beslenme yardımı olarak aylık 8 800 
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lira destek sağlanmakta iken, bugün bu 
destek 35 300 liraya yükselmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Anavatan Partisinin ve iktidarının en 
önemli dayanağı Türk Milletidir; gücünü 
milletten almaktadır ve millete güven
mektedir. Kalkınmayı da, üretimi de sağ
layacak olan Türk insanıdır. Biz, insanı
mızın kabiliyetine, bilgisine ve müteşeb
bisliğine inanıyoruz. Türkiye'de artık, «Biz 
beceremeyiz, biz yapamayız, bizim insa
nımız bu işlerden anlamaz» zihniyetleri 
yıkılmıştır. Bu güven sayesinde, Türki
ye, kalkınmasını hızlandırmış, ihracat pat
laması yapmış, dünyanın her yerinde tica
ret yapma imkânına kavuşmuştur. Böyle
ce, Türk insanı, 21 inci yüzyıla ekono
mik açıdan da büyük işlerin başarıcısı 
olarak, kendine güven dolu bir şahsiyet 
olarak girebilecektir. Böyle bir neticeden 
sevinç duymamak mümkün değildir. 

Sözlerime son verirken, bütçenin ha
zırlanmasında emeği geçen milletvekili ar
kadaşlarıma, bürokratlara huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum; 1988 yılı bütçesinin 
memleketimize, milletimize hayırlı olma
sını diliyor, bu bütçeye grubumuz olarak 
olumlu oy kullanacağımızı arz ediyor, Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP 
sılalarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erol Zeytinoğlu; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Şu kazı yol bakalım, nasıl yolacaksan!.. 

ANAP GRUBU ADINA EROL ZEY
TİNOĞLU (Eskişehir) — İstiyorsanız 
memnuniyetle; önce dizden başlarım!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 malî yılı konsolide bütçe kanunu 
tasarısı üzerinde, Anavatan Partisinin 
son konuşmasını, son değerlendirmesini 
yapmak üzere huzurlarınıza gelmiş bu

lunuyorum. Hepinizi, şahsını ve partim 
adına en derin saygılarımla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

.Sayın milletvekilleri, yüksek malum
larınız olduğu üzere, 24 Şubat 1988 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan ve 
orada yaklaşık 25 gün, çok değerli ko-
miisyon üyelerinin yoğun çalışmaları ve 
olumlu katkılarıyla, görüş ve fikirleriyle 
lolgünlaşarak, 4 Nisan 1988 tarihinde Yü
ce Meclisinize sunulan 1988 malî yılı ge
nel ve katma bütçeli idareler kanun ta
sarıları, o tarihten bu yana, 17 günlük 
süre içerisinde, siz çok değerli milletve
killerinin, çak değerli katkılarıyla bir 
kez daha olgunlaşmış, ülkemiz ve mille
timiz. için en yararlı şeklini alarak, artık 
kanunlaşaibileeek bir hale gelmiştir. 

Gerçekten, Plan ve Bütçe Komisyo
numda, çok geceler güneşin ilik ışıkları
nın doğuşuna kadar aralıksız çalışan; 
ancak, uykusuz geçen gecelerin yorgun
luğunu bütçeye yaptıkları- olumlu kat
kılarla gideren, gece yarılarına, sabaha 
kadar devam eden oturumları terk eden 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin 
1988 Malî Yılı Bütçesine yaptıkları kat
kı, her türlü övgünün üs'tündedir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Hiç şüphesiz bu lölvıgüyü, Yüce Mec
lisimizin çok değerli üyeleri için de dü
şünmemek rriü'mkün değildir. Gerçekten, 
17 günden beri Yüce Meclisin bu ulvî 
çatısı altında, bu kutsal kürsüde, gerek 
(muhalefet partilerinin değerli temsilcile
ri, gerekse iktidar partisinin değerli mil
letvekillerinin yoğun bir çalışma ürünü 
ve ayrıntrsız hepsinin büyük bir -değer 
taşıdığına inandığını çok değerli konuş
malarıyla, 1988 Malî Yılı Bütçesi yeni 
bir boyut kazanmış bulunuyor. 
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Son 17 günde Hükümetin ekonomi 
ve maliye politikası en geniş anlamda 

müzakere edildi. Sosyal politikalar, dış 
politika, yönetimle ilgili t)üm sorunlar, 
tüm konular, en ince ayrıntılarına va
rıncaya kadar ortaya konuldu. Kısacası, 
son 17 gün içinde bütçe vesilesiyle, hü
kümet ıpolititosıyla hükümet icraatı Üze
rinde konuşul'madik, söylenmedik hiçbir 
şey kalmadı. Elbette söylenecekti; söy
lendi de. Bu kutsal çatı altında, bu kut
sal kürsüde, el/bette her şey tartışılacak, 
her şey alabildiğine bütün açııklığıyla 
söylenecektir. Nitekim, çok değerli mil-
leJüvekilleri, en hür, en demokratik bir 
biçimde, diledikleri gilbi, dillerine geldiği 
gibi, ağızlarından çıktığı gibi bu kürsüde 
konuş tutar ve 'Türk Milletine, Türk Ulu
suna, yalnız bu kürsüde konuşulması ge
rektiğini, artık sokaklarda ve meydanlar
da değil, Türk Milletine bu kürsüden hi
tap edilmesi gerektiğini ispatlamış oldu
lar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Demok
rasilerde sokak da Vardır, sokak, öğren.. 

EROL ZEYTİMOĞLU (Devamla) — 
Sayın milietvek'illeTİ, artık iyi biliyoruz 
ski, bütçeler, yalnız, yasama organının, 
yürütme organını kontrol etmek amacıy
la düzenlenen, uygulanan malî araçlar 
değildir. 

Yine iyi biliyoruz ki, bütçeler, yal
nızca devletin gelir ve giderlerini gös
teren birer doküman değildir. Yine iyi 
ıb'iliyoruz ki, günümüzde modern malîye 
anlayışı içerisinde bütçeler, devletin ka
mu harcamaları ve kamu .gelirleri yoluy
la, toplumun iktisadî, sosyal ve kültürel 
hayatını düzenleyen, yönlendiren çok 
önemli birer malî araçtırlar. 

Bugün devlet bütçelerinin en önemli 
özelliği, iktidar mevkiinde olan siyasî 
partilerin izlediği genel politikanın icra 
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vasıtası olmasıdır. Çünkü, -icra mevkiin
deki siyasî partiler, çalışma programını 
her yıl bütçeye konulan ödeneklerle ger
çekleştirmeye çalışırlar, muhalefet parti
leri de, bütçe müzakerelerini iktidar par
tisine karşı esaslı bir denetim ve eleştiri 
vasıtası olarak ele alırlar ve hükümetin 
geçmişte yaptığı veya gelecekte yapa
cağı kamu hizmetlierini bu vesile ile de
ğerlendirmekte, hükümetin sosyal, iktisa
dî ve malî aksaklıklarını tenkit etmekte
dirler. Bundan dolayıdır ki, bütçe tasa
rının aynen veya tadilen kanunlaşması, 
iktidar partisinin siyasî, malî ve iktisadî 
programının kalbul ve tasdik edilmiş ol
duğu anlamına gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1988 malî yılı konsolide bütçe kanun ta
sarısı, 30 Aralık 1987 tarihinde güven
oyu almış İkinci Özal Hükümetinin 
Programı ile kalkınma planı ve 1988 Yılı 
Programının öngördüğü makro-ekono 
mik hedefler ile uygulanmakta olan eko
nomik politikalar göz önüne alınmak su
retiyle hazırlanmıştır. 

1988 bütçesinin temel hedefi, çağdaş 
maliye politikasına uygun olarak mev
cut kaynakları en etkin ve en verimli 
bir biçimde kullanmak, sağlıklı ve istik
rar! ı ibir kalkınma sürecini devam ettir
mek, tasarrufa azamî özen gölsterme ve 
iktisadî ve sosyal gelişmeyi artan oran
larda yurt içi tasarruflarına dayandırma 
ve nihayet, durgunluğa yol açmadan enf
lasyonu azaltmaktır, tşte, 1988 malî yılı 
bütçe tasarısının ödenek toplamı olan 
20 trilyon 894 milyar lira bu amaçla 
saptanmıştır. 

Bu ödeneklerin yüzde 21'i personel 
giderlerine, yüzde 13'ü diğer carî ödenek
lere, yüzde 17'si yatırım ödeneklerine, 
yüzde 49'u transfer ödeneklerine ayrıl
mıştır. Elbette ki, bu ayrımda ilk göze 
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çarpan, yüzde 49 gibi yüksek oranda 
transfer harcamaları ve ikinci sırada yer 
alan yüzde 17 oranındaki yatırım öde
nekleridir. 

Değerli milletvekilleri, hiç kuşkusuz, 
bir bütçede yaltırımlara ayrılan miktarın 
yüzlde 17 gilbi az olmasını düşünmemek 
lazım gelir. Günümüzde devlet yatırım
ları o derece önem kazanmıştır ki, bu
lgun ileri ve modern ülkelerin maliyele
rinde, «Acaba yatırımlar için ayrı bütçe
ler yapmak. Tazım gelir mi?» diye ili'm-
lerde yer alan bir konu ortaya çıkmış
tır. özelikle yatırım konusu, gelişme ha
lindeki ülkeler için büyük ve hayatî bir 
önem arz etmektedir. Zira kalkınma bir 
anlamda ıher yıl yapılan yatırımların bir 
fonksiyonu niteliğindedir. Ancak, kalkın
manın realize edilebilmesi için ve isteni
len düzeyde bir kalkınmayı .gerçekleştire-
bilknek için her şeyden evvel, güvenilir 
finansman kaynaklarına ihtiyaç vardır. 
Bu nedenledir ki, 1988 yılı bütçesinde 
sağlanabilecek güvenilir kaynaklar ne
deniyle, yaptırımlara ayrılan ödenekler 
yüzlde 17 oranıdda, yani 3 trilyon civa
rında olmuştur. Ancak, bu miktara KIT' 
lerin yapacakları 4 trilyon dolayındaki 
yatırımlar ile tiler Bankası ve mahallî 
idarelerin yapacakları 2 trilyon dolayın
daki yatırımları ve fonların yapacakları 
1,5 trilyon dolayındaki yatırımları da 
ekleyecek olursak; 1988 yılında Türkiye' 
de toplam kamu yatırımlarının tutarı 
11 trilyon 100 milyar dolara ulaşacaktır. 

ABDULİLAH A^KON DOĞAN (Is-' 
partla) — Milyar dolara mı?.. 

EROL ZEYTİNİOĞLU (Devamla) — 
Bu miktar, gayri safi millî hâsılanın yüz
de 12,8'idir ve geçen yılın yüzde 13,4' 
ünden daha azıdır. Azdır; çünkü, geçen 
sene yapılan yatırımlarla gayri safi millî 
hâfcıla, sabit fiyatlarla yüzde 7,4 artmış

tır. Bunun sonucu olarak da, bugün üze
rinde önemle durduğunuz ve hassasiyetle 
bizi eleştirdiğiniz enflasyon oranı yüzde 
50*lere yükselmiştir. Oysa, 1988 yılı için 
yüzlde 5 oranında büyüme saptanmış, 
enflasyon oranının yüzlde 33 olması he

deflenmiştir. Binaenaleyh, yüzde 5*lİk bü
yümeyi ve yüzlde 33̂ 1'ük enflasyon ora
nını realize edebilmek için, yüzde 12,8 
oranındaki yatırımlar yeter, artar bile. 

Transfer Ödeneklerine gelince : Arz 
ettiğim gibi, yüzde 49 dolayındadır. Bu 
transfer harcamaları, kuşkusuz, oldukça 
(büyüktür. Ancak, transfer harcamala
rındaki bu bütyüklük, muhakkak yatırım 
Iharcamalarındîak'i azalma demek değildir. 
Çünkü, söz konusu transfer harcamala
rının bir bölümlü iç ve dış borçların fa
izlerine giderken, önemli bir bölümü 
KİT'lere yapılan ödemelere gitmekte ve 
dolayısıyla KltT'ier vasıtasıyla yatırımla
ra yönelmektedir. 

-Bu vesileyle, bir ölçüde de olsa, 
iç ve dış borçlardan bahsetmek isti
yorum. îç ve dış borçların devlet büt
çesinde ıgötoteril'mesl mümkün değildir; 
çünkü bunlar, bir kereye mahsus alın
mış, bir defada ödenmesi gereken borç
lar değildir; sürekliliği vardır, alınırlar, 
Ödenirler. Bu nedenle, bütçelerin dışında 
(gösterilirler, ayrı bir hesap'ta izlenirler. 
Ancak, kesin olarak ödenmesi gereken 
faizleri bütçe içerisinde yer alır; bu bir 
Ittütçe tekniğidir, bunu eleştirebilmek 
mümkün değildir. 

Türkiye'nin 1987 yılının 6 ncı ayı iti
bariyle toplam dış borçları 33 milyar 
145 milyon dolardır. Dış borçların gayri 
safi millî hâsılaya oranı yüzde 45 dola
yındadır. Bu oran yükfcek midir? Bu ora
nı Latin Amerika ülkeleriyle mukayese 
edersek; LaJtin Amerika ülkelerinde bu 
oran yüzde 60-90 dolayındadır. Keza, az 
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gelişmiş tüm ülkelerin ortalaması ise yüz
de 40 dolayındadır. Keza, dış borç sto
kunun mal ve hizmet ihracına oranı 
Türkiye'de yüzde 50 iken, en borçlu 
ülkelerde ıbu oran yüzde 2801dir. O halde, 
Türkiye'nin dış borçlarını abartarak, bü
yüterek -büyüyen Türkiye k'arşısında-
Ibunların, ödenmesi güç ve Türkiye'yi çe
şitli siyasî tavizler vermek meıaburiyelt'in-
de bırakan bir umacı gibi gösterilmesi, 
artık günümüz maliye pOl'iti'kası karşısın
da tamamıyk yanlıştır. 

Bu vesile ile, bir ölçüde de olsa, fon
lardan ve vergilerden bahseitlmek istiyo
rum; çünkü, 1988 yılı bütçesinin konso
lide bütçe gelirlerinin 11'8 trilyon 925 
milyon liraya ulaşması beklenmekte ve 
(bunun 15 trilyon 100 milyar lirasını ver
gi gelirleri oluşturmaktadır. İkindi sırada 
ise, 1 trilyon 554 milyar lirayla vergi 
dışı gelirler, 1 trilyon 600 milyar lirayla 
da fonlar teşkil etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, vergi konusu 
hassas bir konudur, öztell'ükle, ekonomi 
politikası özel kesime dayalı yatırımla
rın ve 'özellikle üretken yatırımların özel 
kesimden beklendiği pazar ekonomisi 
politikalarının uygulandığı bir toplumda, 
<vergi politikalarının büyük bir titizlikle 
ve büyük bir hassasiyetle saptanması ve 
uygulaması gerekir. Z'ira, taimamiyle var
lıklı kesime yüklenmek amacıyla sapta
nacak yüksek oranlı vergiler, bu kesimin 
yatırımlarının azalmasına, yatırımlarına 
ayıracakları fonların azalmasına, üretici 
olma isteklerinin giderilmesine, yatırım
larının ^büyüklüğümün küçülmesine, tür
lerinin olumsuz etkilenmesine ve nihayet 
toplam üretim arzının düşmes'ine sebep 
olur. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Öy
leyse fakirden alalım... 

— m 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Hayır... 

Varlıksız gelir sınıfları ve yetersiz 
kimselere yüklenen vergiler ise, bir yan
dan bu kesimin tüketim imkânlarını azal
tarak, refah düzeylerinin düşmesine; bir 
taraftan da azalan toplam talep, pazar
ların daralmasına, yatırımların ve öğre
timin azalmasına, dolayısıyla ülkenin kal
kınmasına ve hatta fakirleşmesine sebep 
•olur. Bu nedenledir ki, bütçe ödenekleri 
finanse edilirken, uygulanacak vergi po-
til'ikasının büyük bir titzilikle ve tutarlı 
bir biçimde saptanması / kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. 

Hemen söylemek gerekir ki, 1988 yı
lı bütçesiyle beraber, Maliye'mizde bu 
alanda çok önemli gelişmelerin başla
dığını, Maliye Bakanlığının bu konuda 
gerekli önlemleri almakta büyük bir ça
ba sarfettiğini memnuniyetle görüyor 
ive bu konuda yapılacak olumlu çalış
maların ülkemize ve milletimize çok 
olumlu sonuçlar sağlayacağına inanıyo
ruz. Bununla beraber, Maliye Bakanlığı
mıza olan bu büyük inancımıza rağmen, 
kamu kesim'i finansmanının sağlam kay
naklara dayandırılaıbilmesi 'için, Maliye 
Bakanlığımızın çeşitli nedenlerle bugüne 
kadar ulaşılamayan ve toplanamayan ver
gi kaynaklarına ulaşılmasını, vergi kayıp 
ve kaçağının asgariye indirilmeslm' ve 
nihayet vergi yükünün adil ve dengeli 
bir biçimde dağılmasını, gerçekleştirme
sini 'bekliyoruz ve ısrarla istiyoruz. 

Öte yandan, Avrupa'da ve Amerika 
Birleşik Devletlerinde 100 yıla yakın to'ir 
geçmişi bulunan, hatta 1980 yılından 
'itibaren Kıta Çin'inde uygulanmakta olan 
>yem'in!ı malî müşavirlik müessesinin de, 
artık daha fazla geciktirilmeden ülkemiz
de uygulaıma alanına konulmasını ısrarl? 
istiyor ve bekliyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, 1988 malî yılı 
' ''onsolide bütçesinde 2 trilyon 465 mil

yar liralık bir açık söz konusu olmakta
ndır iki, bu açığın gayri safi millî hâsılaya 
of anı yüzde 2,8'dlr. Görüldüğü üzere, 
önceki yıllarda olduğu .gibi, 1988 yılın
ca da bütçe açıkla kapanmaktadır. An-
calk, çok iyi bilinmekteki ir ki, bütçenin 
temel prensiplerinden biri olan denklik 
prensibi, artık zamanımızda önemini iyi
ce yitirmiş ve bütçe denkliği, 'klasik ma
liyecilerin benimsedikleri kumsallığını bü
yük ölçüde kaybetmiştir. 

İBRAHİM DEMtR (Antalya) — Sim
idi denksizllk mi moda? 

EROL ZEYTINOĞLU (Devamla) — 
Modern maliyecilere göre denklik pren
sibinin mutlak ve dokunulmaz sert bir 
prensipte uygulanmaTnası lazım gelir. 
Zira, arttık ıgünümüzde malî bir denge, 
yerini ekonomik dengeye terk etmekte; 
statik bir denıge anlayışından dinamik 
ıbir denge anlayışına yÖnelİnımektedir. 
Bundan dolayıdır ki, mo'dern maliyeci
ler, özellikle işsizliğin 'söz konusu oldu
ğu ülkelerde, atıl kapasitelerin tam ka
pasiteye dönüşemediği ülkelerde müsmir 
'bir enflasyonun ekonomiye verimli kat
kılarda bulunacağının, dolayısıyla açık 
verecek bütçelerin ekonomiye katkıda bu
lunacağının, 20 noi Yüzyılın maliye lite
ratüründe geniş yer aldığını görmekte
yiz. 

Sayın milletlvekilleri, 1987 yılının son 
üç ayına kadar yüzde 32 oranında bir 
artış gösterirken, 1987 yılının bilinen 
bazı nedenleriyle ve asıl gerçeği, yapılan 
tahrikler sonucu ortaya çıkan beklenti 
enflasyonu nedeniyle yüzde 50'lere 'yük
selen fiyat artışlarını fırsat bilerek, Ana
vatan İktidarının Birinci Ve İkinci Özal 
Hükümetlerinin ekonomik ve sosyal po
litikalarını aşırı ve albartimalı bir biçim

de eleşitirimek, biraz insafsizliktir, hatta 
gaddarlıktır. 

BAŞKAN — Sürenizin bitimine 5 
daklkia var efendim. 

EROL ZEYTtNOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür öderim Sayın 'Başkan. 

1983 yılında iktidarı devralan Bir in
ci Özal Hükümetinin, yıllardan beri müz-
minleştniş ek'oniomik ve sosyal sorunları 
çözmek, ekonomik ve sosyal politikada 
istikrarı sağlayarak, sıfırların • altına düş
müş büyümeye yeni bir hız kazandıralbil-1 

mek yüzde 107'lerie çıkmış enflasyonu ma
kul bir düzeye indirmek ve nhlayet, 70 
sertte muhtaç olmuş Türkiye'nin Ödemeler 
bilançosunu olumlu bir düzeye çıkara
bilmek konusunda gösterdiği büyük ba
şarıyı karalamaya kalkmak, güneşi bal
çıkla sıvamaya kalkmakla eşdeğerdir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, 
1979-1980'lerde eksi olan kalkınma hızı
nı 1986larda yüzde 8'e, 1987'lerde yüz
de 7,4'e yükselten, son dört yılda orta
lama yüzde 6,6 'oranında bir kalkınma 
hızını sağlayan Özal hükümetleri değil 
midir? (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hangi yatırımla? 

EROL ZBYTİNOĞLU (Devamla) — 
iktidara geldiği zaman, 1983 yılında 14,9 
milyar dolar olan Türkiye'nin dış ticaret 
hacmini, dört yılda ikiye katlayarak 1987 
yılı sonunda 24,4 milyar dolara çıkaran, 
Özal Hükümetleri değil midir? (ANAP 
sıralarından alkışlar) 1979 yılında 2,2 
milyar dolar olan Türkiye'nin toplam 
ihracatının yüzde 40'ını, bir elin parmak
lan kadar sayıdaki tarım ürünleri oluş
tururken, 1987'de bunu yüzde 9'lara in
dirip ,sanayi ürünleri ihracatı payını yüz-
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de 80'lere çıkartan Özal hükümetleri de
ğil m'Mir?( ANAP sıralarından «IBravo» 
sesleri, alkışlar) İthal yetersizliği, trans
fer tıkanıklıkları, hammaldlde ve enerji 
yokluğu nedeniyle 1.980 öncesinde sana
yi sektöründe yüzde 30-35 gibi çok dü
şük düzeylere düşen kapasite kullanım 
oranlarını, yüzde 701e yüzde 80'e, mak
simum sınırlara yaklaştıran, üretim ve 
ihracat artışı sağlayan özal hükümetleri 
değil mîdir? 

(İİBRAHİIM GÜRDAL (İsparta) — 
Milletin anasını ağlatan, vatandaşı, 
«aciz» diye bağırtan... (DYP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Değerli mîilletvek'ilJeri, «Hangi sanayi ya
tırımlarını yapıtınız?» diye sordunuz. Bir 
sanayi ki, kapasite kullanımı yüzde 30' 
lara, yüzde 35Here düşmüş, acaba önce
likle tou yü2İde 30-35*leri ihmal eder de 
yeni yatırıtmlara mı yönelirsiniz, yoksa, 
mevcut atıl yatırımları üretimin emrine 
mi sokansınız? îş'te, Özal Hükümetinin 
sıfır maliyetle sanayide yapmış olduğu 
takdire değer büıyıüik artış bodur. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

İBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — 
Vatandaş, «açız» diye bağırıyor. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
İkincisi, sanayi yatırıimlarında teknolojik 
değişiklikler, sanayi yatırımlarında sağ
lanan verim artışları; bunlar, esasında 
(böyle tek tek sayılabilecek fabrika ya-
tırımlarınidan çok daha büyük değerler 
taşıyan, ç"ok dalha önemli yatırımlardıır; 
ama, bunları saymak, bunları anlatmak, 
yapılan büyük ekonomik faaliyetler ya
nında bir değer ifade etmeyecektir. 

iSayın Başkan, sayın m'ilfetyekilleri; 
1987 seçimleriyle Türk Milletli, 1983'te 
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olduğu gübi, Özal İktidarına olan güven 
ve itimadını tekraria'mıiş'tır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yüzde 36'yla. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Verilen güven ve itimat, bir seçim dö
nemi i$in, beş yıl için; yani 1992^ ka
dardır. Bu dönem sona ermeden, bugün
kü iktidarın başarılı olup olmadığını ke
sin bir hükme bağlamak, elbette ki doğ
ru değildir. Eğer bugünkü iktidar, tanı
nan beş yıllık süreyi başarıyla tamam
lar ve dolayısıyla milletin güven ve te
veccühüne yeniden layık olabilirse, ye
niden iktidara gelmeye hak kazanır; 
aksi halde iktidar, yerini elbette ki terk 
edecektir. Bu nedenledir ki, iktidar için 
'tanınan süreyi beklemeden bazı ekono
mik konjonktürlerden yararlanarak, bu-
'günkü iktidarın başarısız olduğunu söy
lemek, hem çok yanlış, hem de büyük 
ibir insaf sizliktir. 

BAŞKAN — Toparlayınız eferidim, 
süreniz doldu. 

EROL ZEYTtNOĞLU (Devamla) — 
Siız, siyasî hayatta eskisiniz; ama, ben 
yeniyim. Siyasî hayat, uzun bir yarıştır, 
Ibir maratondur; bir maratonu, 400 met
relik bir yarışa indiiremezsiniz. Koşunun 
sonunu görmeden, ipi göğüsleyeni tespit 
ötmeden koşunun galülbini ilan etmek na
sıl miümkiün değilse, bir iktidar partisi 
için de, kendisine tanınan süreyi tamam
lamadan başarısız olduğunu ilan etmek, 
ancak gülünçtür. (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Elbbtlte ki, hiç de küçümsenmeyen 
bir süre olan beş yıl içinde, iktidarlar 
zaman zaman ekonomik ve sosyal dar
boğazlarla, sıkıntılarla, güçlüklerle kar
şılaşacaklardır. Elbette ki, iktidarların 
kendilerine tanınan süre/de ekonomik ve 
'Sosyal alanda bazı iniş ve çıkışları, bazı 
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hataları ve yanlışlıkları olacaktır. Atna, 
iktidara gelen her siyasî partinin, eğer 
ilk başarısızlığında iktidardan uzaklaş
ması gibi bir teamül demokrasilerde, çok 
partili rejimlerde söz konusu olsaydı, ne 
Türkiye'de, ne dünyada, iktidarlara par-
t; dayandırmak mümkün olfmazdı. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, süre
niz geçti efendim; tamamlayınız lütfen. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

HİLIMİ ZİYA POSTACI (Aydın) 
— tik sabıkanız değil ki bu. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Demokrasilerde «seçim süresi, seçim dö
nem1!» diye bir şey vardır. Eğer, iktidara 
gelen siyasî parti, başarılı 'bir trend gös
terdiği sürece iktidarda kalsaydı, o za
man da seçim olmazdı. Eğer, 1983 yılın
da iktidara gelten Birinci özal Hüküme
ti, başarısına göre seç'imlere gidecek ol
sa Mi, 1987'de seçim yapmamış olması 
lazım .gelirdi; ama bütün başarılara rağ
men, seç'im yapılmıştır. Başarısızlıklara 
rağmen de seçim yapılacaktır; ama 1992' 
ye kadar bekleyecek'siniiz. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

IÎBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hazirandaki seçimden kaçtınız. Haziran
da seçilm yapalım. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Bu nedenledir ki sayın milletvekilleri, 
İkinci Özla İktidarının üçüncü, dördün
cü ayını doldurmadan «Türkiye nereye 
gidiyor? Türkiye batıyor» gitoi sözlerle 
sokaklara, meydanlara dökülmek... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halk 
dökülüyor sokaklara. Halka saygılı olun. 

ERJOL ZEYT1HOĞLU (Devamla) — 
Alınan ve alınacak önlemlerin sonuçla
rını beklemeden, Türk insanına, Türk ça
lışanına, Türk işçisine yanlış istikamet
ler göstermek insafsızlık, hatta gaddar

lıktır. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar, SHP ve DYP sıralarından 
igürüMiler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 5 
milyon işsiz var, işsiz. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, ta
mamlayın efendim; vakit geçti. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 
Değerli milfetivekiUeri, muhalefet, yıkıcı 
ve inkarcı değil, yapıcı Ve olumlu olma
lıdır. Eleştirici, denetleyici; fakat katkıcı 
olmalıdır. 

Evet, 'bulgun Türkiye ide bizim de şi
kâyet ettiğimiz, ısrarla üstüne gittiğimizi 
ibir-iki ay sonra da çözümlendiğini gö
receğiniz bir enflasyon vardır. (SHP ve 
DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Ama, şurasını iyi bilin ki, bir-iki 
ay sonra aynı alkışlarınızı sizden rica 
edeceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Çünkü, Türkiye doğru yolda ilerlemek
tedir. (DYP sıralarından «iBravo» sesleri, 
alkışlar) ANAP tktidarınca yeni ve çağ
daş bir Türkiye kurulmuştur; ülkenin 
dünyadaki saygınlığı artmıştır, artmak
tadır. Ülke, Avrupa'nın bir parçası ha
line gelmiştir. (SHP ve DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri .alkışlar!) 

ANAP İktidarı, her şeyi, her sorunu 
çözüimleydbilecek güçtedir; ama biraz 
saibır gerekir: (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar!) 

BAŞKJATSf — Tamamlayın efendim. 
Tamamlayın lütfen; ndtlarınızı oku

yamazsınız. 

