
DÖNEM : 18 CİLT : 20 YASAMA YILI: 2 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

• • 

40 inci Birleşim 

12 . 12 . 1988 Pazartesi 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTA
NAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞIT
LAR 

III — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yılı Qenel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Bütçe Kanunu Taşanları ile 
1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Taşanları 
(1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 
112, 134, 136) 

A) DEVLET PLANLA
MA TEŞKİLATI MÜSTE
ŞARLIĞI 

1 1. — Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

B) HAZİNE VE DIŞ Tİ
CARET MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Hazine ve Dış Ticaret 

Sayfa 

144 

145 

Müsteşarlığı 
Bütçesi 

1989 Malî Yılı 
Sayfa 

190:228 
2. — Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı 1987 Malî Yılı Ke
sinhesabı 

C) DARPHANE VE 
146,239 DAMGA MATBAASI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Darphane ve Damga 

Matbaası Genel Müdürlüğü 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

D) DEVLET İSTATİS
TİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI 146:232, 

239:277 

146 

146:188 

146:190 

190 

1. —- Devlet istatistik Ensti
tüsü Başkanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlığı 1987 Malî Yılı 
Kesinhesabı >• 

E) DANIŞTAY BAŞ
KANLIĞI 

1. — Danıştay Başkanlığı 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Danıştay Başkanlığı 
1987 Mâlî Yılı Kesinhesabı 

190:230 

230 
h 

r 
230?|Ş2 

239 

239:254 

239:256 

256 

256:275 

256:277 
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IV. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vaplan 

1. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, bir italyan fir
masının ülkemize çöp ihraç etme
sine izin verilip verilmediğine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Adnan Kahveci' nin ya
zılı cevabı (7/357) 

2. — Kütahya Milletvekili 
Mehmet Korkmaz'm, Kütahya İli 
eski Vilayet Konağının adliye bi
nası olarak hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin sorusu ve Adalet 
Bakanı Mehmet Topaç'm yazılı 
cevabı (7/393) 

3. — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan'm, Pınarhisar Çimen
to Fabrikasında 1-24 Ekim 1988 
tarihlerinde üretilen çimentonun 
bozuk olduğu iddiasına ve bu çi
mentoyu kullanan gerçek ve tü-

Sayfa 

277 

277 

zelkişilere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Adnan Kahveci'nin ya
zılı cevabı (7/394) 

Sayfa 

280:284 

4. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'm, Adana-Ankara 
uçak seferlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin yazılı cevabı (7/400) 

5. — Adana Milletvekili 
Mahmut Keçeli'nin, Pozantı As-

277:279 kerlik şubesinin kapatılma nede
nine ve bu İlçede yeniden asker
lik şubesi açılıp açılmayağına iliş
kin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Ercan Vuralhan'ın yazılı ce
vabı (7/402) 

284:286 

286 

279:280 V. — USUL HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER 232 

1. — TRT'nin, Genel Kurul 
Çalışmalarını radyo ve TV'den 
yansıtma şekli ve Başkanlığın bu 
husustaki tutumuna ilişkin usul 
görüşmesi 232:238 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1989 Malî Yılı Genel ve Katma büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/496), 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) 
(S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) görüşme
lerine devam olunarak: 

Başbakanlık, 
Çevre Genel Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü

dürlüğü; 
1989 Malî Yılı Bütçeleri ile 1987 Malî 

Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 
12 Aralık 1988 Pazartesi günü saat 

10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
21.10'da son verildi. 

Kâtip Uye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaş 
Kâtip Üye 

Edirne 
ismail Üğdül 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12.12.1988 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Bursa Milletvekili BeytuUah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/280) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.12.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata^ 

ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spbr Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/420) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.12.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, AİDS virüsü taşıdığı iddia edilen 
bir hayat kadınına ve bu konuda ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım-Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/421) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.12.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN :. Başkanvekili A. HüdaH Oral 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 mcı Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasart-
lan ile 1987 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 

0) 
A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİ

LATI MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı 1987 Malî Yûı Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 
Mal! Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Devlet Planlama teş
kilatının bütçesi ve kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi 

üzerinde, grupları ve şahısları adına söz 
alan sayın üyelerin adlarını, sırasıyla oku
yorum : Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın ibrahim Demir, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Mustafa Şahin, Sos-

(1)111, 112, 134, 136 S. Sayûı Basmayazûar 
9,12.1988 tarihlî 37 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Ekrem Kangal; şahsı adına, aleyh
te, Sayın Cüneyt Çanver. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın ibrahim Demir, buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok 
muhterem üyeleri; Devlet Planlama Teş
kilatımızın 1989 yılı bütçesiyle ilgili ola
rak, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arz ve ifade etmek üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 20 
dakikalık kısa bir sürenin sağladığı imkân 
dahilinde, tabiî kısaca, plan, Planlama 
Teşkilatı ve planlama dönemimizle ilgili 
olarak, Grubumuzun görüşlerini özetle
mek istiyorum. 

1960 yılında, Devlet Planlama Teşki
latının kurulması hakkındaki 91 sayılı Ka
nun çıkarıldı. Arkasından, Devlet Planla
ma Teşkilatı, 1961 Anayasasında, anaya
sal bir organ olarak yerini aldı. Hazırla
nan ilk beş yıllık kalkınma planı 1963 yı
lında yürürlüğe konuldu ve böylece eko
nomi tarihimizde planlı dönem başlatılmış 
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nomi tarihimizde planlı dönem başlatılmış 
oldu. Ben, esas itibariyle, bu dönemin 
özellikleri ve bu dönemde sağlanan geliş
meler üzerinde durmak istiyorum; ancak, 
bu dönemi iyi değerlendirebilmemiz için, 
sanıyorum cumhuriyet döneminin bütü
nüne kısaca bir göz atmakta fayda vardır. 

Ekonomik uygulamalara baktığımız
da, cumhuriyet döneminin ilk on yılında, 
devletin, ekonomik hayatın dışında kaldı
ğını, ekonomik hayata girip, orada aktif 
rol almak yerine, bu alanda teşvik edici bir 
rol üstlendiğini görüyoruz. Gerçekten, bu 
dönemde, aşarın kaldırılması, "Teşviki 
Sanayi Kanunu" adı altında bir kanunun 
çıkarılması bunu ifade etmektedir; ancak, 
bu on yıllık uygulama, maalesef beklenen 
gelişmeleri başlatamamış ve kalkınma açı
sından özel kesimin katkısını sağlayama
mıştır. Rahmetli Celal Bayar'ın şu sözü, 
bu dönemi belirlemek, doğru anlamak ve 
doğru yorumlamak açısından fevkalade 
önemlidir. Merhum Bayar şföyle diyor : 
"Ülkemizin sanayileşmesini ve ulusun 
muhtaç olduğu refahı, bazı özel kuruluş
ların dayandığı sermeyeye bırakmak gere
kirse, en az ikiyüz yıl daha beklemekliği-
miz gerekecektir." Yani, özel sektörün bi
rikimlerinden istifade ederek bu memle
ketin kalkınmasını beklersek, bu, ikiyüz yıl 
sürebilir demektedir; büyük devlet adamı, 
Rahmetli Celal Bayar. 

Bu görüşün etkisiyle, 193Ö'lu yıllar
da, devletin ekonomik hayattaki yerini 
farklı bir şekilde aldığını görüyoruz. Bu 
dönemde, özellikle sanayi kesimi öncelik
li olmak üzere, devlet, ekonomik hayata 
girmeye karar vermiştir ve tabiî devlet 
ekonomik hayata girmeye karar verince, 
bunun iki önemli aracıyla o alana girmiş
tir. Bunlardan birisi, "kamu iktisadî 
teşebbüsü" dediğimiz, devlete ait iktisa
dî organizasyonlar, diğeri plandır. Bu iki 
önemli araçla devlet ekbnomik hayata gir
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa KİT'
lerle devletin ekonomik hayata girmesi ve 
bunu planlı bir şekilde yapması, 1930'lu 
yılların, kalkınmamız açısından fevkala
de önemli yıllar olduğu gerçeğini iktisadî 
kalkınma tarihimize kazımıştır. Sümer-
bank'ın, Etibank'ın ve Maden Tetkik Ara
ma Enstitümüzün kurulması, bu çabalar 
dahilinde olmuştur. Tabiî bu arada Türki
ye ilk plan tecrübesini yaşamıştır. 1933 yı
lında hazırlanıp, 1934 yılında yürürlüğe 
giren ilk sanayi planı, değil Türkiye'de, 
bütün dünyada, gelişmekte olan ülkelerin 
planlı kalkınmaya ilk örneğini teşkil et
mektedir. Gerçekten, Türkiye'nin ilk sa
nayi planı, kendi alanında bir ilk oluştur
ması bakımından ve memleketin kalkın
masında oynadığı rol bakımından fevka
lade önemli bir yer tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin 
1940'lı yıllan maalesef kayıp yıllarıdır. 
Dünyanın içerisinde bulunduğu çalkantı
ların etkisiyle, bu dönemde Türk ekono
misi donmuş, hiçbir kıpırdanma ve geliş
me gerçekleştirememiştir. 

Bunu takip eden 1950'li yıllar, Türki
ye'de ikinci hamle dönemi olmuştur. Ül
ke kaynaklarının harekete geçirilmesi, ül
ke ekonomisinin dışa açılması, altyapı se
ferberliği ve teşebbüs yaratma gayretleri, 
bu 1950'li yıllarda Demokrat Parti hükü
metleri sayesinde mümkün olmuştur. 

Bu atılım yıllarında bilhassa 1950'li 
yılların sonralarına doğru ülkemizde en
teresan bir tartışma açılmıştır; yani, o 
meşhur "Plan mı, pilav mı" tartışması 
açılmıştır. Bu tartışmanın bir tarafını oluş
turanlar; ülke ekonomisinin iyi yönlendi-
rilmediğini, ülke kaynaklarının siyasî 
maksatlarla çarçur edildiğini, bundan ıs
tırap, israf doğduğunu ortaya atmışlardır 
ve kalkınmanın planlı bir şekilde gerçek
leşmesi gerektiği tezini savunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu 
hatırlamak ve kabul etmek gerekir ki, 
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Menderes hükümetlerinin programları 
gerçek manada birer kalkınma planı ni
teliğinde olan programlardı. Bu program
ların bugün dahi tetkikinden bu sonucu 
çıkarmak gayet kolay olacaktır. Dolayısıy
la, "Plan mı, pilav mı" tartışmasında, za
ten, hükümet; plan niteliğinde program
lar hazırlayarak, ağırlığını koymuş ve ko
rumuştur. 

Bu tartışmalardan, yani "Plan mı, 
pilav mı" tartışmasından, planlı kalkın
ma tartışmalarından etkilenen Millî Bir
lik yönetimi, biraz evvel konuşmamın ba
şında da ifade ettiğim bu 91 sayılı Kanu
nu çıkararak Devlet Planlama Teşkilatını 
kurmuştur. Böylece 1930'lardan sonra 
ikinci defa; fakat, bu sefer sektör bazında 
değil de, makro bazda planlı döneme ge
çilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Anayasamızın kabul ettiği bu pren
sipler ışığında, planlı dönemin, planın ve 
planlamanın belli başlı özelliklerini satır
başlarıyla şu şekilde ifade etmek müm
kündür : 

Bu plan, demokratik bir plandır. Bu
nun anlamı, Türkiye'de bir merkezî plan
lama, otoriter plan anlayışı değil; demok
ratik, katılımcı bir plan anlayışı hâkimdir. 

Bu arada, Devlet Planlama Teşkila
tı, icracı değil istişarî bir organdır. Plan
lar kamu kesimi için bağlayıcı, emredici, 
özel kesim için de yol gösterici, teşvik edici 
niteliktedir ve tabiî bu, planın demokra
tik olma vasfından doğmaktadır. 

Planlama tekniği olarak, sektör plan
laması, başka bir ifadeyle, üretimin mak
ro dengeler içerisinde ve sektörel seviye
de planlanması yöntemi benimsenmiştir. 

Bu arada, kamu maliyesi de "prog
ram bütçe'' tekniğine bağlanmıştır. Buna 
göre, hükümetin, devletin bir plan stra
tejisi, ona bağlı orta vadeli planları ve bun
ların yıllık uygulama programları olacak 

ve bütçe, bu programların gerçekleştiril
mesini sağlayan, bu programları amacına 
götüren bir araç olarak düşünülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planla
ma Teşkilatımız 1960'h yılların başında iş
te bu esaslar dahilinde devlet hayatımıza, 
ekonomik hayatımıza ve hatta siyasî ha
yatımıza ağırlıklı bir şekilde girmiştir. 
Gerçekten, Devlet Planlama Teşkilatı baş
langıçta -biraz amiyane bir tabir 
kullanacağım- pek fiyakalı bir şekilde gö
reve başlamıştır. Devlet Planlama Teşki
latı, gerçekten, Anayasanın himayesi altın
da, yeni, gözde ve yetkili bir organ, çok 
etkili bir müessese olarak karşımıza çık
maktadır. Kamu kesiminin bütün ekono
mik faaliyetleri, onun iznine, onun vize
sine bağlanmış durumdadır. Başlangıçta, 
bir jeep almak isteyen, bir yatırımcı ku
ruluştan; Hakkâri'nin bilmem ne köyün
de, bir derslik yapmak isteyen bakanlığa 
kadar herkesin, bu kuruluşun vizesini al
maya ihtiyacı vardır. 

Bu dönemde, bakanlar, Planlama 
Teşkilatı müsteşarının yanına temenna ile 
yaklaşabilmekte; planlama uzmanları, ge
nel müdürleri sigaya çekebilmekte, onları 
azarlayabilmektedir. 

Planlama Teşkilatı, böyle başlamıştır; 
ama, kanaatimce bu, ifrat noktasında bir 
başlangıçtır. Tabiî, ifrata kaçan iflah ol
maz; maalesef bu, Devlet Planlama Teş
kilatımız için de böyle olmuştur. 

Bugün artık, 30 yıla yakın bir uygu
lamanın sonunda, Devlet Planlama Teş
kilatımızın, Türkiye'de plan müessesesi
nin, yeterli birikime sahip, olgunluğa ulaş
mış, etkileri ve faydası maksimum nokta
lara ulaşmış bir halde olması gerekirken, 
maalesef, hem Planlama Teşkilatından 
hem plan fikrinden uzaklaşılmıştır ve ka
naatimizce, Türkiye'de 1960'h yılların ba
şında başlayan planlı dönem, 12 Eylül ara 
rejimiyle sona ermiştir. 
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Gerçekten, bu dönemde, Devlet 
Planlama Teşkilatının, bir kenara itildiği
ni, plan fikrinden uzaklaşıldığını müşahe
de ediyoruz ve tabiî bu arada, Devlet 
Planlama Teşkilatı, 1982 Anayasasından 
çıkarılmış ve anayasal bir teşkilat olma 
vasfını kaybetmiştir. Tabiî bu arada, plan 
bütçe tekniğinden uzaklaşılmıştır. Halen, 
bir Planlama Teşkilatımız vardır; Demir-
tepe'de görkemli bir binası, kalabalık bir 
kadrosu vardır, bünyesinde çok değerli uz
manları himaye etmektedir; ama, yine de 
bize göre planlı dönem sona ermiştir. 

Bugün, Hükümetin uyguladığı ikti
sadî politikalar, planlı kalkınma esasına 
dayanmamaktadır. Bugün, ülkemizde, ik
tidarın, tutarlı bir kalkınma anlayışı yok
tur, plan fikri ve bir sistem yaklaşımı söz 
konusu değildir; zikzaklar, belirsizlikler ve 
aklına geldiği şekilde hareket etme alışkan
lıkları, bu dönemi, olsa olsa, arabesk bir 
dönem olarak değerlendirmemizi gerektir
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, planlamanın 
etkili olduğu ve plana sadık davranıldığı, 
bilhassa birinci ve ikinci beş yıllık planlar 
döneminde, Devlet Planlama Teşkilatımız 
ve plan uygulamaları, ülkemizde, kalkın
ma açısından fevkalade önemli roller oy
namıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, 
Türkiye gayri safi millî hâsılasını, ortala
ma her yıl yüzde 6,7; ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde de yüzde 7,2 ora
nında her yıl artırabilmiştir. (Tabiî, bu, or
talamaları ifade ediyor) 10 yıllık dönemin 
ortalaması, yılda ortalama yüzde 7 olabil
miştir ve tabiî bu önemli bir başarıdır. Bu 
başarıyı daha da önemli kılan, bu kalkın
manın enflasyonsuz şekilde gerçekleştiril
miş olmasıdır. 

Tabiî, bu arada, Devlet Planlama 
Teşkilatımızın, plan fikrinin topluma ka
zandırılmasında, planlı hareket etme alış-
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kanlığının sağlanmasında, yatırımların fi
zibilite etütlerine bağlı olarak gerçekleş
tirilmesinde ve bu uygulamanın özel sek
töre de yaygınlaştırılmasında önemli fonk
siyonları olmuştur. 

Bilhassa ikinci Beş Yıllık Plan döne
minde hazırlanan ve 1960'lı yılların ikin
ci yarısında uygulanan teşvik sistemleriy
le, özel kesim, Türkiye'nin kalkınmasına 
önemli katkılarda bulunmuştur. Bu dö
nemde teşebbüs artırılmış, şirketleşme hız
landırılmış ve özel kesim sanayileşmeye 
ağırlıklı şekilde girmeye başlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu arada, önemli olduğuna inandığım bir 
başka konuya da kısaca değinmeden geç
mek istemiyorum. O da, DPT'nin, mek
tep gibi bir fonksiyon üstlenerek, Türk 
toplumunun, Türk Devletinin, ekonomi
siyle, politikasıyla ihtiyaç duyduğu teknok
rat kadroları yetiştirmesi olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, tek
nokrasi, çağımızın en önemli gerçeklerin
den birisidir. Bugün dünyada bütün ülke
ler -siyasî rejimleri, ekonomik modelleri ya 
da kalkınma seviyeleri ne. olursa olsuri-
teknokrat dediğimiz bir zümre, teknokrat 
dediğimiz bir kadro tarafından sevk ve 
idare edilmektedir. 

Bürokratın, teorisyenin, teknisyenin, 
hatta politikacının ve patronun varlığına 
rağmen, bu teknokrat kadroya, bilim ve 
tekniğe göre kararlar alan, uygulayan, yö
neten ve yönlendiren bir kadro olarak bü
tün ülkelerde ihtiyaç duyulmaktadır. 

Müsaade ederseniz, devam edeceğim 
sayın milletvekili... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Par

don... Özür dilerim. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Özel sohbetinizi kuliste, arka sıralarda ya 
da başka bir yerde yapabilirsiniz... 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) - Ter
biyesizlik etme... İşine bak... Sana ne?.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun, 
devam edin eferidim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan... 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Sayın Baş
kan, görevinizi devir mi ettiniz? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Başkan olarak değil efendim, sözcü ola
rak kendi hakkımı korumaya çalışıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir, karşılık 
vermeyiniz efendim, lütfen... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ko
nuş!.. Seni dinlemeye mecbur muyuz kar
deşim? İlla havayı bozacaklar... 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sohbetinizi bozdum, kusura bakmayın. 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Bunlar senin görevin değil. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, ha
tibe müdahale etmezseniz, sükûnetle ne
tice alırız. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — hati

be ağzımızı açmadık, o kendi kendine 
aranıyor. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, şunu söylemeye ça
lışıyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının, Türki
ye'nin kalkınmasına önemli bir katkısı da; 
yetiştirdiği uzman kişilerle, Türk ekono
misine, gerek özel kesimin sevk ve idare
si, yönetilmesi, yönlendirilmesi, gerek ka
mu kesiminin sevk ve idaresi, gerekse po
litik hayatımızda ihtiyaç duyulan teknik 
kadroların karşılanması açısından fevka
lade önemli katkıları olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 30 yıla yakın 
bir süredir yapılan plan tatbikatının so

nunda, bugün, Türk plancılığında bazı 
önemli sapmaların ve bazı önemli yanıl
gıların olduğunu müşahede ediyoruz. 
Müsaade ederseniz, kısaca ve satırbaşla
rıyla bunları ifade etmek istiyorum : 

Konuşmamın başında da söylediğim 
gibi başlangıçta, yani kuruluşunda Dev
let Planlama Teşkilatı icraî değil, istişart 
bir organ olarak düşünülmüş ve bu şekil
de teşkilatlandırılmıştır. Ancak, zamanla 
Devlet Planlama teşkilatı genişçe bir şe
kilde icranın içine sokulmuştur veya çe
kilmiştir. Gerçekten, bugün, Devlet Plan
lama Teşkilatında plan fonksiyonunu üst
lenen ve yürüten; başlangıçtan beri mev
cut olan İktisadî Planlama, Sosyal Plan
lama ve Koordinasyon Dairelerinin yanı 
sıra, altı tane de, uygulamayla ilgili baş
kanlık seviyesinde birim vardır ve bunlar, 
gerçekte plan fonksiyonu olmayan herhan
gi bir bakanlıkta ya da başka t/ir devlet da
iresinde yürütülmesi mümkün olan birta
kım hizmetleri yürütmektedirler. 

Tabiî bu arada, bu daireler yüzünden 
son günlerde Devlet Planlama Teşkilatı
mız çok başlı bir hale getirilmiştir. Bugün 
Devlet Planlama Teşkilatı, bünyesindeki 
Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilgili da
ire sebebiyle, bağlı olduğu bakanlığın dı
şında bir devlet bakanımızın da etkisi al
tındadır. Yani, Devlet Planlama Teşkila
tımız, bünyesindeki Avrupa Ekonomik 
Teşkilatı Başkanlığı, başka bir devlet ba
kanlığı tarafından yönlendirilmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı bünyesin
de GAP'la ilgili bir grup da vardır. Bu 
grubu da yine, başka bir devlet bakanımız 
yönlendirmektedir. Şimdi, devlet hayatı
mızda, ilk defa karşılaştığımız bu durum, 
daha önce rastlamadığımız ve yadırgadı
ğımız bir uygulamadır. 

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teş
kilatı, kumlusunda, bu istişarî görev için 
dar; fakat seçkin bir kadro anlayışına gö-

— 150 — 



T.B.M.M. B : 40 12 . 12 . 1988 O : 1 

re teşkilatlandırılmıştır; ama aradan geçen 
zaman ve bilhassa uygulama alanındaki 
bu genişleme, Devlet Planlama Teşkilatı
nın kadrolarının da genişlemecine sebep 
olmuştur. İşte bu,genişleme, Devlet Plan
lama Teşkilatını büyütmüş, büyüdükçe 
hantallaştırmış ve dinanizmini azaltmıştır. 

Diğer taraftan, Devlet Planlama teş
kilatımızın ve Türkiye'de plan prosedürü
nün uygulamasında en yüksek karar or
ganı Yüksek Planlama Kuruludur. Başlan
gıçta, Yüksek Planlama Kurulu, planla
macıların hâkim olduğu bir organ idi; 
ama aradan geçen zaman içerisinde, Yük
sek Planlama kuruluna, teknik kişiler, 
planlamacılar değil; politik kişiler hâkim 
olmaya başlamışlar, 1987 yılında gerçek
leştirilen bir operasyonla da -sebebini, ge
rekçelerini ve! .amacını pek iyi bilemiyoruz-
Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Plan
lama Kurulundan tamamen çıkarılmıştır. 
Yanı, Devlet Planlama teşkilatı Müsteşa
rı dahi bugün Yüksek Planlama Kurulu
nun üyesi değildir. Ancak, bu kurulun sek-
reterya görevini Devlet Planlama Teşkilatı 
yürütmektedir ki, bu, fevkalade yanlış bir 
şeydir. Başlangıçta, Planlama teşkilatı po
litikacıların etkisinden uzak tutulmaya ça
lışılırken, "planlar, politikacıların tasallu
tundan kurtarılmalıdır" gibi sloganlarla 
başlatılan bir uygulama, bakınız nerelere 
gelmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz 
dolmak üzeredir, toparlamaya çalışınız 
efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Teşekkür ederim, toparlamaya çalışacağım 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Planla
ma Teşkilatının başka bir önemli fonksi
yonu, araştırma fonksiyonudur. Gerçek
ten, ekonomik ve sosyal hayatımızla ilgili 
olarak, bu teşkilatımız, bünyesindeki çok 
değerli uzmanları vasıtasıyla birtakım 

etütler yapar, veriler toplar, değerlendirir, 
fikir ve alternatif çözümleri ortaya koyar; 
ancak, son zamanlarda, Devlet Planlama 
Teşkilatının, bu fonksiyonundan da olduk
ça uzaklaştığını görüyoruz. Gerçekten, bir 
yandan Devlet Planlama Teşkilatının bu 
maksatlı araştırmaları, diğer taraftan bu
na paralel olarak yayınlar) azalmış ve da
hası, Devlet Planlama teşkilatının gerçek
leştirildiği yayınların bilimselliği ve kali
tesi, maalesef, hiç özlemediğimiz bir se
viyeye inmiştir. 

Diğer taraftan, Devlet Planlama Teş
kilatımızın bir araştırma kütüphanesi, kal
kınma konulu yayınların oluşturduğu bir 
ihtisas kütüphanesi vardır. Son yıllara ka
dar, bu kütüphane, kendi alanında bir re
ferans merkezi olarak kabul edilmiştir; 
ama, bilhassa bu konuyla ilgili dış dün
yadaki yayınların takip edilmemesi, kü
tüphaneye kazandırılamaması ve DPT 
Kütüphanesinin bu karakterinin korun
ması uğruna fazlaca bir gayret sarf edil
memesi yüzünden, bugün Devlet Planla
ma Teşkilatı Kütüphanesi eskimiştir; son 

' yıllarda büyük bir boşluk vardır. Dışarı
daki kalkınma ekonomisiyle, makro eko
nomiyle ve planlamayı ilgilendiren konu
larla ilgili pek çok yayın, birçok önemli ya
yın, Devlet Planlama Teşkilatı Kütüpha
nesine maalesef kazandı rılamamıştır; bu 
sebeple meydana gelen boşluğun ileride 
doldurulmasının daha güç olacağı ve bu
nun da mahzurlarının büyük olacağı gö
rüşündeyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
diğer taraftan, Devlet Planlama Teşkila
tı, Devlet İstatiktik Enstitüsünden sağla
dığı veriler, göstergeler, istatistikî bilgiler 
ışığı altında planlama görevini yerine ge
tirir; ama, son yıllarda görüyoruz ki, bir 
taraftan Devlet İstatistik Enstitümüz ma
alesef ekonomik ve sosyal hayattaki geliş
meleri, gerçekleri yansıtan bilgilerin top
lanması ve kamuoyuna açıklanması, Dev-
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let Planlama Teşkilatımıza intikal ettiril
mesi açısından birtakım zaafların içinde
dir; diğer taraftan biz, Devlet Istatiktik 
Enstitüsü DPT ilişkilerinde verimli bir ko
ordinasyon, ahenkli, uyumlu ve senkroni-
ze olmuş bir işbirliği göremiyoruz. Tabiî 
bu da, hem yıllık programların, hem de 
orta vadeli planların hazırlanmasında 
olumsuz bir faktör olarak karşımıza çık
maktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; ben, bu düsüneleri grubum adına siz
lere arz etmiş oldum. Bu vesileyle, 1989 
yılı bütçemizin Devlet Planlama Teşkila
tımıza, ülkemize ve ekonomimize iyilek-
ler getirmesini diliyor, hepinizi yeniden en 
derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -r- Teşekkür ederiz Sayın 
Demir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mustafa Şahin; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığının bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak 
üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Konuşmama, kısaca, yürürlükte olan 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk 
dört yıllık uygulama sonuçlarına göre bazı 
temel göstergeleri esas alarak başlamak is
tiyorum. 

1979 ve 1980 yıllarında gayri safı millî 
hâsılada öngörülen reel düşüşler, uygula
maya konulan ekonomik istikrar tedbirleri 
neticesinde, 1981 yılından itibaren reel ola
rak artmaya başlamıştır. Son dört yılda 
sağlanan gelişme hızlarıyla, büyüme ala

nındaki memnuniyet verici sonuçlara ula
şılmıştır. Nitekim, gayri safı millî hâsıla
daki büyüme hızları, 1984 yılında yüzde 
5,9; 1985 yılında yüzde 5,1 olurken; 1986 
yılında, son on yıldaki en yüksek rakam 
olan yüzde 8,1 seviyesine yükselmiş, 1987 
yılında ise yüzde 7,4 olarak gerçekleşmiş
tir. Büyüme hızının 1988 yılında yüzde 6,5 
olması beklenmektedir. 

1988 yılı sektörel gelişme hızları ise; 
tarım sektöründe yüzde 6,1; sanayi sektö
ründe 7,9; hizmetler sektöründe ise 6,7 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yatırımlar, her ülkede ekonomik ve sosyal 
hayatın gelişmesinde en önemli rolü oy
namaktadır. Bu nedenle, son dört yılda ge
nel yatırımlara ve özellikle ekonomik kal
kınmanın temeli olan altyapı yatırımları
na önem verilmiş ve yatırım tahsisleri bu 
yönde yoğunlaştırılmıştır. Uygulanmakta 
olan ekonomik politikalar istikametinde 
altyapı yatırımlarının bir an önce tamam
lanması hedef alınmış ve 1983-1987 döne
minde bütçe imkânlarının elverdiği ölçü
de bu yatırımların desteklenmesine çalı
şılmıştır. 

Belirtilen bu ekonomik ve sosyal alt
yapı yatırımları genel olarak, barajlar, hid
roelektrik santralları, büyük sulama pro
jeleri, oto-yollar ve köprüler, asfalt ve sta
bilize yollar, köy elektrifikasyonları, köy iç
me suları, büyük şehir içme suları ve ka
nalizasyonları, telefon santralları, okul ve 
hastane inşaatlan gibi yatırımlardan oluş
maktadır. 

Yatırım teşviklerinde ise, 1987 yılın
da, 1986 yılına göre gerek teşvik belgesi 
adedi, gerek toplam yatırım tutarı açısın
dan önemli artışlar olduğu görülmektedir. 
1980 yılında yatırım tutarları 6 trilyon 830 
milyar Türk Lirasına yükselmiştir. 1988 
yılının Eylül ayı sonu itibariyle toplam 8,5 
trilyon Türk Lirası civarında yatırım ya
pılması öngörülmüştür. 1988 yılının Ey-
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lül ayı sonu itibariyle öngörülen, 8 trilyon 
158 milyar Türk Lirası tutarındaki yatırım
ların yüzde 39,6'sı hizmetler, yüzde 45,6'sı 
ise imalat sanayii sektörü ile ilgilidir. 

Son yıllarda uygulanan ekonomik is
tikrar tedbirleriyle, Türkiye'de yabancı 
sermaye yatırımlarının artırılması öngö
rülmüş, 1979 yılı sonuna kadar yurdumu
za gelen yabancı sermaye miktarlarının 
228 milyon dolar olmasına karşılık, bu 
miktar 1983 yılı sonunda 933 milyon do
lara ulaşmıştır. 1988 yılı Eylül ayı sonu iti
bariyle izin verilen yabancı sermaye yatı
rımları toplamı ise yaklaşık 3 milyar do
lar civarındadır. 1979 yılında, ülkemizde 
faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket 
sayısı 91 iken, 1987 yılı aralık ayı sonu iti
bariyle, yabancı sermaye çerçeve kararı
na göre faaliyet gösteren şirket sayısı 8395a 
çıkmıştır. 1988 Eylül ayı sonu itibariyle söz 
konusu şirketlerin sayısı bini aşmıştır. 1979 
yılı sonu itibariyle faaliyet gösteren yaban
cı sermayeli şirketlerin toplam sermayesi 
8,5 milyar Türk Lirası iken, bu rakam 
1983 yılında 147 milyar Türk Lirasına, 
1987 yılı aralık ayı sonu itibariyle ise, yak
laşık 960 milyar Türk Lirasına ulaşmış
tır. Yine, 1988 Eylül ayı sonu itibariyle söz 
konusu bu rakam 1,3 trilyon civarındadır. 

Büyük finansman, yüksek ve modern 
işletme yöntemleri gerektiren kamu pro
jelerinin "yap-işlet-devret" modeli çerçe
vesinde, özel teşebbüslere açılması yolun
daki çalışmalar yoğun biçimde devam et
mektedir. Adana Yu mu italik' ta yapılacak 
termik santrale ilişkin projenin, söz konu
su model kapsamında gerçekleştirilmesi 
için gerekli uygulama anlaşmalarında 
prensipte mutabakata varılmış olup, ko
nu ile ilgili tamamlayıcı dokümanlann ha
zırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

Bu meyanda, bazı hidroelektrik sant
raller ile Atatürk Havaalanı tevsii ve Dün
ya Ticaret Merkezi Projesi, Ankara Met

rosu gibi projelerin de yap-işlet-devret mo
deli çerçevesinde yabancı sermayeye açıl' 
ması için çalışmalar ilerlemektedir. Ayrı
ca, finansman zorluğu ve teknik sebepler
den dolayı tamamlanamayan bazı kamu 
projelerinde de geliştirilmekte olan 
" tamamla- işlet-devret''; ' 'yap-kirala-
devret" gibi yeni modeller çerçevesinde, 
özel teşebbüse ve yabancı sermayeye açıl
ması için çalışmalar devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, yabancı 
sermayeden korkmamak lazımdır. Daha 
önceleri, yabancı sermaye bir öcü gibi gös
terilerek, ülkemize gelmesi geciktirilmiş ve 
bu sebepten de ülke ekonomisinin kalkın
masındaki önemli bir kanal tıkanmış ol
maktaydı. Ülke kaynaklarının millî men
faatler istikametinde en yoğun ve en uy
gun şekilde kullanılması konularıyla ilgili 
olarak, stratejik önemi haiz araştırma, etüt 
ve proje işleri yapmak ve yaptırmak üze
re, müsteşarlık bünyesinde, müsteşarlığa 
bağlı, müstakil, bir Müsteşarlık Araştır
ma Grubu Başkanlığı kurulmuştur. Müs
teşarlıkça, halen 37 proje yürütülmekte 
olup, bunlar; Güneydoğu Anadolu Proje
si, Çukurova Metropoliten Bölgesi Kent
sel Kalkınma Projesi, Osmanlı Arşivleri 
Yenileme Projesi, Sağlık Sektörü Master 
Planı, Makine İmalat sanayi Rehabilitas
yon Projesi, Metalürji Sanayi Rehabilitas
yon Projesi, Deniz Jeolojisi Araştırma Pro
jesi, Enerji Arz Modeli, Rüzgar Enerjisi 
Araştırması Projesi, Kimyasal Maddeler 
Araştırması, Taşkömürü Ana Planı, Yıl
lık Bitki Artıklarından Selüloz Üretimi 
Araştırması, Bedensel Engellilere İş İm
kânlarının Araştırılması gibi projeler üze
rinde çalışılmaktadır. 

Sayın Çaşkan, değerli milletvekilleri; 
Devlet Planlama Teşkilatının serbest böl
gelerle ilgili çalışmaları da ümit vericidir. 
Şöyle ki, 1953 yılında serbest bölge kur
ma teşebbüsleri, gerek dış ekonomik kon
jonktürün uygun olmaması ve gerekse ka-
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nunlann sadece sınırlı bazı fâaliyetlere 
müsaade etmiş olmaları nedenleriyle ba
şarılı olamamıştır. Nihayet, 1985 yılında 
yeni Serbest Bölgeler Kanunu çıkartılmış
tır. Serbest bölgeleri kurma çalışmaları ha
len dört yerde yoğunlaşmış olup, bunlar
dan ticarî amaçlı olanları, Mersin, Antal
ya; sanayi ağırlıklı amaçlı olanlar ise 
Izmir-Gaziemir ve Adana-Yumartalık ser
best bölgeleridir. 

Mersin ve Antalya serbest bölgesin
de Ekim-1988 itibariyle işyerini inşa etme
ye başlayan firma sayısı 93 olup, bunla
rın yaklaşık 50 tanesi, bu yıl sonu itiba
riyle, işyerlerini tamamlamış olacaklardır. 
Bilindiği üzere, Mersin ve Antalya serbest 
bölgelerinin altyapılarının finansmanı ka
muca gerçekleştirilmiş olup, üst yapıları 
ise firmaların kendi imkanlarıyla inşa edil
mektedir. Mersin ve Antalya serbest böl
gelerinde halihazırda faaliyet göstermesi 
uygun bulunan firmaların ve bu firmala
rın ülke ekonomisine sağlayacakları kat
kıları, toplam olarak bir rakamla ifade et
mek istiyorum. Mersin ve Antalya'da top
lam faaliyet gösterecek firma sayısı 497 
olup, dolar olarak toplam yatırımları 275 
milyon 960 bin dolar; istihdamı 17 500; 
katma değeri ise 910 milyon 306 bin do
lardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dengeli ve istikrarlı kalkınmayı sağlayabil
mek için enflasyonun kontrol altına alın
ması sorunludur. Uygulanan ekonomik 
politikalar ve enflasyonla mücadele neti
cesinde, enflasyon hızında, 1985 ve 1986 
yıllarında önemli düşüşler kaydedilmiştir. 
Nitekim, 1984 yılında yüzde 50,3 olan top
tan eşya fiyatlarındaki ortalama artış, 1985 
yılında yüzde 43,2; 1986 yılında ise yüz
de 29,6 seviyesine getirilmiştir. 1987 yılın
da fiyatların ortalama artış hızı yüzde 32 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

1988 yılında, döviz kurunun, spekü
latif bekleyişlerin de etkisiyle aşırı yüksel

mesi sonucu, yılın ilk yarısında, iç talebin 
canlılığını sürdürmesi neticesi, fiyat artış
larını olumsuz yönde etkilemiş, ekim so
nu itibariyle, Devlet İstatistik Enstitüsü 
toptan eşya fiyatları endeksindeki 12 ay
lık değişim ise yüzde 76 olmuştur. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
son uygulama dilimi olan 19&9 yılı prog
ramının temel amacı, yeniden yükselme 
eğilimine giren enflasyonu makul bir se
viyeye indirmek ve işsizliğe yol açmayacak 
şekilde , enflasyon hedefi ile tutarlı, bü
yüme hızını gerçekleştirmektir. 

Ekonominin işleyişi, ekonomik kural
lar içinde tanzim edilecek: ekonomide olu
şacak spekülatif bekleyişleri kırmak ama
cıyla, makro politika araçlarına ve gere
ken hallerde, kurumsal düzenlemelere 
ağırlık verilecektir. Gayrî safı millî hâsı
lada yüzde 5 oranında artış sağlanması ve 
enflasyon hızının, yıl sonu itibariyle, yüz
de 38'e düşürülmesi hedef alınmıştır. 

Hedef alınan büyüme hızı ve enflas
yon oranı ile uyumlu olarak'para-kredi ve 
maliye politikası uygulanacak; kaynakla
rın etkin dağılımını sağlayacak ve iç tasar
rufları artıran pozitif reel faiz politikası
na maalesef devam edilecektir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin mali
yetlerini düşürmeleri, verimliliklerini ve fi
nansmanda öz kaynak katkılarını artırma
ları temin edilecek ve kamu harcamaların
daki israfın önlenmesi sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yukarıda ifade ettiğim bilgilerden de gö
rüleceği üzere, kalkınmanın ilk şartı olan 
ekonomik ve sosyal altyapının tesis edil
mesi hususuna azamî özen gösterilmiş ve 
hedef alınan ilke ve politikalar önemli bo
yutlarda gerçekleştirilmiştir.. Bu politika
ların gerçekleştirilmesinde, kendisine ve
rilen görevleri, plan ve program ilkeleri is
tikametinde yerine getirmek için hassasi-
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yetle çalışan Devlet Planlama Teşkilatına 
1989 yılı bütçesiyle; cari harcamalar için 
12 milyar 954 milyon Türk Lirası, yatırım 
harcamaları için 21 milyar 215 milyon 
Türk Lirası, transfer harcamaları için 18 
milyar 490 milyon Türk Lirası, olmak 
üzere, toplam 52 milyar 659 milyon Türk 
Lirası kaynak ayrılmıştır. ' 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı, yasalarla verilen görevleri en iyi şe
kilde yapabilmek için, başta müsteşar, üç 
müsteşar yardımcısı, sekreterlik ve bun
lara bağlı onbir başkanlık ve çeşitli teknik 
ve yardımcı birimler vasıtasıyla (çoğunlu
ğu yabancı dil bilen, konusunda yetişmiş, 
konulara hâkim, pırıl pırıl uzman ve yar
dımcılarıyla) işler yürütülmektedir. Sözü
mün burasında bütün teşkilat mensupla
rına başarılar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
burada bir hususu Devltft Planlama Teş
kilatına hatırlatmak istiyorum: Devlet 
Planlama Teşkilatı; yatırımları hassasiyetle 
izlemek, ortaya çıkan darboğazları gide
rerek yatırımlara işlerlik kazandırmak, ül
ke kaynaklarının bir plana bağlı olarak, 
verimli şekilde kullanılması ve dolayısıy
la, kalkınmanın yurt düzeyine dengeli ve 
uyumlu bir biçimde yayılması görevleri
ni yerine getirmektedir ve bu görevler ken
disine yasa ile verilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatından teş
vikler alarak Anadolunun dört bir köşesi
ne yayılmış ve çoğunluğu işçi şirketi olan 
yaklaşık 300'ü aşan kurzede firmalar, ma
alesef bugün fevkalade vahim bir durum 
içerisindedir. 

Tabiî ki, bildiğimiz kadarıyla iktidar
lar, siyasî parti programına dayalı olarak 
bir program yaparlar, buna bağlı olarak 
da plan yapılır ve bunun üçü bir uyum 
içerisinde uygulandığı takdirde daha eko
nomik ve daha verimli netice alarak ba
şarıya ulaşırlar; ama eğer programlar 

plandan aynlmışsa veya plan programdan 
ayrılmışsa, maalesef vahim sonuçlar alın
maktadır. 

İşte bugün Anadoluya yayılmış olan, 
bir kısmı başlamış, yarım kalmış, bir kıs
mı üretime geçme noktasında durmuş, bir 
kısmı üretime geçmiş kalmış, bir bölümü 
ise maalesef çok düşük kapasitelerde çalı
şan bu işletmeler, Türkiye'de sanayiin geri 
kaldığı imajını vermektedir; ama her bir 
işletme bazında, gerçekten bu işletmeler 
fevkalade üzüntü verici durumda. 

Arkadaşlar, değerli milletvekilleri, 
bunlar nereden gelmiş: Planın programa 
uymamasından kaynaklanmıştır. 1980 yılı 
öncesinde Devlet Planlama Teşkilatından 
teşvik alarak kur garantili olarak kurulmuş 
olan ve (maalesef o zamanın iktidarlan ta
rafından kur garantisi kaldırılarak) bugün 
bahsettiğim gibi, işlemez noktasına gelmiş 
olan firmaların özünde bu yatmaktadır. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Bravo Mustafa büyük 
adamsın. | 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — 
Evet, özünde bu yatmaktadır maalesef; 
ama burada zaman zaman kalkılıyor, 
"Anadolu'da sanayi yoktur, ölmüştür" 
deniliyor. 

Arkadaşlar tabiî ki, cumhuriyetten 
bu yana ülkede bir sanayileşme heyecanı 
ortaya çıkmış; hele hele 1950'den sonra, 
1960'm ikinci yansından sonra herkes kö
yünün Önüne bir fabrika kurma özlemi ve 
gayreti içerisinde faaliyete geçmiş; küçük 
tasarruflar toplanmış, dış ülkelerde çalı
şan işçilerimiz katkıda bulunmuş ve bu
gün bunun sonucu olarak, sayıları 320'nin 
üzerinde olan, Anadoluya yayılmış ve ça
lışamayan bu fabrikaların özünde 1980 yılı 
öncesinin politikaları yatmaktadır. 

Hükümet politikasında ve progra
mında, bu tür şirketlere yardım etme ko-
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nusu her ne kadar yok ise de, millî servet 
olan bu kuruluşların ekonomiye tekrar ka
zandırılması için, Devlet Planlama Teşki
latından, bu dalda bir araştırma yapıp hü
kümete öneriler sunmasını birinci derece
de arzu ediyor ve bekliyoruz, ki; her zor 
işi başardığı gibi, Hükümetimiz, inşallah 
yakın bir zamanda bunu da neticelen
dirsin. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
8 sene geçti kardeşim, niye çözüm bula
madınız? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — 5 yıl ne yaptınız, uyuyor 
musunuz? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) -
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dev
let Planlama Teşkilatı, küçük ve orta öl
çekli işletmelere sıcak bakmalıdır, orta öl
çekli işletmeler için özel teşvik ve koruma 
tedbirleri alınmalıdır. 

Sayın Başbakanımızın da bütçenin 
genel görüşmelerinde değindiği gibi, "Ge
lişmiş ülkelerdeki sanayi, orta ölçekli iş
letmelerin yaptığı üretimler topluluğu
dur.' ' Bu işletmelere önem verilmelidir, 
korunmalıdır, gerekiyorsa kurumsallaştı-
rtlacak veya vakıflaştırılacak bazı çalışma
lar yapılmalıdır. 

Artık, günümüzün dünyasında ikti
sadî harp vardır, ekonomik harp vardır; 
biz de, bunun gerektirdiği silahları kulla
nacağız. Bu silahlar ekonomik prensipler
dir, iktisadî prensiplerdir. Bunun şartları 
da, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi güç
lendirmek, ihracatı artırmak ve döviz ge
lirlerini yükseltmekten geçer. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime burada son verirken, Devlet 
Planlama Teşkilatı Bütçesinin memleketi
mize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olma
sı dileğiyle, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Şahin. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ekrem Kangal; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EKREM 
KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı 1989 malî yılı 
bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Meclis Grubu adına görüşlerimizi 
sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu mü
nasebetle, Yüce Heyetinize grubum ve 
şahsım adına derin saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, tüm cumhuriyet 
döneminde önemli hizmetler veren, geniş 
deneyimler kazanan birçok bakanlık ve
ya kamu kuruluşu üzerinde ANAP Hü
kümetinin, icraatının daha ilk yılında, hiç
bir incelemeye ve araştırmaya ihtiyaç du
yulmadan yanlış işlemler yapıldığını gö
rüyoruz: Bazı bakanlıklar birleştirilmiş, 
bazı bakanlıkların birkısım temel görev
leri, ilgisi olmayan başka bakanlıklara ak
tarılmış, birçok genel müdürlük yürürlük
ten kaldırılmış veya ana görevinde etkisiz 
hale getirilmiştir. Ekonominin tıkanmasın
da, yatırımların durmanda ve kamu sek
törünün işlemez h»l<jgMİ$mesinde, hiç şüp
hesiz ki, bu yanlış işlem ve uygulamala
rın önemli rolü olmuştur. 

Bu yanlışlığı, maliyede görüyoruz, ta
rımda görüyoruz, enerjide görüyoruz, 
Gümrük Tekelde görüyoruz, Dışişlerinde 
görüyoruz ve daha birçok kuruluşta görü
yoruz; ama bu kategori içerisinde bir ku
ruluş var ki, belki de en büyük hatanın ya
pıldığı, tamamen etkisiz hale getirilen, bel
ki de bilinçli şekilde fonksiyonundan uzak
laştırılan bir teşkilat olarak karşımızda du
ran, bütçesini görüşmekte olduğumuz 
Devlet Planlama Teşkilatıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilatı, ülkenin 
planlı kalkınma ve gelişmesine önemli kat-
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kılarının yanında, bünyesinde bulunan de
ğerli ve iyi yetişmiş uzmanlarıyla da, bir
çok kamu kuruluşu için üst düzey yöneti
ci kaynağı olmuştur. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bir kalkın
ma ihtiyacından ve kaynaklarla istemlerin 
dengelenmesi gereğinden doğmuştur. 

Gerek 30 Eylül 1960 tarihinde yürür
lüğe giren 91 sayılı Kuruluş Yasasında, ge
rekse teşkilatın kuruluş ve görevlerini ye
niden düzenleyen 223 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede, teşkilatın görevle
ri açık bir şekilde belirtilmiştir; ancak bu 
yasal görev tanımına rağmen teşkilatın iş
leri, hükümetin ne istediğine, ne bekledi
ğine ve planlama olgusuna ne kadar önem 
verdiğine bağlı kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda dev
let kavramı temelinden değişmiştir; artık 
devlet, polis devleti olmaktan çoktan çık
mıştır. Çağımız devleti, ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayata müdahale eden demok
ratik, sosyal hukuk devleti olmak zorun
dadır. Böyle bir devlet kavramında plan
lama, ekonomik* sosyal ve kültürel saha
da topyekûn bir kalkınmanın aracı olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Bu anlamda planlama, evrensel bir 
boyut ve önem kazanmıştır; çünkü, günü
müzde ister gelişen ülkeler olsun, ister ge
lişmekte olan veya geri kalan ülkeler ol
sun, ekonomik kaynaklarını en rasyonel 
şekilde kullanmak zorundadırlar. 

İşte, Türkiye bu gerçeği geç, de olsa 
kabullenmiş ve 1960 yılında planlı ekono
miye geçmiştir. Devlet Planlama Teşkila
tıyla ve planlı kalkınma, karma ekonomi 
modeli çerçevesinde, bir Anayasa kurumu 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Daha o tarihlerde bir kısım siyasîler, 
bazı gruplar, bazı kişiler, -Doğru Yol Par
tisinin Sayın Sözcüsünün de belirttiği gibi-
"Plan mı, pilav mı?" kavgasını başlatmak 
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ve bu kavgayla da planlı kalkınmaya 
inançsızlıklarını sergilemek istemişlerdir; 
ancak, o gün amaçlarına ulaşamamışlar
dır, ama Özal Hükümetleri döneminde bu 
amaçlarına ulaşmış gözüküyorlar. Onun 
içindir ki, toplumsal refahı ve kalkınmayı 
sağlama yerine,bireysel ve holdingsel kal
kınma ve refah sağlama yoluna gidilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatının bugün
kü şanssızlığı, planlama olgusuna inanma
yan ve hatta ciddiye almayan Özal hükü
metlerinin işbaşına gelmesiyle başlamış
tır. Aslında, Sayın Özal'lar, daha müste
şarlıkları döneminde de planlamaya inan
mamışlardır. Halen teşkilattan sorumlu 
Sayın Bakan, Müsteşarlığının daha ilk gü
nü "Bu planlamayla, liberal ekonomi an
layışı nasıl bağdaşacak; bilemiyorum" de
miştir. Şu anda aramızda bulunan Sayın 
Bakanın görüşü aynı mıdır; doğrusu me
rak ediyorum. 

Planlama Teşkilatı, bugün, ülkede ge
lir dağılımının iyileştirilmesi, kaynakları
nın rasyonel bir şekilde kullanımı, bölge
ler arası dengesizliğin giderilmesi yönün
de politikalar ve hedefler belirleyen, araş
tıran, inceleyen ve neticede hazırladığı beş 
yıllık kalkınma planları ciddiyetle uygu
lanan bir kuruluş olmaktan, çoktan çık
mıştır. Tüm bu önemli görevlerin yerine, 
teşvik uygulamaları politikaları uygulayan, 
teşvikler veren, bunun için de firmalar ve 
kişilerle sürekli iş ilişkisi içinde olan, ya
bancı sermaye projelerine karar veren, fir
ma düzeyinde bilirkişilik yapan, serbest 
bölgeler için ihaleye çıkan, ihaleleri değer
lendiren, proje yaptıran* firma, kişi seçen 
bir Planlama Teşkilatı olmuştur. İşte bu 
yüzden de, hayalî ihracatından, çıkar sağ
lamaya kadar uzanan bir yığın şaibenin, 
üzerinden eksik olmadığı bir kurum hali
ne dönüşmüştür. Bu hayalî ihracat konu
sunda Planlamanın rolü nedir? Halen kaç 
dosya incelemededir? Dosyalar kimlere 
aittir ve içeriği nedir? Son günlerde yaka-
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lanıp sorguları yapılan bazı ünlü kişilerin 
isim vererek yaptıkları suçlamalar ne de
recede doğrudur? Ümit ederim ki, Saym 
Bakan tüm suallere cevap vermek imkâ
nını bulur; böylece, şayet haksız suçlama
lar varsa, -ki, böyle olmasını temenni 
ediyoruz- ona da açıklık getirir. 

Devlet Planlama Teşkilatında teknik 
hizmet veren ana hizmet birimleri küçül
tülüp etkinlikleri yitirilirken, Genel Sek
reterlik gibi destek birimleri alabildiğine 
büyümüş ve etkin hale gelmiştir. Doğru 
\bl Partisi mensubu değerli arkadaşımın 
da belirttiği gibi, Yüksek Planlama Kuru
lu, daha önceki tarihlerde -Özal Hükü
metleri öncesi- siyasî kademeyle, teknik 
kadronun uyuşum içinde olduğu, bakan
ların siyasî kademede, Planlamanın ilgili 
başkanlarının ve Genel Sekreterinin de 
teknik kademede karar verdiği bir oluşum 
içerisindeydi; ama bu da kaldırılmıştır. Sa
yın Bakan, belki biraz sonra, "Bu, siyasî 
bir karardır'' diyecektir; ama netice öyle 
olmamıştır değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planla
ma teşkilatı Müsteşarlığı üzerinde dura
cağım bir diğer konu da, yerli ve yabancı 
şirketlere büyük kaynaklar aktararak, pro
jeler hazırlattırılmasıdır. 1988 bütçesinden 
ve 1989 bütçesinden büyük rakamlar ay
rılmış, bir yığın yabancı firmalara ve bun
lara bağlı bir yığın yerli firmalara bir yı
ğın proje hazırlattınlmıştır. Öyle ki, KİT'
lerin özelleştirilmesinden Çukurova'nın 
Sulama Devolopmanı Projesine kadar; 
gübre rejiminden tarımsal amaçlı koope
ratiflere kadar bir yığın proje bu grupla
ra hazırlattınlmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi ye
niden keşfe ihtiyaç yoktur. Araştırmaları 
olan firmalar, ihtiyaç duyulan bilgileri da
ha sonra gelip Planlama Teşkilatından ve 
ilgili kuruluşlardan almışlardır, ondan 
sonra da çok süslü birer rapor halinde 

Devlet Planlama Teşkilatına takdim etmiş
lerdir. Bunun karşılığında da milyonlar
ca Türk Lirasına varan kaynak aktanlmış, 
bu yerli ve yabancı gruplara para veril
miştir. 

ALİ ESER (Samsun) — O nokta çok 
doğrudur. 

EKREM KANGAL (Devamla) — 
Oysa, Devlet Planlama Teşkilatı, nitelikli 
uzmanları kendi bünyesinde çalıştıracak 
esnekliğe sahiptir. Üniversiteler dahil, çe
şitli bakanlık ve kuruluşlardan her türlü 
bilgiyi ve araştırmayı istemeye, talep et
meye yetkisi vardır. 55 milyonluk ülkede 
yeterli insan kaynağı bu d̂ enli kıt mıdır ki; 
en basit raporu dahi yabancılara hazırlat
tırıyor ve onların verdiği raporları uygu
lama safhasına sokuyoruz değerli millet
vekilleri? 

Sayın milletvekilleri, ? 24 Ocak 
1980'de planlı kalkınma resmen terkedil
miştir. İstenmiştir ki, serbest piyasa görün
mez eliyle fiyatları ve üretimi en iyi şekil
de düzenlesin, ekonomi de öylece yoluna 
girsin. Şimdi de 8 yıl aradan sonra, o an
layışın kurucuları ve kuramcıları, açıkça 
"İşler iyi gitmedi, yanlış yaptık" diyerek, 
temel tersliği gözardı etmek eğilimindedir
ler. Üstelik, bu 8 yılda da Planlama ku
rum olarak varlığını hem kalabalıklaşarak 
korumuş, daha ötesi, altıncı planla ilgili 
hazırlık çalışmalarının da başlatıldığı res
men ilan edilmiştir. Oysa, ciddi politika
cılar ve bilim adamları için planlama öne
mini çoktan yitirmiştir. Çünkü, ülkenin 
son dönem ekonomik ve malî yönetiminin 
planlamayla hiçbir ilgisi yoktur. Üstelik, 
yanlış bir tartışma yoluna girilmiştir; plan
lama kavramıyla devletçilik anlayışı özdeş-
leştirilerek, kötülenmiştir. Oysaki, o tür bir 
devletçilikle planlı kalkınmanın özdeş ol
duğu anlayışı da tamamen yanlıştır. Çün
kü, gerçek anlamda planlama olmadan 
da, o tür devletçiliği yoğun biçimde uy-
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gulayan sağcı iktidarlar da yaşanmıştır ül
kemizde. Önümüzdeki dönemde de bu fi
yat artışları sürdükçe, Özal hükümetleri
nin de o tür devletçi uygulamaları devam 
edecektir. 

Planlı ekonomi, belli süreler için ül
ke ekonomisinin önde gelen dengeleri üze
rine, sonra ona bağlı yıllık dengeler için 
belirlenen amaç ve hedeflerdir. Bunların 
amaçlannı ortaya koyan bir politika seçe
neğidir. Artık Türkiye'de bu da yoktur; bu 
anlayış da yoktur, bu anlayışa göre işleyen 
bir organ da yoktur. Bunun yerine, 
"Planlama" adı altında, ihracatı ve yatı
rımları teşvikle ilgili bir kurum ve kuru
luş vardır. 

Konuyu böyle alınca, önümüzdeki 
beş yıl içinde tartışılması gereken en bi
rincil sorun, sanayileşmeyle ilgili politika
lar ve hedeflerdir. Altıncı planda sanayi 
konusunda ne hedefleniyor, ne planlanı
yor, yakında hep birlikte göreceğiz. 