EROL ZEYTıîNOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 
'konsolide bütçesi gerçekçi, sosyal yönü 
ıgüçlü, ülke kaynaklarını milletimizin re
fahı yönünde rasyonel ve etkin kullan
mayı hedef alan, harcamalarda israfı ön
leyen, vergi gelirlerinin artmasına, vergi 
kayıp ve kaçaklarının azaMmasına önem 
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ve öncelik veren bir bütçe niteliğindedir. 
Bu nedenle, bu bütçeyi hazırlayan, Baş
ta Sayın Maliye Bakanımız olmak,üzere, 
Bakanlığının tüm mensuplarına, bu çok 
olumlu çalışmalarından dolayı, partim 
ve şahsım adına en derin teşekkürlerimi 
arz etmeyi, şu anda çok zevkli b'ir görev 
(bilmekteyim. .(ANAP sıralarından alkış
lar, SHiP ve DYP şıralarından gürültü
ler) 

Bütün temenni ve dileğim, 1988 malî 
yılı bütçesinin hazırlanışında gösterildiği 
gilbi, aynı ciddiyet ve titizlikte uygulan
ması ve ne olursa olsun, yalnız ve yal
nız Türk toplumunun ve Türkiye'nin re
fahı ve mutluluğu yönünde harcamaların 
yapılmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu hususta, değerli Maliye Bakanlığı 
mensuplarının gerekli titizliği ve hassa
siyeti göstereceğine kesinlikle inanıyor, 
1988 malî yılı konsolide devlet bütçe
sinin memleketimize ve aziz milletimize 
ıhayırlı olmasını Cenalbı Al tahtan dili
yor, hepinize şaihsım ve partim adına en 
Iderin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, a'lkuslar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Mali
ye ve Gümrük Bakanı Sayın Kurtcebe 
AlpteMoçin söz istemiştir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 4 
Nisandan beri sürdürdüğümüz, son dere
ce yoğun ve titiz çalışmanın sonuna gel
miş bulunuyoruz. Bu vesileyle, 1988 malî 
yılı genel ve katma bütçe tasarılarınnn en 
mükemmel hale gelmesi yönünde yapılan 
bütün katkı ve tenkitler içim, Yüce He

yetinize en içten teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

ifade ettiğim gibi, Yüce Heyetin çok 
titiz, yoğun ve uzun süreli çalışmaların
dan sonra, tekrar detaylı teknik bilgiler 
vererek huzurunuzu işgal etmek listemiyo-
rum. Bunun yerine, kısa ve çok genel 
biır takdim ve değerlendirme yapmayı, sa
dece, yeri geldikçe 'bazı detay 'bilgilere 
müracaat etmeyi tercih edeceğim. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bir ülke için, huzur, güven ve is
tikrar her zaman en başta gelen unsur
lar olmuştur. Huzur, güven ve istikrar, 
1983 yılı 6 Kasım seçimlerinden sonra 
iktidara gelen Anavatan Partisi hükümet-
lerlince de, en önde gelen politikalarım 
başında olmuştur. Huzur, güven ve is
tikrar, sadece Anavatan Partisi hükümet
lerinin değil, gelmiş geçmiş bütün hükü
metlerin 'başta gelen meselelerinden ol
muştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi müsaade ederseniz ben sizlere, ön
ce huzur ve güven daha sonra da bu yü
ce kürsüde dile getirilımliş bazı meseleler 
üzerinde, geçmiş dönemlerde yapılan ba
zı tartışmalardan pasajlar sunmak istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
sizlere •takdim edeceğim cümleler, çok 

< özenle seçilmiş cümlelerdir. Bu cümlejleri, 
hiç kimseyi kurmak, hiç kimseyi taciz et
mek veya tenkit etmek için seçmedim. Bu 
cümleler, o günün şartlan içinde doğru 
olan cümlelerdi; o cümleler, bugün için 
de doğrudur, O cümleler, geçen zaman 
içinde aşınmadı, eskimedi ve tazeliğimi 
önümüzdeki zaman liçerisinde de, mutla
ka muhafaza edecektir. 

Bakınız çok değerli milletvekilleri, hu 
huzur ve güven meselesi üzerinde, 1977 
senesinde, o devrin Başbakanı ne diyor : 
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«Eğer, Türkiye, siyasî istikrarını muha
faza edebilirse, dünya ülkeleri arasında ilk 
on memleket olma hedefine ulaşabilir» 
1976 senesinde ise, şöyle bir ifade var 
bu kürsüden söylenen : «Türkiye, ne ka-
zandıysa, İstikrarlı dönümlerde kazanmış
tır; istikrarsız dönemlerde Türkiye yerin
de saymıştır. Türkiye'nin zaman kaybet
meye tahammülü yoktur; öyleyse, istik
rarı muhafaza etmek şarttır, ülkenin ya-
trarunıadi'r.» (DYP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) Yüzde yüz katılıyorum. 

«1977'de icraat yapan hükümetlerin, 
her şeyii doğru yapmasının mümkün ol
mayacağı; ama, doğru yapmak niyetiyle 
hareket ettiklerini kabul etmek gerekir» 
diyor o devrin Sayın Başbakanı. 

1974 yılımda, o devrin maliye bakanı 
da, aynı konuda benzeri bir ifade ile şöy
le diyor : «Kanım odur ki, ülkemiz, yeni 
doğan çağın darboğazlarını, güçlüklerini 
en az sarsıntı ile geçirebilecek ülkelerden 
birisidir. Bütün olanaklarımızı ve kay
naklarımızı harekete geçirerek, bunları 
büyük bir dikkatle toplumun refahı için, 
en uygun dengelerle kullanarak başarıya 
ulaşacağımızdan kuşkum .yoktur. Bu yol
da en büyük güvencemiz, ulusça sahip ol
duğumuz sağduyu ve dayanışma gücü
dür.», 

Huzur, güven, istikrar ve dayanışma
dan sonra, müsaade ederseniz, sözlerimi 
biraz da genel fiyatlar seviyesi ve KİT 
ürünlerine yapılan zamlar üzerinde, dev
rin değerli genel başkanları veya sözcüle
ri veya başbakanları neler söylemiş ora
ya getireyim. 

1974 yılında devrin Başbakanı, «Bu 
dünya ortamında belli maddelerin fiyat
larını belli bir düzeyin altında tutma ola
nağı yoktur. Onun için, fiyatlar bir dü
zeye kadar ayarlanacaktır, yükselecektir. 
Nitekim, bizden önceki hükümet inat et

tiği, daha doğrusu, karşı karşıya kaldığı 
sorunları kendisinden sonra kurulacak 
hükümete ustalıkla ertelediği için, dün
ya şartlarının ortaya çıkardığı zorluklara 
rağmen, bazı kamu sektörü mamulleri
nin fiyatlarını ayaralmamıştı» diyor. Dev
rin başvekili, yapılması gereken fiyat 
ayarlamalarının zamanında yapamama
sından şikâyA etmektedir. 

1980 yılında devrin Maliye Bakanı 
şöyle diyor : «Kamu iktisadî teşebbüsle
rinin açıklarının kapatılması ve finans
man gereğinin kendi kaynaklarıyla gi
derilebilmesi için, gerçekçi fiyat uygula
malarına gidilmiştir ve gidilecektir.» 

Bir başka konuşmacı : «iktisadî dev
let teşebüslerİnde yapılan fiyat ayarlama
ları da, bu kuruluşların büyük ölçüde 
kaynaklarının sağlamlaştırılmasına yar
dımcı olmuştur» demiştir. 

1980 senesinde devrin başbakanı şöy
le diyor : «Biz, siyasî bir heyetiz, bizim 
millet huzurunda sorumluluğumuz var. 
Biz, reye dayanan bir heyetiz. Acaba, 
gübreyi 1 liradan 5 liraya çıkarmakla, 
biz milleti hoşnut mu ettik? Hayır. Hoş
nut etmeyeceğimiz şeyi niye yaptık öy
leyse, niye?.. Çünkü mecburduk. Devlet 
bu demektir. Niye mecburdur?.. Çünkü 
bunu yapmazsak, benim vatandaşım 3 ay 
sonra gübre bulamazdı. Bir ay sonra ne 
gübre bulabilecekti, ne bu fiyata bu güb
reyi alabilecekti.» 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Kim söylemiş bunları, kim de
miş? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — 1974 yılında muhalefet li
deri şöyle diyor : «Bu itibarla, sübvan
siyon mekanizmasının yepyeni birtakım 
özeîiikler getireceğini, tahsis getireceğini, 
tahsisle beraber bürokrasi getireceğini, 
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bürokrasiyle birlikte hoşnutsuzluk getire
ceğini, hoşnutsuzlukla birlikte adaletsiz
lik getireceğini huzurunuzda söylemek is
tiyorum. Demek ki, fiyatlar, olması ge
reken seviyede olmalıdır; eğer olması ge
reken seviyede satmazsanız mamullerinizi, 
1 000 liraya mal ettiğinizi 600 liraya sat
maya başlarsanız, bunların dağıtımında 
birtakım adaletsizliklerin olteağı muhak
kaktır; tahsisler ortaya çıkacaktır, haksız 
kazançlar ortaya çıkacaktır, karaborsa 
ortaya çıkacaktır» devrin değerli konuşma
cısı bunu veciz bir şekilde ifade etmiştir; 
yüzde 100 katılıyorum. 

1979 yılında, Maliye Bakanı, «Top
lum, bütün kesintileriyle enflasyonla sa
vaşın, tasarrufları artırmanın, dış ödeme-
lerdeki bağlılıkları çözebilmenin yanında 
olmalıdır. Hükümet olarak, bütün içten
liğimizle halkımızdan bu önlemlerin uy
gulanmasına yardımcı olmalarını, katkı
da bulunmalarını istiyoruz» diyor. 

1979'da Anamuhalefet Partisi Lideri 
şöyle diyor : «Hükümetken zam şifa, mu
halefetken zam gaddarca halkı ezme, di
yenlerin foyası bir defa daha meydana 
çıktı» (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yüce milletimizin kalkınma arzusu, bu he
defi gerçekleştirmek mecburiyetindeki hü
kümetlerin karşılaştıkları kaynak kıtlığı 
ve bunun tabiî neticesi olarak da ortaya 
çıkan borçlanma ihtiyacı, geçmiş dönem
lerde de ekonomimizin temel sorunu ol
muştur. Bu hususlarda geçmiş yıllarda 
söylenen sözlerden bazı örnekler vermek 
istiyorum. 

Sene 1979, Anamuhalefet lideri şöyle 
diyor : «Bir memleket ikarar verir; kendi 
yağımla kendim kavrulacağım... Türkiye 
şartları için 'beyiticilerin yaptığı hesapla, 
kendi şartlarımla kendin kavrulursam 2 hin 

sene sonra kalkınırsın. Halbuki, her tür
lü limkânı seferber edersen, makûl şartlar 
içerisinde bu imkâmlaırı bir 'araya getirir-
sen, 2 bin yılının 'başında kalkınırsın. 
Türkiye 'bu .tercihi yapmıştır. Bir ülke, 
kalkınması için bütün kaynaklarını sefer
ber etmelidir; 2 bin yılda kalkınmayı bek-
llememeılıidir, 2 bin yıllarında kalkınabilme-
ni'm yollarını denemelidir.» Yüzde 100 ka
tılıyorum., 

1980 yılında devrin başbakanı şöyle 
söylüyor : «Türkiye, kendi gücüyle kal-
kınab iliyor da, kalkınmıyor mu; yani ken
di paramızı bir yere koyduk da, para ara
maya mı gittik?.. Yetmiyordu ki kendi 
gücü kalkınmaya, onun için gidiyor. 

İki tercihten birimi Türkiye yapmıştır; 
2 bin yılında Türkiye'nin ilk 15 dünya 
devleti arasına girmesi için çırpınaeaksı-
nız. Eğer 2 bin yılında Türkiye'nin 15 dev
let arasıma girmesini 'istiyorsanız, yapaca
ğınız iş, elimize geçen bütün kaymakları 
memleketin faydası istikametinde kulllan-
maktır.»' 

1979 yılında, devrin Maliye ©akanı 
Rahmetli Sayın Ergenekom şöyle diyor : 
«Dış borç fazlaydı, 'eksikti münakaşası 
çok yapılmıştır. Türkiye, büyük bir ülke 
olma yolundadır; bu büyük ülke çok sa
tacaktır, çok allacaktır. Zaman zaman 
büyük açıklar verecektir, bunu kapamak 
için büyük muameleler yapacaktır. Alıştı
rınız kendinizi büyük rakamlara. Türkiye' 
>nin ortalama yüzde 8 kalkınmasını isti
yorsunuz bir plan dönemiınde, ondan son
ra, filan rakamı kendiniz liçin, korkutucu 
buluyorsunuz... Bu rakamlardan korkma
yanlar var; bu rakamlardan korkmayanlar 
idare ettiği zaman, sizin gibi şikâyet et
meyecektir ve çaresini bulacaklardır; şim
diye kadar olduğu1 gibi. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde en 
çok tenkit edilen konulardan bir tanesi de, 
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fon konusudur. Herkesin söylediği gibi, 
fon uygulamaları, sadece bizim hüküme
timizin ıdıeğil, am-a bizden önce gelmiş 
geçmiş hemen bütün hükümetlerin 'başvur
duğu bir enstirümandır. Biz hükümet ol
duktan sonra, bazı ekonomik meselelere 
kesin çözümler bulabilmek için, fon uy
gulamasını biraz farklı bir şekilde uygu
ladık. Bir taraftan «Kaynak koydum, fon 
yaptım» deyip de, 1-2 milyar para ara
yıp, .hedeflenen politikalara ulaşamayan 
kimselerin, bugün fonlardan, hakikaten 
memleketin çok önemli meselelerini çö
zebilen bir iktidarı tenkit etmeleri, inanı
nız, insanı zaman zaman şaşırtıyor. Ba
kınız, fon uygulamalarıyla ilgili olarak 
eskiden 'bu kürsüden neler söylenmiş... 

1974 yılında devriin Başbakanı şöyle 
söylüyor : «Hükümetin elinde, sağladığı 
fonlarla kamu yatırımlarını ve kısmen de 
özel teşebbüs yatırımlarını desteklemek 
için oldukça geniş fonlar bulunmaktadır. 
Fakat, 'bu fonlar dahi yatırımlara ve üre
time, bugünkü ekonomik koşulların ve hü
kümetçe izlenen sosyal adalet 'politikası
nın gerekli kıldığı hızı vermeye yetmeye
cektir. Bunu açıkça söylüyorum. O halde 
fon, bir meseleyi acilen çözmek üzere ih
das edilen 'bir mekanizma; ama bu meka
nizma yeterli olmazsa, kavruk kalırsa, 
fonu ihdas etseniz dahi, hedefe varma
nız mümkün değil.» 

1974 yıllında devrin Maliye Bakanı 
şöyle söylüyor : «Bu anlayışla sundu
ğumuz bütçeyle, ekonomik büyümenin 
hızlandırılmasına ve doğabilecek denge
sizliklerin giderimesioe yarayacak yar
dımcı araçlar da getiriıknişıtir. Bu araç
lar şunlardır : Yatırımları Hızlandırma 
Fonu, Küçük Tasarrufları Yatırımlara 
Yöneltme Fonu, önemli Fiyat Artışlarını 
Karşılama Fonu; Hazinenin potansiyel 
olarak sahip olduğu olanaklar aktüel 
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aktüel hale getirilecek ve yaratılacak fon
ların konjonktür dalgalanmalarıyla mü
cadelede kullanılması hedef alınmıştır.» 
Sayın Maliye Bakanı, galiba dörde yakın 
fon ihdas ediyor olduğunu ifade ediyor. 

1979 yılında devrin Maliye Bakam 
şöyle diyor : «Bu bütçe ile fon mekaniz
masını sürdürdük. Fon mekanizması bir 
yerde belli esneklikler getirmektedir. Bu 
nedenle bir ihtiyaca cevap verdiği söyle
nebilir.» 

1976 yılında 'devrin Başbakanı şöyle-
arz ediyor ': «Bu bütçe ile önemli yeni 
projeler bağlatılıyor. Bu projelerden biri
si, sosyal adalet kavramına ülkeyi daha 
çok yaklaştırmak için, sağlık sigortasının 
karşılığı olarak konmuş fondur. 

ikinci getirdiğimiz fon, Türk vatan
daşlarını ihtiyarlık korkusundan kurtar
mak maksadıyla yaşlılara bağlanacak 
olan maaşla ilgilidir. Bunun için de bir 
fon ayrılmıştır. Bu fonlar yetmeyebilir; 
ama Meclisler, bu fonları yetecek halte 
getirme imkânlarına her zaman sahiptir
ler.» 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Büt
çeden ayrılan kaynak, fon değil. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — «Üçüncü getirdiğimiz bir 
diğer konu, barım sigortasıdır. 

Dördüncü fon, Doğu ve Güneydoğu 
bölgemizin kalkınması için planda, prog
ramda yer alan projelere ilaveten özel 
bir fondur. Fon, bütçe içi olabilir, fon, 
bütçe dışında kanunlarla kurulmuş olabi
lir; ama Önemli olan şudur : Niçin fona 
gerek duyulmaktadır? Ortada çözülmesi 
gereken acil bir durum var demektir, 
ekonominin bir ihtiyacı var demektir, top
lumun bir ihtiyacı var demektir. Bu ih
tiyacı halledebilmek için bir fona ihti
yaç var; ama bu fonu da doiğru ihdas ede-
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çeksiniz, bu fonla ilgili kanunu zama
nında ayıracaksınız. Bu fonu sadece kur
mak yetmiyor, bu fonun kaynaklarını bu
lacaksınız, akılcı bir şekilde bulacaksınız; 
yettiği kadar, yetmesi gerektiği kadar, ol
ması gerektiği kadar bulacaksınız, Ondan 
sonra da 'bu fonu işletecek ve toplumun 
acit ihtiyacını çözeceksiniz.» Tıpkı bizim 
yaptığımız gibi; Mesela Konut Fonu gi
bi, mesela Savunma Sanayiini Destekle
me Fonu gibi, diğer fonlar gibi... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Bütçe kötü mü Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
m ille t vekili eri; bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. Bütçe konuşulduğu zaman, 
genelde memleketin .genel ekonomik po
litikaları, hükümetin tutumu ve genel 
ekonomik konjonktür tartışılır. Hükümet 
edenler, yaptıkları politikaları, bütçelerini 
müdafaa ederler; ama muhalefet de onu 
her zaman tenkit eder. Şimdi biz, yaptı
ğımız bütçenin bu memleketin menfaat
leri için en uygun 'bütçe olduğunu ifade 
ve iddia ediyoruz ve bundan sonra da, 
'bugüne kadar uyguladığımız kararlı poli
tikalara aynı kararlılıkla devam edeceği
mizi ifade ediyoruz* 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; müsaade ederseniz, konuşmamın bu 
bölümünde konuşmacıların dile getirdik
leri bazı konulara çok hafif değinmek su
retiyle, açıklık getireyim. 

Sayın konuşmacılardan birisi, biraz 
önce örneklerini! verdiğim fonlardan bah
setmiş ve «Bu fonların bütçeden çıkar
tılmak suretiyle, denetiminin, Meclis de
netimi dışına çıkartıldığını» ifade etmiş-
'tiır. Ancak, sayın konuşmacı, herhalde bi
zim geçen dönem sonunda çıkarttığımız 
kanundan haberdar değil, yeni uygulama-
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ilardan haberdar değil. Çünkü, artık fon
lar Meclisin bilgisi ve denetimi altında iş
lem görmektedir. Bugün itibariyle fonlar
la ilgili bütün mevzuat... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Meclis hangisini denetledi? Sayın Bakan, 
yanlış bilgi vermeyim 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Göstermelik kanun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) -— Fonlarla ilgili bütün mev
zuat, her üyemizin elinde mevcuttur. Fon
larla ilgili olarak bütün rakamlar, bütün 
üyelerimizin elinde ımevcuttur. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Siz 
bile yeni öğrendiniz bunu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KÜRTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Devamla) Bir sayın konuşmacımız, yine 
burada «Şimdi, sekiz aylık bir bütçe ya
pıyoruz» dedi. Herhalde sayın konuşma
cımız, bu bütçenin sekiz aylık bir bütçe 
olmadığını; ama 1988 malî yılı bütçesi 
olduğunu ibmal etti; çünkü, belki karış
tırmış olabilir. Birkaç ay önce burada 
tartıştık yine; dört aylık, bir devlet 
gelirlerinin tahsili ve harcamalarla ilgili 
Yetki Kanunu çıkarmıştık. Zannederim 
sayın konuşmacı, onun 4 aylık bir büt
çe olduğunu, bunun da ona ilaveten bir 
8 aylık bütçe olduğunu zannetti. Aslın
da öyle değil, tartıştığımız bütçe, 1988 
malî yılı bütçesidir. 

Sayın konuşmacımız 1988 senesini 
tahlil etti, fevkalade güzel bir tahlildi, 
bütün kalbimle katılıyorum. Dedi ki, 
«1980 Türkiyesi sanayileşemez bir ülke 
durumuna gelmişti, enflasyon yüzde 60' 
tora çıkmıştı.» Herfıalde yüzlere çıktığı
nı söylemeyi kendisi pek istemedi. «Bor
cunu ödeyemez hale gelmişti, ekonomi 
kendisini taşıyamaz hale gelmişti.» Doğ-
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rudur; Türkiye, maalesef 1975'li yıllar
dan itibaren başlayarak, yavaş yavaş ça
resizliğe ve yavaş yavaş «dama» demeye 
gitmiştir. Bu yavaş yavaş gidiş, 1979 ve 
1980 yıllarında süratlenmiştir. Eğer o yıl
ları yaşamamış olsaydık, belki bugün 
başka konudan konuşur olurduk, belki 
bugünün Türkiyesinin problemleri çok 
farklı problemler olurdu. Sayın konuş
macıya bu bakımdan bütün kalbimle ka
tılıyorum. 

Efendim, sayın konuşmacı buyurdu
lar ki, «1980'den önce sanayileşme fev
kalade yüksekti, bu sanayileşme daha 
sonra durmuştur. Sizin ulaştığınız ihra
cat artışı 1980'den önce başlatılan sana
yi hamlesinin bir sonucudur.» Sayın ko
nuşmacıya 1980'den önce hiçbir sanayi 
yatırımı yapılmamıştır diye bir cevap 
vermek istemiyorum. Aksine, tam tersi
ne, 1980'den önce olsun, ne zaman olur
sa olsun bu memleket için yapılmış olan 
her hizmeti şükranla yâd ettiğimizi ifade 
etmek istiyorum. Allah onları yapanlar
dan razı olsun, eğer onlar o temelleri at-
masalardı, biz bugün o temeller üzerin
de dev eserleri gerçekleştiremezdik. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ama, «1980'den sonra sanayi ham
lesi durmuştur» demek de haksızlıktır. 

Çok değerli milletvekilleri, elimizde 
listeler var. Bu listelere bir bakmak, Tür
kiye'nin nereden gelip, nereye gittiğini 
pek güzel ifade eder. Elektriği geçiyo
rum; üstatlara bırakıyorum; çünkü, be
nim elimi yakarmış. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yakar, yakar... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Laubali olmayalım, ciddî devlet bütçesi 
görüşülüyor. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Şu deliyi bir zincire bağlayalım 
da bağırıp durmasın. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Seni bağlayacaklar seni. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Ama, eğer isterseniz size 
şöyle bir örnek vereyim : Türkiye'de 
1980 yılında 2 milyon 536 bin ton sıvı 
çelik üretilirken, 1987 yılında bu rakam; 
7 milyon 44 bin tona ulaşmış. Demek ki, 
Türkiye'de gelişen bir çelik endüstrisi 
var. Bu sadece İskenderun Demir - Çe
lik ve Karabük Demir - Çelik müesse
selerinin geliştirilmesi veya Ereğli'nin 
tevsiatıyla olmuyor. Türkiye'de'buna ila
veten birçok özel sektör demir - çelük 
sanayii kurulmuştur ve işte bunların da 
payı bunun arasında önemli bir miktar 
ifade etmektedir. Türkiye'de 1980 yılın
da 12 milyon 875 bin ton çimento üreti
lirken, bugün itibariyle Türkiye'de 21 
milyon 980 bin ton çimento üretilebilir 
hale gelinmiştir. Sanayimiz gelişmekte
dir. 

Değerli arkadaşlar, bir hususa dikkat
lerinizi çekmek istiyorum, bu sanayi ya
tırımları vesaire konusunda. Bakınız çok 
önemli bir şey. «Ben sanayi üzerinde ya
tırım yaptım, sanayi yatırımları gelişti» 
demek tabiî ki, övünülecek bir husustur. 
Mutlaka övünülecek bir husustur; ancak 
yatırımı nereye yapıyorsunuz, o önemli
dir. Yaptığınız yatırımı zamanında bitire
biliyor musunuz, o önemlidir.- Yatırım 
rekabet edebilir bir nitelikte yatırım mı
dır, teknoloji yeni midir, modern midir, 
bu önemlidir. 

Değerli arkadaşlar, sadece sizlere bir 
misal vereceğim, yakinen takip ettiğim 
bir konu olduğu için. Türkiye'de 1973 yı
lında Tokat Sigara Fabrikasına başlan
mış, daha sonra 1976 yılında Samsun -
Ballıca, Manisa - Akhisar, İzmir - Çiğli, 
Erzurum - Pasinler, Diyarbakır olmak 
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üzere aynı yıl 5 tane fabrikaya daha baş
lanmıştır. Bu fabrikalara zamanın para
sıyla, eğer 1987 yılma fiyatları çekersek, 
yaklaşık olarak Tokat'a 16,6; Samsun -
Ballıca'ya 62,9; Manisa - Akhisar'a 62,1; 
tzmir Çiiğli'ye 29,6; Erzurum - Pesinler'e 
8,5, Diyarbakır Fabrikasına 23 milyar 
para harcamışız. O günün fiyatlarına bak
tığımızda bunların en ucuzu Samsun Bal
lıca. en pahalısı 5,2 milyar. Tokat'ı söy
lemiyorum; bittiği için. Diğerleri, 4,6; 
1,7; 1,1; 1 milyar lira harcanmış 1976' 
dan sonra, o günün paralarıyla. Toprağa 
gömülen paralar bunlar. Bugün Tekel ta
rafından depo olarak kullanılıyor. Önü
müzdeki yıllarda, Allah kısmet ederse 
bu fabrikalarda sigara üretimi başlaya
cak. Şimdi, milyarları harcayacaksınız, 
fabrikaları yapacaksınız, etraflarını çevi
receksiniz, lojmanları, yemekhaneleri, bi
naları yapacaksınız, ondan sonra «para 
tükendi» diyeceksiniz, vazgeçeceksiniz. 

Erzurum'un Pasinlerilnde tütünün «t»' 
sini belki de sigara paketinin içinde gö
rebil diğiriiz halde, bir sigara fabrikasına 
'başlayacaksınız... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sattı
nız Erzurum'u, sattınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, çok sev
gili milletvekilleri; hakikaten temelleri 
atılmıştır, birçok baraja başlanmıştır, bir
çok fabrikaya başlanmıştır; ama, bunla
rın yapımı onlarca sene sürerse, eğer siz 
tesisleri bitirdiğinizde bu tesis zaten çok
tan demode olursa bununla nasıl övünür
sünüz siz; «ben tesisi yaptım» diye? Bu
nun örnekleri Türkiye'de çok; ama, bu
gün itibariyle dönemde başlanıp bitirilen 
termik santralların birkaç tanesini saya
yım isterseniz. (DYP sıralarından «say, 
say» sesleri) Bu konuyu ben üstatlara bı-
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rakıyorum ama, en azından doğal gazla 
çalışan termik santralları ve çevrim istas
yonunu söylemek mümkün; Trakya'da-
ki. En azından. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Başka, daha başka? İsim ver, isim. 
(DYP sıralarından «Başka?» sesleri) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çok efendim, çok fazla; 
başlanıp bitirilemeyenler. Dedik ya, üstat
lara bıraktık diye. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın miUetvekilleri, ha
tibin sözünü kesmeyin efendim. Lütfen 
sükûnetle dinleyin efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; şimdi, «ihracatımız artı
yor, ihracatın kompozisyonu değişiyor» 
dedik. Türkiye'de yapı değişiyor Türki
ye, biir tarım ülkesi olmaktan, sanayileş
miş bir ülke olma yolunda ilerliyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hangi adımla? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Mehter... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sanayileşmiş bir ülkenin 
de tabiî ki ihracatında sanayi ürünlerinin 
payı artıyor. Eskiden sadece önemli ih
raç ürünleri; pamuk, findik, tütün, üzüm 
iken, bugün artık bunların toplam ihra
cat içindeki payı önemli miktarda azal
mıştır. Sanayi ürünlerinin miktarı yüz
de 78 - 80'lere varmıştır diyoruz. Şimdi, 
bu kürsüden tenkit ediyoruz; «efendim, 
alacaksınız nohudu, poşetleyeceksiniz ve 
bunu sanayii mamulü olarak sayacaksınız» 
diyor değerli konuşmacılar. Ben de so
ruyorum : Eğer biz, International Stan
dard Of Industria'l Classificafion denilen 
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uluslararası standartlar klasifikasyonuna 
göre tarifleri yapılmış olan sanayi ürün
lerinden birisi, nohudu alıp, bugün itiba
riyle eleyip klasifiye ettikten ve sonra 
poşetleyip sattıktan sonra acaba kabahat 
mı işliyoruz? Acaba bunu poşetleyip sa
tanı mı, yoksa poşetlemesini dahi bece-
remeyip satamayanları mı tenkit etmek 
lazım? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ya maden var
dır, ya ziraî ürün vardır; ziraî ürünleri 
alırsınız, işlersiniz, bunlar sınaî ürün olur. 
Konserve, işlenmiş bîr tarım ürünüdür, 
ama konserve olduktan sonra artık, bu 
bira.? önce saydığım standartlara göre, 
klasifikasyona göre o bir sanayi ürünü 
olmuştur. Nohut da öyledir tabiî. 