Bir ülkede kalkınma ve ekonomik ge
lişme demek, sanayileşme demektir değerli 
arkadaşlarım. Türkiye, dördüncü planla 
birlikte sanayileşme hedefinden geri kal
maya başlamıştır. İmalat sanayii yatırım
larında görülen düşüş eğilimi, bunun en 
bariz göstergesidir. Nitekim, 1970'lerin so
nunda sabit sermaye yatırımları içinde 
imalat sanayii yatırımlarının payı yüzde 
28 iken, bu oran 1984'te yüzde 23'e, 
1986'da yüzde 18'e düşmüştür. Bu göster
geler, Türkiye ekonomisinin sanayileşme
den hızla uzaklaştığını açıkça göstermek
tedir. Hiç şüphesiz ki, Avrupa Topluluğu
na girme hazırlığında olduğumuz bir dö
nemde ülke için en ciddî sorun budur. Al
tıncı plan tartışması içinde konuşulacak 
konu da sanayi sektörüdür. Türkiye, 
önündeki beş yılda sanayide daha çok ya
tırım yapmayı hedef alacak mıdır? Alacak
sa, kamu ve özel kesim, gerekli yatırımla
rı gerçek gelirlere dayalı olarak yapabile

cek midir? Bu yatırımlar bugünkü yüzde 
87,5'lik enflasyon ve yüzde 40-50'lik faiz 
yüzdeleri karşısında yapılabilecek midir? 
İşte, bunların olumlu yanıtı verilmeden ve 
uygun ortam sağlanmadan Türkiye, 
önündeki beş yılı sanayileşme yolunda ge
çiremez. 

ANAP Grubunun değerli sözcüsü, 
çok değerli arkadaşım, sanayinin Anado-
luya yayıldığını, daha önceki dönemlerde 
yanlış uygulamalar yapıldığını ve bunun 
sonunda gözüken tıkanıklığın bu sebepten 
doğduğunu söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, o gün 
47 civarında olan kuru, bugün dolar ba
zında ANAP 2 bin liraya çıkarmıştır. Bir 
yanlışlık varsa, ANAP'm uyguladığı po
litika sonunda olmuştur. 

Yine, değerli arkadaşım, Hükümetin 
özellikle küçük sanayii desteklediğini söy
lüyor, ama. Sayın Özal'm icraatı ve ülke
nin bugüne geldiği durum, bunun tam 
tersini gösteriyor. Türkiye'nin her tarafın
da, özellikle, değerli arkadaşımın mensup 
olduğu Kayseri'de de özel sektöre ait sa
nayinin çöküp gittiğini görüyoruz. 

Belge mi istiyorsunuz?.. İşte, izin ve
rirseniz, özel kesimin en büyük kuruluşu 
olan TÜSİAD'ın toplantısında, bugüne 
kadar suskun kalan sanayinin eteğindeki 
taşları döktüğünü ve şu görüşleri söyledi
ğini hep beraber dinleyelim: "Eğer, bir ül
kede yıl boyunca enflasyonun yüzde 35 
olacağı tahmin edilip, yıl sonunda yüzde 
87 ile kapanıyorsa; eğer, Türk Lirası ya
bancı paralara göre bir ayda yüzde 20 de
ğer kaybedip, bir günde yüzde 15 değer 
kazanıyorsa; faizler sabah serbest verilip 
akşam tavan konuyorsa; altı ayda bir is
tikrarı temin edecek kararlar alınıp, aka
binde zam fırtınası yaşanıyorsa; bankala
rın batacağı söylenip, bunların hangileri 
olduğu açıklanmıyorsa; bir ay önce, 
'küçülün' denilip, ertesi ay üretimin art-
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tığından söz ediliyorsa; devletin ekonomik 
payı yüzde 60'a tırmandırılıp, bu politi
kanın adına da 'piyasa ekonomisi' denili
yorsa ve eğer ekonomik faaliyetler devle
tin ve 5-10 büyük grubun âdeta kontrolü
ne geçecek endişesi yaygınlaştırılıyorsa; ya
tırım yapmak, program yapmak imkansız 
hale gelmiştir." 

Bunu, ben söylemiyorum, grubum 
da söylemiyor; bunu, TUSİAD'ın ve çok 
değer verdiğiniz, yakın zamana kadar su
san veya susturulan; ama, son zamanda 
artık, susmanın değerinin kalmadığını gö
ren özel kesimin en büyük kuruluşu olan 
TUSİAD'ın mensupları 10-15 gün önce 
İstanbul'da yaptıkları bir bir toplantıda 
söylüyorlar değerli arkadaşlar. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Halkı sömürenler söylüyorlar. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, tabiî, ben yorum 
getirmeden, çok değer verdiğiniz bir ku
ruluşun görüşlerini Yüce Heyetinize sun
makla yetiniyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Pyanlama Teşkilatı Bütçesinin gö
rüşüldüğü bir oturumda, son günlerde sık 
sık gündeme gelen Avrupa Topluluğu hak
kındaki görüşlerimi de özetle Yüce Heye
tinize sunmak istiyorum. 

Bir yıl önce büyük bir heyecan ve 
propogandayla başlatılan Avrupa Toplu
luğuna tam üyelik için başvurma süreci iş
liyor. Ancak, bu konuda zaman zaman de
ğişik görüşler gündeme geliyor. Türkiye'
nin Avrupa Topluluğuna girmesini teşvik 
için kurulmuş kurumlar dahi, Avrupa 
Topluluğuna karmaşık duygularla ve çe
kingen bir ifadeyle yaklaşıyorlar. Buna 
hayret etmemek mümkün değil değerli ar
kadaşlarım. Bir süre önce, Türkiye'nin 
Ortadoğunun iktisadî lideri olması için İs

lam Ortak Pazanna girmesi salık veriliyor
du; şimdi ise, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu dışında alternatifler gündeme getirili
yor. Özellikle, şu üç seçenek ortaya atılı
yor: Birincisi; Amerika ve Kanada'mn 
içinde bulunduğu bir gruplaşma içinde 
yer almak, Ortadoğu'da ve Avrupa'da 
Amerika'nın ileri karakolu olmak, ikincisi; 
Sovyetler Birliği ile yoğun iktisadî işbirli
ği ve ilişkiler içerisinde olmak. Üçüncü gö
rüş; Avrupa ortasında ikinci bir Japonya 
olmak, bunu gerçekleştirmek için de Ja
ponya ile işbirliği yapmak, tabiî, Güney 
Kore'yi de ihmal etmemek, göz ardı et
memek. Şüphesiz ki, her seçeneğin üze
rinde lehte ve aleyhte durulacak boyutla
rı vardır; ancak, Türkiye'nin sanayileşme
yi engellememek koşuluyla Avrupa toplu
luğuna alternatif aramaması gerekir; doğ
ru seçenek de budur görüşündeyim. Ni
tekim, son günlerde Hükümet, bu konu
da yoğun bir diplomasi savaşına girmiş
tir. Özellikle, Sayın Başbakanın Avrupa-
nm önemli Avrupa Topluluğu ülkelerine 
yaptığı ziyaretler ve girişimler, hiç şüphe
siz ki, yararlı olmuştur. Bu girişim ve uğ
raşıların, sırf bir iktidar meselesi olarak al
gılanmamasının, muhalefete de her aşa
mada bilgi verilip görüşlerinin alınması
nın daha yararlı olacağı görüşünü taşıyo
rum. Özellikle, birçok Avrupa Topluluğu 
ülkesinde sosyaldemokratların iktidarda 
olduğu bir dönemde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partiye ve Sayın Liderine bu ko
nuda sık sık bilgi verilmesinde yarar umu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Toplu
luğuna tam üye olmak SHP'nin de ama
cıdır. Bu topluluğun iki özelliğini de be
lirtmek istiyorum: Avrupa Topluluğu, öz
gürlükçü demokrasiyi tüm kurumları ye 
kurallarıyla gerçekleştiren ülkeler toplulu
ğudur. Keza, Avrupa Topluluğu, gelişmiş, 
ileri sanayi ülkelerinden oluşan, fert başı
na ortalama gelirleri Türkiye'nin iki-üç 
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mislini aşan ülkeler topluluğudur. Bizim 
programımız, bizim politikamız da, Tür
kiye'de demokrasinin tüm kuram ve ku
rullarıyla işlemesi Türkiye'de de, fert 
başına düşen millî gelirin, en az Batı
daki ülkelere yakın bir düzeye ulaşması
dır. Bu bakımdan, SHP, Türkiye'nin Av
rupa Topluluğuna girmesine fevkalade sı
cak bir ilişki ile bakıyor ve gerçekten des
tekliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Toplu
luğu için siyasî kademede çalışmalar yo-
ğunlaştırılırken, idarî ve teknik seviyede 
neler yapılıyor; Devlet Planlama Teşkilatı 
nasıl bir çalışma içinde; biraz da bu ko
nular üzerinde durmak istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının, 1992 
yılında tek pazar haline gelecek olan Av
rupa Topluluğunun şartlarına, koşulları
na ve çok karmaşık olan mevzuatına 
uyum sağlayacak bir yapılaşmaya girdiğini 
söylemek, bugün için mümkün değildir. 
Sanayinin, tarımın, bankacılığın ve hizmet 
sektörlerinin ve bağlı birimlerin, 1992'de 
uymaları gerekecek koşullara bugünden 
hazırlaması zorunludur. Planlamanın ko
ordinatörlüğünde yürütülmesi gereken iş
ler, çok ağır ve aksak gitmektedir. 

Türkiye, ne zaman tam üyeliğe ka
bul edilebilir?.. Sayın Başbakan, "1992" 
diyor. Dileriz ki öyle olur; ancak, Türki
ye'nin tam üyeliğinin, zaman içinde geli
şecek dünya ekonomik ve siyasal konjok-
türüyle de yakından ilgili olduğu unutul
mamalıdır. 

Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna 
üyeliğinde iki ana sektör olan tarım ve sa
nayi sektörleri üzerinde de kısaca durmak 
istiyorum. 

Türkiye'nin tarım ihracatı incelendi
ğinde, yıllar içinde, ihracat yapısının de
ğişmediği anlaşılmaktadır. Bunun temel 
nçdeni, tarım ürünleri ihracatına birkaç 

üıiinün egemen olmasıdır. Türk tarımı
nın, bu yapısıyla Avrupa Topluluğu paza
rına nüfuz etmesi kolay olmayacaktır. 
Türkiye ile topluluk arasındaki ilişkilerde 
ve bütünleşmelerde, en fazla sorunun çı
kacağı kesim de tarım kesimi olacaktır; 
gözüken odur. Halen, topluluğun, global 
Akdeniz politikası çerçevesinde, birçok 
Akdeniz ülkesine Türkiye ile aynı hakları 
tanıması, Türkiye'ye tanınan kolaylıkları 
hemen hemen etkisiz hale getirmiştir. Ni
tekim, topluluğa yapılan toplam tahıl ve 
bitkisel, hayvanı yağ ithalatı içinde Türki
ye'nin payı, 1977 yılında yüzde 8'lik bir 
oranda iken, 1984'te yüzde 3'e düşmüş
tür. Topluluğa üye olan Yunanistan'ın payı 
da, aynı ürünler için, 1977'de yüzde 2 
iken, 1984'te yüzde 34'e yükselmiştir. Bu, 
önemli bir göstergedir ve Türk tarımı için 
önemli bir sorundur. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, 5 daki
kanız var; ona göre konuşmanızı ayarlar
sanız çok iyi olur. 

EKREM KANGAL (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Topluluk, 1973-1978 döneminde dün
yanın en büyük tarım-ürünleri ihracatçı
sı durumunda idi. Dünya tarım ürünleri 
imalatının yüzde 30'u Topluluğa yapılmış
tı. Örneğin; 1979 yılında 27 milyar dolar
lık bir ithalat... Bugün ise bu ithalat bü
yük ölçüde azalmış, hatta birçok kalem
lerde sıfıra düşmüştür; kahve, çay, şeker, 
kakao, tütün vesaire gibi, Toplulukta ye
tişmeyen veya çok az yetişen ürünler hariç. 

Tarımımız bu yapısıyla Topluluğa gi
rişte ihracatta büyük bir sıçrama beklen
memelidir. Aksine, işlemiş gıda ürünlerin
de, ithalatta artış beklenmelidir. Özellik
le, Topluluğun en kuvvetli olduğu hayvan
cılıkta bu durum daha da önemlidir; ki, 
Türk hayvancılığının bugün içerisinde bu
lunduğu kriz dikkate alınırsa, Türkiye, 
Avrupa Topluluğuna girdiğinde, hayvan-
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cılık sektöründe ciddi bir krizin olacağını 
söylemek, bugünden mümkündür. 

Topluluğun, bütün tartışmalara ̂ rağ
men, kendi içinde en başarılı olduğu ta
rım politikasıdır. Bu başarının önemli süb
vansiyonlarla kazanıldığı da unutulmama
lıdır. Tanm ürünlerine FEOGA Garanti 
Fonundan yapılan yardımlar, örneğin; 
1984'te 18 milyar Avrupa para birimi, 
1986'da 22,193 Avrupa para birimi, 
1988'de 29,22 Avrupa para birimi olmuş
tur. Keza, tarım ürünlerinin Üçüncü 
Dünya ülkelerine ihracatında da, 1987 yı
lında 9,1 milyarlık Avrupa para birimi çer
çevesinde yardım yapılmıştır. Burada, 
IMF'nin Türk tanmmdaki sübvansiyonun 
kaldırılması yönünde yaptığı yoğun bas
kıyı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ya
rın, Avrupa Topluluğuna girdiğimizde, 
Türk tarımının bu yapısı ile Toplulukla ne 
denli başedeceğini de tekrar dikkatinize 
sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, tarımsal kuru
luşların yeniden örgütlenmesinde ve .keza 
çiftçi kuruluşlarının örgütlenmesinde, 
GAP gibi büyük projelere değer verilme
sinde ve büyük projelerin desteklenmesin
de büyük yarar vardır. Bu, yalnız Avrupa 
Topluluğu için değil, Üçüncü Dünya ül
keleri için de önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, topluluğa katıl
ma ile ortaya çıkacak kuşkuların başında, 
tam üyelik halinde ve gümrükler kaldırıl
dığında, özellikle sanayi sektörü, Batı Av-
rupanın sanayii ile rekabet edip etmeye
ceği gerçeği yatmaktadır. Türk sanayiini, 
böyle bir bütünleşme durumunda birçok 
sorunun beklediği gerçektir. Birçok sana
yi kolu rekabet şartlarına alışık değildir; 
rekabete karşı korunmuş bir iç pazara da 
uzun yıllar hâkim olmuşlardır. Kullanılan 
teknoloji eski, verimlilik düzeyi düşüktür. 
Son yıllarda sanayi yatırımı durmakla kal
mamış, mevcut sanayi kapasitesi de büyük 

Çapta yetersiz kalmıştır. Halbuki, Toplu
lukta bu oran ortalama yüzde 80-90 civa
rındadır. Diğer taraftan, Türk sanayiinde 
araştırma, geliştirme harcamaları da Top
luluk üye ülkelerinin çok gerisinde kal
maktadır; çok az işletmede yüzde 1 ilâ 2, 
halbuki Avrupa Topluluğunda araştırma 
için en az yüzde 5 ilâ 10 civarı harcama 
yapıldığını biliyoruz. Bu, çok önemli bir 
konudur; sanayimizin geleceği için baz 
alınmalıdır. Avrupa Topluluğuna girdiği
mizde, hangi sanayi kolları avantajlı ola
cak, hangileri mevcut avantajlarını kaybe
deceklerdir; önümüzdeki dönemde ne tür 
önlemler alınmalıdır ki, olabilecek sarsın
tılar en asgariye insin. 

Planlama teşkilatının, bu amaçla 
1987 yılında 11 çalışma grubu ile bir araş
tırma yaptırdığını biliyorum. Şahsen de 
içerisinde bulunduğum ve bir grubun da 
başkanlığını yaptığım bu 11 araştırma gru
bu, çalışmalarını Devlet Planlama Teşki
latına vermiştir. Sonuç ne oldu, nasıl bir 
tablo ortaya çıktı; onu da ejbetteki Sayın 
Bakan Yüce Heyetin bilgilerine suna
caktır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin bu 
aşamasında, belediyelerin plansız, prog
ramsız yatırımları ve planlamanın bu ko
nudaki etkisiz tutumuna da kısaca değin
mek istiyorum. 

1989 yılında genel bütçeden beledi
yelere 2 trilyon üzerinde bir kaynak akta
rılacağı anlaşılmaktadır. Bu rakama, be
lediyelerin doğrudan doğruya elde ettik
leri kendi kaynakları dahil değildir. Dev
letin kefilliği ile dış ülkelerden buldukları 
borçlar da dahil değildir. Yerel yönetim
lerin harcamaları, fon harcamaları dahil, 
millî gelirin, 1980'de, yüzde 1,7'si iken, 
bugün yüzde 7'lere varmıştır. İlk bakış
ta, yerel yönetimlerin bir dirilme ve yatı
rım rahatlığı içerisinde olması elbetteki se
vindiricidir. Bunun kökeninde de, beledi
yelerin zenginleşmesi yatmaktadır. Ancak, 
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belediyelerin zenginleşmesiyle birlikte ge
len şu iki ulusal felakete de göz yummak, 
aşırı iyimserlik, hatta saflık olur. Bu, he
men hemen tüm belediyelerde görülen sa
vurganlıktır; yine, belediyelerin birçoğun
da görülen suiistimaldir, yiyiciliktir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Ülkemizde bir türlü frenlenemeyen 
enflasyonun temel nedenlerinden biri de,. 
belediyelerde yapılan plansız ve program
sız harcamalardır. Geniş propagandaya 
dayalı ve şatafatlı bir gösterişle denizlerin 
doldurulması, iki kere sökülüp üç kere bo
zulan kaldırımların renklendirilmesi sa
vurganlığına artık bir disiplin getirilmeli
dir. Bu işlemlerin gerisinde, yalnız bele
diyelerin beceriksizliği değil, genel yöne
timin de yerine, getiremediği görev kusu
ru yatmaktadır. 

İstanbul Anakent Belediyesinin 
üçüncü köprü ve metro konusunda Dev
let Planlama Teşkilatıyla düştüğü ihtilaf ve 
sürtüşme de herhalde göz ardı edilemez. 

Belediyelerdeki ikinci hastalık daha 
da önemlidir. Nasıl yürütüldüğü belli ol
mayan ihaleler; çevreyi, müteahhitler ara
sında bölüştürülen projeler; kaldırımın bi
risinin söküp güzelleştirmesi bir başkası
nın yaptığı caddeler, ayn ayrı araştırma 
konusu olacak kadar önemlidir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 Bütçesinin, daha başlangıçta 4,5 tril
yon dolayında açık vereceği kabul olun
muştur. Bu resmi açığa, 7,4 trilyon tuta
rındaki iç ve dış borç anapara ödemeleri
ni eklemek gerekiyor. O vakit, 1989 yılı
nın gerçek bütçe açığı 15 trilyonu aşacak
tır. Bunun anlamı, bütçenin daha şimdi
den yüzde 30 açık verdiğidir. 

1989 Bütçesi, 1988 Bütçesiyle kıyas
landığında, yeni bütçe, yüzde 57,5 oranın
da bir fazlalık göstermektedir. Ancak, yıl

lık fiyat artışlarının, bir hafta önce resmen 
açıklandığı gibi, yüzde 87,5 olduğu, kon
solide bütçenin yarısının Meclis deneti
minden uzak fonlara gittiği ve bütçe için
de 11 trilyon açık olduğuna göre, müza
keresini yaptığımız bütçe, bir yıllık değil
dir, altı aylıktır. 

Değerli arkadaşlarım, zira bütçeler, 
hükümetin ekonomik ve sosyal politikala
rının çerçevesini çizen önemli belgelerdir, 
Bugün, yalnız planlı ekonominin değil, 
bütçelerin de bir özelliği kalmamıştır. Par
lamento denetiminden uzak fonlar ve ka
rarnameler devri başlamıştır. Böyle bir 
devrin faturasını ödemek ve hesabını ver
mek, elbette ki kolay olmayacaktır. 

Devletin, genel ve katma bütçelerinin 
yer aldığı konsolide bütçenin, neredeyse 
yarısı fonlara gitmektedir. Fonlar konu
sunda diğer bütçelerde daha çok şeyler 
söyleneceği için, bu konuyu bu kadarla 
kesmek istiyorum. Ancak, Planlamanın bu 
konudaki etkinliğinin de ne derecede ol
duğunu da öğrenmek istiyorum. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sayın Başkan, "5 dakikanız kaldı" 
dediğinizden beri 15 dakika geçti. 

BAŞKAN — Bitti efendim, kendile
rini uyardım efendim, söyledim. 

Toparlayınız efendim, lütfen... 

EKREM KANGAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımızın za
man zaman süreyi büyük çapta aştıkları 
vakit, biz kendilerini teşvik ediyoruz, söz
lerini kesmek istemiyoruz. Sözlerimi bağ
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin uy
guladığı politikaların, sanayii, tarımı ve 
ekonomiyi bir çıkmaza sürüklediği mey
dândadır. Bu vaziyette piyasa ekonomisi
nin iflas ettiği tartışılmaktadır, fakat ger
çek şudur ki; Özal Hükümeti, kendi id-
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dialarınm aksine, piyasa ekonomisi kural
larını dahi uygulayamamıştır. Aslında, ül
kemizde uygulandığı söylenen, iddia edi
len piyasa ekonomisi modeli gibi dünya
da ekonomik bir model de yoktur. Öyley
se, bu ekonomik modele isterseniz, bir 
profesörün dediği gibi, ' 'Aşiret ekonomi
si", isterseniz "Çevre ekonomisi", ister
seniz her an söylendiği ve yaygın şekilde 
gündeme geldiği gibi "Konut ekonomisi" 
diyebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, denerhe-
yanılma metoduyla ülke yönetilemez; bu
günkü geldiğimiz durum odur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, sek
törler itibariyle büyüme oranlarını, tarım
da yüzde 3,3, sanayide yüzde 6,5, hizmet
ler sektöründe yüzde 4,8 olarak hedefle
miştir. Bütçeden yatırımlara ayrılan öde
nek yalnızca 5,3 trilyon liradır. Bu denli 
açık veren ve sadece dış borç faizleri 6,9 
trilyon lirayı bulan bir bütçe ile ne enflas
yonu düşürmek mümkündür, ne de bek
lenen büyüme oranına ulaşmak mümkün
dür. Uygulama yanlış; sosyal ve ekonomik 
politikaların yükü memura, işçiye, emek
liye, çiftçiye, küçük esnaf ve dar gelirli 
gruplara çıkmıştır. Ekonomik krizi atlat
mak üzere alındığı söylenen tedbirlerin 
y$kü de, yarın aynı gruplara çıkacaktır; 
üstelik, sosyal devlet ilkesini ve sosyal den
geleri de altüst ederek çıkacaktır. Millî ge
lir dağılımındaki vereceğim örnekler, bu 
kaygımı en açık şekilde göstermektedir. 
Zamanım dar olduğu için çok kısa bir iki 
rakamla yetinmek istiyorum. 

1977 yılında, ücretli ve maaşlı kesi
min millî gelirden aldığı pay yüzde 36,81; 
tarım kesiminin yüzde 29,12, kâr, faiz ve 
rantla geçinen kesimin payı ise yüzde 
34,07 idi. Bugün nedir?.. Bugün, ücretli 
ve memurun payı İ988'de yüzde 13,60; ya
ni, o gün 100 liranın aşağı yukarı 36-38 
lirasını alan işçi ve memur, bugün ancak 
13 lirasını alıyor. Tarım kesiminin payı ise 

yüzde 16,30'a düşmüştür. Kâr, faiz ve rant 
kesiminin payı ise büyük çapta fırlama 
göstermiş; 1988'de yüzde 68,10'a yüksel
miştir. Bu acı gerçek tablodan kimlerin ke
mer sıktığı -Sayın Başbakanın çok sevdi
ği bir deyimle- açık seçik meydana çık
mıştır. 

Hani, Anayasamızın 166 ncı madde
si, "Ekonomik, sosyal... 

BAŞKAN — Sayın Kangal, lütfen 
efendim... 

EKREM KANGAL (Sivas) — Biti
riyorum Sayın Başkanım, son cümlemi 
söylüyorum. 

Anayasamızın 166 ncı maddesinde, 
"Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
yı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt dü
zeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla 
gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve 
değerlendirmesini yaparak verimli şekil
de kullanılmasını planlamak, bu amaçla 
gerekli teşkilatı kurmak Devletin 
görevidir" hükmü nerede kaldı değerli ar
kadaşlarım? 

Değerli milletvekilleri, bazı gruplar, 
ekonominin bozukluğunu seçim ve halk
oylaması ekonomisine bağlıyorlar. Seçim 
ekonomisi, ekonomimizin kötüye gitme
sinin ne sebebi, ne sonucu olabilir. Bu ül
kede demokrasi ebediyen olacaktır ve bu 
ülkede demokrasi ebediyen devam edecek
tir. Bu ülkede, yine, hem seçim olacak ve 
hem de ekonomi rayına oturacaktır. As
lında seçim, ANAP İktidarından kurtul
manın da yoludur; en yakın seçim olan 26 
Mart yerel seçimlerinde bu mutlu günü 
hep beraber göreceğiz. Gerek bu seçim
de, gerekse gelecek genel seçimde Sosyal-
demokrat Halkçı Partinin büyük bir ba
şarı ve zaferle çıkacağını da hep beraber 
göreceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu inançla, Yüce Heyetinize derin 
saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kangal. 

Şahsı adına Sayın Cüneyt Ganver?.. 
Yok. 

Sayın Bakan söz istiyorlar mı? 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya)'— Sayın Baş
kan, nihaî konuşmadan sonra söz 
alacağım. 

BAŞKAN — Şimdi söz isteyen yok 
efendim. 

Devlet Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt 
Ozal, buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Devlet Planla
ma Teşkilatının Bütçesiyle ilgili yapılan 
konuşmalarda belirtilen bazı hususlara de
ğinmek ve açıklamalarda bulunmak için 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Değinmek istediğim birinci nokta şu: 
Planlamanın kuruluşu, Planlamanın ça
lışması ve politik iradeyle, planlama iliş
kileri hakkında söylenen bazı sözleri, bu
rada bizim açımızdan açıklamak is
tiyorum. 

"Planlama, 27 Mayıs 1960 müdaha
lesinde^ sonra, Millî Birlik Komitesinin 
kararıyla getirilmiş bir kuruluştur. Plan
lama Teşkilatı, çalışma sisteminde Yüksek 
Planlama Kurulu vasıtasıyla, yansı bürok
rat, yarısı seçilmiş insanlardan müteşek
kil bir kurul vasıtasıyla hükümetin karar
larını etkiler. Ayrıca, Planlama, liberal 
ekonomiyle nasıl bağdaşır?" dendi, hat
ta, benim söylediğim bir sözden bahsedildi 
ki, böyle bir söz söylememiştim; Planla
ma Teşkilatıyla liberal ekonomi nasıl bağ
daşır; bilemiyorum. Ben, böyle bir şey de
medim. Ancak, bu konular ortaya getiril
di; bunlar, oldukça önemli konulardır, bu 
konularda Hükümetimizin ve Partimizin 
rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi 
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içerisindeki görüşlerini belirtmek is
tiyorum. 

Bir kere şunu belirtmek isterim ki, 
demokratik idarelerde, seçilmiş insanlar, 
halka karşı sorumlu olan insanlar; ancak 
politik kararları ve hükümet programla
rını bağlayıcı kararları vermelidirler. Ta
yinle gelmiş bürokratlara bu kararlan ver
dirmek, ondan sonra politikacılardan he
sap sormak, demokratik bir anlayış tarzı 
değildir. Bunun örnekleri, ülkemizde de
ğişik zamanlarda, bilhassa askerî müda
halelerden sonra görülmüştür. Planlama 
Teşkilatının kuruluşunda, biraz da olsa bu 
düşüncelerin var olduğu görülmüş ve ni
hayet bizim iktidarımıza Yüksek Planla
ma Kurulunun yapısını değiştirmek nasip 
olmuştur. Planjama Teşkilatının uzman-
lan, Müsteşarı ve diğer çalışanlan kıymetli 
insanlardır. Bunlar, tayin edilmiş ihsan
lardır, Hükümete istişarî mahiyette çalış
ma yaparlar, seçilmiş insanların sorumlu
luğunu taşıyamazlar. Nitekim, geçmiş 
günlerde hatırlarsınız, bilhassa 1980 yılı 
öncesi koalisyon hükümetleri zamanında, 
Planlama Teşkilatının bu yapısından do
layı, koalisyon hükümetleri arasında ihti
laflar olmuştur, Yüksek Planlama kuru
lundaki bürokratlar politikaya çekilmişler
dir. Söylemek istediklerimin birincisi 
bunlar. 

Diğer konu : "Liberal ekonomiyle 
planlama nasıl bağdaşır?" Planlama kav
ramı, yalnız komünist ülkelerde değil, sos
yalist ülkelerde değil, liberal ekonomiler
de de vardır; yalnız, çalışma tarzı değişik
tir. Komünist ülkelerde planlama teşkilat
ları, o memleketin ihracatını, ithalatını, fi
yatlarını, her şeyini planlar. Ben, Çin, 
Rusya, Macaristan ve diğer bazı ülkeleri 
gidip ziyaret ettim, bu teşkilatları da ya
kından tanırım. Sosyalist ülkelerin de bu 
tip teşkilatları vardır. Serbest piyasa sis1 

temiyle çalışan ülkelerde de -adı planla
ma teşkilatı olmasa bile- buna benzer teş
kilatlar vardır. 

165 — 
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Her şeyden evvel, bir devletin bütçe
sinin yapılması, bu bütçenin makro eko
nomik büyüklükler içerisine oturtulması 
bir hesap işidir. Ülkenin ekonomisinin gi
dişatını devamlı olarak gözlemek ve gerek
li tedbirleri hükümete tavsiye etmek de, bu 
gibi bir görev gerektirir. Yoksa, Planlama 
Teşkilatını, politik insanlara verecekleri 
kararlarda ortak olacak veya onların ka
rarlarına tahakküm edecek bir durum şek
linde görmek yanlıştır. Planlama Teşkila
tı, hükümete, vereceği kararlarda yardımcı 
olur. Sorumluluk, tamamen hükümetin
dir. Hal böyleyken, eski günlerin özlemi
ni çekmek, "Eski günlerde Planlama Teş
kilatının daire başkanları şöyle güçlüydü, 
müsteşarı böyle güçlüydü" demek, ben
ce yanlış bir düşünce tarzıdır. Mühim 
olan, güçlü olmak değil, faydalı olmaktır; 
politik iktidara, programında faydalı ve 
yardımcı olabilmektir. Şunu söylemek is
tiyorum : Yani, biz burada bürokratları 
mümkün mertebe politikaya bulaştırmak; 
onlara böyle bir sorumluluk da yüklemek 
istememişizdir. 

"Plan fikrinden sapılmıştır" denildi. 
Bunu, daha önceki konuşmalarımda da 
belirttim; değişen bir dünya içerisindeyiz 
ve bu dünya içinde de hızla değişen bir 
Türkiye vardır, geçmiş günlerin kavram
larıyla devam etmek de mümkün değildir. 
Sabit planlar yapıp, "Bu planlarla Türki
ye'yi kalkındıracağız" diye uğraşmak da 
mümkün değildir ve size şunu da hatırla
tırım; Plan ve Bütçe Komisyonunun bir 
toplantısında, planların mütemadiyen de
ğerlendirilmesi, yani "rölling plan" dedi
ğimiz, devamlı olarak birer sene ileriye gö
türülen planların yapılması, muhalefet ta
rafından bile bize tavsiye edilmiştir; ki, bi
zim de görüşümüzdür, aynı noktadayız. 
Yani, dünya o kadar hızla değişiyor ki, 
Türkiye'de o kadar hızlı kabuk değiştiri
yor ki, sizin, beş senelik plan yapıp, "Bu
na mutlak surette sadık kalacağım" deme

niz mümkün değildir; şartlara göre planı 
da revize etmeniz lazımdır. Hatta, yıllık 
programlar bile şene içerisinde değişiklik 
gösterebilir. 

Diğer bir konu ile ilgili olarak, 
"Planlama teşkilatı içerisinde Avrupa 
Topluluğu Başkanlığı var, Güneydoğu 
Anadolu Projesini yürüten bir grup var, 
dolayısıyla, bunlann da ayrı bakanları ol
duğu için, Planlama Teşkilatı birkaç 
başlıdır'' denildi. Bu da, maalesef yanlış 
bir düşüncedir; çünkü, bu gruplar aslın
da istişarî gruplardır ve bu gruplar hükü
mete yardımcı olurlar. Planlama Teşkila
tı, Türkiye'nin bütün ekonomisini ilgilen
diren konularda en iyi bir şekilde koordi
nasyon yapabilecek tek kuruluştur. Avru
pa Ortak Topluluğu gibi bir topluluğa gi
rişimiz ise tüm ekonomiyi; bütün sektör
leri ve bütün faaliyet kollarını ilgilendirir. 
Dolayısıyla, Devlet Planlama Teşkilatının 
içinde bir başkanlık kurulması en maku
lüdür. Bu bakımdan Planlama Teşkilatı 
içinde kurulmuştur; ancak Hükümetimiz, 
bu işe verdiği önemi açık bir şekilde gös
termek için ayrıca, Avrupa Ortak Toplu
luğu işleri için bir Devlet Bakanlığı ihdas 
etmiş ve bir Bakan o görevi yürüt
mektedir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Peki, Bakanlığın teşkilatı var mı? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Planlama 
Teşkilatımızın Avrupa topluluğu Başkan
lığı da, bu Bakanımıza gerekli her türlü 
hizmeti vermek durumundadır; bu, gayet 
tabiîdir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hangi teşkilatla görev yapıyor Sayın 
Bakan? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz, Baka
nımızla, Dışişleri Bakanıyla ve aynı za
manda Başbakan Yardımcısıyla da bu ko-
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nularda beraber çalışırız. Güneydoğu 
Anadolu Projesini de aynı bazda söyleye
bilirim; hiçbir farkı yoktur. 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet 
İstatistik Enstitüsü arasında iyi bir koor
dinasyonun görülmemesinden bahsedildi. 
Müsteşarken, benim de bu konuda şika
yetlerim vardı; şimdi, Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı tek 
bir bakanlık altındadır ve çok daha iyi bir 
koordinasyon içinde çalışmalar başlatıl
mıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesine 
gelince; bu müessesede yapmak istediği
miz reformlardan kısaca bahsedeceğim. 

Devlet Planlama Teşkilatının önemli 
bir hususu da, başlatılan birçok reform ha
reketlerinin, Hükümetin yürütmekte bu
lunduğu veya.yürüteceği hareketlerin ön
ceden Planlama Teşkilatında incelenmesi 
hususudur. Mesela, özelleştirme progra
mı; 1984 yılının sonlarından itibaren Plan
lama Teşkilatında incelenmeye başlanmış
tır. Planlama Teşkilatı bu konuyu kendisi 
incelediği gibi -özelleştirme yapan ülkeler
de olduğu gibi- bu işi, ihtisas sahibi ku
ruluşlara etüt ettirmiştir. 

' Yine, "Planlama teşkilatı bu çalışma-
lankendisiyapsın, dışarıdan ihtisas sahi
bi kuruluşları kullanmasın; bunlar, nasıl 
olsa bu bilgileri oradan buradan toplayıp, 
devletten toplayıp, tekrar devlete 
satıyorlar" dendi. Bu, fevkalade yanlış bir 
düşüncedir; neden yanlıştır, onu söyleye
yim. Çünkü, bu etütlerin yapılması büyük 
miktarda insan ister. Her etüdün yapılma
sında 100 kişi, 200 kişi planlama persone
line ilave ederseniz, bir müddet sonra ken
dinizi, bir müşavirlik firması şeklinde, 2 
bin kişilik, 3 bin kişilik bir personelle karşı 
karşı karşıya bulursunuz. Bazı işler geçici 
işlerdir; bir özelleştirme programını esa
sında biz başlatmışızdır; kanun tasarısının 
hazırlanmasında Planlama Teşkilatı yar

dımcı olmuştur, kanun tasansı kanunlaş
tıktan sonra da Kamu Ortaklığı bünyesin
de özelleştirme işleri yürütülmeye başlan
mıştır. Yani, şu anda Planlama Teşkilatın
da özelleştirme işleriyle uğraşan personel 
yoktur. Öbür türlü yapmış olsaydık, bu in
sanlar, 300-400 kişi şimdi Planlama Teş
kilatının bünyesinde kalacaktı. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Özelleştirme stratejisi tayin edildi mi, be
lirlendi mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ- • 
KURT ÖZAL (Devamla) — Elbette, ka
nun bile çıkartıldı. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) -
Kanun mu, kararname mi? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — İki sene ön
ce kanun çıktı. 

Tabi?, şunu ifade edeyim; özelleştir
me ayrı bir konu, bu konuda çok uzun ko
nuşulabilir. Özelleştirilecek her kuruluşun 
stratejisinde değişik metotların kullanıl
ması durumu olabilir. Strateji, esas itiba
rıyla tek bir strateji değildir. Bu konuda 
Türkiye'de seminerler de yapılmıştır, zan
nediyorum dün de bir seminer yapılmak
taydı. Kamuoyu, Türkiye'de özelleştirme 
konusunda oldukça bilinçlenmiştir, sebep
lerini gayet iyi anlamaktadır. Bu konuya 
biraz sonra gene değineceğim. 

Bir zamanlar Avrupada bulunan iş
çilerimizin paralarını, Türkiye'de şirket 
kurarak değerlendirme çalışmaları vardı. 
Birçok işçimiz, iyi niyetle Türkiye'ye pa
rasını getirdi, şirketler kuruldu; o şirket
lerin bir çoğu, maalesef zor duruma düş
müştür. Bunun sebeplerinin bir kısmını 
Sayın Mustafa Şahin açıkladı; fakat tabiî 
bu sebepleri sadece bir döviz kuru mese
lesine bağlamak da doğru değildir; idare 
problemleri vardır, sermaye yetersizliği 
olabilir, yanlış yatın m olabilir, daha bir-
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çok neden olabilir. Yalnız, ben birinci ola
rak şunu söyleyeceğim: Eğer yurt dışında
ki işçilerin paralarını değerlendireceksek, 
bizim bugünkü yaklaşımımız, bu parala
rı, halen işlemekte olan, kâr eden yatırım
lara ortaklık şeklinde olmalıdır. Doğrusu 
da budur. Yani, bu vatandaşları fazla ris
ke sokmamak için, kâr eden müesseselere 
ortak etmek yönünde düşünürüz. Deriz 
ki: "Ey müteşebbis, siz yatırımınızı yapı
nız, çalıştırınız, kâr ediniz, ondan sonra 
vatandaşın parasını getirin kullanın." 
Normali de budur. Ama bu yapılmamış
tır, önce vatandaşın parası getirilmiş ve 
bunun üzerine maceralara girilmiştir. 

Hükümetimiz bu konu üzerine eğil
miştir; eski adı DESİYAB olan, şimdiki 
adı Türkiye Kalkınma Bankası, bu konu
da bugün pekçok şirketi çalışır ve kâr eder 
hale getirmiştir. Türkiye Kalkınma Ban
kasının finansman imkânlarını artırmak 
suretiyle, bu şirketleri de çalışır, kâr eder 
ve ekonomiye katkıda bulunur hale getir
mek için çalışmalarımız devam etmekte
dir. Konu, Planlama Teşkilatının konusu 
değildir, Türkiye kalkınma Bankası bu işe 
daha uygun bir kuruluştur; onu ifade 
ediyorum. 

Hayalî ihracat konusunda çok şeyler 
söylendi. Bu konuda çok yakında geniş 
açıklama yapacağız, tekrar tekrar konuş
mak istemiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mali
ye Bakanı yapacaktı hani? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hep, " Çok yakında" diyorsunuz Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade 
ederseniz, çok yakında, çok mütemmim -
yani aynı şeyleri tekrar etmemek için, çok 
tekrar ediliyor- bir şekilde yarın, öbürgün 
açıklama yapılır, 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Akşamüstü... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, 
"Planlama Teşkilatı uygulamaya girdiği 
için problemler olmuştur. Bu uygulama
nın getirdiği problemler, mesela bir tane
si hayalî ihracattır, şudur, budur..." den
di. Ben, hayalî ihracat konusunda şunları 
söylemek istiyorum : Bu meselelerin üae-
rine gidilmiştir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) -
Nasıl?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Meselelerin 
üzerine idarî yönden gidilmiştir, adlî yön
den gidilmiştir, iktisadî yönden gidilmiş
tir; yani üç koldan gidilmiştir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Bakan, bir yıl bağırdık, ondan sonra Ma
liye Bakanı burada "Olmaz öyle şey" 
dedi. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade 
edin bitireyim efendim. 

Hayır efendim, bu meselelerin üze
rine, bahsettiğim üç konuda, devamlı ola
rak gidiyoruz. 

Hayalî ihracat, Türkiye'de yeni bir 
mevzu değildir. Yani bu mevzu,bizim za
manımızda çıkmış değildir. Hatırlayın, 
1980 öncesi "Hayalî mobilya ihracatı" di
ye çıkmıştır; iyi hatırlayınız. 1980 öncesi 
yıllarda vardı ve size tekrar hatırlatıyo
rum, o zaman vergi iadeleri çok daha 
yüksekti. 

Şunu açıkça belirteyim: İhracat, 
Türkiye'nin en önemli meselelerinden bi
ridir. Zannediyorum, bunu, burada kabul 
etmeyen bir milletvekili arkadaşım yoktur. 
İhracat da, bugün dünyada fevkalade bü
yük rekabet altında yapılmak zorunda olu
nan bir iştir. Senelerdir içe dönük çalışan 
bir Türk ekonomisini ihracata zorlamak 
için, Türkiye, 1960'lı yıllarda belirli sub-
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vansiyonlar getirmiştir, imkânlar getirmiş
tir. Tabiî, siz belli bir yerde, devletin ke
sesinden belli bir işi desteklerseniz, bu iş
ten kanunsuz yoldan da istifade etmek is
teyenler olacaktır; bu, işin tabiatında var
dır. Mühim olan, kuracağınız sistemin bu 
gibi hadiseleri asgariye indirmesidir. 

Bugün Türkiye'de vergi kaçağı yok 
mu?... Dünyanın hangi memleketine 
bakarsanız bakınız, vergi kaçağı yok mu? 
Oralarda da vardır. Hayalî ihracat 
yalnız Türkiye'nin meselesi değildir, ih
racatı destekleyen ülkelerin hepsinde 
vardır. Esasen, dünyanın tüm ticare
tine bakarsanız, ithalat ve ihracatı muka
yese ettiğinizde, aralarında önemli bir fark 
görürsünüz. 

Şimdi, bilhassa hayalî ihracatın ko
layca yapılabilen bir türü vardır, o da şu
dur : Meselâ dışarıya halı ihraç ederseniz; 
ama halının fiyatı kolay kolay belli olmaz; 
1 000 dolarlık halıyı 5 000 dolar diye fa
tura edersiniz ve üzerinde de yüzde 20 
vergi iadesi varsa, 1 000 dolarlık halıya 
1 000 dolarlık vergi iadesi alırsınız. Bunu, 
gümrük memurunun kontrolü fevkalâde 
zordur. 

Bir başka hayalî ihracat da şöyle ola
bilir : Sandığın içinde tamamını halı gön
dermezsiniz, üstte bir tane halı vardır; 
ama altı başka bir mal doludur. Şimdi, iki
si arasındaki farka dikkatinizi çekmek is
terim. Birincisini gümrük memurunun 
tespit etmesi zor olmasına rağmen, ikin
cisini tespit etmesi daha kolaydır. 

Bir de; "Ben, bu halının metrekare
sine şu kadar vergi iadesi veriyorum, 
değeri ile ilgili bir vergi iadesi 
vermeyeceğim" deseniz, burada da güm
rük memuru meseleyi rahatlıkla kontrol 
edebilir; çünkü, halıyı ölçmek kolay ama, 
değerini biçmek zordur. İşte biz, "İktisa
dî tedbir'' derken, bilhassa bunu yaptık. 
Bu senenin sonu itibariyle değerle oran

tılı vergi iadeleri kalkmış olacak, bundan 
sonra verilen destekler miktarla orantılı
dır; ama, "Gümrük memuru Ue anlaşır, 
hile yaparsa?" derseniz; yapılabilir, ama 
bunun da müeyyidesi başkadır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Vergi iadesi devam edecek mi Sayın 
Bakan? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Vergi iadesi 
kalktı efendim; sübvansiyonumuz var 
sadece. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sıfıra inecek mi? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sübvansiyon 
olarak metrekare başına -Vergi iadesi 
sıfırlanıyor- kilo başına, adet başına bir 
sistem kurduk ve bu sistemi de mümkün 
mertebe iyi bir şekilde kurduk. Dikkati
nizi çekiyorum; bu alınan tedbir ekono
mik tedbirdir, gümrük kapılarında, bu alı
nan tedbir sebebiyle, bu tip hadiselerin 
azaldığı da açıktır. 

Ben konuşmayacağım dedim; ama 
gene çok konuştum. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Yok, yok çok güzel oluyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Diğer tedbir
ler ne olmuştur?.. Diğer tedbirler idarî ted
birlerdir. Resmî Gazetede, peş peşe kaç ta
ne firmanın 3 seneliğine ihraçtan men ka
rarlarını okuyorsunuz. 

Bundan başka adlî tedbirler vardır, 
birçok firmalar da savcılığa verilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dava
lar yürümüyor ama! 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, ben 
tabiî Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesiy-
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le ilgili olanları söylüyorum; yani "Bu iş
ler yapılmamıştır" demiyorum, bu işler 
yapılmıştır ve sıkı bir şekilde de takip edil
miştir. 

Şimdi, hayalî ihracat konusunda bu 
kadar söyleyeyim. Dosyaların da hemen. 
hemen hepsi temizlenmiştir; onu da be
lirteyim... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Biraz daha devam etseniz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, diğer 
laflar arasında denildi ki, "Genel sekre
terlik büyümüş olmasına rağmen, esas bi
rimler etkin halde değildir.'' Tabif, bunu 
söyleyen arkadaşımız tahmin ediyorum, 
kendisi Planlamada çalışmış bir arkada-
şımızdı veya Planlamada çalışan arkadaş
lardan aldılar bu lafı. Bunu tenkit için söy
lemiyorum, teşkilatın içinde bu eskiden 
beri vardır. Yani, Genel Sekreterlik ile di
ğer birimler arasında böyle bir çekişme 
vardır ve olması da.tabiîdir. Bu, Dünya 
Bankasında da vardır, benzer müessese
lerin hepsinde de vardır. Uzman olan ki
şiyle destek hizmeti veren kişiler arasın
da bu çekişmeler vardır; ama şunu iyi bi
liniz ki, destek hizmetini iyi veremezseniz, 
bir teşkilatta uzmanlar da iyi çalışamaz
lar. Yani, iyi destek hizmeti vermek lazım. 
Biz yoksa, genel sekreterliğe, uzmanların 
vereceği kararlar konusunda yetki verme
mişizdir. Genel Sekreterlik, sadece destek 
hizmetlerini yürütmektedir. 

Şunu ifade edeyim, bugün aslında 
teşkilatın elindeki imkânlar, tarihinde, 
elinde olmayan imkânlardır. Kısaca şöyle 
ifade edeyim: 1984 senesinde, ben müste
şar olduktan sonra bir program başlattık: 
Yurt dışına mastır eğitimi, lisans üstü eği
tim yapmak üzere, uzman yardımcılarını 
göndermekteyiz. Her sene aşağı yukarı 30, 
35, 40 kişi yurt dışına gitmektedir. Bazen, 
mühendis olanlar iktisat mastırı yapıp 

dönmektedirler. Amerika Birleşik Devlet
lerine, İngiltere'ye ve diğer Avrupa ülke
lerine, her sene bu kadar insan gitmiştir. 
Bugün, tahmin ediyorum 100'e yakın ele
manımız eğitim görmüş, dönmüşlerdir. 

Ayrıca, teşkilatın diğer yönlerden, 
mesela -en basitini söyleyeyim- bilgiişlem 
kullanma imkânları çok artmıştır. Teşki
latın pek çok yerinde mikrokompütürler-
le çalışılmaktadır. Arkadaşlar, artık, eski
den olduğu gibi, hesap makineleriyle ve
ya başka müesseselerin bilgi işlem maki
nelerini kullanarak çalışmamaktadırlar, 
kendi imkânları vardır ve bugün Türki
ye'nin en iyi çalışma imkânlarına sahip 
olan bir kuruluşu haline gelmiştir; ama şu
nu da kubul etmek lazım ki, burada yeti
şen insanlar fevkalade iyi yetişiyorlar; di
ğer kuruluşlar tarafından talep ediliyorlar. 
Özel sektör burada yetişen insanları isti
yor. Diğer devlet kuruluşlarımız buradan 
yetişen insanlan istiyorlar. Dolayısıyla, bu
rada yetişen birçok insan da başka yere 
gidiyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sistem ters çalkıyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Başka yere 
gittiği için, bizim devamlı olarak insan ye
tiştirmemiz lazım. Bu sıkıntı vardır. Ya
ni, Planlama Teşkilatında insanlarımızı 
tutmak da biraz zordur. Çünkü, dışarıda 
gayet cazip imkânlar veriliyor; ama bunu 
da kabul etmek lazım... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Siz de verin!.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KÜRT ÖZAL (Devamla) — Bu da nor
mal bir hadisedir. Yetişip giderler, mem
leket kazanır neticede. Yani, buradan gi
den bir arkadaş, başka bir yere genel mü
dür oluyorsa, bu da gene memleketin 
menfaatine bir hadisedir. 
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Sanayileşme konusunda bir-iki şey 
söylemek istiyorum : Bu konu gündeme 
çok gelmiştir. Türkiye artık sanayileşmi-
yo.r. Sanayi konusunda yatırımlar durmuş
tur, azalmıştır şeklinde ifadeler kullanıl
dı. Bakınız bir-iki rakam vereyim: 1950 se
nesinde gayri safî yurt içi hâsılanın yüzde 
45,5'i tarım, yüzde 10,7'si sanayi, yüzde 
43,8'i hizmetlerden oluşmaktadır.1970 se
nesinde yüzde 29,3'ü tarım, yüzde 19,1'i 
sanayi, yüzde 51,6'sı hizmetlerden oluş
maktadır. 1980 senesinde tarımın payı 
yüzde 22,6 sanayide yüzde 25, hizmetle
rin payı ise yüzde 52,4'tür. Dikkat eder
seniz, hizmetler aşağı yukarı yüzde 50 ci
varında seyretmiş, tanmdan sanayie kay
ma olmuştur. Yani, tarımda azalma, aynı 
hispette sanayide.bir artma görülüyor. Ra
kamlar böyle. 

1987 senesinin rakamlarını vereyim : 
Tarımın payı yüzde 18, sanayinin payı 
yüzde 31,8; hizmetlerin payı yüzde 50,2. 
1989 tahminimiz ise şu : Tarım yüzde 
16,2; sanayi 34,7; hizmetler yüzde 49,1. 

Bu rakamlar tek başına şunu ifade 
ediyor : Dediğim gibi, hizmetier, gayri safi 
yurt içi hâsılanın yarısı. Geriye kalan di
ğer yarısında da, tarımla sanayi rekabet 
etmiş ve sanayi devamlı olarak tarımdan 
pay almıştır. Bu, işin tabiatında vardır; 
çünkü sanayiin artış hızı, tarım sektörü
nün artış hızından fazladır. 

Durum, diğer ülkelerde nedir; onu 
söyleyelim. Ortak Pazar ülkelerinin 1986 
senesindeki durumunu söyleyeyim : Tarım 
yüzde 3,3; sanayi yüzde 35,9; hizmetler 
yüzde 60,8. Amerika Birleşik Devletleri: 
Tarım yüzde 2, sanayi yüzde 31, hizmet
ler yüzde 67. 

Eğer bir paralel çizmek isterseniz, 
şöyle bir sonuca ulaşılabilir : Yani, Türki
ye ileride ne tarafa doğru gider? Sanayi za
ten şu anda bizde yüzde 30'ların üzerine 
çıkmıştır. Gelişmiş ülkelere de bakarsanız, 
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aşağı yukarı o mertebededir. Olan hadise 
şudur : Hizmetler artabilir ve tarım da 
nispet olarak daha da azalır. Sebebi de ga
yet basit. Tarım sektörünün normal artışı 
-bunu plancılar gayet iyi bilir- uzun va-

• dede ortalama yüzde 4'ü kolay kolay ge
çemez; ama sanayi sektöründe siz rahat
lıkla, uzun vadede yüzde 9-10 gibi hızları 
tutturabilirsiniz. Hizmetler sektörü de ge
nelde gayri safi yurt içi hâsılanın artışı pa
ralel olarak gider. Bu bakımdan, ileride bir 
projeksiyon düşünüyorsanız, Türkiye'de 
hizmetler sektörünün gelişeceğini varsay
mak lazım. Türkiye'de sanayi yatırımları 
yapılacaktır, çünkü yerini muhafaza etme
si için o yatırımlar devam edecektir. Ta
rım sektöründe de -bahsedildiği gibi- ni
spî olarak, yani gayri safı yurt için hâsıla 
içindeki nispeti itibariyle azalma olabilir. 
GAP projesinin devreye girmesinden son
ra bile çok büyük bir artış bekleyemeyiz; 
yalnız biraz faydası olur tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlar 
mısınız efendim?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Topar
lıyorum. 

Bir başka hususa dikkatinizi çekmek 
isterim. 1970 öncesi yıllarda, planlı kalkın
ma döneminde çok güzel kalkınıldı den
di, enflasyon yoktu dendi. Doğrudur. Si
ze bazı rakamları vermek ve bunu teyit et
mek istiyorum. Yalnız, bazı noktaları da 
Yüce Meclisin dikkatine sunmak isterim. 
Mesela, 1964-1968 yılları arasında gayri 
safi millî hâsıla ortalama yüzde 5,8 ora
nında artmış. İhracat, 1964'te 411 milyon 
dolarken, 1968'de 496 milyon dolara çık
mış. Yıllık artış, ortalama Yüzde 4,8. İt
halat 537 milyon dolardan 764 milyon do
lara çıkmış. Ortalama artış yüzde 9,21. 
Dikkatinizi çekmek istediğim husus bu
dur. Buna, "ithalat ekonomisi" diyebili
rim, adı "ithal ikamesi"; ama ihracatın 
artışı yüzde 4,8 iken... 
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M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
%.tınm mallan getiriyorsunuz... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade 
edin, sözümü bitireyim. Bakın, ben te
yit ettim, müsaade edin, sözümü bi
tireyim. 

İhracatın artışı ortalama olarak yüz
de 4,8 iken, ithalatın artışı onun iki katı, 
yüzde 9,2 mertebesinde bir ithalat artışı 
var. Netice ne olmuştur? Döviz sıkıntısı
na girilmiştir ve Türkiye 1969'da devalü
asyon yapmak zorunda kalmıştır. 

ALİ ESER (Samsun) — O Devirde, 
bugünkü sanayi kuruluşları kurulmuştur 
Sayın Bakan. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sizin beyniniz yıkanmış, beynininiz... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bakın, tek
rar ifade ediyorum, Türkiye bu fasit dai
renin içinden bu teknikle çıkamamıştır. 
Dışarıdan mal ithal edeceğim, Türkiye'
de ithal ikamesine dayalı sanayi kuraca
ğım diye Türkiye'de yanlış sanayiler de 
kurulmuştu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen to
parlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Türkiye'de 
öyle sanayiler kurulmuştur ki, bugün bu 
sanayilerin, dünyada rekabet gücü yoktur. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Hayalî. 

DEVLET BAKANI YUSUF BÖZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Onun için 
bir soruya geliyorum. Gayri safı millî hâ
sıla artışı 1983-1987 arasına -aynı dönemi 
alıyorum- yüzde 6,63'dür... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Hedef ne idi? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — İhracatın ar
tışı yüzde 15,5, ithalatın artışı yüzde 
11,5'tir. İşin püf noktası burada; yani ih
racatı, ithalattan daha fazla artıramazsa-
nız, döviz meselesini halledemezsiniz, is
tediğiniz kadar hızlı kalkınma deyiniz, 
mümkün değildir, bu taşıma suyla değir
men çalıştırmaya benzer ve bir yere gelir
siniz- »uyunuz biter... 

VEFA TANIR (Konya) — Suyu dı
şarıdan geliyor; ama. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — ... ve Türki
ye'nin suyu, dövizi bitmiştir; 1980'e gelir
ken de aynı şey olmuştu o rakamları ver
miyorum; her seferinde Türkiye'nin suyu
nu bitirmişlerdir... 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Sen de o zaman vardın, o zamanki uygu
lamalara katkın vardı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi size 
açıkça söylüyorum; bu kafada giderlerse, 
kazara bir iktidara gelirlerse, yine Türki
ye'nin suyunu bitirirler; bunu söyleyeyim. 
Doğruyu, doğru konuşmak lazım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi 
10 dakika geçirdiniz, lütfen toparlayınız 
efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, bitiriyorum, efendim. 

"Türkiye'nin 1992 yılında Avrupa'
da kurulacak tek pazara karşı çalışmaları 
nedir" şeklinde bir ifadede bulunuldu; ay
rıca Sayın Başbakanın, "Türkiye Ortak 
Pazara 1992 yılında girer" diye bir ifade
si söylendi. Bu doğru değildir, ben Sayın 
Başbakanın hiçbir zaman böyle bir laf söy
lediğini duymadım. 
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İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Ne za-
nuuı girecek? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
S D R T ÖZAL (Devamla) — İfadedeyim 
«öytediği şudur: Dedi ki, "1992'den evvel 
görüşmelere başlayabiliriz, girmek için" 
•öylediği budur. Bu uzun ve ince bir yol
dur dedim ve 1992'den sonra muhteme
len girebiliriz; ama 1992'den evvel Ortak 
Pazara girme müzakerelerine başlarız. 
Söylenen budur. 