Değerli milletvekilleri, varılan noktala
rı küçültmemek lazım; sırf tenkit etmiş 
olmak için. Büyüklerimizin dahi bazı yan
lış istikametlere eğitmemeleri, yönelmeme
leri lazım. Belki yapılan iş, sadece nohut 
paketine bakıp incelediğinizde küçük gö
rünebilir; ama, eğer Türkiye 2 milyar do
lardan 10 miiyar dolar limitlerine gelmiş, 
hatta bu limitleri aşmış ise, eğer Türkiye 
satabilme potansiyeline hâlâ sahipse ve 
eğer Türkiye cesaretle «2000'li yıllarda 
ben, ihracat hedefi olarak kendime 20 
milyar dolar seviyesini seçtim» diyorsa, 
bunun küçük gösterilecek bir yanı olma
mak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşme ile 
ilgili rakamlar verebilirim; ancak vakti
nizi almak istemiyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ver. ver... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çok değerli konuşmacı, 
sözlerine son verirken dedi ki, «Türkiye 
son yedi yılda nereye gelmiş? Darlık, kıt
lık olmadı; ama neyin karşılığında?» Bir 

de Durada bir konu var; şu yedi yıl me
selesini ben, bir türlü anlayamıyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Size göre beş yıl. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Diğer konuşmacılar da hep 
bunu söylüyorlar, «yedi yıldır yapama
dınız, edemediniz, şuraya getirdiniz, bu
na getirdiniz» diyerekten. 

Anavatan Partisi, 1983 yılının 6 Ka
sımında seçimleri kazandı, iktidar oldu. 
1980'den beri niçin bu politikalara bakı
yoruz, neden hepsini Anavatana mal edi
yoruz, ben anlayamadım. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ama, Sayın Başbakan, o zaman da Baş
bakan Yardımcısıydı. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başbakan o zaman 
görevliydi değil mi efendim? (SHP ve 
DYP sıralarından «Evet», sesleri) Evet. 

1980 yılında Türkiye bir çıkmaza gel
mişti; sayın konuşmacının ifade ettiği 
gibi, Sanayileşemiyordu, enflasyon yüz
de lOO'ler seviyesine varmıştı, ekonomi 
ker.di kendini taşıyamaz hale gelmişti; 
birilerini bulmak, bir bileni bulmak la
zımdı, bir bileni buldu getirdiler. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Şimdi, o bilen bir reçete sundu, o dev
rin siyasî iktidarı, siyasî sorumluları bu 
formülleri, reçeteleri beğendiler, uygula
maya. koydular. Şimdi, bir dakika... O 
devirde bir siyasî iktidar var mıydı, yok 
muydu? 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Ta
biî ki, vardı. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tabiî ki vardı, şüphesiz 
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vardı, saygı duyduğumuz bir iktidar var
dı; ama, şimdi bunun tartışmasını böyle 
getirip de, eğer işler kötüye gidiyorsa so
rumluluğu, o iktidarda olmayan; ama o 
iktidarın bir bilen diye getirdiğine yük
leyeceksiniz, eğer işler iyi gidiyor, tenkit
ler iyi ise, bütün mutlulukları, o günün 
iktidarına mal edeceksiniz; bu olmaz. Bir 
devirde ya iktidar vardır, ya yoktur; var
sa, o halde sorumluluk da o iktidarındır. 

Bu tartışmaya isterseniz bir son vere
lim. Demin dedim ya, her kim olursa ol
sun, her kimin sorumluluğu altında olur
sa olsun, bu memlekete hizmet verenler
den Allah razı olsun. 

Ben, sayın konuşmacıya bir şey sor
mak istiyorum : Acaba, sayın konuşma
cı şu suali sorarken, şöyle bir cevap mı 
almak istiyordu : Dedi ya hani, «ekono
mi kendi kendini taşıyamıyor, sanayile-
şemez hale geldik, ihracat yapamıyoruz, 
kredimiz azaldı, borç alamıyoruz» vesai
re. Neyin pahasına? Her şey var, darlık 
yok, kıtlık yok, kuyruklar yok, birbiriyle 
sırada yumruklaşan insanlar yok. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Yağ yok, mazot yok... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Allah'a çok şükür, her şe
yimiz var. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Vatandaşta para yok, para. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sizde var, millette yok. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Buna rağmen, acaba cevap 
olarak dese miydik, keşke biz, Türkiye'nin, 
dünyanın 109 ülkesi arasında 45 inci kre-
dibıilitesi olan bir ülke haline gelmesine göz 
yuınmasaydık; keşke biz, Türkiye'nin es-
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kiden sadece fındığı, pamuğu, üzümü, tü
tünü olan bir ülke değil; ama bugün iti
bariyle üç binden fazla mal satabilen, 
100'ün üzeriade ülke ile ilişkisi olan, dün
yadaki saygınlığını her geçen gün biraz 
daha hissettiren bir Türkiye olmasına en
gel mi olsaydık? Ben, sayın konuşmacı
nın bu cevapları beklediğini asla kabul 
etmiyorum. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Gırtlağa kadar borca girdiniz Sayın Ba
kan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Borç konusunu yeniden ge
tirmeyelim gündeme, çünkü borç konu
sunda hakikaten söylenecek çok sözler 
var. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; konuşmamın daha önce ifade etti
ğim bölümlerinde belirttiğim üzere, ülke
mizin problemleri aslında senelerden beri 
çok büyük farklılıklar göstermemektedir. 
Ülkemiz ne zaman ödemeler dengesi 
problemini hallettiyse, ne zaman döviz 
imkânlarını bollaştırdıysa, ülkemiz raha
ta ermiştir; ne zaman ödemeler dengesin* 
de problemler olmaya başlarsa, Türkiye-
mizde de başka boyuttaki problemler or
taya çıkmıştır. 

Şimdi ben sizlere - müsaade ederseniz 
sözlerime son vermeden önce- bazı hü
kümet programlarında dile getirilen, ama 
Allah'a çok şükür Anavatan Partisi İk
tidarı zamanında yapılan faaliyetleri ge
nelde bir arz etmek istiyorum. 

1975 yılı hükümet programında, ta
sarruflar konusunda aynen şöyle deniyor : 
«Tasarruf eğilimini artırıcı ve tasarrufla
rın üretici sektörlere yöneltilmesini sağ
layıcı, kâr ortaklığı esasını da içine alan, 
güvenilir bir sermaye piyasasının gelişti
rilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.» 
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Şimdi, sözkonusu hükümet programı
nın uygulama dönemi sonu olan 1977 yılı 
sonunda, millî tasarrufun gayri safî millî 
hâsılaya oranı yüzde 18, 1978 yılında yüz
de 15,9, 1979 yılında yüzde 16,2, 1980 
yılında ise yüzde 15,9. Bu rakam, 1986 
yılında, yani Anavatan Partisi iktidarının 
bir yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
yüzde 20'yi aşarak yüzde 23'ler seviyesi
ne ulaşmıştır. Bu seviye, 1987 yılında da 
sürdürülmüştür ve 1988 yılında da aynı 
başarılı uygulamanın süreceğine inanıyo
ruz. İşte bunun olabilmesinde, Hüküme
timizin reel faiz politikası ve diğer malî 
ve ekonomik uygulamaları vardır. İstan
bul Menkul Kıymetler Borsası açılmış
tır. Tasarrufun değerlendirilebilmesi ve 
mülkiyetin tabana yaygınlaştırılmasıyla il
gili çeşitli kanunlar çıkartılmıştır. 

1979 yılı hükümet programında, «Yur
dun bir köşesinde ne varsa, her köşesin
de de o olacaktır» denmiştir; bugün ise, 
dünyada ne varsa, yurdumuzun her köşe
sinde de o var. Nitekim, Türk sanayiinin 
ürettiği malların kalitesinin 4 yıl önce
sine göre büyük ölçüde arttığını gururla 
müşahede ediyoruz. Bu gelişme, uygula
nan politikaların sonucudur. Sadece, bi
raz önce arz ettiğim gibi, sanayi yatırım
ları yapmak önemli değildir; o yatırımla
rın zamanında bitirilmesi önemlidir, o ya
tırımlarda üretilen mamullerin rekabet 
edebilir, kalitesi yüksek ürünler olması 
lazımdır. Bugün - biraz önce söylediğim 
gibi - eğer Türkiye, 3 bin çeşitten fazla 
mal satabiliyorsa, ürettiği malların kali
tesi, dünya üretimi ile rekabet edebile
cek kalitededir de, o yüzden bu netice 
elde edilmiştir. 

Kambiyo rejiminden vazgeçilmiştir, 
döviz, suç aleti olmaktan çıkmıştır, ha
yal edilen serbest bölgeler, Hükümetimiz 
döneminde açılmıştır. 
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1975 yılı hükümet programında Tür
kiye'nin dış ticaret politikasında çok yön
lü ilişkilerin geliştirileceği, özellikle Orta
doğu, Asya, Afrika ülkeleriyle karşılıklı 
ticarî ve iktisadî ilişkilerin artırılmasına 
önem verileceği kaydedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin son 
üç yılda, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu 
dahil, yüzden fazla ülkeye yaptığı ihracat 
ve ihracat kalemlerinin büyük ölçüde çe
şitlenerek 3 bin adedi aşması, ihracatın 
bünyesindeki sınaî mamullerin oranının 
giderek artması ve işte milletçe övünme
mizi haklı kılacak olan bu sonuçlar, 1975 
hükümetinin programında da yer almış ve 
bizim zamanımızda gerçekleştirilmiş bir 
başka husustur. 

1975 yılı programında, «AET ile ara
mızda ekonomik işbirliğinin millî yarar
larımıza uygun bir biçimde yürütülmesi
ne çalışılacaktır» denilmiştir. AEFye ke
sin başvuru zamanımızda yapılmıştır. 
Portekiz ve İspanya ile anlaşmalar im
zalanmıştır, Yunanistan'la uyum anlaş
ması imzalanmıştır. Bu konularda yakın
da toplantılar devam edecektir. 

Birçok hükümet, Katma Değer Ver
gisine geçmeyi tahayyül etmiştir, prog
ramında söz vermiştir; ama, Katma Değer 
Vergisi uygulaması, 1985 yılında Hükü
metimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

1979 yılı hükümet programında, «Ula
şılmayan köy kalmayacaktır, her köye 
elektrik gidecektir» denilmiştir. Cumhuri
yet döneminde 1983 yılı sonuna kadar 
24 400 köye elektrik verilebilmesine kar
şılık, son 4 yılda 19 bin köy ve mezra
ya elektrik götürülmüş, elektriksiz köy 
kalmamıştır. Ayrıca, 1984 -1987 döne
minde 500 bin gecekondu ve imar affın
dan yararlanan yapıya elektrik verilmiş
tir. 
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İBRAHİM DEMÎR (Antalya) — Bir 
de telefonu söyle, onu da söyle, çok din
ledik. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Uzundere'de elektrik var mı Sayın Ba
kan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇ1N 
(Devamla) — Onu da «öyleyim, hay hay. 

1975 yılı hükümet programında, «Ula
şım. ve haberleşme sistemlerinin tesis ve 
geliştirilmesine hız verilmiştir» denilmiş
tir, '1983 yılında toplam telefon sayısı 
1 milyon 900 bin iken 1987 yılında bu 
rakam 4 milyon 800 bine çıkmıştır. Oto
matik telefon rakamlarını da siöyltydbili-
rim, başka .bilgiler de verebilirim; ama sı
kılıyorsunuz herhalde, onun için bu ko
nuyu burada bırakayım... 

CUMHUR KESKİN (Hakkari) — 
Sayın Bakan, bizim köyde elektrik var mı 
efendim?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE AUPTEMOÇİN 
(Devamla) — 'Burada bıraktım, rahatsız 
olmayın efendim; tamam... 

Sayın Başkan, 1975 hükümet progra
mında küçük sanayi sitelerinin geliştiri
leceği, küçük sanayide eğitim çalışmaları
na önem verileceği belirtilmiştir. Biliyor
sunuz Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanu
nu Yüce Meclisçe bizim dönemimizde ka
bul edilmiştir ve ilk uygulama yılında yüz 
bine yakın gence bu eğitim yaptırılmış, 
bunların eğitimi süresince de sigorta prim
leri devletçe ödenmiştir; sosyal bir uygu
lamadır. 

Bu örnekleri artırmak mümkündür. 
Hükümetimiz hayalci plan, yapılamaya
cak olan sözlere kendi programlarında 
yer vermemiştir. 1975 hükümet progra
mında, yurtlar konusu bir temenni ola
rak geçmiştir; ama dönemimizde 1983 yılı

na kadar olan yurt sayısı katlanmış, iki 
misline çıkarılmıştır. Televizyonla ilgili 
konular Öyledir, elektrik üretimiyle ilgili 
konular öyledir ve bütün konularda geliş
meler bu istikamettedir. 

Çok 'değerli milletvekilleri, sözlerime 
son vermeden önce müsaade ederseniz 
'bir konuya tekrar değineyim. Çok değerli 
bir konuşmacı kardeşimiz, sayın millet
vekilimiz Türkiye'de toplanamayan 8 - 9 
trilyon vergiden bahsetti. Toplanmış 9 tril
yon vergi var, 9 trilyon da toplanamamış 
vergi olsa, 1'8 trilyon yapar, bunu gayri 
safi millî hâsılaya bölerseniz 3 5'in üzerin
de rakamlar çıkar, bu rakamları Türkiye 
kaldıramaz; bu kadar hayalperest olma
mak lazımdır. Ben «Toplanamayan vergi 
yoktur» demiyorum, aksine her konuş
mamda Türkiye',de hâlâ toplanamayan 
vergi vardır ve biz büyük bir kararlılıkla 
bu toplanamayan vergileri toplayacağız, 
kayıtlara geçmeyen kazançları belgeleye
ceğiz, toplanmayan vergileri toplanır ha
le getirip namuslu insanımızla, esnafımız
la, sanatkârımızla,, tüccarımızla haksız re
kabet eden insanların bu rekabetine son 
vereceğiz diyorum; ama «Toplanamayan 
vergiler 9 trilyondur» demek yanlış... 

İBRAHİM DEMİİR ((Antalya) — Beş 
senedir töplayamadınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE AUPTEMOÇİN 
f(Devamla) — Gene, sayın konuşmacının 
«Bu 4 aylık bütçedir, bundan sonra '8 ay
lık bütçe yapılıyor» diye karıştırmasın
dan sonra, Devlet Gelirlerinin Tahsili ve 
'Harcamaların Yapılmasına Yetki Veren 
Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında 
yaptığı konuşmaya baktım, oradada en
teresan benzeri şeyler söylüyor ve diyor 
ki, «Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 
yüzde T5*ten yüzlde l'e indirilmiştir, Tür
kiye'de 19 trilyon kredi stoku vardır, bu-
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na göre 2,8 trilyon vergi alınması söz-
ikonusu olabilirdi.» Devam ediyor, «7 tril
yonluk menkul değer ihracı yapılmıştır, 
bunlardan yüzde 25 vergi alınması halin
de 1 trilyonluk gelir sağlanabilirdi. Mer
kez Bankası ve diğer 'bankalarda 9,6 mil
yar dolarlık döviz tevdiat hesabı vardır, 
bu hesaplardan da yüzde 25 vergi alınsa 
1 trilyon Vergi sağlanır.» Onun cevabını 
o zaman vermiştim, gene burada birta
kım kavram 'kargaşaları var. Aslında, 
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi oranı 
yüzde 3 iken' yüzde 5'e çıkarılmıştır. Ken
di aralarındaki işlemler için yüzde 1 uy
gulanmaktadır. 

'Tabiî, bu rakamı yüzde 25'e de çıkar
mak mümkündür; ama yüzde 25'e çıkart
tığımız zaman çok enteresan bir durum 
çıkıyor orta yere. Bir kere 'bu kadar bü
yük 'bir vergi konusu olduğundan acaba 
tasarrufların durumu ne olur, o tartışıla
bilir; (bir. 

ikincisi, aslında üstünde durduğumuz 
vergi; yani Banka ve Sigorta Muamele
leri Vergisinin matrahı, banka Ve sigorta 
şirketlerinin her ne şekiMe olursa olsun 
yapmış oldukları bütün muameleler, do
layısıyla kendi lehlerine her nam ile olur
sa olsun nakden veya hesaben aldıkları 
paralardır; matrah bu. Yani matrah, mev
duatta duran para değil, 'bankaların yap
tıkları muameleler matrah. O muamele
den siz kalkıp alacaksınız bunu. Bu ra
kamı böyle hesap ederseniz 2,8 trilyon 
rakamını bulmanız mümkün olamaz ta
biî. Orada bir yanlışlık var. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, size ayrılan 
sürenin 45 dakika olduğunu bildirdiler, 
bu süreniz dolmak üzere efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Dâvamla) — Toparlıyorum efendim, sağ 
olunuz. 
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Buna göre, verginin matrahını 19 tril
yon gösterip hesap yapmak mümkündür. 
Herhalde, eğer bunun yüzde 5'ini alır
sak ve ondan sonra da vergileri düşünür
sek, bu rakamın 1988 yılı için 400 milyar 
civarında olacağını siz kendiniz de hesap 
edeceksiniz. 

«Banka mevduatına daha yüksek ver
gi koymak lazımdır.» diyor sayın konuş
macı. Gene geçen konuşmamda dile getir
diğim bir hususu tekrar etmek istiyorum. 
Bugün Türkiye\Ie 3 milyonun altında ta
sarruf mevduatı olan hesap sayısı 
29 145 23 3'dür. Toplam hesap sayısı ise 
29 milyon 794 bindir. Yani, aradaki fark 
aşağı yukarı 600 bin civarındadır; bun
ların mevduatı 3 milyonun üzerindedir. 
Yani siz hedef olara'k, 3 milyondan az ta
sarrufu olan bir kesimi, 29 milyon 145 bin 
hesap sahibini daha ağır bir şekilde mi 
vergilendirmek istiyorsunuz? (ANAP sı
ralarından alkışlar) 'Niyetiniz bu mu? O 
halde sosyal adaletçi değilsiniz. Çünkü, 
düşük gelirli insanları çok ağır vergilen
dirmemek lazım geldiğini bizzat siz bura-
'da ifade ettiniz. 

Çok değerli milletvekilleri, sözlerime 
maalesef, biraz da üzülerek son vermek 
mecburiyetindeyim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ni
ye?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Çünkü, benim söyleyeceğim 
konular o kadar çok ki. Bakınız, partileri 
90'ar dakika dinledik; 3 saat etti. Günler
den beri hep dinliyoruz zaten; 4 Nisan
dan bu yana... Bizim, Hükümet olarak 
bunlara cevap verme hakkımız sadece 
1,5 saat. Onun da yarısı bana kalınca, ben 
Söylemek istediklerimi söyleyemeden ini
yorsam, tabiî ki, bunu pek mutlu yapıyo
rum denilemez. 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
O hakkınızı hep yazılı cevap vererek kul
landınız. 

MUSTAFA MURAT SöKMENOĞ-
LU (Hatay) — Her akşam televizyondası
nız, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; 1988 yılı genel ekonomi 
politikalarının temeli, iç kaynaklarımızı 
daha »büyük oranda harekete geçirmektir. 
Diğer 'bir deyişle, tüketim kısılıp tasarruf 
artırılacaktır. Tasarruf, her kesimde ola
caktır, olmak mecburiyetindedir. Hiç şüp
hesiz bu politikanın, devlet btüçesinin 
uygulanması, özel sektörün bilançoları ve 
aile 'bütçeleri üzerinde de etkileri olacak
tır; ama uygulanacak politikalar sonu
cunda, cebrî tasarruflar dediğimiz vergi
ler en az yüzde 67 artacak, gönüllü tasar
ruflara, bugüne kadar olduğu gibi, reel 
faiz uygulamasına devam edilecektir. 

1988 yılı, her yönüyle disiplinli bir yıl
dır. Bu disiplin anlayışını, kendi kıymeti 
içinde taşımaktadır. 1988 yılı sonunda 
ekonomimiz mutlaka sağlıklı bir yapıda 
ve daha iyi çalışır bir durumda olacaktır. 

Ekonomik disiplinin ifadesi, ekono
mide belirsiz, kararsız bir ortamın olma
masıdır. Hükümet, genel politikalar hak
kında net kararlarını açıklamış ve gerçek
çi hedeflerini ortaya koymuştur; üzerine 
düşeni yapacaktır; 1988 yılında kamu açı
ğının daha büyük olmamasına özen gös
terecektir. 

Özel sektör, Hükümetin karar ve he
defleriyle uyumlu stratejileri - hiç şüphe
siz - seçecektir. Serbest rekabete dayalı 
piyasa ekonomisinin gereği ve yararı za
ten budur. 

Geçtiğimiz yıllarda alman reform nite
liğindeki kararlarla yepyeni bir şekil ve-
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rijen ekonomik yapı içinde, özel sektör, 
darboğazları aşma, yepyeni çareler bul
ma gücüne ve 'sorumluluğuna sahiptir. 

'1988 yılında enflasyonun, yılbaşındaki 
hızla yükselen trendi ortalara doğru mut
laka duracak, eğri kırılacak ve enflasyon, 
makul seviyelere doğru çekilmeye başla
yacaktır. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Makul ne kadardır, onu 
sayı olarak söyleyebilir misiniz Sayın Ba
kan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
(Devamla) — 1988 yılı Temmuzundan iti
baren de memurumuza, ücretlimize, mut
laka enflasyona yenik düşmeyecek , bir 
seviyede ilave zamlar yapılacaktır. 

MEHMET TAH1R ŞAŞMAZ (Ela
zığ) — «Enflasyon artı yüzde 10» nerede 
kaildi? 

BAŞKAN — Süre doldu Sayın Ba
kan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
'AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇlN 
[(Devamla) — 1988 yılının genel ekono
mik polii'tlka'lları, hiç şüphesiz beş yıl
lık, on yıllık hedefleriımizfe uyumlu ve 
onların bir parçası olmak durumunda
dır. Uzun dönem, için somutlaştırılmış 
hedef, Avrupa topluluğuna kat ılımak

tır. Bunun da pratikteki ifadesi Batı ile 
ekonomik rekabet olduğuna göre, 1988 
yıliı 'da yılarca göstermemiz gereken 
performansın sadece bir dilimi olacak
tır. 

'Sayın ıBaşkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime son verirken, 1988 malî yılı 
bütçesinin, Türkiye'mize, Yüce Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diyor; 
gösıterdiğiıniz yakın alaka ve ilgiden do
layı Yüce Mecliise, herbirinize tek tek 
saygı ve şükran'larımı arz ediyorum. 
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(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, ajl-
kışlar) < 

Sağ olum. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, 'buyu

run 'efendim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; konuşmamın başında, Yüce 
[Meclisi en derin saygılarla seiamlliyorum. 
ı(ANAP sıralarından '«Bravo» sesleri1, al
kışlar) 

(Muhalefet •partileri sözcülerini dik
katle dinledik. Nazarı -dikkatimi celbe
den bir hususa değinmek işitiyorum; bu-
rada ımüzalketre lediılıen, 1988 bütçesidir. 
Tabiatıyla, bütçe (müzakere edilirken, 
hükümetin icraatıyla ilgili1 her türlü ko-, 
nuşma yapılır. 'Dikkatimi çeken nokta, 
hükümet icraatıyla bu konunun hesap
larını biz daha yakın zamanda 1987 se
çimleri münasebetiyle - aşağı yukarı -
meydanlarda, televizyonda, radyoda ve 
her türlü diğer 'imkânları kullanarak bü
tün partiler hesabımızı verdik. 

MEHMET ABDURREZZAK CEY
LAN (Siirt) — Siz kullandınız, biz de
ğil 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — O hesabı verdik ki, neticede, 
mil'Üet 1987 yılının 29 Kasımında geldi, 
kararını verdi ve bugünkü (Meclisin tab
losunu meydana getirdi. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; DYP 
sıralarından «Seçim hileleriyle» sesleri) 

İBRAHİİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yüzde 36, yüzde 36. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Konuşmaların çoğuna dikkat 
ettiım, 1987 seçimleri sırasında, o seçiım 
kampanyası sırasında yapılan konuşma
lardan hiç farklı değil. Bu konuşmalar
da enflasyon var; Anavatan Partisinin 

ışunu yaptığı, şunu yapamadığı her şeyi 
var; biz de kalktık teker teker ne yap
tıysak onu söyledik, milletin önünde im
tihana girdik, netice, tablo meydana çık
mıştır. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Gayet tabiî, devam etmek 
isterlerse, aynı müzakereleri tekrarı tek
rar yapmaktan da hiçbir zaman çekin
meyiz. 

Şimdi, müsaadenizle bizim esas üze
rinde durduğumuz, Türkiye'de büyük de
ğişiklik yapan bir iktidar olduğumuzdur. 
(ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı laf 
atmalar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bütçenin açış konuşmasında da 
çok açık bir surette ifade ettiğim gibi, 
Anavatan Partisi İktidarı bu memlekette 
çok köklü reformlar yapmıştır. Yaptığı 
işlerin başında, bu memleketin ödemeler 
dengesi denilen, yani sadece Cumhuriyet 
tarihinde değil, Osmanlı tarihinde de bir 
büyük problemini 'bu iktidar çözmüştür. 
Bunun ispatını da tekrar huzurunuzda ya
pacağım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Bakınız, buraya gelen bir sözcü arka
daşımız, 1975 -1980 dönemini aşağı yu
karı fevkalade güzel methetti. Bir parça 
bu rakamlar üzerinde durarak irdeleme 
yapalım. 

1975 yılında (1975 yılı iyi bir yıl) Tür
kiye'nin cari işlem açığı 1 milyar 648 mil
yon dolardır. Aynı yıl Türkiye'nin ihra
catı nedir? 1 milyar 401 milyon dolar, 
yani cari işlem açığı, ihracata mukayese 
ettiğiniz zaman, yüzde 117*dir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Petrol 
kaçaydı o zaman? 40 dolardı. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletveki
li, söz kesmeyiniz efendim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 12 dolar; iyi öğren. 

1976 yılında cari işlem açığı 2 milyar 
29 milyon dolar, Türkiye'nin ihracatı 1 
milyar 960 milyon dolar, yani nispet yüz
de 104. 1977 yılında cari işlem açığı 3 
milyar 140 milyon dolar, Türkiye'nin ih
racatı 1 milyar 753 milyon dolar, nispet 
yüzde 179. 

Bu rakamlar 1978 yılına geldiği za
man bir düşme gösteriyor. Cari işlem açı
ğı 1 milyar 268 milyon dolar, ihracat 2 
milyar 288 milyon dolar, nispet yüzde 
55. Sebebi nedir diye baktım, acaba da
ha "mı iyi idare edildi? Sebebi anlaşıldı : 
Yokluklar ve ithalat yapılamamış. îthalat 
rakamı yükselse bu açık daha fazla ola
cak. Bir evvelki senede de ithalatın ana 
sebepleri, biraz sonra geleceğimiz «DÇM» 
denilen, o zaman bulunmuş bir idare tar
zı. 

1979 yılında cari işlem açığı 1 milyar 
413 milyon dolar, ihracat 2 milyar 261 
milyon dolar, nispet yüzde 62. 

Şimdi 1980'e geliyoruz; ilk defa para 
bulunuyor, ithalat yapılıyor, yokluklar 
azaltılmaya başlanıyor. Cari işlem açığı 
ne kadar? 3 milyar 408 milyon dolar, ih
racat 2 milyar 910 milyon dolar; yani, 
cari işlem açığının ihracata nispeti yüzde 
117. 

1984 senesinde cari işlem açığı 1 mil-
\yar 407 milyon dolar, ihracat 7 milyar 

154 milyon dolar, nispet yüzde 19,7, yani 
yüzde 20'ye dönmüş. 

MEHMET ABDURREZAK CEY-
LAN (Siirt) — 1983'te nasıldı? 

FERİT BORA (Diyarbakır) — 1983'e 
gel. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1983'ü de vereyim. Cari işlem 
açığı 1 milyar 828 milyon dolar, ihracat 
5 milyar 728 milyon dolar, nispet yüzde 
32. 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Demek ki, sizden önce 
iyileşmeye başlamış. ' 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Zaten, uygulanan programı 
söylüyoruz. 

il 987 yılında cari işlem açığı 980 mil
yon dolar, ihracat 10 milyar 200 milyon 
dolar, nispet yüzde 9,6. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, aslında şu
na bakacaksınız. Bir memleketin borçlan
ma ihtiyacı cari işlem açığından çıkar, 
yani cari işlem açığınız varsa o kadar 
borçlanacaksınız. Ben 1975'ten 1980'e ka
dar bütün cari işlem açıklarını topladım; 
14 milyar 168 milyon dolardır. O devrede 
Türkiye'nin bütün ihracatı da 12 milyar 
573 milyon dolardır. 1981'den 1987'ye 
kadar, hepsini alırsak, bu devreye cari iş
lem açığı 9,5 milyar dolardır, ihracat 48 
milyar dolardır. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

Eğer kalkıp da 1975 -1980 dönemi da
ha iyidir deniliyorsa; 'bu rakamlar, o dö
nemin iyi olmadığını, o devrenin iyi ida
re edilmediğini gayet açık bir suretle gös
teriyor. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Aslında, bir şey daha söyleyeceğim : 
Bu borçlanmanın esası 1975 - 1980 yılları 
arasındadır. Türkiye'nin gücünün üzerin
de borçlanma yapılma mecburiyeti olmuş
tur ve bugün birçok sıkıntılarımızın teme
linde, o zaman yapılan borçlanmanın öde
meleri yatıyor. Halihazırda (1988'de) 7 
milyar dolarlık ödemeden bahsedildi; bu
nun anaparasının yüzde 60'ı 1983 yılın
dan evvel alınan borçlardır; onların tak
sitleri ödeniyor. Bu borçlar 1980 öncesi 
de yar. 1980 - 1983 arasında da var, onu 
da söylüyorum. (DYP sıralarından «Sen 
aldın, onları, kim aldı?» sesleri). 
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BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri sükûnetle dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir başka nokta daha var; çok 
güzel idare edildiği söylenen 1975 - 1980 
dönemine bakınız: Millî gelir; 1975'de 
millî gelirde artış nispeti yüzde 8'dir, bu 
iyi bir artış nispetidir. Sabit sermaye ya
tırımları, gayri safi millî hâsılanın yüzde 
21.5'idir, yüksek bir sabit sermaye yatırı
mı var; tasarruf yüzde 19.6'dır. 1976'da 
yine yüzde 7.9'luk bir gelişme hızı var, 
yüzde 24.6'lık yatırım var. Buna muka
bil, tasarruf yüzde 22.5'tir; fakat, bunlar 
1976'dan sonra geçici, yani bir nevi şi
şirilmiş, fazla ithalat yapılmış, DÇM'ler 
vesaire yollarla, birden bire o yıllarda 
bolluk gözükmüş; ama, 1977'ye geliyo
ruz; sabit sermaye yatırımı yüzde 25.9, 
buna mukabil tasarruf yüzde 20.4. De
mek ki, aradaki fark borçlanmayla ya
pılmış. Tabiî iş kötüye gidiyor, yatırım
lar 1978'de yüzde 22.6'ya düşüyor, tasar
ruflar ise yüzde 17'ye düşüyor. 1979 yı
lında yatırım yüzde 21 'e düşüyor, tasar
ruf yüzde 15.7'ye düşüyor. Türkiye artık 
tabiî daha evvelki borçlarını ödemeye ça
lışıyor, onu da yapamıyor; netice itiba
riyle hem tasarruf azalıyor, hem de ya
tırımlar azalmaya başlıyor. Nitekim, bu
nun millî gelirdeki tesirini de görüyoruz; 
millî gelirin artış hızı 7.9'dan, 1977'de 
3.9'a, 1978'de 2.9'a ve 1979'da eksi 0.4'e 
ve 1980'de de eksi 1.1'e geliyor. 1980 yılı 
başında veya 1980 yılında tasarruf oranı 
yüzde 16'dır. 1981 'de bu oranı... 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — Hangi bütçeyi görüşüyo
ruz: 1980 bütçesini mi görüşüyoruz? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Siz açtınız, cevap veriyoruz. 

1981 yılında bu tasarruf oranının 18.2' 
ye yükseldiğini, 1983 yılında da en son 
16.5'te kaldığını görüyoruz. 

1984 ile başlayan bizim dönemimizde; 
16.5 ile başlayan tasarruf oranı, her yıl 
artarak en son 1987'de yüzde 23.5'e gel
miştir. ilk defa Türkiye tasarruf ediyor, 
ciddi olarak tasarruf ediyor ve aynı za
manda da yatırımları da 16.5'ten başlı
yor, yüzde 23.5'e kadar yükseliyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

ARİF SAĞ (Ankara) — Aç olarak. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Burada bir konuya değinme
den geçemeyeceğim. Şu söz söyleniyor : 
«Türkiye'nin sanayileşmesini durdurdu
nuz.» Kesin olarak yalandır... Kesin ola
rak yalandır... ı(ANAP sıralarından alkış
lar). Biz, Türkiye'de akıllı sanayileşmeyi 
yapıyoruz. Sanayileşme dediğiniz zaman, 
sanayi mallarınız, birçok sosyalist ülkeler
de olduğu gibi, sadece kendi içinde satan 
mallar değil, dünyanın her tarafındaki 
başka ülkelerin mallarıyla rekabet eden 
mallar olmak mecburiyeti vardır. Türki
ye, bunu başarmıştır. Bizim dönemimiz
de, bunu başarmıştır... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hangi sanayiyle? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— Bugün, 8 milyar dolarlık sana
yi mamulü ihracatının çok önemli bir kıs
mı, Batı ülkelerine, Amerika'ya ve bir
çok başka ülkeye yapılmaktadır. (ANAP 
srıalarından alkışlar). 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Nohut ne zaman sanayi 
mamulü oldu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Rakamları incelediğiniz za

man, şöyle bir gerçekle de karşı karşıya 
kalıyorsunuz : Sanayinin, 1975 -1980 ara
sındaki yatırımları, - eğer 1987 yılı rakam -
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larını kullanırsanız - belki, 1984 -1987 
arasındaki rakamlardan yüksek; özellikle, 
tabiatıyla, kamu yatırımları o devrede da-
ıha yüksek; -sanayi sahasında, imalat sa
nayii sahasında - ama, şu suali sormak 
lazım : 1975 -1980 arasında, bu sanayi, 
ne üretmiş? Onu bir sorun... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sattıklarını. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ne ürettiğini söyleyeyim : Bü
tün, !İ975 - 1980 arasında, sanayinin yıl
lık ortalama artış hızı, yüzde 1,6'dır. 
(DYP sıralarından, «Yeni kuruluyor» ses
leri). Türkiye, ta cumhuriyetten beri sa
nayi kuruyor; bırakın onları. 

İkincisi, 1980 -1983 döneminde, ima
lat sanayiinin gelişme hızı, millî gelirde 
yüzde 7'dir. 1984-1987 arasında, yüzde 
9'dur. Son iki sene, yüzde 10'un üzerin
dedir. Bu nasıl oluyor? Yani, yeni sana
yi kurulmuyor da, sizin kurduklarınızla 
mı bunlar yapılıyor? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Evet. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Öyleyse, benim, size bir tav
siyem var... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — în-
Ikâr etme. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla). — Seçin aranızdan arkadaşları, 
hep beraber, Türkiye'deki sanayii gezme
ye davet ediyorum sizi. (ANAP sıraların
dan, «iBravo» sesleri, alkışlar). 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Varız! (DYP sıralarından, 
«varız, varız» sesleri). 

Sayın Başbakan, evvela bizimkileri ge
zelim, sonra sizinkileri gezeriz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Gezmeye lüzum yok, bir tanesinin ismi
ni söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 

Gezmek size yakışır; bize isim söyleyin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, bu

yurun siz konuşun... (DYP sıralarından 
gürültüler). 

Bir saniye, Sayın Başbakan... 
Sayın milletvekilleri, sabahtan, bu 

saate kadar görüşme yapıyoruz; muhte
lif hatipler konuştular ve Genel Kurul, 
Genel Kurul seviyesine uygun olarak, bu 
konuşmaları izledi. Şimdi, şu saatte, ne 
gibi değişiklikler oldu, nasıl bir durum 
ortaya çıktı ki, bazı arkadaşlarımız din-
leyemiyor? (ANAP sıralarından alkışlar). 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Çok güzel tespit ettiniz efendim; ko
nuşmacı değişti sadece. 

BAŞKAN — Bazı arkadaşlarımız, 
dinleyemiyor efendim. Onları dinlemeye 
davet ediyorum. Burası, serbest bir kürsü; 
o arkadaşlar, konuşulmasını istiyor ise, 
dinlemeyi öğrenmelidirler. (ANAP sıra
larından, «Bravo» sesleri). Dinlemeden, 
konuşma olmaz. Halbuki, hepimiz, ko
nuşmayı savunuyoruz efendim. Kendi fi
kirlerimizle ters düşmeyelim. Lütfen... 

Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Türkiye'de, tabiatıyla, ta 1950'li 
yıllarda bir âdet vardı: Sanayileşmeyen 
'bir ülkede, t>ir yerde, bir fabrika kurul
duğu zaman, büyük bayram olurdu; bu 
doğrudur ve gene çok iyi hatırlıyorum : 

' O zamanki iktidar, filanca yere bir fab
rika kurduğu zaman, radyolarda, gazete
lerde çok büyük mesele haline getirilir
di. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) _ Ve 
televizyonda (!..) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiatıyla, fabrikası olmayan, 
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sanayileşmeyen bir ülke için bunlar doğ
rudur. 1960'larda da öyle olmuştur, hatta 
1970'lerde de, 

Ben gene bir başka şeyi daha hatırlı
yorum. 1970'lerin sonuna doğru, petrol 
sıkıntımızın arttığı yıllarda, başta Enerji 
Bakanları olmak üzere ve sonunda Baş
bakanlara kadar, rafinerilere gelen tan
kerler takip edilirdi. Ben de çalıştığım 
için, bunu çok yakından hatırlıyorum. 
Acaba, rafinerinin filanca tankeri geliyor 
mu, zamanında gelecek mi diye beklenir
di; çünkü, Türkiye büyük çapta akarya
kıt sıkıntısı çekiyordu. Demek ki, o za
man Başbakanların işleri, tankerleri ta
kip etmekmiş; bugün biz bunları takip et
miyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar, 
DYP sıralarından gürültüler). 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Al
lah'tan kork, Allah'tan. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — O zamanki Başbakanlar 
fabrika açıyorlardı, siz benzin istasyonu 
açıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Başka bir şey daha söyleye* 
yim. Türkiye'de, eğer biz kurulmakta 
olan sanayileri -eskisi gibi- birer 'birer 
söyleyecek isek, söyleyebilecek kadar az 
sanayi var demektir, bunu artık söyleme
miz mümkün değildir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bir 
tane söyle. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onun için diyorum ki, hiç iti
raz etmeyiniz, geliniz heyet kurunuz, ben 
size sanayii gezdireyim; başka ülkeleri 
göreceğinize, gelin Türkiye'yi görün. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Sayın milletvekillerine, sayın gruplara 
başka bir teklifim daha var. Hiç çekin
meden söylüyorum, kimseden de bir çe-
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kindiğimiz yok. Helikopterle büyük şe
hirlerimizi, oralarda yapılan konut inşaat
larını, sanayi sitelerini, hepsini de göster
mek isteriz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Kırmızı kaldırımları... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hiç «İcraatın İçinden» progra
mı değil, sevinerek, gayet büyük bir fe
dakârlık içerisinde size bunları gösteririz. 
Yolları görürsünüz; neler yapılıyor... 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Vatandaş «Açız» diye bağırıyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onları da beraber gezeriz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Gezilmez; siz, aç vatandaşı gezemezsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakın bir arkadaşımız geçen 
gün bu kürsüde - galiba biraz evvel de 
söyledi- «özal halkın içine çıkamıyor» 
dedi. Her hafta cumaya gidiyorum, hal
kın içindeyim. I(ANA!P sıralarından alkış
lar, DYP sıralarından gürültüler). Her 
hafta cumaya gidiyorum, her tarafı gezi
yorum. Bana şikâyet eden de oluyor, şi
kâyet etmeyen de; ama şikâyet edenleri 
yazıyorlarmış, yazsınlar, ona da aldırmı
yorum. Bu meselelerde bizim kadar de
mokratik davranan hiçbir iktidar da yok
tur. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Hiç görmesek inanacağız Sayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bizim muhaliflerimiz tarafın
dan, bir konu, gayet tabiî, yanlış anlaşılı
yor; sanayileşme meselesi. Onun üzerinde 
biraz daha durmak istiyorum. 

Programımız çok açıktır. Aynen şunu 
söyledik : Biz 'bir karma ekonomi gütmü
yoruz. Belki bazı partiler karma ekonomi 
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sistemini götürüyorlardır; ama biz bir ser
best ekonomi götürüyoruz. Burada dev
letin rolü, esas itibariyle altyapıdır ve ni
tekim biz yatırımların ağırlığını, kamu 
sektörü yatırımlarının ağırlığını altyapıya 
çevirmişizdir ve bunda da büyük başa
rıya Ikavuşmuşuzdur. Bunda hiçbir şekil
de tereddüt yoktur ve şuna yürekten ina
nıyorum : Kamu sektörü, sanayi yatırı
mını, ticarî yatırımları iyi yapamaz. Bi
zim bugün tamamladığımız yatırımlar, 
daha çok, daha evvel başlamış, ama yıl
larca sürünmüş yatırımlardır. Bunların 
hepsini de biz tamamladık. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Cumhu
riyetin temelleri de o yatırımlar üzerinde 
yükseliyor Sayın Başbakan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bizim vazifemiz, altyapı yatı
rımlarını en iyi şekilde yaparak, memle
keti elektriksiz bırakmayarak, şehirleri 
susuz bırakmayarak, sanayii susuz bırak
mayarak; bu şekilde sanayinin gelişmesi
ne, yani özel teşebbüs sanayiinin gelişme
sine, ferdin çalışmasına imkân sağlamak
tır. Bizim politikamız budur ve bunda da 
başarılı olduğumuz için eğer tenkit edilj-
yorsak, bundan büyük mutluluk duyarız. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Zam
lardan bir daha bahsetseniz... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir rakam daha vereceğim : 
1976 - 1980 yılları arasında yapılan sa
nayi yatırımlarıyla, sanayinin marjinal 
yatırım hâsıla nispetini bulunuz; yani, ne 
yatırıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Soruldu; 
söyleyeyim: 1976 -1980 yılları arasında 
36,5 yatırmışlardır, 1 almışlardır. Yani 
36,5'e karşı 1. 1981-1983 yılları arasın
da gene imalat sanayiinde 4,6 yatırmışlar 
1 almışlardır. Bizim dönemimizde ise 2,7 
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yatırmışız ve 1 almışızdır. İşte büyük eko
nomi burada. (ANAP sıralarından alkış
lar). Yoksa, yatırın yatırabildiğiniz ka
dar. Bir hâsıla çıkmadıktan sonra mem
leket kaybeder bundan... (ANAP sırala
rından «Onların aklı bu hesaplara ermez 
Sayın Başbakan» sesleri, DYP sıraların
dan gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, bir konu üze
rinde daha durmak istiyorum... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sağlık mı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gene, sözcülerimizden birisi, 
«Vergi alınız» dedi. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Onlar, sizin sözcüleriniz 
değil, muhalefetin Sözcüleri... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, bir sözcü; bir sözcü ar
kadaşımız... 

Herhalde bir taraftan da, vergi koyar
ken itiraz etmemeleri lazım; yani ver
giyi koyduğumuz zaman, buna itiraz et
memeleri lazım; ama yeri geldiği zaman... 
(DYP sıralarından «Kazanandan alın» 
sesleri). 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Gücü olandan alın, gücü olandan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye'nin 1970'den 1980'e 
kadar gelen bir dönemi vardır. Bu sözü 
söyleyen arkadaşım da çok iyi hatırlar
lar; o devrede bir tek 1970 yılında Fi
nansman Kanunu çıkarılmıştır, ondan 
başlka hiçbir vergi kanunu çıkarılamamış
tır. Anavatan İktidarı ki, hiç çekinmeden 
Katma Değer Vergisini getirmiştir; bir
çok vergi kanunlarını en iyi şekilde tan
zim etmiştir ve en son da akaryakıtta Tü
ketim Vergisini artırmıştır. Şimdi siz, na
sıl oluyor da bizi bununla mukayese edi
yorsunuz? Ben de size aynı şeyi tavsiye 
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ederim. İktidara geleceğiniz yok, ama in
şallah gelebildiğiniz takdirde, vergi alma
yı ve bu söylediklerinizi size hatırlatırız. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen 
de inanmışsın !ki biz iktidara geleceğiz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Türkiye, 1970'li yıllardan beri bir 
enflasyonist baskı içerisindedir. Şimdi siz
lere rakamları bir kere okumak istiyo
rum. Bunlar, gayri safi millî hâsıla def-
latörleridir. Yani siz «Şu endeks, bu en
deks» demeyesiniz diye, gayri safi millî 
hâsıla deflatörlerini okuyacağım: 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

11,8 
18,2 
16,4 
22,1 
28,3 
16,1 
16,8 
24,4 
43,7 
71,1 
103,8 
42 
27,6 
28 
50,2 
43,9 
30,6 
33,2 

Rakamlar bunlar, bu rakamların gös
terdiği bir gerçek var. O da, 1970'ten beri 
Türkiye bir enflasyonist devre içerisinde
dir. Bu doğrudur ve bunun en sıkıntılı 
dönemi 1977, 1978, 1979, 1980 senelerin
de yaşanmıştır. Enflasyon hem yukarıya 
çıkmıştır, hem ödemeler dengesi çok bü
yük açık vermiş, cari işlem açığı çok bü
yümüş; dışarıdan borç alamaz hale gel
mişiz, her taraftan yardım istemişiz; bu 
da doğrudur. 
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MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Onları 1980'de hallettik. 
(ANAP sıralarından «Sus» sesleri). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ve netice itibariyle o borçları 
da biriktirerek bugünkü güne kadar gel-
mişizdir. 

Şimdi, şurasını hemen ifade edeyim: 
Türkiye'nin - bir kere herkes çok yakın
dan bilmeli ki - ödemeler dengesi diye bir 
problemi yoktur. (SHP ve DYP sıraların
dan «Maşallah» sesleri). Evet, ödemeler 
dengesi diye bir problemi yoktur. Bu se
ne inşallah ihracatımız 13 milyar doları 
bulacak. Yazın bunu. (ANAP sıraların
dan alkışlar). Söyleyeyim; halihazırda 3 
aylık ihracat rakamı, daha tam çıkmadı, 
geçici rakamla söylüyorum, 3 aylık ihra
cat ra'kamımız 1980'in bütününe neredey
se eşittir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Milletin karnı aç. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — 800 
milyon dolar Irak'a, karşılıksız... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, müsaadenizle burada 
Sayın Baykal'ın bir sözüne de cevap ver
mek istiyorum. Diyor ki, «Irak'a ihracat 
yaptınız, onun karşılığı gelmedi, hesabın 
içinde olmaması lazım». Şimdi hemen so
rayım : Almanya bir sürü kredili ihracat 
yapar. Acaba ödemeler dengesinin içinde 
olmaz mı o? Siz öyle mi biliyorsunuz bu
nu? Sizi sınıfta bırakırlar, sınıfta bırakır
lar. (ANAP sıralarından alkışlar). 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Her 
gün aynı şeyleri dinliyoruz. 

BAŞ/BAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1970-1980 arasındaki Türki
ye'nin meseleleri yapısal meselelerdir; 
çünkü, Türkiye o devirde ihracatının 
bünyesini değiştirememiştir. Türkiye'nin 
ihracatı, 1970 -1980 arasına bakın, yüz-
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de 25 ila yüzde 35 arasında sanayi malı 
ihracatıdır; ama 1980-1987 arasına ba
karsanız, Türkiye'nin sanayi malı ihra
catı yüzde 80'lere gelmiştir. Hem ihracat 
rakamları büyümüş, hem de bunun içeri
sinde, özellikle sanayi malları ihracatı ra
kamları artmıştır. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 
Hayalîdir onlar hayalî. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî, bütün bunların hepsi 
büyük bir değişikliği ifade ediyor. Esas, 
Türkiye'nin meselesini çözme noktası bu
rasıdır. 

Bakınız, açık ifade ediyorum. Üç çeşit 
ülke var: Tarım ülkeleri, hammadde ül
keleri, bir de sanayi ülkeleri. Bütün dün
yanın çarkları sanayi ülkeleri lehine çalı
şıyor, onu herkes biliyor. Onun için, Tür
kiye en süratli şekilde sanayileşmek mec
buriyetindedir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Usta da öyle söylüyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sanayileşme; ama akıllıca sa
nayileşme; rasgele, sosyalist ülkeler misali 
sanayileşme değil, akıllıca sanayileşme. 
Biz bunu başardık. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne
dir o? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— 13 milyar dolara, ihracata gel-
idiği zaman, hatta şunu söyleyeceğim : 
1988 yılı imalat sanayii ihracatı, mesela 
1978 yılı bütün sanayi gayri safi millî hâ
sılasına neredeyse eşittir. Buna ne buyu
ruyorsunuz? Evet, gayri safi millî hâsıla
sına eşittir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Atma 
Recep!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yani o zaman yaptığınız bü
tün üretimden fazlasını bugün Türkiye dı-

— 8* 

sarıya ihraç etmektedir. (ANAP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

«Türkiye'de bu enflasyonun sebebi 
medir?» diye araştindığınız zaman; açık 
ıkonuşallım, bütçe açıkları; herkes söyle
yecek;'kalktı burada, konuşmacılar da 
söyledi. Gayet tabiî, bütçe açıklan niye 
olur? Ya fazla yatırım yaparsınız ya faz
la masrafınız olur, gelirimiz de buna dlenlfe 
gelmez. İki : Fazla borçlanmış olursunuz, 
o borçları ödemek için de problemimiz 
olur. Bir de, yaptığınız yatırumlar eğer 
memıa vermezse, toprak altında kalırsa; 
işte enflasyonun bir önemli sebebi de bu
dur. 

Benim, Elbistan Santralımı anlatma-
ımın sebebi, filancamın failamcanım kötü 
icraat yaptığımı göstermek İçin değil, sa-
dboe bir misal olarak söyledim, dedim 
ki .• Yatırımlar, uzun süre sürımemelidir. 
Bakımız, misalleri var : 1974 veya 1975 
yılı; tahmin ederim, yatırım kararımın 
1973-1972'de verilmiş olması Hazum, da-, 
ha evvelki çalışmalarda veri.'ımiş olması 
Hazım; temeli 1975rte atılmış olabilir, onu 
bilmiyorum'; ama Planlama Teşkilatıma 
şunu sordum : 1987 fiyatlarıyla bu sant
ral kaça mal olmuştur? Bu hesabı bana 
getirdiler; 3,1 trilyona mali olmuş. Ondan 
sonra madene baktık, madene ne kadar 
yatırım yapılmış? 2,045; yani 2,1 trilyon 
da ona yatırım yapılmış. Yekûnu, aşağı 
yukarı 5,2 trilyon. Mukayeseyi yaptım, 
dedim ki : 1 3i60 megavat, aslımda 6 mil
yar kilovat/saati de geçmez. Burada ifade 
ettiler, 3 milyar kilovat/saat üretmiş. 
Çünkü, linyit santralıları, hakikaten yük
sek çalışan santralar değildir. 6 ımıiîyar 
kilovat/saat ürettiğimi farz ettim, '65 lira 
ortalama satış fiyatıyla da hepsimi katma 
değer olarak kabul ettim; 400 milyar li-' 
ra eder; bölün 5 trilyon 200 milyara, 
aşağı yukarı, 12 yatırır, 1 alırsınız. 
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Ambarlı Santralı : Yeni yapılıyor, ge
çen sene temdi atıldı, ağustosta inşallah -
birinci ünitesini devreye koyacağız. 1987 
fiyatlarıyla 400 milyar liradır; 1 357 me
gavattır ve 10 milyar kilovat/saat istihsal 
edebilir. 65 tonun 25 lirasını da gaz pa
rası olarak çıkıyorum, 40 lira; çarpın 
10 milyarla, 400 milyar lira eder; 1 yatı-
rıyorsıınuz, 1 alıyorsunuz. 

'Bu mukayeseyi onun için verdim. 
Muhakkak iyi yatırımlar yapmaık mec
buriyetindeyiz, bir bu. İkincisi de, bir 
yatırımın ondört sene, onbeş sene sür
memesi Hazım; o sürdüğü takdirde, yerin 
altında para kalıyor, karşılığında bir şey 
üretilmiyor demektir. Onun için, seçtiği
miz bütün projelerin çoık iyi olması la
zım. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Beş 
senede Ikaç proje bitirdiniz? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN ((Siirt) — Hiç bitirmediniz ki. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((De
vamla) — Allah'a çok şükür, bizim zama
nımızda hiçbir proje yarım kalmayacaktır. 
Bakınız, şu anda 76 tane baraj inşa ha
lindedir ve bu barajların bütün dolgu ha
cimlerinin miktarı nedir, size söyleyeyim : 
250 milyon metremikâp. Kolay değildir. 
Devlet Su İşlerinin bütçesini biz, 350-400 
milyardan aidılk, bugün 1 trilyon 600-700 
milyara, gelmiştir bütçe ve fonlarla be
raber. Atatürk Barajına, sadece, yılda 
300 milyar lira harcıyoruz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Urfa Tüneline?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Urfa Tüneline de para harcı
yoruz, 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Dic
le Barajına?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bütün bu projelerin hepsi bi
zim zamanımızda başladı ve inşallah bi-
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zim zamanımızda da bitecek. (ANAP sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sa
yın Başbakan, son cümleye siz de inanmı
yorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, değerli 
milletvökillleri; bakınız, 5,2 trilyonla ne 
yapılır, bir, de onu söyleyeyim : Eğer 
doğru seçim yapsaydık, Karaıkaya Bara
jını yapardık, Atatürk Barajını yapardık, 
Urfa Tümellerini yapardık, danasını söy
leyeyim '870 bin hektar da Urfa ile Mar
din arasındaki bütün sulamaları yapar
dık. Rakam bu kadardır. (ANAP sırala
rından alkışlar) 1987 fiyatları ile yine. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Dic
le Barajından bir haber var mı Sayın 
Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, 1970 - 1980 arasında, hakika
ten Türkiye birçok problemlerden geçmiş
tir. Siyasî 'istikrarsızlıklar olmuş, koalis1-. 
yonllar olmuş, bunun acılarını da biz kıs
men 1980'de ödemekteyiz, bu doğrudur. 
Rehabilitasyon yılları 1980 - 1984 arası
dır. 1984'den itibaren Türkiye'nin kal
kınma hızı yerine gelmiştir. Evvelki sene 
yüzde 8.1 geçen sene yüzde 7.4'tür. Yine 
bugün huzurunuzda söylüyorum, gerçi 
1988 programı yüzde 5 olarak tahmin 
edilmiştir, hesap edilmiştir; amıa gerek zi
rai istihsalin daha fazla olması ve bir de 
birçok ekonomik projenin devreye girmiş 
ollması, süratle devreye girmiş olması, 
ben tahmin ediyorum, 1988'in kalkınma 
hızı da bu tahminlerimizin üzerine çıka
caktır. Nitekim, ilk üç ay elektrik ener
jisi kullanımı, yani üretim: artışı, -üretim, 
aşağı yukarı tüketim demektir; çünkü 
elektrik enerjisi depolanamaz- bir evvel
ki seneden daha fazla; yüzde 13.3 art-
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maktadır. Bunun bir tek izah yolu var, 
demek ki bütün söylenene rağmen, bü
yük bir sanayi gelişmesi vardır ve bu sa
nayi gelişmesi de elektrik enerjisi kullanı
yor. Yoksa elektrik enerjisini -bir vakitler 
söylendiği gibi- toprağa vermek müm
kün değildir. 

ıMuhterem milletvekilleri, tabiî birçok 
konular var. Bu konular burada bahsedil
medi; bir tek üzerinde durulan, enflas
yon konusudur, onu da anlatmaya ça
lıştım. 1970 - 1980 arasındaki enflasyon 
Türkiye için yapısal bir enflasyondur. 
O enflasyon 1980-1983 arasında başla-
yan ve özelikle 1984ten sonra hızlanan 
büyük bir yapı değişikliği dile yeni bir 
veçheye bürünmüştür, doğrudur; ama 
şunu huzurunuzda açıklıkla ifade ©diyo
rum; birçok problemi olan Türkiye'min, 
bu söylediğim transformasyona, ihtiyacı 
fazla idi; yani memleketimiz1!; sanayi ül
keleri arasına atlatmak, sanayi mamulü 
lihraç eden* ülke haline getirmek mecbu
riyetimiz vardı. Bunun için fedakârlıktan 
Ikaçmaımazdık; ezilen ülkelerden olmamak 
istiyorsak, bunu yapmak mecburiyetin
deydik. Bunun için vergi almamız lazım
sa vergi alırız, bunun için, tasarrufları: 
artırmak için de kanun çıkarmak icap 
©derse onu da yaparız; çünkü, biz gele-
oeği düşünüyoruz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
(Kendi geleceğinizi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz Türkiye'nin geleceğini dü
şünüyoruz. Biz, günümüzü gün eden po
litikacı asıla değiliz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Dikkat ederseniz, Türkiye'de ilk de
fa 1986 ve 1987 .senelerinde işsizlik aşa
ğı doğru gitmiştir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ya
lan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Açın plan kitabını bakın. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Kül
liyen yalan! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Vaktiyle inandığınız plan kita
bına şimdi de inanmanızı tavsiye ederim; 
çünkü, işsizlik artarken o vakit planı 
bize' gösteriyordunuz; Peki aynı plan 
şimdi azaldığını gösteriyorsa, niçin aksi
ni söylüyorsunuz? 

MEHMET ABDURRBZAIK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başbakan, 1983'teki 
enflasyon oranı için ne diyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, mütead
dit defalar söz kestiniz. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, ben hatır
latıyorum, 1983'tekıi enflasyonu söyleme
di. 

BAŞKAN — Beni başka bir uygula
maya mecbur kılmayınız efendim,. Lüt
fen, sayın milletvekilleri, hatibi dinleye
lim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye, 19'8'4'ten bu tarafa 
demin de İfade ettiğim gibi, çok büyük 
bir transformasyon yapmıştır, bir yapı 
değişikliğinin üzerinde bir transformas
yon yapmıştır. 

DMat ediniz, her sahada reform var
dır, her sahada değişiklik yapılmıştır. 
önün için, sayın gruplardan da ricam 
şudur : İstedikleri arkadaşları .seçsinler, 
biz Hükümet olarak hazırız Türkiye'nin 
birçok yerini göstermeye, yapılan işleri 
anlatmaya; hiç, icraatın içinden gibi prog
ramlar değil, özel programlar yapmaya 
da hazır olduğumuzu ifade ettim. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Gelin televizyonda tartışalım'. 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan, süre 
tamamlanmıştır efendimi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bağlıyorum. 