Bir diğer husus da; Türkiye'nin, Or
tak Pazar içerisindeki rekabeti, geniş bir 
şekilde özel ihtisas komisyonları tarafın
dan incelenmiştir, çalışmalar her seferin
de yeniden yapılacaktır, bir kere yapıp 
durmayacağız. Bu yapılan çalışmalar gös-

' teriyor ki, bizim son yıllarda uyguladığı
mız dışa açık ekonomik politikalar sebe
biyle, ekonomimizin rekabet gücü büyük 
ölçüde artmıştır ve yapılan çalışmalar,, 
Türk sanayiinin önemli bir bölümünün, 
Ortak pazara girildiğinde rekabet gücü
nü muhafaza edeceğini göstermektedir. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, benim söyleyeceklerim bu kadardır. 

Planlama bütçesinin ülkemize hayırlı 
olmasını diler, sayın üyelere saygılarımı 
arz ederim. (ANAP şıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. (SHP ve DYP sıralarından "So
ru Sayın Başkan" sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, aleyhte son sözü istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sorular için söz verece
ğim efendim. 

Buyurun Sayın Genç, süreniz 10 da
kikadır efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biraz önce Devlet 
Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerinde yapı
lan konuşmalara burada sayın Bakanm 
verdiği cevaplan dinledik, karşımıza bir
takım rakamlar getirdiler, burada devle
tin resmî belgelerinde yer alan birtakım 
rakamlar vardır. Mesela, 1987 Ekonomik 
Programına baktığınız zaman, Türkiye'
nin hammadde ihraç eden ülkeler arasın
da yer aldığını görüyoruz. 1988 Ekonomik 
Program Tablosuna bakıyorsunuz, Tür
kiye, mamul madde ihraç eden ülke du
rumuna gelmiş. Ben, kişisel olarak konuş
tuğumda da sordum: Siz 1988'de hangi 
sanayi kuruluşunu devreye soktunuz da 
Türkiye'yi hammadde ihraç eden ülke du
rumundan, mamul madde ihraç eden ül
ke durumuna getirdiniz? Bunu izah edin 
dedim. 

Değerli arkadaşlar, Amerika'yı yeni
den keşfetmiyoruz. Biz, uluslararası form
larda, bilim dallarında elde edilen verile
ri, kendi ülkemizde de uyguluyoruz. Me
sela, uluslararası olarak kanıtlanmış bir 
gerçek var: Bir ülkenin, yüzde 7 kalkına
bilmesi için, gayri safı millî hâsılasının en 
azından yüzde 31'ini yatırıma tahsis etme
si lazım. Bizim bütçemize bakıyoruz, gayri 
safı millî hâsılamızın, ancak yüzde 20 ci
varında bir kısmını yatırıma tahsis etmi
şiz; ama, bizim kalkınmamız yüzde 6,5. 
Ben, bunu da anlamıyorum. Yani, ANAP 
İktidarı, böyle uluslararası düzeyde, kom-
pütürlerden geçmiş, denenmiş birtakım 
rakamlarla ortaya konulan gerçeklerin üs
tünde, bilim üzerinde bir kafaya mı sahip? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlaı; biraz önce, Sayın 
Bakan, Buradaki açıklamalarında, hayalî 
ihracatı önemsiz kabul ettiler. Hatta, bun
dan bir iki sene önce, Sayın Başbakanı
mız, hayalî ihracat yok, hepsi üç-beş mil
yar civarında bir rakamdır, dedi. Hatta, 
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üç-beş milyar da pek önemli bir şey de
ğil, dedi. Arkasından, tabiî, muhalefetin 
sürekli zorlaması sonucunda, olaylar açık
landı ve en sonunda bu sene, Maliye Ba
kanı, Yüce Meclise yaptığı sunuş konuş
masının 17 nci sayfasında şöyle diyor : 
Efendim, haylî ihracat, genel ihracatımız 
içinde, 1 trilyon 146 milyar civarındadır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) -— Öyle demiyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, okursunuz... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Okudum, biliyorum; tümü, 120 
milyar. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Okursunuz efendim... "Bunun vergi ia
desi 120 milyar liradır" diyor. Açın bakın. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Tamam işte, öyle söyle. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, hayalî ihracat rakamı, 1 trilyon 146 
milyar liradır... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — O, yekûn olarak ödenen 
vergi iadesidir. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ye
kûn efendim... Yekûnu... 

Sayın Başkan, bana buraya çıksınlar, 
öyle cevap versinler, lütfen... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Değerli arkadaşlarım, hatip, 10 daki

kalık konuşma süresini özgürce kullanmak 
durumunda. Arkadaşlarımızın sık sık mü
dahale etmesi neticesi, bu 10 dakikalık sü
re uzuyor, bir. İkincisi, oradan yapılacak 
olan müdahalelerle, hiçbir şeyi çözmek 
mümkün değildir. Herkesin kanaatini, fik
rini, görüşünü, -planlama üzerinde, dev
let üzerinde, her konuda- değiştirmek 
mümkün değildir, ne söyleyeceğini bilmek 
mümkün değildir. 

• — 1 

Lütfen, dinleyelim, gerekli arkadaş
larımız çıkarlar, yanıtını verirler. 

Devam ediniz efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın arkadaşlar, ifade aynen öyle. Yalnız, 
olay tabiî çok küçültülüyor. Hayalî ihra
cat yapan adama verilen 120 milyar lira, 
1 trilyon 146 milyarın, yüzde 10 KDV ia
desidir. Yani, takibe aldı klan... 

Aslında, hayalî ihracatçının, devlet
ten sağladığı olanaklar daha çok. Bakın, 
yüzde 10 KDV iadesi dışında, yüzde 20 
teşvik primi alıyor ve normal olarak bir 
banka, bir yatırımcıya veya bir tüccara 
kredi açtığı zaman, bugünkü kredi mali
yeti yüzde 140'dır; ama bir ihracatçıya -
tabi, hayalî ihracatçı olduğunu beyan et
miyor, da- kredi açtığı zaman, ondan al
dığı faiz nispeti yüzde 40'tır. Yani ne olu
yor? İhracatçı, 1 milyar lira kfedi aldığı 
zaman, yüzde 100 de faizden yararlanıyor. 

İkincisi, Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 inci maddesinde, ihracatçının, ih
racattan elde ettiği hâsılatın yüzde 20' sini, 
doğrudan doğruya kurum matrahından 
indirme durumu vardır ve bunları hesap
landığınız zaman, devletin, 1987 vçya 
1988'de hayalî ihracatçıya ödediği; yani 
Maliye Bakanının sunuş konuşmasında 
belirttiği 1 trilyon 146 milyar hayalî ihra
cat rakamının, devlete kaybettirdiği men
faatler, aşağı yukarı 3 trilyon civarında bir 
rakamdır. Bunu getirelim, yani eğer be
ğenmiyorlarsa buyursurlar, televizyonda 
halkın karşısında tartışalım. 

Hayalî ihracatçıyı teşvik eden Hükü
metin kendisidir. Değerli arkadaşlarım, 
bakın nasıl kendisidir? Hükümet bir ge
nelge çıkarıyor, "Arkadaş, sen ihraç etti
ğin malların bedelini getiremeyebilirsin" 
veyahut da "Şu kadar ayda getirebilirsin" 
diyor. Vatandaş ne yapıyor? Gidiyor... İş
te, bu seneki bütçede de görüyoruz, yurt 
dışından gelen işçi dövizlerinde yüzde 20 
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azalma var. Niye yüzde 20 azalma var? 
Çünkü, hayalî ihracatçılar gidiyor, yurt dı
şında, işçilerin parasını karaborsadan top
luyor, getiriyor. Hayalî akreditif hesapla
rı açılıyor. Ondan sonra, gümrüklerden 
mal ihraç edilmediği halde, ' 'Gümrükler
den mal ihraç edilmiştir'' diye damga ba
sılıyor. Gümrük beyannameleri getiriliyor. 
Merkez Bankasına birtakım paralar öden
miyor. Kişi, birtakım yerlerden, birtakım 
özel emirlerle bu paraları alıyor. 

Bakın arkadaşlar, geçen gün, bir fir
ma, Mithatpaşa Vergi Dairesinden 8,5 
milyar lira, hayalî ihracat yoluyla, vergi ia
desi alıyor; ama öte taraftan, devlet, bir 
vatandaşa küçük bir vergi iadesi vermek 
için inceleme yaptırıyor ve ona "Sen bu
nu nasıl aldın, sana nasıl iade edeyim'' di
ye soruyor. 

İşte, Göksün diye bir şirket, IPA, IF-
FA diye -isim de vereyim kendilerine- şir
ketler devletten 8,5 milyar lira vergi iade
si alıyorlar. Ondan sonra Hükümet ne ya
pıyor? Genelge yayınlıyor ve "Siz döviz 
bedelini Türkiye'ye getirmeyebilirsiniz; 
getirmezseniz 100 bin liralık bir cezayla 
kurtulursunuz" diyor. Hükümet, eğer ha
yalî ihracatçıya böyle bir taviz verirse, her
kes hayalî ihracat yapmaya kalkar. 

Sayın Bakan, burada, "Biz, hayalî 
ihracatçılar hakkında cezaî, hukukî ve ma
lî takibat yaptık" dediler. Şimdi kendisi
ne soruyorum : 1986'da, İskenderun'da 
ENKA Holdingin yaptığı hayalî ihracat 
nedeniyle, orada bir tutuklama oldu, ni
ye o hâkimler hemen değiştirildi? Yine 
kendilerine soruyorum : Hangi hayalî ih
racatçıya, bugüne kadar davası sonuçlan
dırılmış ve ceza verilmiştir; onları söyle
sinler... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Mahkemeler müstakil çalışıyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, müstakil.çalışma yok. 

Onun dışında, bakın, 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun
da Yüce Meclisin yaptığı bir değişiklik var 
ve burada hayalî ihracatçılara hapis ceza
sı getiriyoruz. Bu kanun, komisyondan 
geçtiği halde, Başbakanlık Divanınca, ma
alesef ve maalesef iki aydır Meclis günde
mine getirilmiyor. O halde, eğer devletin 
sırtından geçinen, hırsızlık yapan,, devle
ti talan eden kişileri, devletin birçok ku
rumu böyle korursa, elbette ki, devleti ta
lan etme faaliyetleri, teşvik edilen bir sta
tüye kavuşur. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda Mec
lis başkanvekiline soruyoruz; "Yahu Sa
yın Başkan, bu kanun komisyondan geç
miş, niye Genel Kurulun gündemine ge
tirmiyorsunuz?", "Matbaada" diyor. Da
ha dün burada sorduk, yine "Matbaa
da..." Ne matbaadan çıkmaz kanunmuş 
canım; ne çıkmaz kanunmuş?.. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye'
nin meselelerini biz büyütüyoruz. Evve
la, Türkiye'yi yönetmesi, sorumluluk duy
ması gereken kurumlar kendi görevini 
yapmıyor. 

Şimdi, arkadaşlar çıkıyorlar, burada 
övünüyorlar... Sizin ANAP İktidan zama
nında aldığınız dış borç, aşağı yukarı 
35-40 milyar dolar. Bu ne demektir, bili
yor musunuz? Aldığımız dış borç, devle
tin gayri safi millî hâsılasını geçmiş. E, iç 
borç da 30 trilyon lira. Bugün karşımıza 
getirip de müzakereye sunduğunuz büt
çenin, eğer gerçek rakamlarını belirtirsek, 
devletin iç ve dış borç yekûnu 130 trilyon 
lira, devletin vergiden kaynaklanan geliri 
24-25 trilyon lira. Bu ne demektir arka
daşlar? Devlet iflas etmiştir demektir. Dev
let iflas etmiştir arkadaş... 

A. EDİP UĞUR (Balıkesir) — Dev
let iflas etmez. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
duruma kim getirdi? Siz getirdiniz. 
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Sayın Bakan burada diyor ki, "Efen
dim, hayalî ihracat, ilk defa hayalî mobil
ya ihracatı yoluyla yapıldı.'' Tamam; ha
yalî mobilya ihracatı, bu memlekette Baş
bakanı düşürdü, bu memlekette hükümeti 
düşürdü; ama sizin zamanınızda hayalî ih
racat, yalnız mobilyada kalmadı her saha
ya kaydı; düğmeye, terliğe, elbiseye, ma
kineye kaydı; ama bir gümrük müdürü 
büe... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 
gümrük müdürü bile yerinden alınmadı. 
Yani, bu kadar olgunluk da çok fazla, ku
sura bakmayın... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Kamer Bey, bahsettiğiniz hayalî ihracat 
Saym Ecevit Başbakan iken yapıldı, Sa
yın Demirel zamanında değil. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, kendileri dediler; ben size de
miyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Karşılıklı konuşmayın. Lütfen... 

Sayın Genç, toparlayınız efendim, 
müddetiniz bitti; tamamlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, devleti bu kadar iflasa sürüklemiş in
sanların çıkıp da "Efendim, kazara ken
dileri bir gün iktidara gelirlerse, bu mem
leket yine çıkmaza sürüklenir" diyorlar. 

Arkadaşlar, zaten siz memleketi bi
tirmişsiniz. Bu, matematiksel olarak or
tada. Bakın, okullar eylül ayında açıldı. 
Eylül, ekim, kasım aralık; aradan tam dört 
ay geçmiş. Şimdi Millî Eğitim Bakanı 26 
Aralıkta öğretmen almak için imtihan açı
yor... Bakınız, çok önemli bir şeydir; ina-
ntnız arkadaşlar, benim memleketim olan 
Tunceli merkez ilçedeki ortaöğretimde bu
gün fen dersi ile edebiyat dersi öğretmen
leri yok. Köy okullarında öğretmen yok. 

Peki bu nasıl hükümet? Bu hükümet aca
ba bu memleketin hangi acil meselesini za
manında takdir edecek ve bir çözüm geti
recektir? Okullar açılalı beş ay olmuş, ne
redeyse eğitim bitecek, ondan sonra da ek
sik kadroları doldurmak için öğretmen 
alıyoruz... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Onları gelecek sene için alıyorlar... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yani 
bu durumu sizin vicdanınız kabul ediyorsa 
ben bir şey demiyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen ta
mamlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, işte siz de görüyorsu
nuz. Sizin iktidarınız inanınız ki hiçbir ko
nuda memleketin gerçek ihtiyaçlarını za
manında takdir ve karşılama kabiliyetin
den yoksundur. Bir insan, gücünün yet
mediği bir şeyde "Benim gücüm vardır, 
ben bunu yönetirim'' demekle, memleket-
severlik yapamaz, bu memlekete sağlıklı 
hizmet veremez. Bu memleketi bitirdiniz. 
Bana göre, size düşen buradan bir an ön
ce çıkıp, gitmek ve bu iktidarı doğru dü
rüstü halka verecek bir iktidara terket-
mektir. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — O ka
rarı halk verir, millet verir o kararı... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Soru sormak isteyenleri tespit ediyo
rum : Sayın demir, Sayın Bayazıt, Sayın 
Binici, Sayın Tütüncü, Sayın Eser, Sayın 
Çakır. 
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Soru kayıt işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, sorular Sayın 

Bakana kısa, gerekçesi uzun olmaksızın 
sorulacak ve aynı şekilde de cevap verile
cektir. Cevaplar eğer uzun olursa, Sayın 
Bakan tarafından yazılı olarak da cevap 
verilebilecektir. 

Soruların zapta geçebilmesi için, ar
kadaşlarımızın lütfederse şu köşeye kadar 
gelmelerini rica ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Başkanlık Divanı şuraya bir 
mikrofon koydursa daha rahat olacak 
herhalde. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, aslında 
her arkadaşımızın oturduğu yerin önün
de bir mikrofon yeri var. Bütün dünyada
ki parlamentolarda bu böyle; ama o usu
le biz henüz geçmedik efendim. 

Buyurun Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplama
sını istediğim bir iki sualim vardır. 

BAŞKAN — Kaç soru efendim, iki 
mi, bir mi? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Dört sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — Dört sorunuz var, kısa 
kısa sorunuz efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Daha önce, müsade ederseniz ve müsama
hanıza sığınarak soruların dışında bir 
cümle söylemek istiyorum, o da şudur: Sa
yın Bakan, demin, Yüce Meclisin önün
de, bu yüce platformda "Siz, eskaza ikti
dar olursanız'' şeklindeki ifadelerine kar
şı teessürlerimi beyan ediyorum. Bu mem
lekette maalesef, zaman zaman tesadüf ik
tidarlar olmuştur ve bugün de... (ANAP 
sıralarından "Soruya geçsin" sesleri) 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Soru sorulacak, soru... 

BAŞKAN — Soruya geçti efendim; 

bir dakika... Bir dakika.... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Sayın Demir, sataşma ayrı, soru ay
rıdır. Lütfen sorunun dışına çıkmayalım. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sualimi bununla ilgili olarak soruyorum. 
Bunu bir gerekçe olarak kabul etmenizi is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Bugün de maalesef ülkede bir tesadüfle
rin iktidarı vardır. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Ne mü
nasebet?!. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Demir... 
ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, soru sorsun lütfen. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Böyle soru olmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bütçe görüşmelerinde sorulan soru

ların geçersiz, açık ve net olması lazım. 
Lütfen, öyle yapacaksanız sorunuzu so
run. Gerekçeyi anlatıyorum diye... Gerek
çe burada anlatılır, o da konuşmayla olur. 
Lütfen... (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplandır
masını istediğim ilk sualim şöyledir. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Devlet Planlama Teşkilatımız, teşvik bel
geleri vermekte ve bu teşvik almış yatırım
ları, teşvike bağlanmış miktarları zaman 
zaman, hatta sık sık açıklamakta; bunlar, 
radyoda, televizyonda -bu büyüklükler-
sık sık ilan edilmektedir. Mesela, buna gö
re 1987 yılında 6 trilyon 830 milyar lira
lık teşvik belgesi verilmiştir; 1988 yılının 
ilk on ayında 10 trilyon 236 milyar liralık 
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teşvik belgesi verilmiştir. Bu rakamlar ya
nıltıcıdır. Bu rakamları, sık sık kullanmak 
aldatıcıdır. Esas olan, önemli olan bu teş
viklerden, bu yatırım belgelerinden ne ka
darı gerçekleşmiştir... (ANAP sıralanndan 
"Soru nerede?" sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne 

kadarı gerçekleşmiştir? Bu soru değil 
midir? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Bunları söylemek için beş dakika 
uğraştı adam. 

BAŞKAN — Sayın Demir, sordunuz 
efendim. Görüş ifade etmeden lütfen... So
ruları sordunuz. Birincisi bu. ikincisi so
ruyu sorun efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Kısa soru olsun, "Teşvik belgele
rinden ne kadarı gerçekleşmiştir?" bu ka
darı yeter. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Siz... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, sizi yönlendiriyorlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, eğer 
yönetimime yardımcı olmak istiyorsanız, 
lütfen... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, ikinci sualim : 

Aynı şekilde, yine, sık sık kalkınma
da öncelikli yörelerde büyük rakamlara 
ulaşan teşvikler verildiği beyan edilmekte 
ve bununla bu yörede büyük istihdam im
kanları yaratıldığı iddia edilmektedir. Me
sela, 1983-1988 arasında kalkınmada ön
celikli 28 ilde 4 trilyon 700 küsur milyar 
liralık teşvik belgesi verildiği ve bununla 
120 990 kişilik bir istihdam imkanı yara
tıldığı beyan edilmektedir. Bu sadece ya
tırım iznidir, teşvik belgesidir efendim. Bu 
önemli değildir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — İyi 

niyetle soru sormuyor Sayın Başkan. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Önemli olan bunun gerçekleşme oranıdır. 
Ben Sayın Bakandan... 

BAŞKAN — Ne soruyorsunuz efen
dim? Onu söyleyin; soruyu... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Gerçekleşme oranını soruyor Sa
yın Başkan. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ben Sayın Bakandan şunu soruyorum : 
Kalkınmada öncelikli yörelere verilen teş
vik belgelerinin gerçekleşme oranı vedir? 

BAŞKAN — Bitti efendim. Bu ikin
ci sualinizdi. 

Evet efendim, üçüncü... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Ha şöyle, tercüman da gerekiyor Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

Buyurun efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, Meclisi kim yönlendiriyor! 
(DYP sıralanndan "Anavatan Partisi mi" 
sesleri) 

BAŞKAN — Parlamento kendisini 
yönlendiriyor efendim. 

Buyurun, üçüncü soru efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Üçüncü sualim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, so

ru soracak arkadaşımızın soru biçimini, 
şeklini, "Gerekçeyle midir, yoksa açık mı
dır, net midir?" bunu Başkanlık Divanı 
takdir ediyor ve gerektiğinde müdahale
sini yapıyor, lütfen siz de oturduğunuz 
yerden yapmayınız efendim. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri) 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

Aynı şekilde, Sayın Başkanım, üçüncü su-
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alimin şekli ve içeriği de bu sorduğum su
ale benzemektedir. 

Yine yanıltıcı, aldatıcı ve kasıtlı bir 
şekilde, ülkeye büyük ölçülerde yabancı 
sermaye geldiği iddia edilmektedir; ancak, 
burada kullanılan rakamlar, yabancı ser
maye yatırım izniyle ilgili rakamlardır. 
Mesela, dört yıllık dönemde, 1984-1987 
arasında Türkiye'ye 1 milyar 681 milyon 
dolarlık talep karşılığı yatırım, yabancı 
sermaye yatırım izni verildiği, bunun, 
1988 yılının ilk on ayında 627 milyon do
lar olduğu sık sık kullanılmaktadır. Tabiî, 
bu beyanları dinleyen, bu yayınları dinle
yen, radyodan ve televizyondan bu haber
leri izleyen vatandaşlarımız, Türkiye'ye 
sanki yabancı sermaye akımı varmış gibi 
bir kanaate kapılmaktadırlar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kür
süden konuşsunlar bari. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Sayın Demir, soru mu soruyorsunuz, 
izahat mı veriyorsunuz? Lütfen... Üçün
cü sorunuzu, "Soru şudur" deyip, onu so
racaksınız. Lütfen efendim... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sualim şu efendim... 

BAŞKAN — Sorunuzu sordurma
mak gibi bir duruma düşürmeyin beni lüt
fen. Üçüncü sorunuzu sorunuz ve açık ve 
net olarak Bakandan neyin cevaplandırıl
masını istiyorsanız onu söyleyin. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Müsaade edin sorayım efendim. 

BAŞKAN — Ama siz, "mesela" de
yip, konuşmaya geçiyorsunuz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Efendim, kestirme soruyu anlamazlar di
ye izah ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade edin efen
dim... Çok rica ederim... 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 

— 1 

Sualim şu : 1984-1987 arasında yatırım iz
ni alan yabancı sermayeli firmaların yatı
rımlarındaki gerçekleşme oranı nedir? 
1988 yılında verilen yatırım izninin ne ka
darı şu ana kadar gerçekleşmiştir? Sualim 
bu. 

Sayın Başkan, dördüncü sualim yi
ne aynı formda ve aynı özellikleri taşıyan 
bir sualdir ve o da serbest bölge uygula
malarıyla ilgilidir. Şimdi, resmî beyanlar
da, resmî beyanlara dayanılarak yapılan 
yayınlarda, Türkiye'deki serbest bölgeler
den Mersin'de 41, Antalya'da 10 yabancı 
firmanın faaliyete başladığı iddia edilmek
tedir; bu firmaların isimleri ve yatırım tu
tarları bize verilebilir mi? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Demir. 

Şimdi, arkadaşlarımızın hepsinin so
rularını sormasını imkân dahiline sokaca
ğız, ondan sonra da Sayın Bakanın cevap 
vermesini istirham edeceğiz. 

Buyurun Sayıt Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, üç sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, zapta 

geçmesi için şöyle öne buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O 

zaman Heyetç arkamı dönmüş oluyorum 
Sayın Başkan; ayıp olur. 

BAŞKAN — Efendim, zabıt çok 
önemli, onun için... ' 

Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, üç sorum var efendim. 
Birincisi: Enflasyona bakış açısı, se

bepleri, teşhisi, tedavisi ve süreci nokta
sında 1987 Hükümet Programı ile Ana
vatan Partisi Programı arasında benzer
likler ve aykırılıklar var mıdır? Varsa, ben
zerlikler nelerdir, aykırılıklar nelerdir? 

İkinci sorum : Özelleştirme, hem 
Anavatan Partisi Programında, hem 1983 
seçim bildirgesinde, hem de "Turgut 
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Özal'ın Dedikleri" kitabında yer alan bir 
müessese ve stratejileri de var. O belgele
re göre, sermayenin tabana yayılmasında 
amaç, kişilere satıştır. "Blok satış" diye 
bir müessese bir süredir gündeme girdi. 
Dikkat ettiyseniz, Sayın Bakan o "blok 
satış" tabirini kullanmadı. Hükümet han
gi zamandan bu yana blok satış ihtiyacını 
hissetmiştir, ekonomik sebebi nedir? 

Üçüncü sorum : zaman zaman çıka
rılan tebliğlerle, bir maddeye uygulanan 
ihiracatta vergi iadesi sıfıra indiriliyor veya 
nispeti indiriliyor. Tebliğlerde, akreditifle 
yapılan ihracat bağlantıları bir müktesep 
hak olarak nazarı itibare almıyor, ama pe
şin dövizle yapılan ihracat karşısında böyle 
bir müktesep hak tanınmıyor; bunun se
bebi nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Bayazıt. 
Sayın Binici, buyurun efendim. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Sayın bakandan cevaplandırıma-
smı istediğim sorular şunlar : 

Birincisi : 
1987 yılı içinde kaç firma hayali ih

racat yapmıştır, rakamı nedir? 
1988 yılı içinde kaç firma hayali ih

racat yapmıştır, rakamı nedir? 

Ayrıca, bunlara bağlı olarak, hayali 
ihracat yapan firmalara Merkez Bankasın
ca ne kadar para ödenmiştir? Devlet Plan
lama Teşkilatı tarafından ne kadar teşvik 
verilmiştir? Bunları öğrenmek istiyorum. 

Bir sorum daha var. Genellikle Do
ğu Anadolu Bölgesi kalkınmada öncelikli 
bir bölgemizdir; fakat bakıyoruz ki, Hü
kümetin icraatında Doğu Anadolu Bölge
sine yapılmış birtakım yatınmlar 1989 yılı 
programından çıkanlmıştır. Örneğin, dün 
de sormuştum, cevap alamadım, o bakım
dan Sayın Bakana soruyorum. 1988 yılı 
içinde görkemli bir şekilde Bingöl Karlı

ova'da açılan termik santralın temeli atıl
mış, büyük paralar harcanmıştır; ama bu
gün görüyoruz ki, Sayın Devlet Bakanlı
ğı tarafından bir yazı ile yörenin millet
vekilleri uyarılmış, bu termik santralın ip
tal edildiği söylenmiştir Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından. Yüksek Planlama Ku
rulu tarafından iptal edildiğine göre, ge
rekçesi nedir? Milyarlarca lira para har
canıp temeli atılmış, görkemli bir şekilde 
açılışı yapılmış, seçim arifesinde açılışı ya
pılmış ve bugün de bu termik santralin 
ihalesinin iptal edildiği söyleniyor. Bu ter
mik santralin ihalesi önümüzdeki günler
de devam edecek mi, yoksa tamamen böl
gede iflas etmiş bir yatırım olarak mı ka
lacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Binici. 
Sayın Eser, buyurun efendim. 
Kaç sorunuz var Sayın Eser? 
ALİ ESER (Samsun) — efendim, üç 

tane sualim var. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun 
efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Birinci su
alim. Devlet Planlama Teşkilatının ve 
Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınladı
ğı belgelerde, 1987 - 1988 yıllanna ait gayri 
safi millî hâsıla rakamlarını farklı olarak 
görüyoruz. Bunların hangilerini, bizim 
düşüncelerimizde dikkate alacağız? Bu
nunla bağlı olarak son üç yılın 1986, 1987, 
1988 yıllarının fiyat deflatörlerinin oran
sal olarak, rakamsal olarak... 

BAŞKAN — Onu anlamadım efen
dim, son deflatörlerden bahsettiniz. 

ALİ ESER (Samsun) — Fiyat defla
törlerinin oransal olarak, rakamsal olarak 
kullanacağımız rakamlar hangi rakam
lardır? 

İkinci sualim : Sayın Bakan konuş
masının sonuna doğru, 1960'lı yıllann ba-
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şmdan sonuna kadar ithalat, ihracat nis
petlerinin Türkiye'de ithalat lehine çok 
bozuk olduğunu ve bu gidişle de Türki
ye'nin güçlükle karşılaştığını beyan ettiler. 
Sayın Bakanın bu değerlendirmesine na
zire olarak şunu gerekçesiyle söylemek is
tiyorum. O yıllarda elektrik direklerini 
Finlandiya'dan, o direklerin başındaki fin
canları Çekoslavakya'dan, kablolarını da 
muhtelif Avrupa ülkelerinden getirmek 
mümkün olmuş olduğu bir gerçekti. Bu
gün köylere, şehirlere elektrik götürdüğü
nü iddia eden iktidarın acaba bunları sı
fırdan itibaren mi yaptığını yahutta önceki 
yapılmış yatırımların bir kıymeti var 
mıydı? 