'Değerli milletvekilleri, gayet tabiî önü
müzde önemli yılliar var. Anavatan İkti
darı olarak söylediğimiz sözleri gayet iyi 
hatırlıyorum; hiçbirini de unutmuş deği
liz. Verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine 
getirdik, yerine getiremediğimiz bir tek 
şey enflasyonda verdiğimiz taahhüttür; 
ama dikkat ediniz, benim 1987 seçimle
rimde verdiğim sözü hatırlayınız : Söy
lediğim söz şudur : Biz enflasyonu 1992' 
de makul seviyeye indireceğiz sözünü 
verdim. (SHP ve DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışliari) 

Çok teşekkür edenim. 
İBRAHİM GÜRDAL ^İsparta) — 

Makul! seviye yüzde 701er mi Sayım Baş
bakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gayet tabiî, söylemek istedi
ğim şudur... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Yine başka bahara kal
dı. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 2002 
yıkna da diyebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, 
'lütfen efendim... Sayım milletvekilleri, 
lütfen efendim... Lütfen.., Hatibi dinde
ydim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De-
vamllia) — Değerli milletvekilleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, gerekli bütün 
tedbirleri almıştır. Enflasyonun da önü
müzdeki aylarda ve yılarda, bizim yaptı
ğımız program çerçevesinde, indiğini gö
receksiniz; gördüğünüz zaman da, bil
mem, bakalım ne sebep bulacaksınız. Ta
biî, muhalefet her zaman bazı sebepler 
bulabilir, ona da bir şey demiyorum. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Alkışlarız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De-
vamila) — Fakat, şunu bilhassa belirtmek 
istiyorum : Biz verdiğimiz her sözü yerine 
getiririz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. 

Son olarak bir noktayı daha açıkla
yayım : Sayın Deniz Bayfcal burada açık 
olarak sordu : Vuralhan'la ilgili konu; 
kendisinin de sözleri arasımda ifade et
tiği gibi, bana da ikaz edildi. «Hukukî 
olarak böyle yapmaman lazım, başka tür
lü yapman lazım» diye. Ben de onun 
üzerine müfettişlere meseleyi havale et
tim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Tek
rar mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir dakika... 

Dışişleri Bakanlığı müfettişleri mese
le hakkında soruşturma açmışlardır. Ben 
de bize verilen raporu, müfettişlere her
hangi bir şekilde tesir etmemek içim, açık
latmıyorum. Şimdi anladınız herhalde, ni
çin olduğunu? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Başta yapmadınız. Rapor olumlu ollsaydı 
öyle yapmayacaktınız Sayın Başbakan? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Rapor kötü ise Türkiye'min günahı ne? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Öy
leyse niye açıklamıyorsunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, raporda o manada 
herhangi birşey olsa herhalde biz tutma
yız; o kadar! 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Başbakan, «Hayırlı, uğurlu olsun» deme
di, demek ki bütçe hayırlı değil. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Sayın Deniz Baytkıal tarafından bize bir 
taitep aiaştt;. Kendileri, «Sayın Başbakan, 
Irak'a yapılan ihracatla ilgili olarak söz
lerimi yanlış 'aktarmıştır, açıklama yap-
ımiama izin vermenizi saygılarla takdirle
rinize sunarım» diyor. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Bir dakika efendim... 
İSayın 'Baykall, sizim Irak'a yapılan ih

racâtla lillıgiM olan sözlerinizi havi tutanak 
ile Sayın Başbakanın sözlerini muhtevi 
tutanağı tetkik ettikten sonra, gerekiyor
sa, bir yanlış anlama var ise, söz verece
ğim efendim; aksi takdirde vermeyece
ğim efendim. 

İSayın milletvekilleri, şahısları adına 
söz alan1 üyelere söz vereceğim. 

Liehinde olmak üzere, Sayın Mustafa 
Şahin; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Süreniz 20 dakika efendim. 
IMUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — Te

şekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

1988 Yılı Bütçesinin' tümü üzerinde şah
sım adına söz alarak huzurlarınızdayım, 
Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok değerli milletvekilleri, pek tabiî 
ki, bugünkü oldukça popüler konuşma-
'lar sonunda, sayın grup başfcanvekilleri-
nin, sayın liderin, Sayın Bakanımızın ve 
Sayın Başbakanımızın konuşmasından 
sonra, elbette ki bu konuşma fazla sem
patik olmayacaktır. Kaldı ki, oldukça 
da yoruldunuz; aıma, bir milletvekili ola
rak düşüncelerimi ifade etmekten de çe
kinmeyeceğim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Muhterem milletvekilleri, gerçekten, 
Türkiye'de hızlı bir kalkınmanın' varlığı
nı artık herkes görmektedir. Türkiye, 
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güçlenmiş, itibarlanmış, dünya ülkeleri 
içerisinde hatırı sayılır bir ülke durumu
na gelmiştir. Neden bu daha önceleri bi
linmiyordu? Neden daha önceleri bu ül
ke böyle değildi? 

Bunun tek sebebi vardır aırkadlaşilar : 
Geçmişte, bütün dünya ülkeleri, gelişmiş 
ülkeler enflasyon-deflasyon dengesini kur
masını bilir iken, maalesef, ülkemizde bu
nu bilememenin, bunun kuralarını ve 
sistemlerini uygulayamamanın sonucu, 
biz, 1980'lere, 12 Eylüllere gelmişizdir. 
Eğer biz de, ekonominin kurallarını bil
miş olsaydık, onu uygulayiabilseydiik 12 
Eylülleri yaşamayacaktık. 

Bakınız, 12 Eylüllerle birlikte, ülke
mizde ekonomi, enflasyon, ihracat gibi 
sözcükler Sayın Özâlla birilikte gelmiş 
ve bugün bunu samimiyetle ifade etmek 
lazımdır kî, bundan öncesi bu kelimeleri 
telaffuz ©den çok az insan vardı; lama 
bugün artık bir Türk köylüsü dahi eko
nomiden, enflasyondan bahsetmekte ve 
soru sormaktadır; bu, ülkenin gelişme
sinin bir ifadesidir... 

BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, lüt
fen hatibi dinleyelim efendim. 

MUSTAFA ŞAHİN ^Devamla) — 
Muhterem arkadaşliar, ben de ülke mese
lelerine milletvekilliğim öncesindb merak
lıydım, takip ediyordum, elime bir vesi
ka gsçti, ifade etmek istiyorum. Bu vesi
ka 28 Ara-hk 1978 tarihli Mlliyet Gaze
tesinden, Yazar Hasan ıPulur. O günler
de, bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet 
partisi iktidara veryansın ediyor, iktidar 
milletvekillerinden birisi dayanamıyor o 
günün bakanına geliyor, soruyor; diyor 
ki, bak görüyorsunuz Türkiye yanmış, 
bitmiş, 3'ok olmuş, nedir bizim1 durumu
muz? O günün bakanı kendiı eli yazısıyla 
oturduğu masadan yazıyor; ne diyor bi
liyor musunuz arkadaşlar : «227 bankaya 
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borçluyuz. Şu anda ödenmesi lazım gelen 
yaklaşık olarak, toplam 3 milyar dolar 
borcumuz var, '58 ülkeden 1976 ve 1970 
yıMannda mail satın alınışız, borcumuzu 
ödeyememişiz. Bangladeş'ten Uruguay'a 
kadar hertkese borcumuz var ve şu anda 
98 003 ihracatçıya l 706 000 000 milyon 
dolar borcumuz var» diyor. Sayın ımi'Het-
vekiılli inanamıyor ve bakana «98 000 
mi?» diye soruyor «Evet; 98 000 'ihra
catçıya borcumuz var» diyor bakan. 

Muhterem arkadaşlar, o gün 70 sente 
muhtaç olan ülkemizin bugün neyi var 
biliyor musunuz? Sadece yakın ülkeler
den 2,5 milyar dolar alacağımız var. İş
te, bir yanda o durum, bir yanda bu du
rum... 

Bu, işbiliriiiğin, ekonomi bilirliğin bir 
ifadesidir muhterem' arkadaşlar. Eğer biz, 
ihracat yapabiliyor, ülkeye para getire-
biliyorsak, ülkenin meselelerini çözeriz; 
aksi halde bunu hayal olarak düşünebili
niz. 

İşte, Anavatan İktidarı, cebine dışarı
dan ilave para almıştır, ihracatla almış
tır, ekonominin kuralarını uygulayarak 
almıştır ve bunu dışa açılarak temin et
miştir. 

'Muhterem arkadaşlarım, .gerçekten, 
yabana sermayenin gelmesi, en önemli 
gelir kaynaklarımızdan birisidir. Bugüne 
kadar, maalesef, bunu bize öcü gibi gös
termişler «Aman ülkeye yabancı sermaye 
girmesin, aman yatırıımllar yapılmasın» 
denmiş. E... peki, sen ne ile yapacaksın 
yatırımlarını? Ülkenin kaynakları ma
lum; ne fışkıran petrolün var, ne dünya
ca stratejik önem taşıyan madenin var, 
ne diğer kaynakların var... Bu güzel kay
naktan, yabancı sermayeden de mahrum 
olursan, ne ile yapacaksın bütün bun
ları? 

Üste, muhterem arkadaşlar, bu bütçe
de görüyorum ki1, Anavatan iktidarı, fev

kalade güzel buluşlarının tezahürünü gös
termektedir. Ülkede, sanayileşmenin ana 
temdin in iki faktörden geçtiğini biliyor 
ve bu bütçede ona ağırlık veriyor. Ne ya
pıyor? Ulaştırma ve haberleşmeye kamu 
yatırımi'.arının yüzde 3'2,16'sını veriyor. 
Başka?.. Enerjiye. 

Arkadaşlar, bugün '20 nci asır = ener
ji demektir. Eğer siz bir ülkede enerjini
zi temin etmişsenlz, problemlerinizi çöz
müşsünüz demektir, kalkınmayı daha 
çok hızlandırmışsınız demektir. İşte, hü
kümetimiz, kamu yatırımlarının yüzde 
24,2'smi: enerjiye yatırmıştır. Bu bilinçle 
ülkede eli bette ki gelişme olacaktır, elbet
te ki kalkınma olacaktır. 

Sayın Başbakanımın hoşgörüsüyle ifa
de etmek istiyorum : Biraz önce «Sanayi 
yok» dendi; («Sanayi var» dendi. Sana
yinin yokluğunu birkaç cümlecikle ifade 
etmek istiyorum muhterem arkadaşlar 
Anladıkları manada sanayi yokluğu şura
dan kaynaklanmakta. Siyasî partiler bir 
program yaparlar. O program doğrultu
sunda İktidarlar icraatlarını yaparlar ve 
plana uygun olarak yaparlar. Bakının, 
biz 1970'ıli yıların sonlarında hakikaten 
sanayileşme heyecanını yaratmışız, teş
vikler vermişiz plan doğrultusunda; amu 
sonunda icraatlarıyla bunu değiştirmişi:, 
genellikle Anadolu'ya yayılan işçi şirket
lerinin teşviklerini değiştirmişler ve ma
alesef, oradaki şirketler şu anda çalışa
maz durumda. Tahmin ediyorum ki, bir 
sanayiden bahsedilmekte. 

Arkadaşlar, Anadolu'da bir söz var
dır «Bir deli, kuyuya bir taş bırakır, kırk 
akıllı çıkartaımıaz» diye. Gerçekten bu 
böyle olmuştur. Bugün Anadolu'daki o 
sanayi kuruluşlarının problemleri çözülc-
imlemektedir. İşte, bunun sebebi ve ori-
jini 1980 öncesinde yatmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarımı', sözlerimi daha 
fazla uzatmak istemiyorum; pek tabiî iki 
yorüüdunuz. Söyllenecek sözler çoktur; 
ama ben şunu tavsiye ediyorum : İktida
ra karşı, gerek basımımız, gerekse muha
lefet devamlı surette yıpratıcı; ne 1kadar 
iyilikler olursa onu kapatıcı; ama <levaım-
lı yıpratıcı tarzda hareket etmektedirler. 
Bence, benim anlayışlıma göre, gerek ba
sın, yazılarında; gerekse muhalefet, söz
lerinde, doğru olan işim doğruluğunu ya
zar ve söylerse, inamınız halk mezdinde 
bugünkü durumundan daha çok puan 
kazanır. 

'Basınımız, inandırıcılığını yitirmiş, 
muhalefetiımiz, devamllı yıpratıcı, yıpratı
cı, yılkıcı... Olmaz böyle şey arkadaşlar. 
Onun için ben,. Anavatan iktidarımın] 1988 
yılındaki icraatının bir göstergesi olan 
1988 yılı bütçesinin fevkalade iyi bir büt
çe olduğunu, ülkenin kalkınmasına, mil
letin huzur ve mutluluğuna vesile olaca
ğı limancı içerisinde, oyumu, a'lmmıın akı 
gibi beyaz ollarak (kullanacağımı. 

!Bu bütçenin, (milletimize ve ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını ıdiliyor, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Sağolun. '(ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üze

re, Sayın Kamer Genç söz istemişlerdir, 
kendilerime söz veriyorum; buyurun Sa
yım Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler, sözlerime başla
madan önce hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamın esa
sına geçmeden önce, Sayın Hükümetin 
bir iki konuşmasına değinmek istiyorum : 

Sayım Başbakanımız, yaptığı işlerin 
ıhalk tarafımdan o kadar beğemildiğime ve 
yerimde görüldüğüne inanmış ki, «Ben, 
cuma namazları nedenliyle halkım arasına 
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gidiyorum» diyor. Ben de, kendisine tav
siye ediyorum, 'buyursun, bjir pazara be
raber gidelim ve halkın kendisim© karşı 
olan tepkilerimi görelim, (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Sayım Başbakanı
mız yine, «1980 öncesinde Başbakanlar, 
petrol tankeri erimim nereden gelip nereye 
gittiklerini takip ediyorlardı» diyor. Sa
yın Başbakan, şimdi de, Sayın Korkut 
Özal tankerleri takip ediyor, hem de ko
misyon karşılığı takip ediyor, belirli bir 
komisyon alıyor ve şimdi tankerleri Baş
bakanın kardeşleri taklip ediyor. (SHP sı
ralarımdan alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Sayım Başbakanı
mız ve Sayım Maliye Balkanımız, «Türkiye 
sanayileşmiş 'bir memlekettir, biz sanayi-
leştik» dediler. 

!Bakın, elimde ıbize dağıtılan bir 'belge 
var ve 1988 Yılı Ekonomik Raporumda 
sanayi ülkelerinin kimler olduğu bu hü
kümetin lirnzasıyla belirtilmektedir,! Ra
porda, mamul1 madde ihraç eden ülkeler 
var, hammadde «ihraç edem ülkeler var ve 
Türkiye ile Etiyopya hammadde ihraç 
eden ülkeler arasında gösterilmektedir; 
yani 'biz, sanayi mamulleri değil, ham
madde ihraç eden bir ülkeyiz, sanayi ül
kesi değiliz. O halde, çıkıp da 'burada, 
hükümet temsilcileri, kendilerinin üyele
re dağıttıkları raporların aksini söyleme
sinler ıdeğerli 'arkadaşlarım. 

Sayın Genel Başkanımız, Sayın Baş
bakanın geçen gün yaptığı bir konuşma
sına karşılık, «İkinci ANAP Hükümeti, 
Birimci ANAP Hükümetimi arattı» dedi, 
Sayın Başbakan da geldi, «Sayın İnönü 
de bizi alternatifsiz gördü» dedi. Bu an
cak, ANAP 'iktidarı tarafımdan yapılabi
lir ve bu, biraz Hanya'yı Konya görmek
tir; kusura bakımayın budur, başka de-
'ğildir yani-. 

90 — 



T. B. M. M. B : 60 20 . 4 . 1988 O : 2 

Değerli 'arkadaşlar, bakın konuşma
mın içinde yine bazı olaylara değinece
ğim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An 
'kara) — Bütçeye gel, bütçeye. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, biz- buraya çıkıyoruz, olayları vuku-
fi yet içinde ve eniyi şekilde bilen bir üs
lup ve bilgi içinde Yüce Meclise sunuyo
ruz, Yüce Meclisten ve hükümetten de 
cevap 'bekliyoruz; arna bakın ki, hükü
metin bakamları bize ne cevap veriyorlar. 

Mesela, İçişleri Bakanı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, «Tunceli Belediye Başka
nını görevden aldıktan sonra SHP'li rnıil-
letvekiiıleni bana teşekküre geldiler, teşek
kür ettiler» diyor; arma burada soruyo
rum kendisine, çıkıyor kürsüye, «Evet, 
ben milletvekili kelimesini yanlış kullan
mışım» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, yine bir başka 
konuda kürsüye çıkıyoruz ve Adalet Ba
kanına, «Siz basma sınırlama getiriyor
sunuz» diyoruz, «Efendim, sen, basından 
yana mısın, Türk insanından yana mısın?» 
diyor. 

Şimdi ben de, Adalet Bakanından so
ruyorum : Sayın Bakan, Türk basınında 
çalışanlar insan değil midir, Türk 'basını, 
Türk halkınım düşmanı mıdır? Türk ba
sını, Türk halkının, ıgururlu, onurlu ve 
gür sesidir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Duyuyorlar bak. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bunu 
siz, kâğıt zammı yaparak susturamazsınız. 
Türkiye'de ve gelmiş geçmiş birçok ülke
lerde basınla uğraşanlar, sonlarını da ha
zırlamışlardır. Radyo ve televizyon sizin 
elinizde; her türlü tek taraflı yayın ya
pabiliyorsunuz. Basının kâğıt fiyatlarını 
artırmak suretiyle, insanlarımızın gazete 

okumasını yasaklıyorsunuz; çünkü, siz 
açık rejimle memleketin yönetilmesi ce
saretine sahip değilsiniz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hiç 
alakası yok. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ar-
ı 

kadaşlar, bu memleketi açık rejimle yö
netebilmek için cesaret sahibi olmak la
zım. Geçmişinde, mazisinde ayıp olma-
masi lâzım, suiistimal olmaması lazım. 
Bugün Türkiye'ye şöyle bir bakalım; Bo
ğaza bakalım, kıyılarımıza bakalım, or
manlarımıza bakalım, ne hale geldi. En 
kıymetli tarih ve kültür varlıklarımızın, 
iktidarınız zamanında suyu içildi; or
manlarımız yakınlarınıza ihale edildi, kı
yılarımız peşkeş çektirildi. Boğaz, kendi 
kooperatiflerinize parseller halinde satıl
dı. Bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş geç
miş iktidarların, Türkiye devletine yapa
bilecekleri ihanetlerin en büyüğünü yap
tınız. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan 
burada cari işlemler açığından bahsetti. 
Cari işlemler açığının miktarı, kendi ya
yınladıkları raporda var 1986 yılında ca
ri işlem açığı (-) 528 milyar dolar, 1987 yı
lında da (-)987 milyar dolar göstermişler; 
ama arkasından... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Milyon, milyon. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Par
don, milyon dolar; ama altında da geçen 
sene 65 milyon dolar hata ve noksan gös
teriliyor. Bu sene 682; yani, yüzde 70 
nispetinde hata ve noksan gösteriliyor. 
Bu bize, cari işlem açığının 1 milyar 669 
milyon dolar olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, yine, ihracattan 
bahsediyorsunuz; ihracatı nasıl yaptığını
za bakalım : 1986 fiyatlarıyla bir malın 
Türkiye'deki fiyatı ile ihraç fiyatını ör-
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nekleriyle söylemek İstiyorum. Mesela, 
çamaşır makinesinin ihraç fiyatı 26 bin 
lira - 1986 fiyatları - Türkiye'deki satış 
fiyatı 195 bin lira. Rakının ihraç fiyatı 
834 lira, içeride satış fiyatı 2 800 liradır; 
bu, sonradan 4 200 liraya çıktı. Yine, ko
yun etinin ihraç fiyatı 1 191 lira, yurt içi 
fiyatı 3 800 lira. 

Siz Türk köylüsünün, işçisinin alın 
terini sıfıra indirecek derecede, devlet ke
sesinden bunlara birtakım sübvansiyonlar 
vererek bu malları ihraç ederseniz, siz 
malınızı bedavaya ihraç ederseniz, o be
dava malı alacak çok insan vardır arka
daşlar. Böyle olursa ihracat da artar, ha
yalî ihracat da artar. 

Ben, Sayın Başbakana bir öneride bu
lunuyorum : Merkez Bankası Genel Mü
dürüne, Hazine ve Dış Ticaret Genel Mü
dürüne ve kendisinin beğendiği! bir baş
kasına Merkez Bankasında bastırdığı 
banknotları versin, onlar da gitsinler Tah-
takale'de otursunlar, orada parayı topla
sı nlar, hayalî ihracat ta ortadan kalksın. 
Döviz temin etmenin yolu bu, başka yo
lu yok. (SHP sıralarından alkışlar) Dev
letin imkânlarını kendi yandaşlarına ka-
nalize ediyorlarsa, bu olmaz arkadaşlar. 

Değeril arkadaşlarım, bütçe müzake-
releıi sırasında bizim İşkenceyle ilgili ola
rak ortaya koyduğumuz düşüncelere Sa
yın içişleri Bakanı cevap verdi. Bugüne 
kadar bu kürsüde işkence konusunda çok 
şeyler söylendiği halde, Sayın Bakan iş
kence yapan güvenlik kuvvetlerine yöne
lik haklı eleştirilerimizi bakın nasıl yön
lendiriyor : 

«.Devleti! felç etmek, polisi çalışamaz 
duruma düşürmek ve kamuoyu önünde 
Türk halkını, Türk hükümetini küçük dü
şürmek amacıyla bu işkence iddiaları or
taya atılıyor» diyor. 

Değerli arkadaşlar, bu bir hükümetin 
bir soruya verebileceği en basit, en ilkel 
bir cevaptır. Biz işkence denilen o aşağı
lık muamelenin kaldırılması için sonuna 
kadar mücadele edeceğiz ve bunu kaldı-
rıncaya kadar da bu kürsülerde konuşa
cağız. Buna sahip çıkanları da, arka çı
kanları da lanetleyeceğiz. «Siz işkenceyi 
önledik» diyorsunuz; ama Diyarbakır'da 
kızları bakirelik muayenesinden geçiriyor
sunuz. Peki, sizin kızlarınız olsa, bakire
lik muayenesinden geçirilse, siz bir baba 
olarak buna razı olur musunuz, olmaz 
mısınız? Evvela bunu söyleyin. (SHP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — insaf... 

KAMER GENÇ (Devamla) — O hal-4 

de, söylediğiniz şeylere sahip çıkınız. 
Eğer söylediğiniz sözlere sahip çıkabile
cek iktidar gücünüz yoksa, o zaman, hal
kın karşısına çıkıp da birtakım şeyler 
söylemeyiniz. 

«Doğu Anadolu'ya yatırım yaptık» 
diyorsunuz; Doğu Anadoluya ne yaptı
nız? Doğu Anadolu'yu sürgün yeri yap
tınız. (ANAP sıralarından gürültüler) iş
te, Başbakanınız geçen sene kızdığı bir 
emniyet görevlisi için «Sürün Doğuya» 
dedi. Bugün Doğudaki insanlara hangi 
yatırımları yaptınız? Siz, Doğuda çalı
şan memurlara bile çöl tazminatı veri
yorsunuz. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

Değerli arkadaşlarım, burada çıkıp, 
övünerek «Biz, her köye telefon getirdik» 
diyorsunuz. Kendi ilim Tunceli'nin 6 ta
ne ilçesi var, Sayın Başbakan açsın te
lefonu; otomatik telefon çalışıyor mu ça-
lışmiyor mu? Köylerinde elektrik var 
mı, yok mu? Bugün, Tunceli'nin köy yol
larının hiçbiri açık değildir; Tunceli'nin 
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nahiye yollarının hiçbirisi açık değildir. 
Türkiye'de 45 bin kilometrelik asfalt yol 
vardır; ama Tunceli'de 45 kilometresi 
yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) O hal
de, Türkiye'yi bir bütün olarak nazara 
alın. Sizin yaptığınız, keyfî, taraflı, Tür
kiye'ye yalnız Ankara, istanbul, izmir ve 
Ege gözüyle bakmayın. Hangi Başbaka
nınız, bakanınız Doğuya gitti. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Hangisine gidilmedi, 
onu söyle. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bugün 
Doğuda birtakım insanlar ölüyor, birta
kım olağanüstü haller var, hanginiz tah
kik ettiniz? Ancak, oradaki güvenlik 
kuvvetlerinin ağzıyla konuşuyorsunuz bu
rada. Gidip de problemleri yerinde tah
kik ettiniz mi? Etme cesaretiniz yok; çün
kü, o insanları siz bu memlekete-düşman 
ilan ettiniz arkadaşlar. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne de
mek bu? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kim bu düşmanlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Etme
seydiniz, Sayın Başbakanınız çıkıp da... 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri bir 
dakika efendim. 

Sayın Kamer Genç, lütfen daha dik
katli ve yaralayıcı almayacak şekilde ko
nuşunuz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Başkan, kendileri, arkadaşlarımız sıra ka
paklarına vurmayı itiyat haline getirmiş
lerdir, bu itiyatlarından vazgeçsinler. 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tür

kiye'nin gerçeklerini bilmeyen insanlar,' 

gelip de burada karşımızda otururlarsa, 
elbette ki yapacakları tek iş, sıra kapak
larına vurmaktır. 

BAŞKAN — Hayır, hayır... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama 

gidip de vatandaşın dertleriyle bir ilgile
nin bakalım... (SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kamer... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

Başkan, siz de benim ilime komşu bir il
desiniz. Burada bürokrasiden gelen insan
lara izah etmek istiyorum. Bugün, Tun
celi doğumlu olan hangi vatandaş işe 
alınıyor? (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Seçmene selam veri
yor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eski
den işe alınmış olanlardan sıkıyönetim 
zamanında da birçoğunun görevine son 
verildi. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, bir 
dak;ka efendim... Beni dinlemiyorsunuz 
ki. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Aynı 
şeyi 50 defa söyledin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

Size bir ikazda bulunuyorum, ika
zımı dikkate almak suretiyle konuşma
nızı devam ettirin efendim. 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, iktidar partisi mensubu 
milletvekilleri çok rahatsız oluyorlar; 
ama siz rahatsız olmaya devam ederse
niz, ben Türkiye'nin gerçeklerini söyleye 
söyleye sizi de kovalayacağım. O bakım
dan lütfen dinleyin. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Doğru konuş; ayıp, ayıp. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Jütfen hatibi dinleyelim efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Lüt
fen dinleyin. 

Birtakım problemleri bu kürsüye ge
tirirken, gidin yerinde olayları tahkik 
edin diyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Bu problemleri halledinceye ka
dar, size anlatıncaya kadar çıkıp söyle
yeceğim. 12 Temmuz 1987 tarihinde Tun
celi'yi 4,5 saat kurşun yağmuruna tutan 
güvenlik kuvvetlerinden sebep sorulma
dıkça, onların zararlarını ödemedikçe, 
ben çıkacağım, bunu başınıza vuracağım; 
'bunu bilmeniz lazım. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Bundan kurtuluşun yolu 
bunu ödemektir. 

Artık sizin içinize korku düşmüştür. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇ1-
OĞLU (Sivas) — Ne demek o? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
raya çıkan sözcüleriniz, dışarıda vatan-
daşin, partilerin yaptığı mitinglerden ra
hatsız olmaktadırlar. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen, hatibin sözünü kesmeyiniz efen
dim: karşılıklı konuşmayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Kor
kunun ecele faydası yoktur; sizin içinize 
korku düşmüştür. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — ikti
darın ayağı sürçmüştür; çünkü, siz Tür
kiye'nin hiçbir problemini halletmemiş-
siniz. Nasıl halledersiniz ki, Türkiye'yi 
yabancı bir sömürge... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen susunuz efendim. Hatibin sözünü 
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kesmeyin, dinleyin. Hep bir ağızdan ko
nuşmayınız efendim. Konuşmaları ızle-
yemiyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, bunlar konuşma adabını bil
miyorlar ki, dinleme adabını bilsinler. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu

rada, hatipleriniz çıkıyor diyorlar ki, 
«1975 ile 1980 arasında çok büyük borç
lanma yapıldı» Arkadaşlar, 1983te ikti-
dan devraldığınız güne kadar, bu mem
leketin dış borç miktarı 13 milyar dolar
ken, siz üç senede 26 milyar dolar borç
landınız. Bu paraları nereye harcadınız? 
Hangi taşın altında? Hangi yatırımda? 
Om size soracağız, bunun hesabım sora
cağız. Yoksa yurt dışındaki çiftliklere mi 
yattı? Size bunu da soracağız. (SHP sı
ralarından alkışlar) Size bunları soraca
ğız. Bu paraları, bizim gelecek nesille
rimiz ödeyecek. Burada çıkıp da palav
ra. sıkmaya değmez. Bu paraların tek 
tek hesabını vereceksiniz. Bu paralar ne
reye gitti? Bu paraları kim harcadı. 

Bu arada hangi sanayi yatırımını yap
tınız? Sayın Başbakan diyor ki, «Gelin 
sizi gezdireyim» Sayın Başbakan, sizin 
bizi gezdirmenize gerek yok ki, biz her 
gün halkın arasında, ellerimizi kollarımı
zı sallaya sallaya geziyoruz;. (ANAP sı
ralarından'gürültüler) 

Aslanda siz halkın arasında gezmek
ten korkuyorsunuz. Çünkü siz, halka, 
zamdan, zulümden başka bir şey getir-
mıed'iniz.| Siz, devlet yönetimine birta
kım öyle insanlar getirdiniz ki, memle
ketin hiçbir problemini bilmiyorlar. Bü
rokratlarınız bu şaftlar içinde, mületve-
killerinizün ıbüyük ıbir kısmı bu şekilde. 
Bakanlarınız mjemlelketin problemini, bil
memektedir. (ANAP sıralarından «Hop, 
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hop» sesleri) O halde arkadaşlar, bu 
memleketin içinde, 'hiçbir zaman sizin 
vasıtanızla, sizin davetinizle gezmemize 
ihtiyacımız yok;, (ANAP sıralarından gü
rültüler) Bu memleketin problemlerini 
bilen insanlar olarak, bu İnsanlar bize 
koşuyorlar; ama sizlerin maalesef bu 
yönde hiçbir cesaretiniz yok. 

Arkadaşlar, konuşmacılarınız zaman, 
zaman çıkıp konuşuyorlar. Bir konuşma
cı arkadaşınız burada dedi ki; «Anamu-
halefet partisi diyor ki; bak ha, seni 
babama «şikayet edlerim.» Yani, olayı bu 
kadar ucuzlatarak, böyle1 bir İfadeyle 
konuşmayı ben arkadaşıma yakıştırama
dım. 

Meclis bir kanun çıkarır. Nasıl çı
karır? Anayasa hudutları içinde çıkarır. 
Size 10 defa söyledim; bunu anlayın ar
tık. (ANAP /sıralarından gürültüler) 
Meclis bağlı yetki içindedir, Meclisin 
yetkisi .bağlıdır. Anayasa Mahkemesi 
Meclisin üstünde değildir; ama Anayasa 
Mahkemesinin kararlarına da riayet et
mek zorundayız. Siz burada Anayasaya 
aykırı kanun çıkarırsanız, elbette ki biz 
de Anayasanın verdiği hakları kullanı
rız, yine Anayasa Mahkemesine gideriz. 
Bunu bu şekilde yorumlamak, Türkiye' 
de hukuku bilmemek, hukuk devleti ji
klesine inanmamak demektir. O halde, 
bunları ifade etmeyin ve bizleri de bu
rada bu 'şekilde konuşmaya zorlama
yın. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, biz bu Anayasa
nın elbette ki hiçbir tarafını beğenmi
yoruz. Bu memlekette yargı bağımsız
lığı, bu Anayasayla yok edilmiştir, sen
dikal halklar yok edilmiştir. İşçimiz pat
ronun ve sağ iktidarların kölesi edil
miştir; ama bunun yanında, Türkiye'de 
bağımsız yargı organı da yoktur. Bü
ğlün Türkiye'de bağımsız yargı organı 
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kaldırılmıştır.. Bugün, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu, hâkimlerimizi ve 
savcılarımızı tayin ©den 'bir kuruluştur. 
Bu kuruluşun bir üyesi vardır, Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı. Adalet Bakanlığı 
Müsteşarının, Antalya kongrenizde ne işi 
var? Size soruyorum; bir müsteşar, bir 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyesi, ANAP kongresine niye gider? 
Acaba oraya zavallı ibir vatandaş.^. Hü
kümet komiseri olarak müsteşar mı ça
ğırıyorsunuz? Bakan çağırsanıza. Siz 
bakansınız orada. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Bugün bir zavallı memur, tesadüfen 
bir muhalefet partisi kongresinin yanın
dan geçse, hemen görevine son veriyor
sunuz. Geçen gün görevine son verilen 
bir polis geldi; görevine son verilme ne
deni de şu; SHP'nin mitingi sırasında 
mitingin yapıldığı sinemanın önünden 
geçmiş olması; ama siz müsteşarı getiri
yorsunuz kendi kongresinizde oturtuyor
sunuz, 

Geçenlerde yine burada İçişleri 'Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde konuşma yapar
ken, «Sayın ANAP iktidarı, bu memle
kette belirli görevlere getirdiğiniz insan
ların becerikli, vatansever ve geçmişinin 
temiz olması lazım, suç işlememesi la
zım. Mesela, 'bugün Kayseri Valisi kim
dir, bugün Manisa Valisi kimdir? Bu 
kişi, Çorum olayları sırasında da Çorum 
Valisiydi» demiştim, içişleri Bakanı da 
buraya çıkıp, «Efendim, o bizim perso
nel genel müdürüydü» dediler. 

Arkadaşlar, söyleyin bakalım; bir ba
kan çıkıp da ıbizim açık 'bildiğimiz bir 
konuda bize yanlış ibilgi verirse, o bil
giye nasıl inanalım, o kişinin hangi sö
züne inanalım? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sen, yalan söy
lüyorsun, yanlış söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri...' 
Sayın Genç.., 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ba

kın, ANAP'lılar, bunun sorumluluğu 
çoktur, size buradan ikaz ediyorum. 
(Gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, nasıl 
konuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Kamer, bir daki
ka efendim. 

Sayın Kamer, sadece şahıslara veya 
gruplara değil, lütfen Genel1 Kurula hi
tap edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 
Balkanın bu arkadaşlar çok huzursuz, 
ama yüksek müsaadelerinizle ben de 
onların huzursuzluğunu artıracağım. 

Değerli arkadaşlar, ANAP iktidarı 
yargı bağımsızlığı yanında, yargı karar
larını itânıımamafctadır. Bakın, 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 
28 inci maddesi, mahfene (kararlarının 
en geç 60 ıgün içinde yerine getirilmesi 
zorunluluğunu koyuyor. Yargıtayın tev-
blidi içtihat kararı vardır, Danıştayın 
tevhidi içtihat kararı vardır; yargı ka
rarlarını süresinde yerine getirmeyen 
kamu görevlileri suç işlemektedir, Ce
za Kanununa göre suçtur. Bakın, Malat
ya İlinin Yeşilyurt İlçesinin Gündüzbey 
Belediye Başkanı Şevki Hanlı, hakkın
da, bir olaydan dolayı dava açılmış ve 
görevden alınmış, sonra kendisi Yargı-
tayda beraat etmiş, Danıştay 8 inci Dai
resi kendisi hakkında beraat kararı ver
miş, 15.2.1988 tarihinde' İçişleri Bakan
lığına müracaat jetmiş; ama hâlâ göre
ve dönemiyor. 

Arkadaşlar, yine bulunduğumuz çev
re belediyelerden bize şikâyet geknek-
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ffedfoj özellikle, sizin bazı valileriniz, 
•muhalefet partisine mensup belediye baş
kanlarını son derece rahatsız etmekte
dirler. Onları iş yapamaz... (ANAP sı
ralarından, «süresi doldu» sesleri, gü
rültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, süresi 
doldu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen, hatibi dinleyelim,; 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OGLU (Sivas) — Efendim, süresi 
do|ldu. 

IKAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başlkan, bunları susturur musunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın milletvekilleri, hep birlikte mi 

konuşacağız? 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ne 

hakkımda konuşuyor efendim? 
BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen

dim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın 

Başkan, ben tabiî, daha... 
BAŞKAN — Sayın Kamer, bir sa

niye efendim... Sükûneti temin edelim, 
ondan sonra konuşun. 

Efendim, hep beraber mi konuşalım? 
ARİF SAĞ (Ankara) — Sayın Baş

kan, «Kamer» demeyin, onun soyadı 
«Genç»tir,; 

BAŞKAN — Lütfen jefendim, siz de 
susun da hatip konuşsun, hatibi dinle
yelim. (ANAP sıralarından, «Hangi ha
tip?» sesleri, gürültüler) 

Hatip konuşmasın mı efendim? Ne 
yapalım? Lütfen, susun hatibi dinleye
lim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, demin bir defa söz atıldı mı 
neler söylüyordunuz; şimdi bir şey söy
lemiyorsunuz. 



T. B. M. M. B : 60 20 . 4 . 1988 O : 2 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başikan, değerli üyeler; (Gürültüler) 
tabiî biz, zaman zaman sizin nasırlarını
za basacağız. (SHP sıralarından gülüş
meler) 

Bakın, sizin içinizdeki çok etkili mil
letvekillerinin akrabalarından bir tanesi
ni misal vereyim; Güneydoğu Satış Koo
peratifinden kaç lira aldı? Bu arkayı 
kimlerden aldı? Müstahsilin alimlerinin 
karşılığı olan bu parayı alıp kaçan kişi
ler ner©de?ı 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanma-
maraş) — Tunceli'de. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Tun
celi'de olsa, 'biz hemen yakalarız; ta
mam mı? 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
dolmak üzere, toparlayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan; ama, çok müdahale etti
ler. 

BAŞKAN — Siz toparlayın efendim, 
ıben dikkate alıyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî efendim./ 

Mesela, ANAP Grubu adına konu
şan sayın arkadaşımız o zaman orada 
vali idi; ;bu arkadaşımız, niye bu kadar 
müstahsil ve köylünün alınterinin kar
şılığını kaçırıp cebine indiren o insanı 
yakalatmadı? Niye yakalamadı? (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Bunlar Ankara'da bir derneğin üye
leri; mesela Saffet Arakan Bedük, Kür-
şat Solak, o zaman genel müdür; işte 
sayın valimiz, işte Mustafa Taşar ve Ha
san Celâl Güzel. Acaba, bu derneğin 
sağladığı yakınlıktan dolayı mı bu iti-
masiarı birbirlerinize yapıyorsunuz? Pe
ki, bu iltimasları yaparsanız, yarın biz 
devletin hakikim nasıl ve kim vasıtasıyla 

koruyacağız? Onu da öğrenmek i&tiyo-
ruım. 

IDeğerli arkadaşlarım, ANAP sözcü
leri çıkıp burada lailktiikten bahsediyor
lar. Onları dinlerken, vallahi tüylerim 
ürperiyor. H,em de Atatürk ilkelerini ve 
Atatürk'ün ismini kullanarak laiklikten 
bahsediyorlar. Hakikaten ben bundan 
çok rahatsız oluyorum. 

Bugün kız talebelerimizi kara çarşafla 
üniversitte'lerde İmtihanlara sokmaya ça
lışan zihniyetin, bu memlekette çıkıp da 
laiklikten bahsetmesini ıben kınıyorum 
'arkadaşlar. (ANAP sıralarından, «Yuh» 
sesleri, gürültüler) Bu memlekette, laik
liğin ne olduğunu, Atatürk ilkelerinin 
ne olduğunu iyi öğrenin. Bu (memleket
te eğitim faaliyetlerinie, Atatürk ilkeleri 
doğrultusundaki eğitim faaliyetlerine 
hangi parayı ayırıyorsunuz? Bu memle'-
kette1 sağlık hizmetlerine Plan ve Büt
çe Komisyonunda bir ek ödenek koy
muyorsunuz, millî eğitime koymuyorsu
nuz; ama. Diyanet bütçesi gelince getiri
yorsunuz hep birlikte paraları oraya ko
yuyorsunuz. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İBRAHİM ÖZDEMÎR (İstanbul) — 
Yarım saat oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç tamamlayın 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz, 
bu zihniyetle mi memlekette laiklik il
kelerini uygulayacağız. (ANAP sıraların
dan «Sayın Başkan, yeter artık» sesleri, 
gürültüler) 

NABt SABUNCU (Aydın) — Sa
yın Başikan, yeter artık! 

BAŞKAN — Sayın Genç, tamamla
yın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bu arkadaşlarımıza el
bette İki bazı şeyleri zaman zaman öğ
reteceğiz. 
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Simidi, burada bir ANAP Grubu söz
cüsü arkadaşımız dedi'ki, «Sayın Erdal 
İnönü, açık hava mitinglerinde boş ten
cereyle gelen vatandaşlara, «biz bu boş 
(tencereleri bu mitinglerle dolduracağız» 
dedi.» 

Sayın arkadaşlarımız, bizim size kar
şı, en sağ iktidarlara karşı en hüyük al
ternatifimiz dürüstlüğümüzdür, en baş
ta dürüstJüğümüzdür. (SHP sıralarından 
alkışlar) Başımızda Sayın Erdal İnönü 
gibi, geçmişiyle, geleceği ile pırıl pırıl 
dürüst Ibir insan vardır. Bu dürüstlük, 
ondaki o dürüstlük, Devlet malına el 
uzatoama dürüstlüğü, suiistimal yap
mama dürüstlüğü bize Türkiye bütçesin
de yüzde 40' tasarruf sağlar. (SHP sıra
lanndan gülüşmeler, alkışlar) 

Siz özel makam uçaklarıyla, pembe 
kaldırımlarla Devletin bütün imkânları
nı hesapsız harcarken elbetteki Türküye 
kalkınmaz. Hem de 26 milyar dolar ala
rak, 'bunların bir kısmını kendi özel 
yakınlarınıza kanal ize ederek... 

BAŞKAN — Sayın Genç, tamamla
yın efjendim. Tamamlayınız süreniz dol
du efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, 'bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Özel yakınlarınıza kanalize ederek 
Türkiye'nin meselelerini çözemezsiniz. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlandı 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
sına ambargo koyarak; basına, Hitler, 
Mussolıini timsali birtakımı tedbirler dü
şünerek siz Türkiye'de sağlıklı yönetime 
giremezsiniz^ 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tür

kiye, küçük insanların, küçük düşünce
lerin yönetemeyeceği kadar büyük bir 
ülkedir ve biz de bu büyük insanlar ara-
sîndasınız. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, bir şeyimi söyleyeyim. 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar, 
gürültüler) 

Efendim 'bakın, ANAP'lilar, sayın 
ANAP'lı arkadaşlarım... (ANAP sırala
rından sıralara vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam, tamam... 
Sayın Genç, tamam, tamam... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 

cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, tamam, 

tamam... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkanım, bir cümle söyleyeceğim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen 
efendim... Lütfen... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ama 
çok hoşlanacağınız ıbir cümle söyleyece
ğim. (ANAP sıralarındian gürültüler, 
SHP sıralanndan gülüşmeler) 

Balkın, bütçenin... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Arkadaşlar, ıbir dakika... Bir cümle 
ile bir şey olmaz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Bakın, bir ikazda bulunacağım size. 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 

Size iki tane gol attım....; 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 

Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çün
kü, bütçenin tümü üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın 
Genç... 

Başkan tarafından hatibin mikrofo
nu kapatıldı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
üyenin 2 defa konuşma hakkı var; ben 
5 defa konuştum siz bunun farkına var-
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imajdınız. Ben size diki defa köşeden gol 
attım. 

Saygılar sunanım'. (SHP 'sıralarından 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Bayfcal, hangi 
(konuda konuşacağınızı lütfen açıklar mı
sınız? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efen
dim, Sayın Başbakan, konuşmalarında 
Irak'a yapılan ihracatla ilgili olarak. 

BAŞKAN — Mesela?... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efen

dim, bu kürsüde yaptığım değerlendirme 
yanlış takdim edilmiştir. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ora

da söyleyeyim. 
BAŞKAN — Simdi... 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — İh

racat rakamları içkide gösterilir mi gös
terilmez mi demiştlim. Ben ödemeler den
gesiyle 'Mgili1 olarak konuşmuştum. İzin 
verirseniz o konuda konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, demin Başbakan konuşurken 
tek kelime söylense, devamlı arkadaşla
rımızı İkaz ©diyordunuz; şimdi hep bir
den konuşuyorlar, niye ikaz ©tmiyorsu-
nuz? Sükûnetti sağlayın lütfen. 

BAŞKAN — Herkesi ve şimdi de 
sizi ikaz ediyorum. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Taraf
sız ol, tarafsız!... 

BAŞKAN — Kim söylüyor bu sö
zü?... 

Devam edin efendim. 
DENİZ 'BAYKAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, teşekkür ederim. 

(Değerli arkadaşlarım, biraz önce, 
ülkemizin çok önemli sorunlarıyla ilgili, 
hükümet yetkıMerinin (Sayın Maliye 
iBakanının ve Sayın Başbakanın) değer
lendirmelerini dinledik. Türkiye'nin eko
nomik durumuyla ilgili' olaralk, bizler 
düşüncelerimizi, kaygılarımızı anlatma
ya çalıştık. 

Öyle sanıyorum ki, bu müzakerele
rin yarına kalacak olan temel yönü, du
rumun ne olduğuyla ilgili, gerçekçi sap
tamaların yapılması halinde ortaya çıka
bilir. Durumun ne olduğunu, iktidarıyla 
muhalefetiyle, hepimizin çok iyi bilme
si lazımdır. Sayın Başbakan da, bu konu
da bazı şikâyetler ifade etti; örneğin, iş
sizlikle ilgili olaralk muhalefetin iddiala-, 
rı ve Devlet Planlama Teşkilatının res
mî rakamları konusunda farklılığa dik
kati çekti:,! 

İzin verirseniz, gerçeğin belirlenme
si konusundaki bu kaygısını Sayın Baş
bakanın, paylaştığımı ifade etmek 
istiyorum, (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sataşma ile ilgili söz 
aldınız!... 

BAŞKAN — Sayın Baykal!... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) -^Bir 

şey söyliemedim efendim. 
BAŞKAN — Siz söylemediniz de; 

bien içtüzük hükümlerini bir hatırlatmak 
istiyorum.. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — An
ladım, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Size özellikle, sordum, 
«Hangi konuda konuşacaksınız?» diye; 
siz, «Irak'a yapılan ihracatla ilgili, be
nim söylediklerim yanlış yansıtıldı» de
diniz. Lütfen o konuda konuşun efen
dim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başkan, anlayışınıza ve İçtüzüğümü-
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zün koyduğu çerçeveye uymaya gayret 
©diyorum, hu çerçeve içinde konuşuyo
rum. 

Kaygımı anlatmak için söyledim, Sa
yın Başbakan ıbir rahatsızlığını ifade 
eitti. (ANAP sıralarından «Sana me?» 
sesleri, ıgiirültiiljer) Sayın Başbakan önem 
verdiği ıbir konuda, gerçeğin farklı tak
dim ©dilmesinden duyduğu rahatsızlığı 
ifade etti. Simdi, be'n de ona benzer 
blir rahatsızlık içindeyim, bunu ifade et
meye çalışıyorum. (ANAP sıralarından 
«Geçmiş olsun»; SHP sıralarından «Si
ze de geçmiş olsun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, lüt
fen hatibin sözünü kesmeyiniz efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — 
Efendim, Sayın Başbakanın rahatsızlığı, 
işsizlik rakamının yüksek ifade edilme
siyle ilgiliydi. (ANAP sıralarından «Ken
di rahatsızlığın ne?» sesleri, gürültüler) 
Ben, kendi sıkıntımı söyleyeceğim; susar
sanız oraya daha çabuk gelirim. 

Sayın Başbakanın rahatsızlığı... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Kendi rahatsızlığın ne? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen hatibin sözünü kesmeyin, konuşu
yor; müsaade etmiyorsunuz. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sa
yın Başbakanın rahatsızlığı, işsizlik raka
mının... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başbakanın rahatsızlığı, işsizlik -ra
kamlının olandan yüksek ifade edilmesiy
le ilgiliydi. Olan neydi? Devlet Planlama 
Teşkilatının rakamı. İfade edilen neydi? 
Burada arkadaşlarıımızın yaptığı bazı açık
lamalar. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbaka
nın kendi imzasıyla, Aralık 1987 tarihin
de, Amerika ile yapılan anlaşma çerçeve

sinde, ifade ettiği, kabul ettiği işsizlik ra
kamı, Devlet Planlama Teşkilatının... 

'BAŞKAN — Sayın Baykal, sözünüzü 
kesiyorum. (Başkan tarafından hatibin 
mikrofonu kapatıldı.) (SHP sıralarından 
ayağa kalkmalar, gürültüler) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— İn oradan aşağı, yazıklar olsun! 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın 
milletvekilleri, 

Sayın Baykal, size... (SHP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, 'lütfen... (SHP sı
ralarından gürültüler) 

'SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Utan; tarafsız değilsin sen! 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ayıp be! 
BAŞKAN — Hiç 'bağırmayın; zorla 

hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey ya
pamazsınız. Hiç bağırmayın ve oturun. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Aşağıdan emlir alıyorsun! 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sö
zünü kesemezsin. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hayır; hiç hakkınız yok, 
hiç hakkınız yok, hiç... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Hiç 
yakışmıyor sana. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hiç hakkınız yok efen
dim. (SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Özür 
dile o zaman; bir hatibin sözünü nasıl 
kesersin?: 

BAŞKAN — Bağırmaya, ayağa kalk
maya, protesto etmeye hiç hakkınız yok. 
(SHP s ıralarından gürültüler) 

İstediğiniz kadar bağırın. (SHP sıra
larından gürültüler) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Terbiyeli ol!.. 
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KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
— Sizin de hiç hakkınız yok. (SHP sıra-
larındaın gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, evet; hiç hakkınız 
yok efendim. Hiç hakkınız yok, lütfen 
oturun. (Gürültüler) 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
— Bu Meclis çok başkanlar gördü. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 

RIZA YİLMAZ (Ankara) —- önce 
onlar otursunlar. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, bir daha 
söylüyorum; söz, Irak'a yapılan, ihracat 
hakkındadır efendim, işsizlikle vesaire 
ile ilgili değildir. Lütfen 'bu konu üzerin
de konuşun efendim. 

ÜENÎZ BAYKAL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Tartışma konusuna girerken, önemli 
konudaki bir 'gerçeği belirlemek is'ted'im. 
Buna ihtiyaç olduğu kanısındayım. Ger
çeklerin bu kürsüden konuşulmasından 
da kimsenin korkmasına gerek yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda 
Irak'la ilgili olarak şunları söylemiştim : 
Türkiye Irak'a 1987 yılı içinde 980 mil
yon dolar civarında bir ihracat yaptı. Bu 
ihracat 1988 yılının ilk üç ayında da önem
li miktarlarda devam etti. Bunların Türki
ye'nin resmî devlet dokümanlarında de-
ğerlendirilişiyle ilgili kaygılarımı ifade et
miştim. Sayın Başbakan bu konuda bu
rada 'konuşmasında bir paragraf açtı ve 
bazı açıklamalar yaptı. Bu açiklamaların 
özüyle ve üslubuyla ilgili olarak söyleye
ceklerim var. 

Önce özü ile ilgili olarak, müsaade 
ederseniz, düşüncelerimi söyleyeyim : Sa
yın Başbakan yapılan açıklamayı doğru-
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lamıştır. Bu doğrulama çok önemli bir 
olaydır. Yani anlaşılmıştır ki Türkiye 
Irak'a 2 milyar dolara yakın, 1987 yılın
da ve 1988'in ilk 3 ayı içinde, karşılığını 
döviz olarak tahsil edemediği; fakat, Tür
kiye'de ihracatı yapan ihracatçılara Türk 
Lira'sı olarak bedellerini ödediği bir ih
racat (dış ticaret) uygulaması içine gir
miştir. Sayın Başbakan bunu doğrulamış
tır. Bu, önemli bir saptamadır. 

Şimdi tartışma konusu yapılan, bu ih
racatın nerede, nasıl gösterilebileceği ile 
ilgilidir... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Ko
nuşsana be kerdeşim!.. (SHP sıralarından 
«Devam et» sesleri; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ora
da şov yapıyorsun; öğretmen misin? Bu
rası Meclis!..! 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
(ANAP ve SHP sıralarından karşılık

lı ayağa kalkmalar, itişmeler) 

TUFAN .DOĞU (Muğla) — Bunlar 
sizin yüzünüzden oldu; kötü bir yöneti
miniz oldu, tarafsız değilsiniz, senin yü
zünden oluyor bunlar. (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüt
fen oturun efendim. • 

Sayın Baykal, konuyu toparlayın ve 
söyleyeceklerinizi, aynen bana yaptığınız 
talep üzerine bitirin efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Onu 
yapmaya çalışıyorum. 

(ANAP ve SHP sıralarından karşılıklı 
itişmeler, gürültüler) 
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'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, otu
runuz efendim, oturunuz!.. 

İSMAİL ÜĞDÜIL (Edirne) — Sayın 
•Bayikal, sizin zamanınızda işgaller olmuş
tu, memleket karışsın istiyordunuz. 

1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (11393) (S. Sayısı : 22) (Devam) 

2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) (De
vam) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Devam) 

4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin-

BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 18.10 

hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Devam) 

BAŞKAN — Söz alan Sayın Baykal'a, 
sözlerini tamamlamak üzere söz veriyo
rum. ' 

Buyurun efendim. 
•DENİZ BAYKAL ^Antalya) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
(Değerli arkadaşlarım, Irak'a yapılan 

ihracatla ilgili müphem notaları aydınlat
maya çalışıyordum. 

Türkiye'nin Irak'a 1987 yılı sonunda 
ve 1988 yılı başında 2 milyar dolara ya
kın bir ihracat yaptığı ortadadır; bu ih
racat karşılığı Türkiye'ye döviz girmedi
ği de ortadadır. İhtilaf şu noktadadır: Bu 
ihracatı hükümetimiz bir kredili ihracat 
olarak kabul etmektedir. Öyle başlamamış 
olsa dahi, oraya dönüştürülmüştür. Bu-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.20 

BAŞKAN: Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Bir
leşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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nu kredili ihracat olarak kabul etme
sinde hiçbir yanlışlık yoktur. Evet, bu bir 
kredili ihracat olarak kabul edilebilir ve 
bunun sonucu olarak da, Türkiye'nin ih
racat istatistikleri içinde 1986 ve 1987 yılı 
ihracat rakamları içinde kredi ile yapıl
dığı söylenen bu ihracatın yer alması ka
dar doğal 'bir şey yoktur. Benim itirazı
mın bu noktaya ilişkin olmadığı, çok 
açıkça tutanakların incelenmesinden an
laşılabilir. 

Sayın Başbakanın benim itirazımla il
gili olarak saptaması gereken temel nok
ta şudur : Konuşmamda ifade etmeye ça
lıştım ki, bu ihracatın ihracat rakamları 
içinde gözükmesi doğaldır; ama, Türki
ye'nin ödemeler bilançosu içinde, yani 
nakit şeması içinde, o yıl o nakit bir mil
yar doların 1987 yılı içinde Türk ekono
misinin içine girmiş gibi, Merkez Bankası 
kasasına intikal etmiş gibi gösterilmesi 
doğru değildir demiştim. Israrım bu nok
tadadır. İhracat rakamları içinde bunun 
gösterilmesinde bir yanlışlık yoktur; ama, 
Türkiye'ye nakit döviz girmiş gibi, bir 
kredi - borç rakamı ifade edilmeden öde
meler bilançosunda bunun gösterilmiş ol
ması doğru değildir. Bu, İngiltere'!dieki uy
gulamada da, Almanya'daki uygulamada 
da, dünyanın her yerindeki uygulamada 
da aynen böyle gözükür. Nakit şema
sında girmeyen nakit gözükmez. Bunun 
doğal sonucu nedir? Bunun doğal sonucu, 
önemli sonucu, cari açığın olduğundan 
daha düşük gösterilmesidir. Cari açık 
üzerinde bunun etki yaptığı da bir açık 
gerçektir. İfade etmeye çalıştığım budur, 
doğru olan da budur. Bunun başka ülke
ler uygulaması ile karşılaştırılmasını Sa
yın Başbakanla her uygun gördüğü ze
minde yapmaya da hazırım. 

'Gelelim üslup konusuna : 
Sayın Başbakan... 

BAŞKAN — Sayın Baykal... Sayın 
Baykal... Üslubumuz yok efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

İDENİZ BAYKAL (Devamla) — Olur 
mu efendim?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (Gü
rültüler) 

DEMZ BAYKAL (Devamla) — Olur 
mu ef eridim?.. Olur mu efendim?.. Bana 
söyleyecekler; cevabını veremeyeceğim, 
olur mu? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Olur mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Cevap müessesesi değil 
efendim. 

İDENİZ BAYKAL (Devamla) — Efen-
'dîm açıklama yapıyorum, o üslup için
de yapıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

İM. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Olur mu Sayın Başkan; haklı değilsiniz, 
müsaade edin... 

BAŞKAN — Efendim buradaki ya
zılı kurallara göre hareket ediyoruz. 

(t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — An
lamanız için sizi yeniden hukuk fakültesi
ne göndermemiz lazım. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — O 
üslupla yapılmış olmasıyla ilgili açıkla
mayı da yapabilirim. 

(BAŞKAN — Lütfen, maddeyi okuya
lım. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Mü
saade ddin Sayın Başkan. 

AHMET ERSlN (izmir) — Siz, -ba
siretsizisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen, maddeyi okuya
lım efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sözü
nü bitirsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, burada yazılı 
olanlara göre, yönetimi yürüteceğiz, key
fe göre değil efendim. 
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DEMİZ BAYKAL (Devamla) — Efen
dim, onu yapmaya çalışıyoruz. Orada ne 
yazılı olduğunu biliyorum ben. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Bir dakika... Okuyaca
ğız efendim, okuyacağız. 

DENİZ BAYKAL ^Devamla) — Oku
mayın Sayın 'Başkan, orada ne yazılı ol
duğunu ^biliyoruz 'biz. 

BAŞKAN — Biliyorsak, bitireceğiz 
sözümüzü değil mi efendim? Bu kadar, 
milleti gerginleştirmeye lüzum yok ki. 

(DONE BAYKAL (Devamla) — Yan
lış!., 

BAŞKAN — Yanlışı ayrı türlü yapa
cağız. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ya
ni, kelime kelime açıklamamı yönlendirme 
hakkınız var mı? 

BAŞKAN — Efendim, bakın size şor
ttum... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ba
kın, başka konulara girmiyorum. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın millet
vekilleri... Bir dakika efendim... 

'Bu konu, İçtüzüğümüzün 70 inci mad
desinde düzenlenmiştir. İçtüzüğümüzün 
70 inci maddesini okuyorum: «Şahsına 
sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüş
ten farklı bir görüş kendisine atfolunan» 
ki..., 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Başkan, sözünü bitirsin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyin. 

Bu cümleye istinaden Sayın Baykal'a 
söz verdim. «Hükümet, Komisyon, siya
sî parti (grubu veya milletvekilleri açıkla
ma yapabilir ve cevap verebilir.» (SHP 
sıralarından gürültüler) Bir dakika efen
dim... Bir dakika... Acele etmeyin. «Açık
lama ve cevaplar için başkan aynı oturum 

içinde olmak üzere söz verme zamanını 
takdir eder. Bu suretle söz almak iste
yen ne sebepten dolayı konuşmak iste
ttiğini başkana bildirir». 