Üçüncü sualim. 1960'lı ve 1970'li yıl
ların başlarında ülkemizde özellikle farzı
muhal çimento fabrikası farzımuhal şeker 
fabrikası adedi neydi farzımuhal elektrik 
üretimi, kurulu güçleri itibariyle neydi? 
Bu rakamları 1980'den itibaren ki son 
1980-1988 olarak aynı mukayese bazında 
verebilirler mi? 

Bu arada, bugün Devlet Planlama 
Teşkilatının gene kariyer uzmanlarının sa
yısı ne kadardır ve bu uzmanların sayısı 
toplam kadro içinde nispet itibariyle ne
dir, yüzde kaçtır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Tütüncü, buyurun efendim. 
Sayın Tütüncü, sorularınızı biraz ön 

tarafa gelerek sorabilir misiniz? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sayın Başkan, benim sesini de fena değil
dir; nedense yerimden sordurmadınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
Tütüncü. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 
Efendim, benim dokuz adet sorum var. Bu 
sorularımın iki adedini dün Sayın Oksay'a 
sordum; fakat yanıtını alamadım. Devlet 

Bakanı Sayın Oksay, bu sorularımın ce
vabını ancak bu Bakanlığın, daha doğru
su, Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde 
alacağımı, almam gerektiğini söyledi. 

Birinci sorum : Türkiye'de işsizliğin 
azaldığı konusuyla ilgilidir. İzin verirseniz 
burada kısa bir gerekçe yapacağım. 
(ANAP "Gerekçe yok" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, gerekçesiz; so
ru olarak sorunuz. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, .son üç yılda, tarım dışı sek
törlerde, ortalama 335-350 bin dolayında 
istihdam yaratıldığı söylenmektedir. Geç
miş yıllarda ekonominin performansına 
baktığımızda, yirmi yıllık planlama döne
minde ekonominin yıllık istihdam yarat
ma kapasitesi performansı ortalama 150 
bin dolayında. Şimdi soruyorum : Bu 300 
binin üzerinde istihdam artışı nereden gel
mektedir, hangi yatırımdan gelmektedir? 
Kapasite artışından gelmekte ise, imalat 
sanayiinde 100 bin dolayında -çünkü en 
fazla istihdam artışı orada olmaktadır-
imalat sanayi ve istihdam artışı olduğu id
dia edilmektedir. Geçen sene kapasite kul
lanım oranlarının sınırına gelindiğine gö
re, 1988 yılında imalat sanayiinde 100 bin 
dolayındaki istihdam artışı nereden gel
mektedir? 

İkinci sorumu soruyorum : Bugün 
gelir dağılımının bozukluğu yüzünden, 
gelir dağılımının olağanüstü bir şekilde 
bozulması yüzünden rant elde eden ke
simde büyük bir nakit birikimi olduğu bi
linmektedir. Bu nakit birikiminin Devle
te yüksek faizle borç verilerek ya da piya
sadan döviz alınarak değerlendirildiğini 
Sayın Bakan bilmekte midir? 

Üçüncü sorum : Aşırı dış borçlanma
nın, ekonomide tedavi yöntemlerinde en 
yanlış ilaç olduğunu, dış borç kullanan ül
keleri, aşın dış borçlanmanın dış borç kul
lanan ülkeleri döviz kuru politikasında, tü-

1 — 
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ketimde, tasarrufta, yatırım politikaların
da yanlış yollara götürdüğü gerçeğini Sa
yın Bakan Kabul edebilir mi? 

4. Dış borçlanma stratejisinde plan
lama yanlış olduğu, planlama hatası oldu
ğu ve dış borçların kullanılmasında da 
yanlışlar yapıldığını Sayın Bakan söyleye
bilir mi? Eğer "Hayır, bizim dış borçlan
ma politikamız doğrudur" diyorlarsa, 
bundan sonraki dış borçlanmada aynı 
stratejiye devam edecekler midir? 

5. Yalnız ve yalnız dış borçların kur 
farkları karşısında kaç trilyonluk iç borç
lanmaya gidilmiştir? -Faiz ödemeleri için 
demiyorum- 8-8,5 trilyon Türk Lirası iç 
borçlanma yapıldığını biliyoruz. Bu rakam 
doğru mudur, yanlış mıdır? Eğer doğru 
ise, bu durumda, bu bütçe açıkları ve enf
lasyonla mücadele nasıl önlenebilecektir? 

6. Kısa vadeli olarak alınan dış 
borçların, bir bölümünün çok uzun vadeli 
yatırımlarda kullanıldığı ifade edilmekte
dir. Bu doğru bir politika mıdır? Özellik
le kısa vadeli borçların, uzun dönemde ya
tırımlarda kullanılması sonucunda, bunun 
sermaye hâsıla katsayısına etkisi ne ol
maktadır? 

Sayın Başbakanımız konuşmalarında 
ifade ettiler; enflasyonun nedenini Türk
iye'deki transformasyona bağladılar. 
Transformasyonlar, belirli ölçüde, altyapı 
yatırımları sonucu gerçekleştirilmiştir. 
Uzun dönemli altyapı yaptırımlarına, 
Türkiye kaynak aktarmak mecburiyetin
de kaldığına göre, bunun bir tek anlamı 
vardır, Türkiye'de sermaye hâsıla katsa
yısı yükselmiştir. Kısaca, kısa vadeli yatı
rımların, uzun vadeli yatırımlarda kulla
nılması doğru mudur? 

7. Bu sorum da büyüme hızı konu
sunda. Biliyoruz ki, son yıllarda, tarım 
sektöründe, hava koşullarının üç yıldır iyi 
gitmesi neticesinde yüzde 4,4 dolayında 
ortalama bir büyüme hızı gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda, Türkiye'deki ekonomik bü
yüme performasmda bu konunun dikka
te alınması lazımdır. Bu bir başarının so
nucu değil, hava koşullarının iyi gitmesi 
sonucunda elde edilen bir durumdur. 

Şimdi soruya geliyorum : Altyapı ya
tırımları, sermaye hâsıla katsayılarını yük
seltmektedir. Şu anda, Türkiye'deki ser
maye hâsıla katsayısı nedir? Planlanan ser
maye hâsıla katsayısı nedir? Türkiye'de bu 
transformasyon gerçekleştiğine göre ve 
sermaye hâsıla katsayısı da yükseldiğine 
göre, şu andaki sermaye hâsıla katsayısı 
nedir ve şu andaki sermaye hâsıla katsa
yısına göre bu büyüme^hızı düzeltilmiş 
midir? 

8. Son sorum : Bu sorum 4 Şubat 
kararları ile ilgilidir Sayın Başkan. 4 Şu
bat kararları için, Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal, bu kararların geçici ve kısa dönem
li kararlar olduğunu ifade ettiler; fakat ay
nı günlerde Sayın Başbakan Turgut Özal, 
"4 Şubatta 1992'ye kadar giden, orta dö
nemli bir ekonomik istikrar paketini 
açtık'' dediler. Hangisi doğrudur; Sayın 
Başbakanın dediği mi doğrudur, Sayın 
Yusuf Bozkurt Özal ' ın dediği mi 
doğrudur? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Değerli üyeler, bu bütçenin bitimine 

kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Çakır, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — 
Sayın Başkan, benim bir sorum var. 

Sayın Başkan, ANAP'lı sözcüler her 
konuşmalarında Anavatan Partisi olarak 
ülkenin sanayisini geliştirdiklerini söylü
yorlar. Tüm ihracatımızda sanayi ürünle
rinin payını yüzde 80'lere ulaştığını, Sa
yın Başbakan da cuma günkü bütçe ko-
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nuşmasında bu oranın yüzde 84'e ulaştı
ğını beyan ettiler. 

Şimdi sorum şudur : 1983-1988 Ana
vatan Partisi döneminde hangi sanayi iş
letmeleri devletçe planlamaya alınmıştır? 
Bitirilmiş olan sanayi kuruluşları var mı
dır? Varsa bu kuruluşlar hangileridir. 

Sorum bu kadar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Cevap vermek üzere Sayın Bakan, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sorular oldukça 
fazla. Ben daha fazla vakit almamak için 
bir kısmına yazılı olarak cevap vereceğim; 
ancak, bazı sorulara da sözlü olarak ce
vap vermek istiyorum. 

Sayın Demir'in bahsettiği hususa ge
lince; ben "kafa" kelimesini kullanmadım 
bir kere, düşünce dedim; düşünce tarzıy
la dedim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
"Kafa" dediniz inkâr etmeyin. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Eğer demiş
sem düzeltiyorum, demişsem düzeltiyo
rum. O manada kullanmadım, düşünce 
tarzı olarak ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın 
Bakan... 

Efendim, bu gibi anlaşmazlıklarda 
tavzih ediliyor, karşılıklı konuşmayalım. 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bu maksatla 
söylemedim, düşünce tarzı anlamında söy
ledim. Elbette ki partilerin değişik düşün
ce tarzları olacaktır. Şunu ifade etmek is
tedim ki; kalkınmayı dövizini temin etme
den ithalatla yürütmeye kalkarsanız, bel

li bir noktada bu değirmenin suyu biter 
dedim; bunu söylemek istedim. Ancak 
kalkınma için ithalat lazımdır. Bizim za
manımızda da büyük ölçüde ithalat yapıl
maktadır; hatta ve hatta o elektrik direk
lerinin bir kısmı da -Türkiye'nin tamamını 
elektriklendirmek için- dışardan getiril
miştir; bizim dönemimizde dahi. Yani bu
nu da ilave etmek isterim. Her ne kadar 
Türkiye'de elektrik direği yapma imkânı 
olmasına rağmen, bir an evvel köylümü
ze elektrik getirelim diye dışardan da elek
trik direği ithal etmişizdir. 

Aslında Sayın Demir'in sormuş oldu
ğu tek soru; Devlet Planlama Teşkilatın
da verilen teşvik belgeleri; kalkınmada ön
celikli yöreler olsun, normal bölgeler ol
sun, yabancı sermaye olsun uygulama ba
zında nedir; verilme bazında nedir? Ara
larındaki fark nedir? bir de serbest bölge
ler var; bu konuda sorduğu soruya yazılı 
cevap vereceğim. 

Teşvik belgeleri yatırım isteğini gös
terir. Verdiğiniz teşvik belgesi ile bir şir
ket veya şahıs; ben şu işleri yapmaya ni
yet ettim, devlet de bunun karşılığında o 
yatırımcıya belirli imkânları veren bir bel
ge verir; teşvik belgesi bunu ifade eder. Bu 
yatırımın ne zaman realize edileceği çe
şitli imkânlara bağlıdır. Para imkânına 
bağlıdır her şeyden evvel, fizikî meselele
re bağlıdır. Bazı yatırımlar 2 senede biter, 
bazı yatırımlar 4 senede biter, bazıları 5 
sene sürer. 

Şunu ifade etmek isterim : Bizim teş
vik uygulamamızda, yabancı sermayede 
biraz daha kolay olabilir; ama yatırımla
rın tek tek gerçekleşme bazında hesabının 
çıkartılması gerekir. Bu aslında bizim dö
nemimizi değil, daha önceki dönemleri il
gilendirir, bir kere bir yatırımın gecikme 
zamanı vardır. Biz bugün hangi yatırım
lar yapıldı desek, belki 4 sene önce veril
miş teşvik belgelerinin yatırımları bugün 
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yapılıyor olabilir. Bizim bugün verdiğimiz 
teşvik belgelerinin yatıranlarını da -
yabancı sermayeyi- muhtemelen 3 üncü 
veya 4 üncü Anavatan hükümetleri yapa
caktır, bilemeyiz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Sen bir daha gelecek misin ki?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZ AL (Malatya) — Kızmayın, 
şaka söyledim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) Bir 
devletin bakanı şaka söylerini? 

DEVLET BAKANI YUSUF BQZ~ 
KURT ÖZAL ( î i b ^ ı ) + İ M geUr, 
teşvik belgelerini de realize ederiz; onu 
söylemek istiyorum; (SHP ve ÖYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Baka» »aka söy
lediğini söyledi, lütfen... 

Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Ufak da olsa 
bir şaka yapalım müsaadenizle. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) -
Bakan şaka yapmaz... (SHP sıralanndan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Öyle söyledi demin, 
ben onu tekrar ettim, lütfen... 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Size şaka 
yaptım; ama gerçek olabilir tabiî; millet 
bizi gene seçebilir yani. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Nerede seçebilir?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Seçebilir, se
çebilir. 

Sayın Bayazıt; 1987 programı ile 1988 
programında, Hükümet programında enf-
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lasyona bakış açısını sordular. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anavatan Partisi programı arasındaki mu
kayese... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Enflasyon ko
nusunda çok şeyler söylenmiştir. Müsaa
de ederseniz bunu yazılı olarak vereyim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Dün de öyle geçiştirildi Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, 
müsaade ederseniz, veririz. 

1988 programı, özeleştirme konusun
da blok sattş meselesini söylediniz. Ben ko
nuşmamda açıkça ifade ettim; bu işin stra
tejisi konusunda çalışmalar yapıldı; stra
teji konusunda hâlâ çalışmalar yapılıyor. 
ifade de etmiştim; çünkü, her kuruluşun 
özelleştirilmesinin ayn bir durumu vardır. 
Ancak şunu ifade edeyim; Türkiye'deki 
KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili olarak 
mevcut sermaye piyasasının imkânları ye
terli değildir. Çünkü elimizde, sermaye pi
yasasının alabileceğinden daha fazla KİT 
hisse senedi vardır; büyük ölçüde yatırım 
yapılmıştır. Bunun ya zaman içerisinde 
yavaş bir programla yapılması düşünüle
bilir (10-15 sene, 20 sene sürebilir) veya da
ha hızlı bir programla başka bir taktikle 
yapılabilir. Ö da, Türkiye'ye ayrıca yaban
cı sermayeyi de getirme yolu seçilebilir. Ya
ni, hem Türkiye'ye yabancı sermayeyi da
ha fazla getirme imkânımız olur böylece, 
hem de özelleştirme programını daha hızlı 
yürütebiliriz. Bunlar tabiî değişik düşün
ce tarzları. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu strateji ne zaman Hükümetin aklına 
geldi? Önemli bu. Bazı bilgilerimiz var. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, 
bunların hepsi yaptığımız araştırmalarda 
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vardır. Master planda bunların hepsi var
dır; ancak Hükümet, hangi KİT'in, han
gi kuruluşun özelleştirilmesinde hangi me
todu uygulyacak, şu anda belirlenmiş de-

. ğildir. Yani, genel bir metot uygulayaca
ğız diye bir durum yoktur; onu ifade edi
yorum. Hepsinin durumu değişiktir. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— İsteyen istediği gibi satsın... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bu bahsetti
ğiniz ihracattaki tebliğ ile yeniden ya ver
gi iadesinin kaldırılması veya fon getiril
mesi ve burada müktesap hakların, eski
den gayri kabili rûcu akreditif açılmış ol
ması veya devlet ihalesine bağlanmış ol
ması hakkı, müktesep hakları korumak 
bakımından konmuştur. Peşin parayla ya
pılan ihracat hemen hemen yok denecek 
kadar azdır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
varsa?.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, 
şimdiye kadar bize bu konuda herhangi 
bir şey gelmedi. Gelseydi, müktesep hak
ları olsaydı, onları da düşünürdük. Yani, 
devlet olarak biz müktesep hakları muha
faza ederiz; ama böyle bir şey gelmedi, 
onu söylemek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yani, peşin parayı da müktesep hak kabul 
edeceksiniz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Efendim pe
şin parayla; yani adam parasını vermiş, 
malını ihraç etmemiş diye bir durum!.. 
Yani karşı taraftan, zaten gayri kabili rû
cu akreditif de odur, parayı alır adam; gi
der bankadan parayı alır, ondan sonra 
malı gönderir. Aşağı yukarı aynı şey olu
yor. Yani bugün bu işler artık öyle cebine 
dolar koyup, getirip para yatırmakla olmu
yor, biliyorsunuz, bankalarla oluyor. 

Sayın Binici, "Hayalî ihracat konu
sunda kaç tane firma vardır 1987-1988 se
nesinde?" diye sordular. Buraya bir açık
lık getireyim : Biz idarî yönden, bir fir
manın yaptığı işlemlerin uygunsuz oldu
ğunu, almış olduğu vergi iadesinin hak
sız olduğunu ifade edip, bunun için taki
bata geçmişizdir, idarî tedbir almışızdır. 
Aynea, icap ettiğinde «avcılığa vermişiz
dir; ama, bir firmanın hayalî ihracat yap
tı diye teşhir edilebilmesi için yargı kararı 
gerekir. 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sav
cılığa intikal ettirdiğiniz firmaların 
isimleri? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Onların i«-
mini veremeyiz; ama sayışım verebiliriz. 

Bingöl-Karlıova Projesi genelleştiril
di. "doğuda baaa projelerden vazgeçildi" 
dedi. Aslında, doğuda bazı projelerden 
vazgeçilmemiştir. Verdiğiniz Bingöl-
Karlıova Projesi belki tek misal olarak dü
şünülebilir. Bildiğim kadarıyla, Yüksek 
Planlama Kurulu projeyi çıkarmış değil
dir. Ancak, projenin yavaşladığı, yavaş git
mekte olduğu doğrudur. Projenin ranta-
bilitesi konusunda bazı tereddütlerimiz 
vardır; onu açıkça ifade edeyim. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl)— Saym 
Devlet Bakanımızdan gelen yajada, "Yük
sek Planlama Kurulu tarafından iptal 
edilmiştir" deniliyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bilgim dahi
linde değil; ama tetkik edip size bildire
yim. Bildiğim kadarıyla, bizim üzerinde 
durduğumuz husus, rantabilitesi... 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Bu 
ihale iptal edilmiş. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — İhale ayrı bir 
mevzu. 
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İ L H A M I BİNİCİ (Bingöl) — Bun
dan sonra bu yatırım devam edecek mi, 
etmeyecek mi? 

D E V L E T BAKANI YUSUF BQZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — Onun daha 
kararını vermedik; onu söylemek is
tiyorum. 

"Dev le t istatistik Enst i tüsü ve 
D P T ' n i n gayri safi millî hâsıla rakamları 
farklı" dendi. Doğrudur. Aslında Devlet 
istatistik Enstitüsünün vermiş olduğu ra
kamlar bir sene sonra da değişir. Çünkü, 
bugün kullandığımız rakamlar geçici ra
kamlardır. Devlet istatistik Enstitüsünün 
1988 senesi için vermiş olduğu rakam; ilk 
altı aylık gerçekleşmelere bakılarak, ikin
ci altı ayı tahmin ederek, yıl için yaptığı 
bir tahmindir. Planlama Teşkilatının yap
tığı da, bunun ikinci yarıda; çünkü biz 
programı, aşağı yukarı altı aydan üç ay 
sonra, yani eylül aylarında hazırlamaya 
başladık; bir "üç ay daha elimizde bilgi var
dı. Bu bilgiler gösterdi ki, ekonomide, 
ikinci altı ayda yavaşlama vardır. Ekono
mide yavaşlama olduğu için, Devlet Plan
lama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün tahmin rakamlarını daha aşağıya in
dirmiştir. Esas gerçekleşme ne olacaktır, 
önümüzdeki sene göreceğiz. Bu, 6,5 raka
mının altına da inebilir; onu ifade edeyim. 
Dolayısıyla, fiyat deflatörleri aslında bir 
sene sonra, değişir. Bugün verdiğimiz fi
yat deflatörlerinin hepsi tahmini deflatör-
lerdir. Bir sene sonra geriye dönüp baktı
ğınızda bu rakamlar, Devlet İstatistik Ens
titüsünün, DPT 'n in rakamları hep aynı
dır; aralarında bir değişiklik yoktur. 

Kariyer uzmanlarının sayısı konu-. 
sunda, nispetleri konusunda müsaadenizle 
yazılı bilgi vereyim. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Ba
kanım, deflatörlerin tahminî de olsa, son 
üç yıllık rakamlarını verebilir misiniz? 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — O n u n ceva
bını yazılı olarak vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak verecekler 
efendim. 

Devam edin efendim. 

D E V L E T BAKANI Y U S U F BOZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — Sayın Tütün
cü 'nün sorularına yazılı cevap vereceğim; 
ancak, Sayın Tütüncü, işsizlik konusun
da, "Yılda 350 bin istihdam artışı oluyor. 
Bu rakam eskiden 150 bin civarındaydı. 
Bu artış nasıl oluyor, yeni kapasite mi dev
reye girdi?" şeklinde ifadede bulundular. 

Kendilerinin, sermaye hâsıla oranla
rıyla ilgili soruları da var. Zaten, belli bir 
noktada bunların hepsi bir pakettir; ser
maye hâsıla oranının düşmesi, yatırımla
rın daha rantabl kullanılması, bilhassa ve 
bilhassa vardiya sayılarının artırılması... 
Yani, aynı tesistesiniz, tek vardiya ile ça
lışıyorsunuz; çok düşük bir yatırım yapa
rak, hatta hiç yapmayarak. İkinci vardi
yayı kullanarak büyük ölçüde insan istih
dam edebilirsiniz. Bu, aslında sermaye hâ
sıla oranını da büyük ölçüde düşürür. Ta-' 
biî hadise, yatırım yapılması belli bir öl
çüde ekonomik başarı demek değildir. 
Mühim olan hadise, ekonomide gerekli 
olanı yapmaktır. Eğer ekonomide kapasi
te varsa, fabrikalar iki vardiya yerine bir 
vardiya çalışıyorsa; yeni fabrika kurmak 
kaynakları israf etmek demektir. Yani bu
rada yapılacak doğru iş, fabrikalarımızı 
daha iyi çalıştırmaktır. 

Bu bakımdan, bizim uyguladığımız 
en önemli hususlardan biri, sanayileşme
de bilhassa özel sektörümüzü itici güç ola
rak kullanmak. Bizim hükümet olarak 
açık beyanımız vardır; "Biz, yeni imalat 
sanayii yatırımlarına girmeyeceğiz, altyapı 
yapacağız" diye ifademiz vardır. 

Onun için, Sayın Çakır 'm da sordu
ğu soruda; esas itibariyle Türkiye'nin ih-
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racatını kamu kuruluşları yapmıyor ki... 
Bugün, bakarsanız, Türkiye'nin ihracatını 
yüzde 90'ı özel sektöre aittir. Aslında, 
Türkiye sanayileşmiş bir ülkedir. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 
Geçen sene kapasite kullanımının sınırı
na gelinmişti. Bu seneki nasıl? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Saym Tütün
cü, bakınız, ben sadece tek olarak söyle
miyorum; Türkiye'de fabrika kurulmuyor, 
demedim ben. Kendim bile gidip, birçok 
yerlerde fabrikaların açılışını yaptım; her 
gün Türkiye'de fabrika açılıyor. Şunu ifa
de ediyorum ki, sermaye hâsıla oranını dü
şüren en büyük faktör, vardiya sayısını ar
tırmaktır. Bunu iyi bilmek lazım. Vardi
ya sayısını artırdığınız zaman, bir yatır
dığınızdan iki alırsınız»>üç alırsınız, üç var
diyayla. Bu, bu kadar basittir. Eskiden 
Türkiye'de yatırımlarda tek vardiya üze
rine gidilmiştir, ikinci vardiyaya geçmek
te zorluk çekilmiştir; hele üçüncü vardiya 
hiç mümkün olmamıştır. Artık şimdi 
Türkiye'de, bilhassa tekstil sanayiinde bü
yük ölçüde üç vardiya çalışılıyor. Türki
ye'deki mevcut tesislerimizde mümkün 
mertebe limitlerine kadar, hatta limitleri
nin ötesinde çalıştırma imkânları almıyor. 

Yapılan yatırımların çoğu marjinal 
yatırımlardır. Bir tesisi tevsi etmek istika
metinde yatırım yaparsınız, çok daha az 
bir parayla kapasiteyi iki misline çıkartır
sınız. Bunlar akılcı işlerdir. Ben bunları 
tenkit için söylemiyorum, eskiden yapıl
mış şeyleri tenkit için söylemiyorum; ama, 
diyorum ki, şu içinde bulunduğumuz dö
nemde imkânlarımızı, kıt olan kaynakla
rımızı en iyi şekilde kullanmak lazım. 

Bakınız, Türkiye sanayileşmiş ülke
dir, diyorum. Sanayileşmiş olduğunu gör
mek için de ihracatma«bakalım; hatta sa
nayinin katma değerine bakalım. Yani, da
ha önce kürsüden de belirttiğim gibi. 

Türkiye'nin sanayi sektörünün gayri safı 
yurt içi hâsıladaki nispeti sanayileşmiş ül
keler seviyesine gelmiştir; yüzde 33'ler dü
zeyindedir. Türkiye'nin ihracatının yüz
de 80'ini sanayi malıdır. Bunu biz söylü
yoruz. İnanmıyorsanız, hiç beğenmediği
niz IMF'nin kitabını getirdim; IMF'nin 
1988 Yıllık Raporu. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Onu da siz hazırlamışsınızdır^) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bakınız bu
rada yazmış... 

Efendim, bu, beynelmilel; Türkiye'
nin de ortak olduğu bir müessesedir. His
semiz küçüktür. İçinde Çin de var, Ma
caristan da var, Romanya da var. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Rusya şu an
da yok; ama, zannediyorum, bu müesse
senin içerisine Rusya da girecektir. Yeni 
Rusya'nın zihniyeti bu istikamete doğru
dur. Nitekim, Çin gelmiştir; Rusya'daki 
idareciler de artık serbest piyasa sistemi
ne doğru gidiyorlar. 

Montreal'de Polonyalı bakanla ko
nuştum. Yazdığım kâğıt .şu anda yanım
da değil, sizlere daha sonra vereceğim; Po
lonya'da ne yapmak istiyorlar, Polonya'
da serbest piyasaya nasıl gidiyorlar? Bu ko
nudaki yazıyı sizlere vereceğim. Çok fay
dalı olur zannediyorum. 

Bakınız, İngilizce olarak ne diyor : 
"İhracatı imalat sanayii ile yürüyen ülke
ler şunlar : Çin, Hong-Kong, Macaristan, 
Hindistan, İsrail, Kore, Polonya, Roman
ya, Singapur, Tayvan, Türkiye, Yugos
lavya". 

Burada "Primary product" dediği, 
yani hammadde -Bu, biraz da Sayın Ka
mer Genc'in sorusuna cevap oluyor- Af-
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ganistan'dan başlayıp, Zimbabvve'ye kadar 
giden ülkeler var. Yani, herhalde bizi bu 
ülkeler sınıfına sokmak doğru değil. Af
ganistan'dan başlıyor; Arjantin, Bangla
deş, Belize, Benin, Bhutan, Bolivya, Bots-
vana, diye devam ediyor. Hammadde ola
rak birçok ülke var burada; ama bizi?.. Ya
ni, biz söylüyoruz; ama, eğer bize inan
mıyorsanız, bakın, dünyanın bu işi yapan 
müesseseleri de bizi sanayileşmiş ihracat 
yapan ülkeleri arasına koymuşlar. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Fert başına gelir nedir acaba? Fert ba
şına düşen gelirler de var o kitapta. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevapla
rınız fazla sürecek mi? 

DEVLET BAKANI YUSUF BÖZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bitiriyorum 
efendim. 

4 Şubat kararlarıyla ilgili olarak ifa
de ettim, 4 Şubat kararları geçici karar
lardır. 4 Şubat kararları o zaman sadece 
ithalat, ihracat ve para piyasalarıyla ilgili 
olarak almmlş kararlardır; bir tüm paket 
değil. Sayın Başbakanın da öyle bir ifade 
kullandığını zannetmiyorum, mümkün 
değildir. 

ENİS TUTUNCU (Tekirdağ) — 
Getireceğim efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bu, 4 Şubat 
kararlarının geçici olduğunu da zaten bu 
sene içerisinde gördük. Nitekim, kur ser
best bırakıldı ve faizler serbest bırakıldı. 
Yani, şimdi biz daha düzgün ve bundan 
sonra da devam edilecek bir sistem içeri
sine girmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, diğer sorulara da ya
zılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, benim soruma yanıt vermedi 
efendim ve olayı saptırdı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Yazılı cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşki
latı Bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

7. — DtvUt Planktm Teşkilatı Müsteşarlığı 1989 Malî Yût Bütçesi. 

A — CETVELİ 
Program 

kodu 
101 

Açıklama Lira 
Genel Yönetim ve Destek. Hizmetleri 17 835 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 27 984 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 5 840 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. TOPLAM M 6 5 9 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsitşarhğı 1987 Malî Yık Kmnhesabı. 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı 1987 Malt Yılı Kesinhesabmm bölümlerine geçilme 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞ 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 
1 

00 

1 

101 

111 

900 

Genel Yönetim ve Destek Hikmetleri 12 131 674 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Planlama Hizmetleri 13 258 344 023 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 395 880 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 26 785 898 849 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet Planlama teşkilatı Kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatının 1989 yı
lı bütçesiyle 1987 yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ede

rim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Saat 14.30'da toplanmak üzere otu

rumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN ; Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER ; Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
çıyorum. 

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

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşan
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayılan: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

B) HAZÎNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1987 Mali Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1989 Malî Yüı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı Bütçesi ve Kesinhesabı-
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

— 190 

Gruplar adına ve şahısları adına söz 
isteyenleri okuyorum : 

Gruplar adına; Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Kaşıkçı, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Erol Güngör, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Tevfik Ertüzün. 

Şahısları adına; aleyhinde Sayın 
Mahmut Almak söz istemişlerdir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Kaşıkçı; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NUH 
MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi 
hakkında Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın ana görevi, malî ve ekonomik politi
kaları oluşturmak ve dış ticaret politika
sının ve dış ticaretin gelişmesine yardım-
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cı olmaktır. Bunları temin için ekonomik 
hedefleri oluşturur ve hedeflere ulaşabil
mek için gerekli mevzuatı düzenler; pa
ra, kredi ve nakit akışı programlarını dü
zenler; dış kredi ve iç kredi konularında
ki çalışmaları yürütür; ihracatın gelişme
si, ithalatın düzenli yürümesi için çalışma
lar yapar; bünyesinde bulunan yurt dışın
daki elemanları vasıtasıyla ihracatın geliş
mesi doğrultusunda çalışmalar yapar; 
Devlet Planlama Teşkilatıyla birlikte 
KİT'lerin finansmanlarının sağlanması 
için çalışır. 

Görüldüğü gibi, müsteşarlık, ekono
mik ve malî politikamızın ve dış ticareti
mizin gelişmesi için çalışan ana kuruluşu-
muzudur. 

Bu görevlerin hepsi önemlidir; ama, 
bu görevler arasında en önemli olanı dış 
ticaretin gelişmesidir. Ekonomide en 
önemli unsur dış ticaret açığı, cari hesap 
açığıdır. Bu, döviz darlığına neden olma
sı sebebiyle hem kıtlıkların, yoklukların, 
hem de yatırımların durmasının temel ne
deni olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm dün
ya ülkelerinin bugün çektiği en büyük eko
nomik sıkıntı ihracat azlığı, döviz yoklu
ğu, dış ödemeler dengesinin bozukluğu
dur. Bu sıkıntıyı, mesela, süper devlet 
Amerika çekiyor; ayda 10-12 milyar dola
ra varan dış ödemeler açığı, bugün için, 
Amerika'nın en önemli ekonomik proble
midir. Mesela, diğer süper devlet Rusya 
çekiyor; resmi kurda Rus Parası ruble do
lardan kıymetli. Bir doları verince 80 ka
pik veriyorlar, bir doları bile vermiyorlar; 
ama karaborsada bir doları verince 8 ruble 
alabiliyorsun. Yani paralarının değeri 10 
katı daha aşağı. Üstelik, Rus vatandaşla
rı bugün döviz yokluğu yüzünden yarım 
kilo kıyma için günlerce kuyrukta bekle
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Görülüyor ki, döviz yokluğu süper 
devletleri bile sıkıntıda bırakan bir unsur. 

Bu sıkıntıyı tarihimiz boyunca Türkiye 
Cumhuriyeti de çekmiştir, Osmanlı Dev
leti de çekmiştir. 

Dünyada sanayi hamlelerinin geliş
mesi, sanayileşmesi Osmanlı İmparator
luğunun yıkılma, gerileme dönemlerine 
rastlamıştır. Sanayi ülkeleri ihracatlarını 
geliştirmek için kendi ihtiyacından artan 
üretimlerini başka ülkelere satmak iste
mişler, bu arada Osmanlı İmparatorluğu 
da bu ülkeler için bir pazar durumunu al
mıştır. Borçlarını Ödeyemeyince düyun-u 
umumiye Osmanlı İmparatorluğunun en 
büyük sıkıntısı halini almış ve bu borçlar 
genç Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri
nin omuzuna yüklenmiştir. Hamdolsun, 
108 milyon altın lira civarındaki bu bor
cu genç Türkiye Cumhuriyeti son kuru
şuna kadar ödemiştir; üstelik de çok mah
dut imkânlarıyla. Mesela Türkiye Cum
huriyetinin 1928 yılı bütçe 202 milyon li
ra idi. Bu borcun o zamanki genç cum
huriyetimize yüklediği yükün ruhsatını 
göstermesi bakımından son derece önemli. 

Osmanlı İmparatorluğu döviz yoklu
ğunun sıkıntısını çektiği gibi, bu sıkıntı
nın genç cumhuriyetimize yüklenmesine 
de sebep olmuştur. Cumhuriyet hükümet
leri de ilk kurulduğu günlerde gerek iç 
kaynak, gerekse dış kaynak sıkıntısı çek
miştir. Üstelik, Lozan'daki bir geçici mad
de ile, 1929 senesine kadar Türkiye Cum
huriyeti malî ve ekonomik konularda ka
rar da getirememiş, müdahalede de bu
lunamamıştır. 

Türkiye'de ilk sanayileşme harekatı 
1931-1933 yıllarında başlamıştır. Büyük 
Atatürk'ün direktifiyle İş Bankasının ön
cülüğünde ve rahmedi Celal Bayar'ın gay
retleri ile hiç sanayisi bulunmayan Tür
kiye cam, kâğıt, demir-çelik, tekstil, şeker 
gibi temel tüketim mallarına dayalı sana
yileşmeye gitmiştir. Bu, senelik program
larla ileride de devam ettirilmek üzere 
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T.B.M.M. B : 40 12 . 12 . 1988 O : 2 

programlanmış olmasına rağmen, yalnız 
birinci program uygulanabilmiş, ikinci 
programa hiç başlanılamamıştır. Buna bü
yük Atatürk'ün ölümünün dahli olduğu 
gibi, ikinci Cihan Harbinin de dahli ol
muştur; ama en önemli sebep yine döviz 
yokluğu idi. Buna devam edecek takati da 
genç cumhuriyetimizin kalmamıştı. Bu 
döviz yokluğunun sıkıntısını milletimiz 
1940' lı yıllarda, ikinci Gihan Harbinin 
verdiği etki ile birlikte en acı bir şekilde 
çekmiştir. O senelerde iğne, iplik hiçbir 
şey yoktu. Ekmek vesika ile idi. Milleti
miz o sıkıntılara, harbin verdiği etki ile de 
katlanmasını bilmiştir. 

Bizde ikinci sanayi hamlesi, 1950. yı
lında Demokrat Parti hükümetleriyle bir
likte başlamıştır. Bu sanayi hamlesi, itha
lat ikâmesine dayalı bir sanayi idi; döviz 
üretmekten çok döviz tüketiyordu. Bu se
beple, 1955-1956 yıllarında döviz sıkıntısı 
başlamış, 1957 yıllarında had safhaya ulaş
mış, Millî Korunma Kanunu yeniden 
gündeme getirilmiş ve 1958'de alınan eko
nomik tedbirlerle bu sıkıntılara çare bu
lunmak istenilmiştir/Demokrat Partinin 
ve rahmetli Menderes'in başlattığı büyük 
kalkınma ve sanayi hamlesi de görüldüğü 
gibi, döviz darboğazında kilitlenmiştir. 

Üçüncü büyük kalkınma hamlesi, 
Adalet Partisi hükümetiyle 1965-1970 yıl
ları arasında olmuş; bu sanayi hamlesi de 
1969-1970'de yine döviz darboğazında tı
kanmış kalmıştır. 1969-1970 yıllarında açı
lan bir akreditifin transferi 14-18 ay kadar 
süre alıyordu. 1970'de alınan ekonomik ve 
malî tedbirlerle -bir ekonomik pakettir- bu 
tıkanıklık giderilmeye çalışılmıştır. 1970'li 
yıllar, 10 yılda 12 tane değişik koalisyon 
hükümetleri ve enerji krizine rağmen alı
namayan tedbirlerle maalesef kaybedilmiş 
yıllar olmuştur. Yalnız kaybedilmekle de 
kalmamış, 1980'li yıllara büyük yük dev
retmiştir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hepsi 14 milyar dolar canım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — 1977 yılında döviz yokluğu yü
zünden Merkez Bankası kepenkleri indir
miş, Tahtakale'ye taşınmış, ülke 70 sente 
muhtaç hale gelmiş, yurt dışındaki elçile
rin çekleri ödenemez hale gelmiş, en za
ruri ihtiyaçlanmız bile karşılanamaz hale 
gelmiştir. Görüldüğü gibi, bu sıkıntının da 
temelinde yatan esas unsur döviz yoklu
ğu idi. 

Bu bakımdan, Hükümetimiz işbaşı
na gelince, önce bu kronik sıkıntıyı orta
dan kaldırmak için tedbirlerini aldı. Ül
keyi, dış ödemeler dengesi açığından kur
tarmadan, döviz yokluğundan kurtarma
dan hiçbir yere varamayacağımızdan 
emindik. Alman tedbirler (ki, bu tedbir
leri, şimdi bütçesini konuştuğumuz Müs
teşarlık yürütmüştür) çok şükür neticesi
ni verdi. İhracatımızda büyük gelişme 
sağlandı. 

FUAT KILCI (İzmir) — Hayali ih
racat dahil mi? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Alman tedbirlerle 1988 yılında 
ihracatımız 11,5 milyar dolara erişiyor. Bu 
rakam, küçümsenecek bir rakam değil; bu 
rakamı, normal gelişme olarak izah etmek 
de mümkün değil. Size çarpıcı bir örnek 
vermek istiyorum : 1987 ve 1988 yılında
ki ihracatımız, iki yıldaki ihracatımız 
1960-1980 arasındaki 20 yıllık ihracatımız
dan fazla; yani iki yılda yapılan ihracat, 
yirmi yılda yapılan ihracattan büyük. Bu, 
hakikaten rakam olarak sevinilecek bir 
netice. 

Ayrıca ihracatın yapısı bakımından 
da fevkalade sevinilecek gelişmeler var. İh
racatımızın büyük kısmı sanayi ürünleri
ne dayanmaktadır ve bu sene, ihracatımız
da sanayinin payı yüzde 81'i aşmaktadır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Naylon terlikler buna dahil mi? 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — İhracatın yapısındaki bir baş
ka büyük değişiklik; ihracatın önemli kıs
mı OECD ülkelerine yönelik hale gelmiş
tir, ülke yapısı çeşitlenmiştir; 130 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. İhraç edilen malların 
çeşidi artmıştır; 4 bin civarında malı ih
raç eder kapasiteye ulaştık. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Naylon terlik dahil mi buna? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) —- Muhterem milletvekilleri, bu 
ihracatımıza, hayalî ihracat vesilesiyle göl
ge düşürülmek istenmektedir. (SHP sıra
larından "Çok ayıp ediyorlar" sesleri, al
kışlar) İhracatta ulaştığımız hedef, haki
katen tüm programlananların, planlanan
ların dışındadır. Bu, milletçe sevinmemiz 
gereken bir neticedir. Bunda, sanayinin, 
sanayicinin, büyük payı vardır, orada ça
lışan işçinin alınteri vardır, yatırımcının 
hevesi vardır, ihracatçı firmaların gayreti 
vardır, elinde çanta ile Singapur'dan Ka
nada'ya, Amerika'dan Japonya'ya kadar 
malımızı ihraç etmek için çalışan iyi ye
tişmiş genç kardeşlerimizin etkisi vardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Singapur'dan valizler dolusu öteberi 
getirdiler. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Tüm milletçe verdiğimiz gay
retle bu neticeye ulaştık. 

İktidarımız döneminde, 1983'ten bu
güne kadar ihracat miktarı 40 milyar do
ların üzerindedir. Bunun Türk parası kar
şılığı 33 trilyon civarındadır. Halbuki, ha
yalî ihracat olarak bugün mahkemelere in
tikal eden ve takipte olan vergi iadesi mik
tarı 130 milyar liradır. 33 trilyonun yanın
da 130 milyar lira için (ki, nispeti onbin-
de 34), onbinde 34 miktar için tüm ihra
cata, tüm bu gelişmeye gölge düşürmeye 
çalışmak memleket yararına değildir. 

Biz hayalî ihracatın yanında değiliz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Hayalî ihracatın arkasında mısınız? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Meşru olmayan hiçbir kazan
cın yanında değiliz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Haya
lî ihracatçılara hapis cezası verelim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Alınteri karşılığı olmayan bir 
kazancın yanında değiliz, vergisi verilme
yen kazancın da yanında değiliz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Neresindesiniz? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Ama, hayalî ihracatın üzerine 
varacağız diye ihracattaki bu gelişmeyi 
kösteklemenin de, bu gelişmeye gölge dü
şürmenin de, ihracat hamlesini yavaşlata
cak bir davranışa girmenin de memleket 
yararına olmadığı kanaatindeyiz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Meclis araştırmasını niye reddedi
yorsunuz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Haya
lî ihracatçılara hapis cezası verilmesine var 
tmsınız? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, 1989 
senesinden itibaren vergi iadesi sıfırlanı
yor, hayalî ihracat laflan da geçmişte ka
lacak; ama, ihracatın devam etmesi, ihra
catımızın dünya ülkeleri ile rekabetini ko
ruyabilmesi için alınmış olan tedbirleri de 
devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun için, Exımbank vasıtasıyla ucuz kre
di, sigorta işlemlerinin yürütülmesine de
vam edilecektir; imalat safhasında, üretim 
safhasında ihracata yönelik üretim teşvik 
edilecektir; sanayinin darboğazları geniş
letilip, üretim artışı teşvik edilecektir. 

RIZA YILMAZ (Ankara)ı— Haya
lî ihracatçılara ceza verilmesini öngören 
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ceza yasası ne zaman Mecliste görü
şülecek? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri... 

* 
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, bir 

dakika... 
Değerli arkadaşlarım, grup adına ya

pılan konuşmalara lütfen müdahale etme
yiniz. Grup adına herhangi bir sataşma 
söz konusu olduğu zaman, arkadaşımız 
gereğini, Başkanlık Divanınız da görevi
ni yapar. Lütfediniz efendim... 

Buyurun Sayın Kaşıkçı. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (De

vamla) — Bizim bu politikamızın alterna
tifi yoktur. Bu politikanın alternatifi, yok
luktur, kuyruktur, vesikadır. Bu vesikalar 
hayal değil. Bakın bu vesika, benzin kar
nesi, 1978 yılında Kayseri Valiliği tarafın
dan basılmış; Sayın Deniz Bay kal'm Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı dönemin
de çıkardığı *bir yönetmeliğe istinaden. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Dünyada petrol ne durumdaymiş? 
Onun da vesikası var mı? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu, benim arabamın benzin 
karnesi ve bununla benzin aldım. İlk al
dığım benzin için sabahın erkeninde git
tim, aldım. İkincide, sıra gelmediği için 
alamadım. Üçüncüde, sabah namazını 
kılmadan gittim. Orada kıldım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu 
hayali değil, bunu görün, dördüncüde yat
sıyı orada kıldık. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bu hayali değil, görün bunu... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Efendim, namaz kılıp gitseydiniz 
alırdınız. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Namaz kılarken de uyuyor muydun? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bu suretle, ihracatı teşvik için 

alman kararlar GATT'a da uygun oldu
ğu için, gelişmiş ülkelerin ithalatı önlemek 
için almış olduğu tedbirleri de aşma im
kânı sağlanacaktır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
TRT'cileri çağırın TRT'cileri... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, tüm 
dünyada 1980 yılından sonra serbest pi
yasa ekonomisi ve monoter parasal eko
nomi düşüncesi hâkim olmuştur. Fiyatla
rın serbestçe oluşması şartıyla, ekonomik 
sistemin en yüksek randımanla çalışacağı 
fikri, çoğunlukla benimsenir olmuştur. Bu 
fikri, Hayek, altmış yıldan beri savunmak
tadır. Daha sonra bu fikrin savunuculu
ğunu Hayek gibi, Nobel mükafatı sahibi 
Freidman üstlenmiştir. Hayek'in sesini en 
iyi dinleyen, bu sese eh iyi kulak veren Re-
agan ve Thatcher fevkalade başarılı ol
muşlar, Amerika ve İngiltere bu sayede bu 
başarıdan pay almışlardır. Hayek, ekono
mi olayını ve toplumsal kuramları, ken
dinden oluşan bir nizam olarak görmek
tedir; bunlar insan faaliyetlerinin bir ne
ticesidir; ama insan programlaması değil
dir. Hayek, hiçbir kişinin veya grubun bu 
oluşumu planlamadığını, esasen planla
manın da mümkün olmadığını savun
maktadır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Görünmez bir el vardır orada. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Binlerce insanın eylem ve dav
ranışları sonucunda iyi işleyen sosyal sis
temlerin kendiliğinden kurulabildiğini id
dia etmektedir. Piyasa ekonomisinde fiya
tın verdiği sinyallere göre çok sayıda ba
ğımsız güçler faaliyete geçmekte, mal ve 
hizmetlerin arz ve talebi dengelenmekte
dir. Hayek'e göre, ekonomide serbest pi
yasa mekanizmasına yapılan müdahalele
rin maliyeti daima bu müdahalenin sağ
ladığı faydadan yüksek olmuştur. Bu yüz
den de sosyalist ülkeler sürekli gerilemiş-
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lerdir. Hayek'e göre Marksizm, bir batıl 
itikattır. Müritleri de bazı takdirî ve so
yut kurallarla dünyaya yeni bir nizam ve
rebileceklere inanan sözde aydınlardır. 
Hayek'e göre liberalizm fikri tabiattan 
kaynaklanmıştır. Liberal ekonomide dü
zen, aynen doğada olduğu gibi, karmaşa
dan doğar, milyonlarca birbirinden ba
ğımsız karar ve bilgi parçaları karşılıklı et
kileşim sonucunda düzensizlik değil, sü
per bir düzen doğurur. Hepsinin üzerin
de değişmeyen, değişmeyecek olan ilahi 
düzen vardır. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Hah, 
oraya gel, ilahî düzen... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Evet, hepsinin üzerinde değiş
meyen, değişmeyecek olan ilahî düzen 
vardır. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Enf
lasyon da ondan mı?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Cenabı Allah insanları yaratır
ken onlara akıl vermiş, iradei cüziye ver
miş, hırs vermiş, soyunu devam ettirme 
arzusu vermiş; insanlar bu arzular ve Ce
nabı Allah'ın verdiği kabiliyetlerle çalışır, 
uğraşır, didinir, daha çoğu üretmeye, da
ha çoğu kazanmaya çalışır. Bunun dışın
daki düşünce tarzı insanın yapısına terstir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
na da biraz vermiş mi? 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Bazılarına vermemiş. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Al
lah sana da iyi uyku vermiş. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Sayın Milletvekilleri, Serbest pi
yasa ekonomisi fikri yeni bir uygulama de
ğildir. M.O. 1900 yıllarında Asurlular, ta 
Kayseri'ye gelmiş, Kayseri'nin burnunun 
dibinde karum (Serbest pazar) kurmuş. 
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(ANAP sıralanndan alkışlar) 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yahu 

ne ilgisi var? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bugün Kültepe'de olan yerde 
bir karum kurmuş; Anadolunun en büyük 
karumunu. Buraya Mezopotamya'dan sa
nayi ürünleri getirmişler, o zamanın sa
nayi ürünlerinden tarak, ayna, kumaş gi
bi, Anadolu'da elde edilen gümüş, bakır 
gelmiş; onlar geldikleri yerden kalay ge
tirmişler ve bu serbest pazarda alışverişe 
tabi tutmuşlar. Makedonya'dan, Yunanis
tan'dan buraya alıcılar ve mal satmaya ge
lenler olmuş. Yani ticaret ve serbest pazar 
ekonomisi Anadolu'da M.O. 1900 yılların
da kurulmuştur. Bu tarihlerde daha Av
rupa'da okuma-yazma yoktu. Almanya'
da yaşayanlar milata yakın yıllarda ancak 
okur-yazar olmuşlardır. M.O. 1900 yılla
rındaki bu ticaret mukavelelere bağlan
mış, Asuriler burada kendilerine ortaklar 
bulmuşlar, satış mümessillikleri ihdas et
mişler (Bunları hep yazılı metinlere dök
müşler, bugün tabletlerde okunuyor), ti
caret mahkemesi kurmuşlar; bununla il
gili mahkeme kararlan var. Bu kararlann 
birinde, "Satıcı, sattığı malın kalitesinden 
sorumludur. Sattığı ayna iyi olmadığı için 
zararını tazmin etmek zorundadır" diyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ekonomik ceza mı? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Evet, serbest pazar ve serbest 
piyasa fikri Anadolu'da taa milattan 1900 
yıl önce gelmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Uzaylı Zekiye gibi konuşmayı bırak da 
günümüze gel. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, söz 
Kayseri'ye gelmişken, ihracatla ilgili ola
rak Kayseri'deki birkaç konuya ilişkin mü
şahedelerimi anlatmak istiyorum. 
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Develi'nin dağ köylerinden birinde 
dolaşıyordum... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, altı da
kikanız var. Bu süreye göre toparlamanı
zı rica edeceğim efendim. 

Buyurun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Toparlarım Sayın Başkan, te
şekkür ederim. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, daha Asurlularda. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, ANAP'm sembolü o, uyu
tuyor; bırakın da uyutsun. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, mü
dahale etmeyiniz efendim... Lütfen... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Sayın Başkan, ben konuşmamı 
bitiririm de, muhalefet kanadı konuşma
ma fırsat ve imkân verirse. Ben kürsüye 
ayda yılda bir çıkıyorum. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz, ben
deniz müdahale ediyorum efendim. 

Lütfen efendim... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Evet, Kayseri'nin Develi İlçe
sinin bir dağ köyündeyim. Bir levha gör
düm, "Ahmet oğlu Mehmet Export-
İmport''. Allah Allah, bu dağ köyünde bu 
exportun, importun işi ne dedim, vardım; 
Mehmet ağa, sen burada neyi export edi
yorsun, dedim. Burada ne export edilir? 
Görüyorsun, dağ var, taş var; "Taş satı
yorum dedi. Taşa alıcı buluyor musun, de
dim; ' 'Alıcı çok, ne kadar üretebilirsem o 
kadar satıyorum" dedi. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — O taş
çı, Asurlulardan kalmıştır; belki de hayal 
satıyordun 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Orada "Ponza Taşı" var, top-
latıyormuş. Oraya bir de silindir elek kur

muş, o elekten boylarına göre; sıfır numa
ra, bir numara, beş numara, diye ayırıp, 
Fransa'ya; Almanya'ya, İngiltere'ye De
veli'nin bir köyünden ihracat yapıyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hayalî mi? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Hayalî değil, gerçek. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sizin, sanayi dediğiniz bu işte. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Peki, sen bunu ne ile yapıyor
sun; memurun yok, amirin yok, dedim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz; çünkü hatip konuşamıyor. 

Devam ediniz efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — "İş kolay. Malı ürettikten son
ra alıcısı da var. İhracatçı büyük firmalar 
kanalıyla bu işi yürütmek çok kolay 
oluyor" dedi. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Efendim, şu Türkiye Cumhuriyeti ta
rihine gelsin artık; bıraksın Asur'u. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Asur'da değil, Develi'deyim 
ayol. Bu sene oluyor bu iş, tarihte değil; 
karıştırma... Dinlerseniz anlarsınız; ama, 
sizin ticarete aklınızın ereceği yok. 

BAŞKAN — Devam edin efendim; 
lütfen cevap vermeyiniz Sayın Kaşıkçı; 
çünkü süreniz dolmak üzere. 

Buyurun efendim. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Müdahale edin efendim; bıraksın
lar da arkadaşımız rahat konuşsun. 

BAŞKAN — Ediyorum efendim. 
NUH MEHMET'KAŞIKÇI (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri, ihra
catta aldığımız mesafeyi belirtmek için yi
ne Kayseri'den bir örnek vereceğim : Bir 
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fabrikayı dolaşıyordum. Fabrikada, ihra
cata hazırlanmış, üzeri Arapça yazılmış 
sandıklar gördüm. "Bunları Ürdün'e gön
deriyoruz; ama, bu son ihracatımız'' de
diler. Hayrola, almıyorlar mı, ihracatınız 
durdu mu, diye sordum; "Yok; biz orada 
yeni bir fabrika kurduk, bundan sonra bu
radan bazı parçaları götürmek suretiyle 
Ürdün'de biz üreteceğiz. Oraya know-how 
verdik, lisans verdik, sermaye koyduk, ar
tık Ürdün'de üreteceğiz" dedi. 

İşte artık Türkiye bu seviyeye gelmiş
tir; dağdaki taşı toplayıp ihraç edebilecek, 
yabancı ülkelerle ortak fabrikalar kurup 
mal ihraç edebilecek seviyeye ulaşmıştır. 
Bundan hepimizin memnuniyet duyma
sı, gurur duyması lazım. Muhalefet kana
dı bu işten niye tedirginlik duyuyor, ak
lım ermiyor. Onlar da bizimle beraber se
vinsin. Bu millet, bu vatan hepimizin; bu 
düzelen ekonomi hepimizin. 

Sanayinin ve ihracatçının ayağında
ki bağlar çözülür, önündeki engeller kal
dırılır, mevzuat kolaylıkları getirilirse, mil
letimizin nelere muktedir olduğunu, işte 
yakinen müşahede ediyoruz. İşte, bütçe
sini konuştuğumuz Hazine ve-Dış Tica
ret Müsteşarlığının yapmakta olduğu, ba
şarı, ile sürdürmekte olduğu görev budur. 

Sayın milletvekilleri, ihracatı teşvik 
için alınan kararların enflasyonu artırıcı 
yönde etkisi olduğu muhakkaktır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Naylon terliği anlatır mısınız? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Döviz parkesinin ihracata im
kân hazırlayacak I seviyeye ulaşması, yük
seltilmesi, tabiî ki enflasyonu artırır. Ay
rıca, ödenen vergi iadeleri -ki, 1 trilyon 
800 milyar civarındadır, dört beş senede-
tabiî ki, bir kaynağın aktarılması mana
sına gelir. Arz talep dengesi de, enflasyo
nu, artırıcı yönde bozar; ama tüm bunla-
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ra rağmen ekonominin tıkanmaması, kuy
ruklara yokluklara muhtaç olmamamız 
için her şeye katlanıp, ihracatı teşvik et
mek mecburiyetimiz vardır. 

Muhterem milletvekilleri, dış borcun 
da kaynağı ödemeler açığıdır. Bir ülkenin 
ödemeler açığı oldu mu, bunu dış borç
lanmayla kapatmak mecburiyetindedir. 
Halen mevcut 37 milyar dolar civarında
ki dış borcun, bu rakama nasıl çıktığı sık 
sık soruluyor. Bunun 13,5 milyar doları, 
1980 'li yıllardaki, günümüzdeki dış öde
meler dengesindeki açığın kapatılması için 
olmuştur; kalan kısmı da geçmiş yıllardan 
intikal eden borçlardır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Kalan kısmı ne kadar efendim? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — O kalan kısmın ne kadar oldu
ğunu bundan evvelki konuşmamda söyle
miştim. Bu 58 ülke, Bangladeş'ten Uru
guay'a kadar, alacaklı arkamızda dolaşı
yor. 237 tane banka, içlerinde demirper
de gerisi bankalar da var; borç vermiş, 
DÇM kredisi açmış, alacağını alamıyor, 
peşimizde dolaşıyor. 98 bin tane ihracatçı 
firma, hepsine borçlanmışız, salkım saçak 
peşimizde dolaşıyor; alacağını tahsil için 
çalışıyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bunla
rı anlata anlata gına geldi artık. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Daha anlatayım mı kimler ol
duğunu? 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— O da 1980 öncesinde başladı değil mi? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — 1980 öncesinde tabiî, 1980 ön
cesinde. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bir de ondan sonrasını anlat bakalım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Kaşıkçı, süreniz dolmuştur, to

parlayınız efendim. 
197 — 
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NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bu
günkü dış borcumuz 37 milyar 411 milyon 
dolardır, geçen sene 38 milyar 304 milyon 
dolar idi, görüldüğü gibi gerileme vardır; 
öyle söylenildiği gibi, 40, 50, 60 milyar do
lar değil. Bunun da sadece 13,4'ü kısa va
deli borçtur; gerisi programlı uzun vadeli 
borçtur. 

Muhterem milletvekilleri, ihracatı ge
liştirmek için alman tedbirlerin enflasyo
nu artırıcı yönde etkisi olduğunu söylemiş
tim; ama bugünkü enflasyonun en büyük 
sebebinin, DÇM ve garantili ticarî borç
lardan kaynaklandığı artık bugün için ma
tematik bir gerçektir. 