Şorttuk, sebebini sorduk, niçin konu
şacaksınız diye. Bİz o sebep üzere kendi
sine söz verdik, haricinde vermedik ©fen
ttim* 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — O 
sebep üzere konuşacağım efendim. 

. BAŞKAN — O 'sebep üzere bu ko
nuyu konuşacaksınız efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — O 
konu üzerinde konuşacağım, başka ko
nuya girmiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

İDENİZ BAYKAL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, akşamın bu 
vaktinde oruç ağzınızla daha zamanınızı 
almayacağım, sabırların taştığının farkın
dayım; ama, şunu takdir etmenizi isti
yorum ki, burada hepimiz 'bir görev ya
pıyoruz, inançlarımızı... 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Sabaha ka-
ttar konuş, dinleyeceğiz. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) ~ B i z f 
buraya görevlendiren halkın bize ver'diği 
görevi yapmaya çalışıyoruz. Sabrınızı ve 
anlayışınızı rica ediyorum, bir dakika için
de cevabım bitecek. 

Sayın Başbakan bu konudaki tepkisi
ni, benim bir sayın başbakana, devlet so
rumluluğunu üstünde taşıyan bir insana 
yakıştırmakta güçlük çektiğim, saldırgan 
bir üslupla verdi. Sayın Başbakan, tartış
tığımız konuda hakli bir noktada olabilir
di; haklı bir noktada ol'sa dahi, kanaatini 
sükunetle ve kararlı bir şekilde söylemiş 
olması, inanıyorum ki aynı etkiyi yaratır
dı. Ama, niçin acaba, anlamakta güçlüğüm 
var; bir süreden beri müteaddit olaylar-
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o*a bu böyle çıkıyor; her önemli konuş
mayla ya genel başkana belli bir üslupla 
saldırılıyor, ya başka arkadaşımıza saldı
rılıyor. Bugün de taş benim başıma geldi, 
Sayın Başbakanın gazabına ben muhatap 
oldum. 

'AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Daha ne kadar konuşacak Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Tamamlayın Sayın Bay-
kal, tamamlayın efendim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — «Si
ze nerede nasıl öğrettiler? Yanlış öğret
mişler!» dedi. Sayın Başbakanın şunu 
bitmesi lazım: Bir insan yanlış da bile
bilir; ama «Size bunu yanlış öğretmişler» 
havasıyla patronluk kesme hakkını, bir 
insanın Başbakan olması ona sağlamaz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Siz Sayın Başbakan, bir muhalefet 
partisi sözcüsüne daha saygıdeğer bir üs
lupla hitap etme'sirii öğrenme durumun-
daisınız!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Tamam efendim, tamam 
Sayın Saykal. Sözünüzü kelsin... 

DENE BAYKAL (Devamla) — Size 
bunu öğreteceğiz; muhalefet sözcülerine 
saygıyla hitap etmeyi size öğreteceğiz! 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıra
larından «Yuh» sesleri) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
tş mi bu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstan
bul) — Siz bilmiyorsunuz, maalesef bil
miyorsunuz! 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Yani, güçlü muhalefet yaptınız, tebrik 
ederim sizi (!) (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bütçe ve kesinhesap ka
nunu tasarıları üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi bu dört ayrı kanun tasarısının... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ka

zasız belasız bitirdik nihayet; bravo Baş
kan, 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, ben 
kalabalık içerisinde sizi tefrik edemiyo
rum? 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bu
radayım Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Bana «Brova» diyorsu
nuz? 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bra
vo! (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Ben ise size şunu hatır
latmak istiyorum... 

ARİF SAĞ (Ankara) — Derse ihti
yacımız yok bizim. 

BAŞKAN — işte onu hatırlatmak isti
yorum ki, derse, hukuka, kanuna, usule, 
âdete, siz bazı arkadaşlarımızın ihtiyacı 
var. Onu öğrenmeniz lazım efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Yok, yok; 
sizin var, sizin. 

BAŞKAN — Onu öğrenemezseniz bu 
konuşmalarımızı arzu edilen düzeyde yü
rütenleyiz; ama, biz bunu yürütmek mec
buriyetindeyiz. Siz, çoğunluğa uyacaksı
nız; kaidelere uyan çoğunluğa, hukuka 
uyan çoğunluğa; adalete, hakka, hürriye
te, konuşmaya, kaidelere uyacaksınız efen
dim. Bunu öğreneceksiniz. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sen öğren 
sen* 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sen öğ
retemezsin... önce sen öğren. 

BAŞKAN — Mecbursunuz, mecbur. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Çoğunluktan kasıt ne Sayın Başkan? (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bunu öğreneceksiniz. 
Bazı arkadaşlarımız bunu öğrenecek. (Gü-
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rüitüler) Başka türlü, görüşmelere devam 
etmemiz mümkün değil. Bu arkadaşları
mız, bizim 'gibi, milletvekillerinin, Yüce 
Meclisin yapmış olduğu şu İçtüzüğe, hu
kuk; kuralına, bizim Anayasamıza uyma
yı 'kendilerine şiar edinecekler efendim, 
mecburlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

A'RÜ'F SAĞ ((Ankara) — Tarafsız ol
duğunu kanıtla sen. 

KÂM'IL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
— Önce Başkan uyar, sonra biz uyarız. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, şimdi dört ayrı 
kanun tasarısının; bir, 1988 Malî Yılı Büt
çe Kanun Tasarısı; iki, 1986 Malî Yılı 
Genel Bütçe Kesirihesap Kanun Tasarısı; 
üç, Katma Bütçeli idareler 1988 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı; dört, Katma Büt
çeli İdareler 1988 Malî Yılı Kesintıesap 
Kanun Tasarısı. 

Bu 'dört kanun tasarısının tümünün 
açık oylamalarını yapacağız. 

Açık oylamaların 'bir arada ve ad 
okunmak suretiyle yapılmasını, adı oku
nan sayın milletvekillerinin, kürsü önüne 
konacak dört ayrı oy kupa'sına oylarını 
atması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kupalar yerlerine konulsun. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı
da, adını s'oyadını, 'seçim çevresini ve oyu
nun rengini yazıp imzalamak suretiyle 
oylarını kullanabilirler. 

Oylama işlemine Adana İlinden baş
lıyoruz. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sa

yın milletvekili?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupaları ge

tirin; sayıma başlıyoruz. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

20 . 4 . 1988 O : 3 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri oy
lama sonuçlarını açıklıyorum: 

1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sı için 416 sayın üyemiz oy kullanmış; 
278 kabul, 132 ret, 6 geçersiz oy veril
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1986 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu 
Tasarısı için 416 sayın üyemiz oy kul
lanmış; 279 kabul, 132 ret, 5 geçersiz oy 
verilmiştir. 

Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı için 416 sa
yın üyemiz oy kullanmış; 279 kabul, 132 
ret, 5 geçersiz oy verilmiştir. 

1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesİnhesap Kanunu Tasarısı için 418 
sayın üyemiz oy kullanmış; 281 kabul, 
133 ret,1 4 geçersiz oy verilmiştir. 

Tasarılar, böylece, kanunlaşmıştır. Yü
ce Heyetinizce kabul edilerek kanunlaş
mış bulunan bütçe ve kesinhesap kanun
larımızın milletimize hayırlı olmasını di
liyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütçenin kabulü nedeniyle Genel Ku
rula teşekkür etmek için Sayın Başbakan 
söz İstemişlerdir; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından ayakta sürekli alkış
lar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1988 yılı genel ve katima bütçelerinin 
ve 1986 yılı kesirihesaplarının kabulü 
dolayısıyla Yüce Meclise teşekkürlerimi 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 'bulu
nuyorum, 

4 Nisandan beri bu Yüce Mecliste 
uzun günler ve tabiî daha evvel Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir aydan fazla bir 
süre içinde müzakere edilen, etraflı bir 
şekilde tartışılan, birçok arkadaşımızın 
fikirlerini beyan ettiği bu bütçenin mem
leketimize, milletimize hayırlar getirmesi
ni temenni ediyorum. 

im — 
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'Başta, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ve bütün ilgili 
•bakanlık mensuplarına, beğensek de, be
ğenmesek de fikirlerini serdeden bütün 
arkadaşlarıma en kallbî teşekkürlerimi 
sunuyorum ve 1988 yılı bütçesini de, yü
ce milletimize, en iyi şekilde kullanacağı* 
mızı, Jburaıda tasarrufa azamî riayet gös
tereceğimizi, hatta şimdiden bir tasarruf 
genelgesinin hazırlandığını, bu akşam Ba
kanlar Kurulunda bu tasarruf genelgesini 
de gündeme getireceğimi ve hemen neş
redeceğimizi, bu suretle en ufak miktara 
kadar en i'htimarnlı bir tarzda bütçeyi 

kullanacağımızı huzurunuzda bilhassa be
lirtmek istiyorum. 

Bu 'bütçenin de memleketimizi inşallah, 
önümüzdeki aylar içerisinde daha iyi gün
lere götürmesini Cena!b-ı Hak'tan diliyor, 
'hepinize bu vesileyle tekrar teşekkürleri
mi arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın miUetvekilleri, ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için 21 Nisan 1988 Perşembe günü 
saat 15.OO'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanıma Saati: 19.11 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, Muğla ve Antalya illerinde şirket 
ve kuruluşlara 'tahsis edilen koylara ve 
turizm alanlarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/92) 

Türkiye iBüyük Millet Meclisi 
•Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Barbakan Sayın 
Turgut özal tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasını dilerin^ 

15.3.1988 
Tufan Doğu 

Muğla 

1. 'Muğla ve Antalya ili sınırları için
de hangi koylar ve turizm alanları bu-
günedek tahsis konusu olmuştur? 

2. Bü koylar ve turizm alanları han
gi şirket ve kuruluşlara tahsis edilmiştir. 

3. Bu koylar ve turizm1 alanlarıyla 
ilgili tahsis işlemleri hangi tarihlerde ya
pılmıştır? 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 8.4.1988 

Özel Kalem 
Müdürlüğü 

(Sayı : ÜZK-Ö1/6981 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğünün 25.3.1988 tarih ve 
K.K., Gn, M&/07/106-165/02228 sayılı 
yazısı ekinde iletilen, Muğla Milletvekili 
Tufan Doğu'nun soru önergesi incelen
miştir. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve 
yasaya bağımlı olarak yürürlükte olan 
Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına 
Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Bakanlığı-
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fnızın, Turizm Alan ve Merkezleri içeri
sindeki Kamu arazilerinin turizm amaçlı 
tahsisine diskin usul ve esasları hükme 
'bağlanmıştır. 

'Buna göre, yatırıma yönelik tahsis
ler iki aşamada gerçekleştirilmektedir. 
ilk aşamada müteşe'b'büse ön izin veril
mekte ve yatırım öncesi plan ve finans
man konularının çözümlenmesi turizm 
yatırım (belgesi alınması islenmekte, ta
şınmaz mal müteşefbbis adına saklı tutul-
rnaktadır. ön izin şartlarının yerine ge
tirilmemesi halinde, verilen izin iptal edi
lmekte ve alınan teminat Hazineye irad 
kayde'diknektedir.îkinci aşamaya, Turizm 
Yatırım Belgesi alımı ile 'başlanmakta, 
projenin uygulanması, -taşınmaz malın ya
tırımcıya kesin tahsisi ve tapuya gerekli 
tescillerin yapılmasından sonra mümkün 
olabilmektedir. 

Söz konusu esaslar doğrultusunda ya-
pılan işlemler sonucu Bakanlığımızca ya
tırımcılara tahsis edilen, Muğla ve Antal
ya İlerinde, turizm alan ve merkezi için
de bulunan kamu arazilerinin yerini, tah
sis şeklini ve tarihini 'belirten liste ek l'de 
sunulmuştur. 

Diğer yandan, 18.3.1986 tarihli ve 
86/10497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
na dayalı olarak yürürlükte bulunan, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlığı
mız arasındaki protokole göre, Turizm 
Alan ve 'Merkezleri dışında bulunan Ha
zine mülkiyetindeki arazilerin de turizm' 
amaçlı kullanma tahsisi, yukarıda adı ge 
çen yönetmelik hükümlerine paralel ola
rak, ön izin ve ön izin şartlarını yerine 
getiren firmalara kesin tahsis yapılmak 
üzere ve irtifak hakkı tesisi suretöiyle Ba
kanlığımızca gerçekleştirilmektedir. 

Antalya ve Muğla İllerinde, Turizm 
Alan ve Merkezleri dışında bulunan Ha
zine arazilerinin tahsis durumlarını göste
ren liste ek 2*de sunulmaktadirj 

Ancak, Turizm Alan ve Merkezleri 
dışında yer alan orman arazilerinin tu
rizm yatırımlarına tahsisi, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca gerçekleştiril-
ımektedir. 

Bu nedenle, bu tür yerlerdeki tahsis 
durumlarına ilişkin bilgilerin, adi'geçen 
Bakanlıktan 'temin edlllmesı gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 

Kültür ve Turizm Bakanı 
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Tesisin 

Müteşebbisin Adı 

ANTALYA İLİ 
Camel Tur, 
Ayık Tun 
Gama A.Ş. 
Bayındır A.Ş. 
Erman Tur, A.Ş. 

^ Tekart İnş. A.Ş. 
j Yapı Merkez AJŞ._ 

Milta A.Ş. 
Tektur Turizm A.Ş. 
Güney Turizm A.Ş^ 
Faseltur A.Ş. 
Turizm Bankası 
Palmiye A.Ş. 
Turizm Bankası 
Turizm Bankası 
As Turizm A.Ş, 
Ruto A.Ş. 
Silkar A.Ş. 
Selena A.Ş. 
Alertur A.Ş, 

Arazinin Mevkii 

Beldibı 
« 
« 
« 
« 
« 
« 

Kızıltepe 
<i 
<t 
<A 

« 
Tekerlektepe 
Kemer Kentsel 

« 
«: 

Çamyuva 
« 

Çamyuva 
« 

Türü 

Tatil Köyü 
Tatil Köyü 

5. Yıl, Otel 
Tatil Köyü 
Kamping 
Tatil KÖyü 
Tatil Köyü 
Tatil Köyü 
5. Yıl. Otel 
Tatil Köyü 
Tatil Köyü 
Kamping 
Tatil Köyü 
4. Yıl. Otel 
Yat Limanı 
5. Yıl. Otel 
4. Yıl. Otel 
Tatil Köyü 
Kamping 
3, Yıl. Otel 

Yatak 
kapasitesi 

656 
452 
606 
900 
741 
600 
600 
800 
733 
786 
376 
210 

1 512 
528 

— 
300 
306 
666 

1 068 
114 



Müteşebbisin Adı Arazinin Mevkii 

Okan Holding 
Ceytur A.Ş. 
Dokap A.Ş. 
Demak A.Ş. 
Ünüvar A.Ş. 
Aitındal A.Ş, 
Tekirova Tur. Yat A.Ş. 
Tattur A.Ş, 
TatkÖy A.Ş. 
Kadirbeyoğlu A.Ş. 
Otek A.Ş, 

Lapis Holding A.Ş. 
Atı Anadolu A.Ş. 
Vakıflar A Ş , 
Fatma Ülker Çetiner 
Ulusoy Tur. Sey. 
Günal-Mapa A.Ş. 
Eska Turizm A.Ş. 
Güney Turizm A.Ş. 
Kaya İnşaat A.Ş. 

Çamyuva 
« 
« 

KiriS 
Tekirova 

« 
4 
<l 
<l 
«1 
«i 

<a 
<1 

Göynük 
« 
<& 
« 

Tdtreyengöl 
Titreyengöl 

<3 

Tesisin 

Yatak 
Türü kapasitesi 

Tatil Köyü 
Ta^til Köyü 
3. Yıl. Otel 
5. Yıl. Otel 
3. Yıl. Otel 
3. Yıl. Otel 
Tatü Köyü 
Tatil Köyü 
Tatil Köyü 
Tatil KÖyü 
Tatil Köyü 
3. Yıl. Otel 
Tatil KÖyü 
T a t I KÖyü 
4. Yıl. Otel 
Tatil Köyü 
Tatü Köyü 
4. Yıl, Otel 
Tatil Köyü , 
4. Yıl. Otel 
5. Yıl. Otel 
4. Yıl. Otel 

821 
830 
130 
724 
300 
124 

1 008 
522 
304 

1 000 
138 
156 

1 000 
933 

1 000 
900 
502 
430 
600 
646 
312 
220 



Müteşebbisin Adı Arazinin Mevkii 

SSidem 
Uransan 
GÖrsiti A.Ş, 
Önder Otelcilik A Ş . 
Demre A.Ş, 
Nartur A.Ş. 
Koçoğhı A.Ş. 
Yaşar Mensucat A.Ş. 
Arsal 
Eska Turizm A.Ş. 
Tursev A.Ş. 
Eska Turizm A.Ş. 
Norm A.Ş. 
Manavgat Bel. Bşk. 
Silklar Tur. A.Ş, 
Han Turizm A.Ş. 
Tutes A.Ş. 
Taksim Otelcilik A.Ş. 
'Baklavacılar 
'Manavgat Belediye Başkanlığı 

Titreyengöl 
<i 

« 
« 
«s 
«S 

«î 

« 
«i 

«! 
«i 

« 
«S 

« 
Acısu - Soı 

« 
« 

Acısu - Soı 
«! 
«: 

Atasu Tur. Ltd. Şti. Antik (Side 

Tesisin 

Türü 

Kamping 
4. Yıl. Otel 
4, Yıl. Otel 
3. Yıl. Otel 
4. Yü. Otel 
3. Yü. Otel 
4. Yıl. Otel 
3. Yıl. Otel 
2. Yıl, Otel 
3. Yıl, Otel 
3. Yü. Otel 
3. Yü. Otel 
3. Yıl, Otel 
Bel. Hiz. Alanı 
Tatil Köyü 
Tatil Köyü 
Tatil Köyü 
3, Yü. Otel 
Kamping 
2, Sın. Lok. 
Plaj Tes. 
Eğlence Yeri 

Yatak 
kapasitesi 

382 
630 
794 
170 
202 
300 
256 
232 
140 
188 
134 
600 
270 

— 
898 
524 
476 
512 
645 

— 
— 



Müteşebbisin Adı Arazinin Mevkiî 

Turgut Şen Kumköy 
Zafer Turizm <s 
M una İnş, A.Ş.; « 
Ero Tur. A.Ş. «j 
Eczacıbaşı Selimiye 
Mehmet Süral 

| Süleyman Süral Çolakh 
E Kkus Besirsk <ç 

orsa A.Ş. Konyaalü 
Voyager A.Ş. « 
Alke Turizm A.Ş. « 
Bülent Kopara! Belek 
Zeynep Turizm « 
N. Hüseyin Pekuysal «i 
Bm. Müh. Ltd. Şti. « 
Seltan A.Ş, « 
Durnez Mesa A.Ş. Belek 
Ut t Holding A.Ş. <S 
Serik Belediye Başkakanlığı 4 
Ti taş A.Ş., İncekum 

Tesisin 

Türü 

3. Yıl, Otel 
3. Yıl. Otel 
Tatil Köyü 
4. Yıl. Otel 
4. YıL, Otel 

4. Yıl. Otel 
Tatil Köyü 
3. Yıl. Otel 
5, Yü. Otel 
5. Yıl. Otel 
5. Yıl. Otel 
Turistik Tes. 
Turistik Tes. 
Turistik Tes. 
Turistik Tes. 
Turistik Tes. 
Turistik Tes. 
Turistik Tes. 
Günübirlik 
4. Yıl. Otel 

Yatak 
kapasitesi 

325 
290 
348 
356 
300 

411 

2 615 
696 
856 
712 
500 
500 
500 
500 
500 

1 000 
500 
— 

654 



Müteşeibbisin Adı 

MUĞLA 1LÎ 
German Tur. 
Arslan Gümrükleme 
Sarıville A.Ş^ 
Arca A.Ş, 
Ortaca Belediye BaşI 

i Iztur A.Ş. 
M 
ö irfan Tezibiner 
I Mannai Corp. 

Akkoy A.Ş, 
Enka A.Ş, 

İltur A.Ş4 
İltur A.ŞJ 

Tekfen A.Ş, 
Sunyat A.ŞS 

Arazinin Mevkii 

Sarıgerma 
« 
<< 
«; 

ığı « 
İztuzu 

Ekincik 
Sultaniye 
K, Karaağaç 
Külle İskelesi 
Sarsala 

Yassıcaadalar 
Büngtiş 

Manastır Koyu 
Aksazİaı 

Tesisin 

Türü 

Tatil Köyü 
4, Yıl. Otel 
A, Yıl. Otel 
4. Yıl. Otel 
Günübirlik 
4. Yıl," Otel 
Tatil Köyü 
Lokanta 
5. Yıl. Otel 

Tatil Köyü 
5. Yıl. Otel 
Tatiâ Köyü 
Günübirlik 
Turistik Tesisi 
Yat Limanı 
Yat Yanaşma 
Tatil Köyü 
Yat Limanı 

Yatak 
kapasitesi 

500 
201 
771 
618 
— 

1 000 
1 222 

— 
2 980 

806 
312 
788 
— 

500 

— 

800, 



Müteşebbisin Adı 

ı Maımarin A.Ş. 
^ SJS. Tekne Yapımcıları 
^ Silkar AŞ. 
I Netsel A.Ş. 

Meersea A.Ş. 

Arazinin Mevüdî 

Adaağzı 
« 

Kıdırak 
Marmaris 
Yat limanı 
Karmen 
Gerence 
Datça 

Tesisin 

Türü 

Yat Çekek 
Yat Çekek 
Tatil Köyü 
Yat Limanı 

Yat Limanı 

Yatak 
kapasitesi 

_ 
— 

1 300 
— 
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TURİZM ALAN VE MERKEZ DIŞINDA KAMU ARAZİ TAHSİSLERİ 

Müteşebbisin Adı 

ANTALYA İLİ 
Ma'hmutlar 'Belediye Başkanlığı 
S.S, Arı-Tur. Gel. Koop. 
Sarılar Köyü Tüzelkişilliği 
MUĞLA İ I İ 
Klüp Ege Tur., İşi. A.Ş. 

Dalaman Belediyesi 

Zarbun Marina Tur.: İşi. A.Ş. 
Al'b'atrös Tur, Yat. ve Marina 
İşit, A.Ş. 
Erol Aladağlıoğhı 

Emkay İnş. ve Dış Tic. A.Ş. 
Alaoatur 

Ataıet Kaya 
MUĞLA İLİ 
Fethliye Oyuktepe Tur. ve Tic. 
A.Ş. 
Aktur Tur. İşi. San. ve Tic A.Ş. 

Çakırlar Tm\ Yat. İnş. ve İşi. 
A.Ş. 
Aydın Erdoğan1 

Arazinin Mevkii 

Alanya - Mahmutlar Kasabası 
Kaş, Kalkan, Fırnaz 
Manavgat Sarılar Köyü 

Bodrum, Kızılağaç Köyü, 
İçmeler Mevkiî 
Dalaman Havaalanının 
Doğusunda Taşlık 
Marmaris, Keçiadası 
Marmaris, Kirlik Mevki! 

Marmaris, Turgutköyü 
Azmalı'başı Mevkiî 
Datça, Mandalya Mevkiî 
Bodrum, Turgutreis"! 
Bucağı, Yalı yöresi 
Bodrum, Turgutreis 

Fethiye, Kayaköyü Oemüte 
Adası 
Bodrum, 'Bitez Köyü Balcılar 
Mevkiî 
Bodrum, Beksimet Köyü 

Datça, Kızlan Köyü Ge'bekum 
Mevkiî 



T. B. M. M. 

Tesisin 

B : 60 20 . 4 . 1988 O : 3 

îzki 

Türü Kapasiteli Türü Tarihi Süresi 

2. ıSnf. Lofe, 70 Kişi 
Otel- Ap:art Ot. Otel-Motel 212 
Pansiyon 

î . Snf. T.K. 

Günübirllik 

Turistik Tes. 

Otel - TJK, 

Otel 
Yat l imanı 

3 Yıl, Otel 

Günübirlik 

—. 

Turistik Tes. 

GünübirHlk 

— 

1 000 

1 500 Kişi 

530 
Yat Çekek 

200 Yatak 

200 Yatak 
— 

150 Yataik 

— 

1 000 Yatak 

— 

300 Kişi 

Kesin 
ö n izin 
Kesin 

« 

Ön izin 

« 
Kesin 

Ön izin 

Ön izin 
« 

« 

ön izin 

Ön izin 

Ön izin 

ö n uzin 

7. 
10., 
21. 

30, 

5.1986 
7.1987 
3.1988 

3,1987 

30.10.1986 

29. 6.1987 
14.10,1987 

16. 

18. 
5. 

18. 

17. 

13, 

11. 

12. 

2.1987 

2.1987 
2.1988 

2.1987 

2.1987 

4.1987 

6.1987 

5.1987 

49 yıl 
6 ay 

20 yıl 

49 yıl 

6 ay 

4 ay 
« 

6 ay 

4 ay 
<c 

6 ay 

6 ay 

4 ay 

4 ay 

6 ay 

ı ı ^aim 
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1988 Malî Yılı Bütçe Kataunu Tasarısı lia Verilen Oylanın Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye, Sayms I 

Oy Verenleri 
Kalbui Belenler 
Reddedenler 
Çek'inıserîeı T, 

Geçersiz Oylac 
Oya Katılmayanüar 

ADANA 
Ledkı Badas 
Mehmet Ali BİJci 
Y JnıaaS Bocaoğlu 
Ensin Ktoçak 
ibrahim Öztürk 
Metanet Pierçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Oeliceoğlu 
Abdıumrataıajn Kaırairnaın 

AFYON 
Mdtiın; Bajlıibey 
Mustafa1 Kızıloğlu 
Hamdı Ötzsoly 
Nühalt T u r t a 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaişaır Enyıfflmalz 

Mehmet Yaşar 
AMASYA 

İsmet Üzsanslajrj; 
Hasan Aldman Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Obura! Şeref Bozkurt 

450 
416. 
378 
13,2 

! _ — 
: 6 

34 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Ctaşkumoğlu 
Mehmet Çevik 
Rüfiajt Diker 
Tevtf ilk Erttürk 
Göksel Kajlaıycıoğlu 
Hazım Kutaıy 
Alpastanı Pehlivanlı 
M> Sezai 'Fekosiu 
Mehmet Sağdıç 
Halil ŞıMgın 
Mustafa Rıüıştlü Taşar 

ZdkJi Yajvuıztlüırk 

ANTALYA 
Hasan Çakud 
Cengiz Dagyar 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattiû Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınfcaya 
Mustafa Bozkûit 
Ömen Okan Çağlar 
Mehmet ÖZaflpı 
Naibi! Sabuncu 
Mehmeit Yözülgüler 

BALIKESİR 
Ali Sarrii Akka? 
Kudret Böllülkoglu 

İsmail Dajyı 
Fenni tsiknıyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet SeVen 

BİNGÖL 
Mehtmet Ali Doğuşlu 

BÎTLÎS 
Kâmran İnan 
Muıhyettiıtİ! Mutlu 
Faıifc Tammcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Kâzım OÜcsayi 

BURDUR 
Fetfoi Çelklbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A, Kuîltçdbe Alptetaoçtkı 
Öhan Aşkım 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir! Sabuniış 
îsfmet Taıvgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
M.; Ctornbur EiSiüımer 
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İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayıhalnı Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Aklkaıya 
Nevzat Aksu 
Mıittıat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulliarı 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadıir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizameıtitiin Özdoğara 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmıaz 
Mehmet Kahıraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyitinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa, Hikmet Çelebi 
Ahmet Gühebakan 

Hasanı Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöiver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Alü Karadeniz 
Yavuz Kölymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Mülhiıttin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKARİ 
Naim Geylami 

HATAY 
M. Vehbi Diınçerler 
Kararan Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçenıtürk 
Ali Bozer! 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Afbbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyoi 

> B. Doğancan Alkyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
imren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet 'Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
ismail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel iGündoğdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferıruh Ilter 
Adnan Kahveci 
Al tan Kavak 
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Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbraihiım Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Alli Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemaıl Zeyibek 

İZMİR 
Işını Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhanı Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

RAHRAM ANM AR AŞ 
Adlil Erdfcm Biayazıt 
Mehmet Onur 
Ülllkü Söyılemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Saıbri Ara® 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğıliu 
H. Sabri Keskin 
Nurhan Tefcimel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet HacıpaşaoğLu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şaıhin 
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Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Öablen 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 
Göklhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulllhaliım Araş 
Bülent Atasayapı 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haıydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pımarlbaşı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demire! 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürıbüa Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

Mehdfin Işık 
Erkan Kemaloğliu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydaır Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertouğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
ihsanı Nuri Topkaya 
Güribüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Naıziıkoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özfeök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
tlyas Aktaş 
Möhmet Aydın 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettkı Haımidi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şaikir Şeker 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpımar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atasever 
Ahmet Karaevü 

TOKAT 
Metin Gürıdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Avıni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kümbetti 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtazı Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahattirı Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Engin 
Lutfullaih Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
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ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Camver 
M. Halk Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Sdahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ukııtüılk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzını Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulara 
Beşer Baydan? 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdenj 
Arif Sağ 
Ibraihim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Zdkertya Bahçeci 
Demüız Baykal 
Ibraihim Demir 
Hasan Nanıaİ 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Mustafa Çoraıpçıoğlu 
t. önder Kırlıı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

(Reddedenler) 

BÎNGÖL 
Haydar Baylaz 
îlhıami Binicli 

BURSA 
AJbduflkadir Cenkçiler 
Cavıiıt Çağlar 
Fehmi Işıklar 

DENİZLİ 
Esat Yılldırını Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer. 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçüikel 
Ahi Rıza SeptioğLu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selıvü 
Zekıi Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkaidıir Ateş 

HATAY 
M. Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
M. MuıraJt Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Abdullah Aykon Doğan 
Entekin Durutürk 
ibrahim Gürdal1 

ÎÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tsıtemihan Talay 

lISTANBUL 
Abdullah Baştürk 
ismail Cem 
Yüksel Çengeli 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoğlu 
ismail Hakkı Önall 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa TimisS 
Ali Topuz 

ÎZMÎR 
Veli Aksoy 
M. Turan Bayazııt 
Halil Çuflhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör, 
Erdal inönü 
Bingem Keleş 
Fuajt Küci 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Atilla Jtmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

(KARS 
Vedat Altun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersim 

KOCAELİ 
Erol Köıse 
Onur Kumıbaraıcııbajşı 
Aîaattin Kurt 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır, 
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KÜTAHYA 
H. Caıvit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Alksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Şalkar 
M. Erdoğan Ydtenç 
Hasan Zemgjtaj 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökfbeî 
Latif SaJcıa 

ADANA 
Alhmet Alkgün Albayrak 

ANKARA 
Hüseyin iBarlas Doğu 
Tevfi/k Koçak (İz.) 

ANTALYA 
Adil Aydın, 

BOLU 
Turigut Yaşar Gülez 
Ahmet Sami Kazolkoğiu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıraıthoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Göihan 
Alhmet Nıeiıdim 

SAMSUN 
Cemaıl Alişam 
İrtfaın1 Demiraip 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
M. Abdurrezak Geylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

BURDUR 
İbnahim Özel 

BURSA 
B. Mehmet Gazioğlu 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mahmut Kepolu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseleu 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özfâv 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakııroğlu 

TUNCELİ 
KameU Genç 
Orhan Veli Yıldırımı 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıoer 
Ömer Barutçu 
Tevfik Brtüzün 
Güneş Müfitüoğlü 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbulut (Başkan) 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HATAY 
Mehmet Dönen 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

İSTANBUL 
Aytekin Kotilı 
Mehmet Moğultay 
Mustafa Sarıgül 

İZMİR 
K. Kemali Anadol 

SAMSUN 
Kemali Akkaya 
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Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

ÎÇEU 
Ekin Dikmen 

İSTANBUL 
Halil Orhan Brgüder 

İZMfR 
Türkân Afldyıol 

KARS 
Mahmut Almak 

B : 60 20 . 4 . 

KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
§evkıi Göğüısger 

KOCAELİ 
A. Rıza Slnnan 

KONYA 
Mehmet Şimşek 

MALATYA 
Talat Zengin 

İ988 O : 3 

MARJDÎN 
Abdülllvahap Dizdiaroğllu ı(lz) 

MĞDiB 
Doğan Baran 
Birsel Sönmez 

SÜRT 
Zeki Çeliker 

TOKAT 
Erkan Yüksel 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
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1986 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesap 
oyların sonucu : 

Üyg Sayası 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçerek Oylan 
Oya Katılmayanlar 

: 450 
: 416 
: 279 
: 132 
:. — 
:; 5 
: 34 

ADANA 
Ladin Badas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaıoğlu 
Ersin Koçak 
İbrahdim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslıan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurralhman Karaman 

AFYON 
Metini Balılbey 
Mustafa, Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Tiirker 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşan Eryıtmaız 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarıslan 
Hasan Aidnaın Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Goşkutıioğlu 
Mehmet Çevik 
Rifat Dtilker 
Tevtf ilk Ertürk 
Oölksel Kallaıycıoığlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan) Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Meihmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yaıvuıztlülrk 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattün Çatoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yıüzülgüılier 

BALIKESİR 
Ali Sarrii Alkkaş 
Kudret BöKikoğlu 

Kanunu Tasarısına verilen 

Kanunlaşmıştır. 

ismail Dayı 
Fenni Istimıyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
MJuhyetlim Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çeltikıbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtçdbe Alptemoçin 
tlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tajvgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
M. Cumhur Ensümer 

— 123 — 



T. B. M. M. B : 60 20 . 4 . 1988 O : 3 

İlker Genlik 
Mümıin (Kahraman 
Ayhata Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
fikec Tuncay 

ÇORUM 
Ünai Aklkaya 
Nevzat Aksu 
Mithat Balak 
Mustafa Namlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı» 
Ayçan Çakıroğuıllaırı 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurjetfciln Dilek 

EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizametükı Özdoğan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa, Rıfikı Yaylalı 

ES7ÇŞEH1R 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyltinoğiu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hilkmet Çelebi 
Ahmet Günehakaın 

Hasaja Celâl Güzel 
Hasan Tannöver 
ÜnaJ Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Karal 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Kctymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naiım Geylkni 

HATAYI 
M. Vehbi Dinçerler 
Kâmran Kanaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet BdçenJtiirk 
Ali Bozeri 
Ali Er, 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL' 
Behiç Sa;di Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı. 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülibaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri GökalırJ 
Temel Gündoğdu 
Talat 'İç'jz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
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Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
AUi Tanrııyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
işim Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Günidüız 
Kemal Karhan 
Işday Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
AdÜl Erdem Bajyazılt 
Mehmet Onur 
ÜÎJkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Saıbri Arajs 
Yajsin Bozkurt 
Kerem Güneş: 

KASTAMONU 
Saıdettin Ağacık 
Murat Başesgioğlü 
H. Salhri Keskim 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
M. İrfam Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
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Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kazam Çağlayan 
Gökhan M araş 

KOCAELİ 
Abdullhalm Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurraıhman Bozkır 
Kaidiir Demir 
Mustafa Diindk 
Zıtya Ercan 
Mehlmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa! Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekiln 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talarti Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemıirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğkı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Sülelyman Şükrü Zeyıbelk 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdlin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmot Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NtĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Naibi Poyraz 
Yılmaz Saınioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürüti 

RİZE 
Mustafa Naızlikloğılu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A.. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
tlıyıas Alktaş 
Mehmet Aydın 

SÎÎRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbattin Haımidi 

SÎNOH 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şalkir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıogiu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraifi Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Byüp Cenap Gülpınar 
Bahrî Karakeçili 
Aiziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karajevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talaıt Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
AVmi Akkan 
Eyüp A-jik 
îlbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kuırbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
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VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhaınioğlü 
Reşit Çeltik 
Muslih Göremtaş 
Selahaıttin/ Mumcuoğlu 

ADANA 
Mehmet Can 
Güneyli Canver 
M. Haılit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Malhımut (Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Balki Durmaz 
Abdullaıh Ulutıürlk 

AMASYA 
Mehmet Taiıir 'Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulflan 
Beşer; Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Zekerâya Bahçeci 
Denfilz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasara Namal 

ARTVİN 
Ayhan Arif ağaoğlu 
Haisan Ekinci 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakıir Ergin 

. Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
I. Önider Kırlıı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlıhami Binici 

BURSA 
'Abdulkadir Cenkçiler 
Cavıit Çağlar 
Fehmi Işıklar 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hûda i Oral 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sumen 

EDİRNE 
'Mehmet Fuat Erçetfe 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Ahmet KüçükeJ 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlü 
Veysel Atasoıy 
Ömer Faruk Macun 
Mustaf»aı Tunaız Titiz 

ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet SeM 
Zeki Ünal' 

GAZİANTEP 
Abdulkadiir Ateş 

HATAM 
M. Kemal Duduoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abduillah Aytkon Doğan 
Entekin Durutürik 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Btem Cankurtaran v 

Durmuş; Fikri Sağlar 
M. îstemihan Talay 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Bren 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa TimisS 
Aü Topuz 
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ÎZM'ÎR 
Veli Alksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çuihaoğlu 
Ahmet Ersim 
Erol Güngör 
Erdal înönü 
Birgetn, Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 

Atilla îmamoğlu 
Al'i Şalhin 
Ahımet Uncu 

KARS 
Vedat Altun 

KIRKLARELİ 

Gürcan Ersin 

KOCAELÎ 

Erol Köse 
Onur Kumıbaraci'başı 
Alaattin Kurt 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Vefa Tanır 

ADANA 
Ahmet Akıgün Afflbaıyrak 

ANKARA 
Hüseyin iBarias Doğu 
Tevfik Koçak 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Alksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yötenç 
Hasan Zengib 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnaın Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Tufan Doğu» 
Musa Gökibel 
Latif Sakrct 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

(Geçersiz Oyıla-r) 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Adil Aydın . 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamnil Kazokoğlu 

SAMSUN 
Cemal Aiıişan 
İrfan Demıirallp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

ŞÎ1RT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
BnuTs Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELt 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıoer 
Ömer Barutçu 
Tevıfik Ertüzün 
Güneş Mülftüloğlu 

BURDUR 
İbrahim Özel 

BURSA 
B, Mehmet Gazioğlu 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

İSTANBUL 
Aytekin Kotil 

Mehmet Moğultay 
Mustafa Sarıgül 

SAMSUN 
Kemal Akkaya 
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ÇORUM 
RııZa Ilıman 
Cemal Şaihiın 

DİYARBAKIR 
Fuait AtaDay 
Mahmut Kepohı 

ERZİNCAN 
YıMırım AkJbülut (Başkan) 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakjf 
Rüştü Kurt 

HATAY 
Mehmet Dönen 

Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

tÇEU 
Ekin Dikmen 

ÎSTANBUU 
Halil Oırhan iBngüder 

îZMtmı 
Türkân Akiyoî 

KARS 
Mahmut Almak 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Şevlkıi Göğtisıger 

KOCAELİ 
A. Rıza Sinmen 

KONYA 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 

MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
(İz.) 

NİĞDE 
Doğan Baran1 

Birsel Sönmez 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

TOKAT 
Erkan Yüksel 

ZONGULDAK 
Koksal1 Toptan 

» • • < « 
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1988 Malî Yılı Katma Bütçeli Kuruluşlar Bütçesi Kanun Tasarısına verilen oyların 
sonucu : 

Üye Sayıısı 

Oy Verenler 
Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekimserler 

Geçersiz Oylan 
Oya Katılmayanlar 

ADANA 
Lddlin (Badas 
Mehmet Alili Bilici 
Yılllmaz Hocaıoğhı 
Ersin Kıoçaik 
İbrahim Öz/türk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğhı 
Zeynel Asılan 
Mehmet D'eliceoğlu 
Abdunratoıan Karaman 

AFYON 
Möfciını Balılbey 
Musitaıfaj KızıDoğlu 
Hakindi Özısoy 
Nihat Türker, 

AĞRI 
Fecri Alpasıl'anı 
Cezmi Erat 
Yaişaır Erıyılmaz 
Mehmet Yaışaf 

AMASYA 
İsmet Özanslan 
Hasan Adnan Tuıtlkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onura! Şeref Bo2İkurt 

450 
416 

279 

132 

I — 
5: 

- 34 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Ooşkumoğlu 
Mehmet Çevik 
Riıfejt IDıilker 
Tavuk Entlürk 
Göksel Kalliaiycuoğlu 
Hazım Kuitaıy 
Alpaslan Pehlivanlı 
)M. Sezai Pelkushı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşlar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztlürtk 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Dağıyar 
Cengiz Tunicer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınikaya 
Mustafa Bözlkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabj Sabuncu 
Mehmet Yüztüigüier 

BALIKESİR 
Ali Samfi A!kS kaş 

Kanun laşmışitır. 

Kudret Bölük'oğlu 
ismail Dayı 
Fenni îslimiyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BÎLEOtlK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Mıuıhyeiütiın- Mutlu, 
Fai'k Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat! Durukan 
Seçikiiın Fırat 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fetihi Çeltılkbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
A. Kurtçelbe Alptömoçin 
İlhan Aşkım 
Mehmet Gedilk 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet TajVgaç 
Mustafa Brtuğrul Ünlü 
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ÇANAKKALE 
M. Cumhur Erisümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Aiyhainı Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyıhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Aklkaya 
Nevzat Aksu 
Mıiıthat Balak 
Muısta;fa Namıli) 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcıı 
Ayçan Çaikıroğullaırı 
îsımail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdul'kadiir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Şener İşleten 
ismail Üğdıül 

EJLAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettilı ÖZdoğan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Ar as 
Togay Gemalrnıaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıiflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balkılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyitinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hükmet Çelebi 

Ahmet Günehakan 
Hasan) Celâl Güzel 
Hasan Tanrılölver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Alii Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
'Ülikü Gökallp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naiım Geylani 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerler 
Kararan Kaıraman 
Mehmet Pürdeloğlu 

JÇEÜ 
Hikmet Biçentürlk 
Aİİı Bözen 
Ali En 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı, 
Avni Afcyol 
B. Doğan can Alkyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gbkalp 
Temel Gündoğdu 
Talat Içöz 
Ömer Fenruh 1 iter 
Adnan Kahveci 
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Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Brcüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İlbrahiım Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudiı Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namıılk Kemal Zeybek 

İZMİR 
Işın Çelöbi 
H. Hülsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Günldüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Eridem Baıyazııt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söyiemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İDhan Aküzüm 
Sabri Araş1 

Yasıin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesg'ioğllu 
H. Sabri Keskim 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
M. İrfam Başıyazıcroğlu 
Recep Orhan Erguin 
A. Servet Hacupaşaoğkı 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
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Seyit Haıl'il Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazan 

KIRKLARELİ 
Cama! ÖzMen 

KIRŞEHİR 
Kâzımı Çağlayan 
Gökhan M araş 

KOCAELİ 
AbdülhaMm Araş 
Bültent Atasayan 

KONYA 
Abduirrahiman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Binek 
Ziya Ercan 
Mehmet Kıeçecıiletr 
Haıyıdar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özıdemir 
Ali Pınarbaşı 
SaJfeft Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Muisıtafa Uğur Ener 
IMehımtit Rauıf Erıtekim 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
M. Bülent Çaparoğlıu 
Galip Demirelı 
Yuisof Bozkurt Özal 
Talait Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemıirli 
Gürıbüaı Şakranllı 
Münık F . Yazıcı 
Mehmet Yenişehirli oğlu 

MARDİN 
Beşir Çel^bioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehldün Işık' 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Dalda! 
Haydan Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Entuğrul Özdemir 
Nabii Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhJsanı Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürün 

RİZE 
Mustafa Nazolkopu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A. Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan SakaliiJoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 

Mehmet Akarca 
Kemal Akkayai 
illyas Aktaşi 
Mehmet Aıyidın 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kümbettin Hatmıdi 
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SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şalkir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Muraıtl Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpıınatr 
Bahr] Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaievılıi 

TOKAT 
Metin Gündere 
Talat Sargın 
Mehmet! Zeki Uzun 

TRABZON 
Awifi Akkan, 
Eyüp Aşık 
İbrahim Çöbi 
Necmettin Kaffaduıman 
Hayrettin Kümbetti 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtazı Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseylİn Aydın Arvasü 
İhsan Bedirhanıoğlu 
Reşit Çeltik 
Muslin Görentaş 
Selahaıttin) Mumcuoğlu 
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YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dallkıraa 
Ali Şakir Ergin 

ADANA 
Mehmet Can 
Cünıdyit Capver 
M. Halâ Dağlı 
Abdullah Seda* Doğan 
MalbJmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Balkj Durmaz 
Abdullah UtaNJürk 

AMASYA 
Mehımet Tabir Köse 
Kâ'zım Ulusoiy 

ANKARA 
Erol Ağagii 
Kâmdı Ateşpğulan 
Beşen? Bayda* 
Ömer Çiftli 
Eşref Endam 
Arif Sağ 
İbralhim Tez 
Rıza, YıHmaiZ 
Yalş'ar Yılmaz 

ANTALYA 

Adil Aydın 
Zekemlya Bahçeci 
Deriz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasam Namal 

ARTVİN 
Ayhan Ariıfağaoğlu 
Hasan Elkincıi 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

Luıtfullaih Kayalar 
Mahmut Orfaıon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlü 

(Reddedenler) 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 
I. Önder Kirin 

BtLECÎK 
Tayfur Ün 

'BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
îllhami Binici 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavıiıt Çağlar 
Fehlmi Işıklar 

DENİZLİ 
E. Yadınım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdali O rai 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Saliıh Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Etrçetiın, 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Alii Rıza Septiöğflu 
Meihmet Tahin Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

ERZURUM 
ismail Köse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Seki 
Zeki Ünal 

GAZÎATMTEP 
Abdülfcatdiır Ateş 
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Veıysel' Atasoy 

Ömer Faruk Macun 

Muisitafa Tınaz Tütiz 

HATAY 

M. Kemal Duduoğlu 
öner Miski 
M. Muirat Sökmeınpğlu 

İSPARTA 

Süleyman Demire! 
AbduiUah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 

Etem Cankurtaran 
Durmuş Flikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 

IİSTAJNBUL 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yü|k)sel Çengeli 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsnü Okçuoığlu 
İsmail Hakkı Önadı 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisii 
Aıli Topuz 

İZMİR! 
Veli Aksoy 
M. Turan Bay azıt 
Halil Çuihaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör, 
Erdal İnönü 
Birigeinı Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
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KAHRAMANMARAŞ 
Atilla îmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Vedat Altun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersim 

KOCAELİ! 
Erol Köse 
Onur; Kumibaraıciibaışı • 
Abattın Kurt 
Ömer Türikçakat 

KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H. Caıvit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
îlbrahiım Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Ora! 

ADANA 
Ahmet Alkjgikı AıDbajyralk 

ANKARA 
Oüseyün Badas Doğu 
Tevfik Koçaik 

IBOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alımet Şamiıl Kazolkoğlu 

Önol Şafcar 
M. Erdoğan Ydtenç 
Hasan Zenıgikii 

MARPIN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnaın Ekmen 
Ahmet Türk; 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcıı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıraıtlıoğlu 
Cemal Seymen 

NtĞDB 
Mahmut Öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölnan 
Alhmet Nıeidim 

SAMSUN 
Cemal Alişain 
İrfanı Demiralıp 
Ali Eser 
Nalfiiz Kunt 
Hüseyin Özalip 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

BUHDUR 
İbrahim Özel 

BURSA 
B. Mehmet Gaziıoğlu 

ÇORUM 
Rızaı Ilıman 
Cemal Şahin 
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SİİRT 
M. Abdüırrezalk Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşan Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş G örselen 
Enik Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ' 
Kameu Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şinasi Altuner 
Ömer Barutçu 
Tevtfile Ertüzün 
Güneş MüMioğlu 

DtYARjBAKIR 
Fuaıt Ataiay 
Mahmut Kepolu 

ELÂZIĞ 
Ahmet Küçülkel 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
(Balkan) 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keslkin 

İSTANBUL 
Aytekin Kotilı 

Mehmet Moğuılltay 
Mustafa Sangül 

İÎZMIİR 
K. Kemal Anadol 
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GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Musıtafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HATAM 
Mehmet Dönem 
Turhan Hırfanogiu 
Ali Uya» 

İÇEL 
Ekin Dikmen 

İSTANBUL 
Halil Orhan Brgüder 

ÎZMlR 
Türkân Akiyol 

KARS 
Majhmut Almak 

KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 

IKOGAELÎ 
A. Rıza Sirrnıen 

KONYA 
Mehmet Şimşek 

MALATYA 
Metin Erniroğlu 

MARDİN 
Abldül'vahap Dizdaır.oğlu 

NİĞDE 
Doğanı Baran 
Birsel Sönmez 

ISIIRT 
Zeki Çdikeı? 

TOKAT 
Erkan Yülksiel 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 
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1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesap Kanun Tasarısına verilen oyların 
sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı 

Oy Verenler! 

Kabul Edenler 

Reddedenler 

Geçersiz Oylar? 
Oya Katılmayanlar 

ADANA 
Lddlin Baırlas 
Mehmet A l Bihcı 
Yim'aa Oocaoğlu 
Ersin Koçalk 
İbralhiim Öztürk 
Mdhmet 'Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mdhrndt D'dliceoğlu 
Abduıraıhıman Kanaman 

AFYON 
Metin Bailıbey 
Musitafa' ıKızılloğlıu 
Hamdi Özsoy 
Nihait Türker, 

AĞRI 
Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaişaıri Eryılımaz 
Mdhmeıt Yaışar 

AMASYA 
tsmet Özsarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onura! Şerdf Bozikurt 
Kâmil Coşkunoğlu 

, 450 

418 

281 

,133 

4 

32 

(Kabul Edenler) 

M'dhrndt Çdvjlk 
R'Majt Dıilker 
Tdvif ilk Entlürk 
Göksel Kaliayeıoğlu 
Hazım Kutajy 
Alpaslaiq Pdhliivanılı 
Mdhlmet ıSezaıj Pdkuslu 
Mdhlmet Sağdıç 
Halil Şııvigın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuıralhan 
Zdkir Yavuzjtürlk 

ANTALYA 
Hasan Çakır. 
Cengiz Dağyar 
Cengiz Tunıcer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Canıgiz Altınikaya 

Mustafa, Bozkürt 
Ömer Okan Çağlar 
Mdhmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mdhmet Yüztüıgüîer 

BALIKESİR 
Ali Sarnli Akkaş 
Kudret Böflülkoğlu 

İsmail Dayı 
Fenni İslimiydi 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edlip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mdhlmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmıran İnan 
Muıhydtltiın Mutlu 
Faik Tarımciıoğlu 

BOLU 
Nevzat Duru'kan 
Seçkin FırM 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fetihli Oeİiikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
A. Kurtçebe Alptemoçkı 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahirı Sabuniş 
tsimet Taygaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 
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ÇANAKKALE 
M. Cumhur Erisümer 
İlker Genlik 
Mümiin Kahranıan 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Alt Çiftçi 
Ali Neomettün Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal A'klkaıya 
Neivzat Aksu 
Mıiıthat Balak 
Mustafa Namlı 

DENİZLİ 
Muzaffer Arncı 
Ayçan Çakıroğullaırı 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 

EDİRNE 
Şelner İşleten 
ismail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettiın Özdoğan 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Saıbahattin Araıs 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimişek 
Mustafa, Rıflkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeıyitinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çdelbi 

Ahmet Günetoakan 
Hasanı Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöıver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara* 
Mehmet AK Karadert,i2 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü GökaJp Gümey 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naiım Geylami 

HATAY 
M. Vehbi Dinçerller 
Kâımran Karaman 
Mehmet Fürdeloğlu 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Aliı Bozan 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçah 
Avni Akyo'l 
B. Doğancatı Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat E idem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temeli Gündoğdıı 
Talat İçöz; 
Ömer Ferruh İl ter 

Adnan Kahveci} 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Brcüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahimı Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Günelş Taner 

Ali Tanrıya r 
Sudiı Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeyfbek 

IZMÎR 
Işını Çelabiı 
H. Hüsnü Doğan 
ismet Kaya Erdfâm 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
fşılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem! Bayazılt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuıoğlu 

KAR$ 
İlhan Aküzüm 
Sabri Arap 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
H. Sabri Keskiln 
Nurhan Tekimel 

KAYSERİ 
M. İrfan; Başıyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
A. Servet Hacııp aşa oğlu 
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Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyjt Hail özsoy 
Mustafa Sabin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cama! özblilen 

KIRŞEHİR 
Kâızaımı Çağlayan 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalıiım Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA! 
Abdurrahlman Bozkır 
Kadia? Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
A l Pınarbaşı 
Saflfet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekikı 
Mustafa Katamliı 

MALATYA! 
M. Bülent Çaparoğkı 
Galip Demirell 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin* 

MANİSA 
Ekrem Patodemıirİi 
Gürbüz Şakrank 
Münık! F. Yazıcı 
Metanet YenişdıirJjioğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Atantaş 
Süleyman Şülkrü Zeybek 

MUŞ 
Alaatıtin FıraJ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaflöğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NlĞOfl 
Raşit Daldal 
Haydari Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Entuğrul Özdemir 
Nabiı Poyraz 
Yıhnaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yüriic 

RİZE 
Mustafa1 NatâlkoPu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A, Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakajhoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kjemaıl Akfcaıya 
llyas Aktaş 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudlbettin Hamidi 

SİNOP 
Hümil Biçer 

StVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbuluıt 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şafcir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demiri 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz: Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Aitasever 
Ahmet Karaevü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Atoini Akkan 
Eyüp: Aşık 
İbrahiml Cebi 
Necmettin Karaduıman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Atvcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Toplaç 
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VAN 
Hüsayfi'n Aydın Arvasü 
ihsan Bedirhanöğlu 
Reşit Çetk 
Muıslih Görenıtaş 
Selahattim ıMumcuoğlu 

ADANA 
Mıdhmet Can 
Oineytt Cajnıver 
M. HaİLt Dağlı 
Abdullah Soda* Doğan 
MaJhhıot '(Keçeli 
Selahattitaj Kılıç 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Balki Durmaz 
Abdul'JaJh Ulultiüırk 

AMASYA 
Metanet Tabir Klöse 
Kâzını Uftusöiy 

ANKARA 
Erol Ağagü 
Kâmıil Ateşıoğullları 
Beşer Baydan 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Arjl 'Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza Yıllmaz 
YaJş'ar Yılmaz 

ANTALYA 
Zakerdıya Bahçeci 
Dente Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hassan Ekimca 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Hilmi Zlilya Postacı 

BALIKESİR 
Mustafa, Çorapçıoğlu 
t. Önder Kırlıi 

BİLECİK 
Taylfur Ün 

BİNGÖL 
Hayıdar Bayl'az 
İlhama Binici 

IBURSA1 

Abdulkadir Cenkçiler 
Cavât Çağları 
Föhımil İşıklar 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım AVCÎ 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 

DİYARIBAKIR 
Ferit Bora, 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçefciın 
Erdal Kalkanı 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçülkel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Mustafa, Kul 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlü 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınazı Titiz 

ERZURUM 
ismail KJöse 

ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Seflvffi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

HATAY 
M. Kemal Duduoğlü 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abduıllah Aykon Doğar* 
Entekin Durutüırik 
ibrahim Gürdalı 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Filkri Sağlar 
M. îstemihan1 Talaıy 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
ismail Cem 
Yülkısel Çengel! 
AH Haydar Erdoğan 
'M. Ali Breı* 
Hasan Fehmi Güneş 
Hüsmü OkçuoğUu 
İsmail Hakkı önal 
Yuısuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timiısi 
Ali Topuz 
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ÎZMÎR 
Veli Alksoy, 
K. Kemal Anadol 
M. Turan,1 Bayazııt 
Haili Çuılhaoğlu 
Ahmet Ersiin 
Erol Güngör 
Erdail İnönü 
Birgens Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkean 

KAHRAMANMARAŞ 
AtiMa İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Vedat Altun 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onun Kumbaracııbaşı 
AUıaattin Kurt 
Ömer Türlkçakal 

İKONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
H, Caıvit Erdemi r 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuıyar 
Sümer Ora! 
Önol Şalkar 
M. Erdoğan Yetene 
Hasan Zengih , 

MARDİN 
Süleyman Celebi 
Mehmet Adnaın Ekmen 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Giölkibel 
Latif Sakıcıı 

NİĞDE 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seytmen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfanı Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşaıî Topçu 

StVAS 
Efcrem Kapgal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler, 
Ekifils Tütüncü 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet ÇalkıroğÜu 

TUNCELİ 
Karnen Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Şînasi Altıner 
Ömer Barutçu 
TeMf ik Ertüzüln 
Güneş Müffüoğlü 

(Geçersiz Oylar) 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

İSTANBUL 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğulıtay 
Mustafa Sarıgül 

ADANA 
Ahmet Afcgün AHbayrak 

ANKARA 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Koçalk 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Adil Aydını 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şanııil Kazo'koğlu 

BURSA 
B; Mehmet Gaziıoğlu 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şalhin 
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DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mahmut Kepolu 

ERZİNCAN 
YıWdıom Afcbuliutt l(|BaJşlkan) 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Musıtafa Çakıır 
Rüştü Kurt 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
Ali Uyar 

İÇEL 
Ekin Dikmen 

İSTANBUL 
Halil Orhan Engüder 

İZMİR 
Türikân Afldyol 

KARS 
Mahmut Almak 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Şeviki GöğüiSger 

KOCAELİ 
A. Rıza» Sirmem 

>< mm* •• 

KONYA1 

Mehmet Şimşek 
MARDİN 

AbdüıDvahap Dizdaıroğliu 
(fa.) 

NİĞDE 
Doğarı Baran1 

Birsel Sönmfez 
SIRT 

Zdki Çeliker 
TOKAT 

Erkanı Yüksel 
ZONGULDAK 

Koksal Toptan 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

(60 İNCİ BİRLEŞİM 

20 . 4 . 1988 Çarşamba 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

tŞLER 
X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1 /394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. ->- izmir Milletvekilli Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekilli irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Tünkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat M iılletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 afkadaşıntn, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in-, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 
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6. — Denizli Milletvekili Adnan Kev 
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — îzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili »Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos-



yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge 
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkimaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. îstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4ü) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — izmir Milletvekilli Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 



köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ıo, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'kı, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, banfcallardakii döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ıtı, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-
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ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğünle ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idkn'ıin, Sakarya îli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/Ö6) 

51. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya Mi organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulaman puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetilerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlıeri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

55. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'num, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacımı 
karşılayacak Uluıtam Barajının oe zatnan 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile

rine ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaöttin 
Kurt'un, Eskini sar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkim Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin: 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkim Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkim Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

65. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

65. — Bursa Milletveekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
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Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

66. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür . 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

67. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad-
desiimin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Milli Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine P<ür Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (Si Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat ilçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22.3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti He İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan-
masmm Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 



X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan-
rnıasınun Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(İS. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Tünk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (\f35l) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Ey.ül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı- : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı ' Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarlısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri' Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

18. — 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve 
Yedek Askerî Memurlar Kanununun 
16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/414) (S. 
Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 16.4.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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