Bilinen açık bir gerçek var; enflasyo
nun asıl sebebi emisyon hacmindeki ge
nişlemedir. Emisyon hacmindeki artış eşit
tir enflasyon artışıdır. 1983 yılından 
1988'in martına kadar emisyon hacmin
deki artış (1983 yılında emisyon hacmi 730 
milyar lira iken 1988'de 3 trilyon 25 mil
yar liraya çıkmış) 2 trilyon 295 milyar li
radır. Bunun, 1 trilyon 514 milyar lirası 
DÇM ödemeleri ve garantili ticarî borç 
ödemeleri için emisyona verilmiştir. Bu 1 
trilyon 514 milyarı 2 trilyon 295 milyara 
oranlarsak yüzde 66 eder. Yani bugünkü 
enflasyonun yüzde 66'sı, diğer bir deyişle 
2/3'ü DÇM ve garantili ticarî borç öde
melerinden kaynaklanmaktadır. Bu da, 
1980 öncesinin günümüze gelen sıkıntısı
dır, kötü mirasıdır ve bugün milletimiz o 
kötü mirasın acısını yaşamaktadır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bu acıların arasında bir de iyi söz 
söyleyeceğim : Bu sene, hamd olsun, önü
müzdeki yılın eylül ayında DÇM ödeme
leri bitiyor, garantisiz ticarî borç ödeme
lerini de bitiriyoruz; böylece peşimizde do
laşan 98 bin alacaklı ile helâllaşıyoruz, 
hamd olsun, çok şükür. Enflasyonun 2/3 
nedeni olan sebep de kendiliğinden orta

dan kalkacağı için, Türkiye inşallah 
1990-1991 yılına tek rakamlı enflasyonla 
girecektir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 8 
senedir dağıttıklarını toparlayabildiler mi? 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz 
doldu, toparlayınız efendim, 5 dakika 
geçti. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Baş
kanın emrine uyarak sözlerimi topar
lıyorum. 

Görüldüğü gibi, millî gelirimiz, hiç
bir dönemde görülmediği kadar hızlı bir 
büyüme içerisindedir. İhracatımız, her 
türlü tahmini aşan rakamlara ulaşmıştır. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüksel
miştir. İnşallah 1988 yılında dış ödemeler 
dengesi (+) ile kapanacaktır. Eylül-1988'de 
dış ödemeler dengesi 130 milyon dolar (+) 
bakiye vermiştir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— O söylediklerinizi inşallah yalamazsı
nız... Dış kaynak transferinden bahsedin 
efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI: (De
vamla) — Turizm gelirleri 2,5 milyar do
ları aşmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllar
da daha da yükselerek devam edecektir. 

Türkiye, dış borçlarını güçlük çekme
den ödeyebilir bir güce kavuşmuştur... 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Başbakan onun için mi Amerika'ya 
gitti? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Görüşmekte olduğumuz Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi ra
kam olarak en kabarık bütçe olup, 11 tril
yon 330 milyar liradır. Bunun büyük bir 
kısmı borç ödemeleri için konulmuştur. 
Buna bakarak "Bu bütçe borç bütçesidir" 
diye yeriliyoruz... 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Faiz bütçesi faiz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Ama 98 bin alacaklıya borcu
muzu ödeyemediğimiz yıllarla kıyas eder
sek, borcunu ödeyebilir hale gelmek sevi
nilecek bir şeydir. Borçsuz olmak hepimi
zin arzusu; ama borcu olup da borcunu 
ödeyememek.. İşte felaket orada, ona müf
lis derler. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Borcu borçla ödeyen bir ülke haline 
geldik. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Türkiye'nin borcu var; ama 
Borcunu rahatlıkla ödeyebilen bir ülkedir 
ve kredibilitesi çok yükselmiştir. Biz artık 
kredibilite bakımından, gelişmiş Batı eko
nomileri ile' aynı düzeye gelmiş du
rumdayız. 

Hamdolsunr sanayimiz gelişmiş, bir 
yandan da sanayinin payı... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, bir da
kika efendim... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Sanayi ile bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

Sanayiin payı yüzde 81'e ulaşmıştır. 
Darboğazlar giderilmiş, teknoloji gelişti
rilmiş, ülkemizde sanayi üretimi birçok 
kollarda iki katına, bazı kollarda üç katı
na çıkarılmış ve sanayiin millî ekonomi
deki yeri yüzde 33,7'ye ulaşmıştır. Bu oran 
yüzde 37'ye ulaştığı an, o ülke sanayileş
miş ülke sayılır. Biz artık sanayileşmiş ül
kenin eşiğine dayanmış, her yönüyle ge
lişmiş bir ekonomiye sahibiz. Enflasyon 
hızına bakıp da karamsar olmanın hiçbir 
manası yoktur. (SHP ve DYP sıralarından 
gülüşmeler) inşallah DÇM kredi ödeme
leri bittikten sonra, enflasyon rakamları da 
aşağı düşecektir. 

Yüce Meçlisi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kaşıkçı. 

Değerli arkadaşlarım, süre bakımın
dan, konuşmacı arkadaşlarımızın çok dik
katli olmalarını rica ediyorum. Danışma 
Kurulundan gelen ve kabul edilen karar 
gereğince, bu sürelere riayet etmek duru
munda olduğumuzu takdir buyurursu
nuz. Ben birkaç defa uyanda bulununca, 
kendimi çok zor durumda hissediyorum. 
Onun için arkadaşlarımın yardımcı olma
larını rica ederim* 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Afedersiniz Sayın Başkan, Sayın Kaşıkçı 
kaç dakika fazla konuştu ki siz bu ikazı 
yapma lüzumunu hissettiniz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, o, Başkanlık 
Divanının genelde vermiş olduğu bir tak
dirdir. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — 15 da
kika geçti. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Genel Kurul olarak bilelim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Efendim, ikaza lüzum hissettiniz; kaç da
kika fazla konuştu, bilelim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt lütfen 
efendim... Başkanlık Divanı bir ayrıcalık 
yapmıyor genelde bir söz söyledim 
efendim. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erol Güngör; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EROL 
GÜNGÖR (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1989 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısının Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, 
Türk ekonomisini yönlendiren çok önemli 
organlardan biri olduğu şüphesizdir. Müs
teşarlığın ana fonksiyonlarına baktığımız 
zaman; dış ekonomik ilişkilerin yürütül
mesi, kamu finansman dengesinin sağlan
ması, iç ve dış borçların yönetimi, ihra
cat ve ithalat rejimlerinin belirlenmesi, it
halat ve ihracatın yönlendirilmesi, banka
cılık faaliyetlerinin koordinasyonu, kam
biyo rejiminin uygulanması gibi son de
rece önemli fonksiyonlar ifa ettiğini gö
rüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bütçe içindeki pa
yı yüzde 35'tir. Yani, 11 trilyonun üzerin
deki bir bütçeyi konuşuyoruz. Müsteşar
lığa bağlı 20 fonla birlikte, yaklaşık 14 tril
yonluk bir bütçeyi konuşuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Büt
çesinin, bütçenin tümü üzerindeki yerine 
bakmak istiyorum. Bütçenin tümü açısın
dan baktığımızda ne görüyoruz? Önce, 
1989 yılı Bütçe büyüklüğü içinde 11 tril
yon 335 milyar lira olarak, yılbaşı ödenek 
büyüklüğü itibariyle, toplam bütçenin 
yüzde 35'ini teşkil ettiğini ve bu ödene
ğin hemen hemen tamamının, transfer 
harcamaları niteliğinde olduğunu görüyo
ruz. Bu itibarla diyebiliriz ki, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesi bir trans
fer bütçesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
burada dış ödemeler dengesi ve dış tica
ret konusuna değinmek istiyorum. Dış 
ödemeler dengesi ülkemizin en önemli 
meselelerinin başında gelmektedir. Sayın 
Başbakanın da vurguladığı gibi, Osman
lı Devletinin yıkılmasında ve yaşamsal ola
rak her 10 yılda bir ara rejimlere varışı
mızda, bu dengenin büyük ölçüde bozul
masının çok önemli etkisi vardır. Sayın 

Başbakan bunu pek çok defa konuşmala
rında vurgulamışlardır. Bu nedenledir ki, 
Hükümet, her türlü teşvikleri kullanarak, 
hayali ihracatı küçümseyerek, hayali ihra
cata göz yumarak ihracatı artırmaya, dö
viz girdilerini çoğaltmaya yöneliktir. 

Ocak-Eylül itibarıyla ilk 9 aylık dö
nemde 1987 yılında 6 milyar 868 milyon 
dolar olan ihracatın, 1988 senesinde 8 mil
yar 123 milyon dolara yükseltilmiş olma
sı, bedeli ve pahası ne olursa olsun, ikti
dara göre, olumlu ve övünülecek bir ge
lişmedir. Bu gelişme olurken, 1988 yılı 
ocak ayı başında 1 018 lira olan doların, 
eylül ayı sonunda 1 678 liraya yükselme
sini ve her gün bir yenisi gazetelere yan
sıyan hayali ihracatın, bu gelişmede bü
yük payı olduğunu, Hükümet yetkilileri 
görmezden gelmektedirler. Hükümet yet
kilileri en çok, kendi iktidarları dönemin
de gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri dış 
ödemeler dengesindeki iyileşme ile övün
mektedirler. Bu durumu da en son Mali
ye Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in, 1989 Malî Yılı Konsolide Dev
let Bütçe Kanun Tasarısını sunuş konuş
masında gördük. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dış ekonomik ilişkiler konusundaki yeni 
gelişme, Hükümetin çok övünerek sözü
nü ettiği ihracatta, bu yıl beklenen perfor
mansın sağlanamamış olmasıdır. Dış tica
ret açığının, bu yıl yine 3 milyar dolar ci
varında olacağı anlaşılmaktadır. Ne var ki, 
resmî rakamlara göre cari işlemler açığı 
555 milyon dolara inecektir. Başbakanın 
son beyanlarına ve Sayın Maliye Bakanı
nın, 1989 Malî Yılı Konsolide Bütçe Ka
nun Tasarısını sunuş konuşmasındaki be
yanlarına göre ise açık kalmamıştır. 

Ticaret dengesinde, geçmiş dönem
lere göre önemli bir gelişme olmadığına 
bakılırsa, cari işlemler açığını, görünme
yen kalemler ve özellikle de 1987 yılının 



T.B.M.M. B : 40 12 . 12 . 1988 O : 2 

ilk 9 aylık döneminde elde edilen 1 mil
yar 152 milyon dolarlık gelire göre, 1988 
yılının eylül ayı sonunda, kâğıt üzerinde 
yüzde 41,5 'luk bir patlama yaparak, 1 mil
yar 630 milyon dolara yükselen turizm ge
lirleri kapatacaktır. Çünkü, cari işlemler 
açığı, büyük ölçüde turizm gelirlerinden 
etkilenmektedir. Turizm gelirlerinin 1984 
yılından sonra değişik bir yöntemle sap
tanması ve Türkiye'ye gelen turistlerin, 
Avrupa'nın tanınmış turizm merkezlerin
deki turistlerden daha çok döviz harcıyor 
gözükmesi, cari işlemler açığındaki küçül
menin çok gerçekçi olmayabileceğini gös
termektedir. 

Ülkemize gelen turistlerin, Avrupa'
nın tanınmış turizm merkezlerindeki tu
ristlerden daha çok döviz harcıyor görün
mesine rağmen, Hükümetimiz, ülkemizin 
OECD ülkelerine göre daha ucuz olduğu
nu söylüyor. 

Sayın milletvekilleri, burada TUSİ-
AD'ın, Türk turizmine ilişkin olarak yap
tırdığı bir araştırmadan bahsetmek istiyo
rum. Bu araştırmaya göre, örneğin, 1986 
yılında Türkiye'de 5,9 milyon geceleme ile 
1 milyar 300 milyon dolar elde edilirken, 
35,3 milyon geceleme ile Yunanistan'da 
sadece 1 milyar 800 milyon dolar turizm 
geliri sağlanmıştır. Bu sonuç da gösteriyor 
ki, Hükümetçe ileri sürülen turizmdeki 
patlama, kâğıt üzerinde bir patlamadır ve 
hayalî bir patlamadır. 

Bazı bürokratların da artık kabul et
tiği gibi, ülkemizin ihracatının da önemli 
bir bölümü hayalîdir. Hayalî ihracat de
nilen musibetin, toplam ihracatın yüzde 
15'inden aşağı olmamak üzere, yüzde 30'a 
kadar yükseldiği söylenmektedir. Üstelik, 
bütün bunlar sanayi ürünü ihracatı ola
rak dış ticaret istatistiklerine dahil edil
mektedir. İşte bu hayalî ihracat, toplam ih
racattan düşüldüğünde, gerçek ihracatımı
zın boyutlarının ne olduğu o zaman 
görülür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetin uyguladığı dış ticaret politi
kası, dışa açılma yoluyla, dış ticaret yoluy
la fakirleşmeye neden olmaktadır. Türk 
Lirasının değeri devamlı düşürülerek üre
tim malları dışarıya ucuza satılmakta; da
ha çok mal, daha az fiyatla ihraç edilip; 
daha az mal, daha yüksek değerlerle ithal 
edilmektedir. Bu, dışa devamlı kaynak ak
tarılmasıdır. Bu, fakirleşmedir ve ihraca
tın artışının ekonomik ve sosyal fatu
rasıdır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de dış ve 
iç borçlara değinmek istiyorum. 1989 büt
çesi, tıpkı 1988 bütçesi gibi bir borç öde
me bütçesi durumundadır. Anavatan 
İktidarı, dış borç almayı, âdeta övünüle
cek bir meziyet olarak gördüğünden ve 
gösterdiğinden, özel sektörün, kamu ku
ruluşlarının ve belediyelerin büyük bir 
hızla dış borçlanmaya başvurdukları gö
rülmektedir. Yurt içindeki kredi maliyet
lerinin yüksekliği, firmaları ve çeşitli ku
ruluşları, döviz ihtiyaçlan olmadığı halde, 
yurt dışından kredi almaya yönlendirmek
tedir. Bu son derece sakıncalı durum, ge
lişerek devam ettirilmektedir. Belediyeler 
ve çeşitli kuruluşlar, gerekli gereksiz taşıt 
ve makine ithal etmektedirler. Dış borç 
miktar olarak kontrol edilmediği gibi, dış 
kredi sağlanan projeler açısından da her
hangi bir denetim yapılmamaktadır. Ül
ke ekonomisi açısından, hiçbir önceliği ve 
önemi olmayan alanlara ve projelere, sırf 
dışarıdan kredi bulundu diye kaynak ay
rılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dış borç ile ilgili alarm zilleri çoktan çal
maya başlamıştır. Türkiye, dış borçlanma 
ve dışarıya kaynak aktarma açısından, Os
manlı İmparatorluğunun son yıllardaki 
durumu ile bir benzerlik göstermektedir. 
1875 yılında, Osmanlı İmparatorluğunun 
gelirlerinden yüzde 55'i dış borç faiz öde-
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melerine ayrılmakta idi. Bir asır sonra, 
Türkiye Cumhuriyetinin, Osmanlı impa
ratorluğunun içine düştüğü darboğaza so
kulması, en hafif deyimi ile basiretsizliktir. 

Türkiye, iç pazarını, hızlı ve kontrol
süz bir biçimde, Çikita muzundan Virgi-
nia (Virjinya) tütününe kadar yabancı 
mallara açtığı için, ülkenin ekonomik, sos
yal ve yasal düzeninde yabancılar yararı
na değişiklikler yapıldığı için, yabancılar 
tarafından kredi ile desteklenmektedir. Bu 
durumu fırsat bilerek, sorumsuzca yapı
lan borçlanmalar sonucunda, cumhuriye
timizin kurulduğu 1923 yılından 1980 yı
lına kadar geçirdiğimiz elliyedi sene zar
fında, savaş yorgunu, savaş tahribatı al
tındaki bir ülkenin kalkınması için yapı
lan -ki buna Osmanlı Devletinin borçları 
da dahildir- 13 milyar 600 milyon dolar
lık dış borç, Sayın Başbakanın, ekonomi
nin direksiyonunda bulunduğu dokuz yıl 
zarfında, petrolün varilinin de 40 dolar
dan 14 dolara kadar düşüş göstermesine 
rağmen, 50 milyar dolara ulaştırılmıştır. 

Açıklanan rakamlarla, dış borçların, 
gayri safı millî hâsılaya oranı, 1980 sene
sindeki yüzde 26'dan 1988 senesinde yüz
de 70'lere yükselmiştir. Bunun anlamı, 
Türkiye'nin bugünkü dış borcunun, gayri 
safi millî hâsılasının dörtte üçüne yaklaş
mış olduğudur. Dünyanın en borçlu ülke
lerinde bile bu oran, giderek gerile
mektedir. 

Dış borçlarla ilgili bir önemli göster
ge de, dış borçlarımızın yapısıdır. Dış 
borçlarımız içinde, kısa vadeli, orta vade
li, uzun vadeli borç oranlan çok önemli
dir. Bilinçsiz, hesapsız-kitapsız borçlanma 
arzusu sonucu, toplam dış borçlar içinde 
kısa vadeli borç oranı artmıştır. Kısa va
deli dış borçların tüm borçlar içindeki ora
nı 1980 yılında yüzde 16 iken, bu, 1988 yı
lında yüzde 25'e yükselmiştir. Dış borç, 
anapara ve faiz ödemelerinin gayri safi 

millî hâsılaya oranı, 1980'deki yüzde 
2,4'ten 1988'de yüzde 10,7'e yükselmiştir. 
Dış borç ödemesinin ihracata oranı ise, 
1980'deki yüzde 48,1'den 1988'de yüzde 
59'a yükselmiştir. 

Dış borçların, Türk toplumu ve eko
nomisi üzerindeki yükü iyice ağırlaşmış
tır. Nitekim, 1988 yılının ilk yedi aylık dö
neminde 4 milyar 365 milyon dolarlık dış 
borç ödemesinin, kişi başına düşen aylık 
tutarı 14 500 liraya ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
dış borçlarla ilgili ilginç bir nokta da şu
dur : Hükümet, millî gelirin, sabit fiyat
larla,. 1989 yılında yüzde 5 artmasını plan
lamış. Yani, millî gelir 103 trilyon liradan 
108 trilyon liraya çıkacak. Bugünkü değer
den toplam 5 trilyon lira bir artış olacak. 
Öte yandan, dış borç servisi olarak 1989 
yılında dışarıya 7 milyar dolar ödeyeceğiz; 
yani, 14 trilyon lira ödeyeceğiz. Demek ki, 
bir yılda millî gelirimizde sağlanan artı
şın üstünde dış borç ödeyeceğiz. İşte Tür
kiye, bu Hükümetin yönetiminde, böyle 
bir çıkmazın içine düşürülmüştür. 1988 yı
lında Türkiye'nin dış borç ödemesi 6 mil
yar dolar civarında gerçekleşecektir. 1989 
yılında bu miktar, büyük bir olasılıkla da
ha da yukarılara çıkacaktır. 

Dünya Bankasının Türkiye'ye ilişkin 
son Eylül raporunda, Türkiye'nin kaynak
larının yabancı ülkelere gittiği, net kaynak 
transferler oranının, gayri safi millî hâsı
la içinde, 1984'teki yüzde l'den 1988'de 
yüzde 2,7'ye yükseldiği açıkça belirtilmek
tedir. Bu durum, Türkiye'den dışarıya net 
kaynak kaybı olduğunu göstermektedir. 
Artık borçlana borçlana o düzeye gelmiş 
bulunmaktayız. Dolayısıyla net kaynak gi
rişi tersine dönmüştür. 

Hükümet rakamlarla nasıl oynarsa 
oynasın, bugün Türkiye ekonomisi, kana 
yan, kaybeden bir ekonomi durumuna 
gelmiştir. Demek ki, Türkiye ekonomisi 
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yüzde 5 civarında büyüyor olsa bile, bu
nun meyvaları halkımıza sunulmamakta-
dır. Bundan tarlada, fabrikada bir yıl bo
yunca almteri dökerek çalışan halkımız 
faydalanamamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hükümet çevreleri Türkiye'nin dış borcu
nun anormal olmadığını hatta normalin 
altında olduğunu ileri sürseler de, durum 
lon derece ciddîdir. Yerli ve yabancı fmans 
çevrelerinin de vurguladığı gibi, Türkiye, 
dış borçlanmasında son derece dikkatli 
davranılması gereken bir noktaya gelmiş
tir. Bu kısa vadeli borçların artışı, borç 
ödemek için borçlanıldığınm göstergesidir 
ve giderek daha.kötü koşullarla, daha yük
sek faizlerle borçlanıldıgı demektir. Borç 
tuzağına, borç batağına düşülmesi de
mektir. 

Dış borcun ekonomik faturası yanın
da, bundan da daha ağır ve önemli siyasî 
maliyeti vardır. Finans çevreleri, Ameri
ka Birleşik Devletleri başta olmak üzere, 
Batı'daki büyük devletlerin elindedir. Do
layısıyla, dış politikaya yeni bir etken gi
riyor ve ekonomiyi ayakta tutabilmek için, 
dış finans çevrelerini ve onların bağlı ol
dukları odakların isteklerine karşı "hayır" 
diyememe tehlikesi her zaman ortaya çı
kabilir. Bu tür dış borçlanmanın, Türki
ye'ye siyasî bağımlılık getirme tehlikesi 
vardır. Bu nedenle, bu konuda bir politi
ka değişikliği ivedi olarak gündeme geti
rilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan İktidarının izlemiş olduğu eko
nomi politikasının, gelecek yılları, hatta 
kuşakları da etkileyecek, açmış olduğu 
dertlerden biri de iç borçlanmadaki hızlı 
tırmanıştır. Hükümetin, tüm uyarılara 
karşı başlatmış olduğu, büyük boyutlu 
yüksek faizli iç borçlanmanın getirdiği so
nuçlar giderek ağırlaşmakta, çözümleri de 
zorlaşmaktadır. 

1982 yılı sonunda 1 trilyon 435 mil
yar lira olan iç borçlar, 1987 yılında 12 tril
yon 267 milyar liraya yükseltilmiştir. Böy
lece iç borçlar 1982-1987 döneminde yak
laşık 8,5 misli artmıştır. Bu iç borçların 
1988 yılı ortasında ulaştığı boyutu 14 tril
yon lira olup, yıl sonunda yaklaşık 20 tril
yon liraya, yani 1988 Bütçesinin tamamı
na yakın kısmına ulaşacaktır. 

Özal İktidarı, altyapı yatırımları ve 
diğer harcamaları iç borçlanmayla karşı
lama felsefesi izlemekte ve vadesi dolan iç 
borcu yeniden iç borçlanma yaparak kar
şılamaktadır. 

Yüksek faizli iç borçlarla bu denli ar
tış bütçe dengesini güçleştirmekte, bütçe 
açıklannı yürütmekte, bütçeyi bir borçlan
ma ve borç ödemesi haline getirmekte, faiz 
hadlerinin düşürülmesini önlemekte, pa
ra arzının denetim altına alınmasını ola
naksız hale getirmekte, sonuçta enflasyo
nun hızlanmasında, gelir ve kaynak dağı
lımının bozulmasında önemli bir etken ol
maktadır. 

Sonuçta bütçe gelirleri, bütçe olanak
ları, faiz ödemelerine ayrıldığından, kal
kınmadan, yatırımdan, çağ atlamadan söz 
edilen, övünülen bir dönemde, yatırımlar 
göreli olarak azalmaktadır. Gerekli öde
nekler verilmediğinden birçok büyük ya
tırım projesi aksamakta, gecikmekte, ma
liyetleri artmakta, uzun süre üretime kat
kıda bulunamadan ölü yatırım olarak kal
maktadır. 

Yüksek faizli iç borçlanma ve bunla
ra tanınan vergi avantajı, sonuçta, banka
lara sayıları 100 bini geçmeyen büyük tu
tarda hazine bonosu alıcısına vergisiz ge
lir sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anavatan İktidarında dış ve iç borçların 
toplam tutarı, Türkiye'nin millî gelirinin 
boyutlarına ulaşmıştır. 

— 203 — 
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Değerli milletvekilleri, burada gelir 
dağılımına da değinmek istiyorum : Ge
lir dağılımı şu bakımdan önemlidir., Az ge
lişmiş veya gelişmişliğin önemli bir göster
gesi de gelir dağılımındaki adalet ve ada
letsizliktir. Onun için gelir dağılımı konu
su, kalkınmanın, gelişmenin ve refahın 
önemli bir göstergesidir. Bunun içindir ki, 
bazı ülkelerin fert başına geliri çok yük
sek olmasına karşın, bu ülkelere bugün ge
lişmiş ülke diyemiyoruz. Neden? Gelir da
ğılımları yeterli ölçüde adaletli olmadığı 
için... 

Değerli milletvekilleri, Türk ekono
misi, 1988 yılında yüzde 6-6,5 oranında 
bir büyüme gösterecektir. Ancak, ülkenin 
büyümüş olması, millî gelirinin artmış ol
ması, gelir dağılımının düzeldiği anlamı
na gelmez. 

Türkiye'de gelir dağılımı, gerek bi
reyler arasında, gerekse bölgeler arasında 
adaletsiz dağıtılmıştır ve adaletsizdir. El
bette ki kabul ediyoruz, gelir dağılımı, 
Türkiye'de, başından beri bozuktur. An
cak, 1980 yılından bu yana, gelir dağılı
mı daha da bozulmuştur. 

Bu iddiamızı, rakamlara dökersek; 
tarım kesiminin millî gelirden aldığı pay, 
1979 yılında yüzde 24,3 iken, 1987 yılın
da yüzde 17'ye düşmüştür ve 1988 rakam
ları açıklandığında, daha da geriye düş
tüğü görülecektir. Tarımın payı, elbette ki, 
kalkınmayla beraber düşer. Bunu biz de 
kabul ediyoruz, ama tarımdaki mutlak nü
fus azalmıyor; azalmadığı için de tarım
daki gelir dağılımı daha da bozuluyor. 

Ücretlilerin, millî gelirden aldığı pay, 
1978 yılında yüzde 35 dolaymdayken, 1987 
yılında yüzde 17-18'e düşmüştür. Buna 
karşılık, sermayenin payı, bu süre içinde 
doğal olarak artmış ve 1980'den önce yüz
de 42-43 olan payı, 1987'de yüzde 65'e ka
dar yükselmiştir. Neticede, 1980'den son
ra, ticaret kesimiyle, bankacılık sektörü

nün millî gelirdeki payı artmıştır. Oysa
ki, Türkiye'de, bankacılık kesimi 200 bin 
kişiyi ilgilendirirken ticaret kesimi 500 bin 
kişiyi ilgilendirir. 

Türkiye'de, 1980'den sonra, özellik
le de 1983'ten sonra uygulanan politika
larla, çok dar bir kesimin payı artmış, bu
na karşılık, emeğiyle geçinen işçinin, me
murun, çiftçinin, küçük esnafın payı gi
derek azalmıştır. 

Şimdi, Türkiye'deki gelir dağılımının 
ne kadar bozuk olduğunu, bazı ülkelerle 
karşılaştırarak vermek istiyorum, çünkü, 
tek başına Türkiye'ye bakarak bir sonuca 
ulaşamayacağımız açıktır. Örneğin, Bang
ladeş'te nüfusun en düşük yüzde 20'lik di
liminde olanlar, millî gelirin yüzde 
6,6'sını; en yüksek yüzde 20'si ise, millî 
gelirin yüzde 45,3'ünü alıyor. Hindistan'
da, nüfusun en düşük yüzde 20'lik dilimi, 
millî gelirin yüzde 7'sini; en yüksek yüz
de 20'si ise, millî gelirin yüzde 49,4'ünü 
alıyor. Endonezya'da, nüfusun en düşük 
yüzde 20'lik dilimi, millî gelirin yüzde 
6,6'sını; en yüksek yüzde 20'si de millî ge
lirin yine yüzde 49,4'ünü alıyor. Mısır'
da, nüfusun en düşük yüzde 20'si, millî 
gelirin yüzde 5,8'ini; en yüksek yüzde 
20'si, millî gelirin yüzde 48'ini alıyor. Bu
na karşılık, Türkiye'de, en düşük yüzde 
20'lik dilimde olanlar, millî gelirin ancak 
yüzde 3,5'ini; en yüksek yüzde 20'si ise, 
millî gelirin, yüzde 56,5'ini almaktadır. 
Türkiye'nin millî gelirindeki dağılım, yu
karıda gösterdiğim bütün ülkelere göre, 
daha bozuktur, daha adaletsizdir. Konu, 
yalnız bununla da bitmiyor; Türkiye'de, 
bölgeler arasında da, yöreler arasında da 
gelir dağılımı son derece bozuktur. 

Değerli milletvekilleri, Özal Hükü
metlerinin, ekonomik politikalarının kim
den yana olduğu, gelir dağılımında açık
lıkla ortaya çıkmaktadır. İzlenen politika
ların, uygulanan ekonomik politikaların 
Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Gelir da-
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ğılımınm bozulması, demokratik rejim 
için de, toplumsal barış için de büyük bir 
tehlikedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
halkımızın kira öderken, bakkala, mana
va giderken, mutfağına, tenceresine götür
düğü malları alırken her gün yaşadığı en 
önemli güncel konuya, enflasyon konusu
na değinmek istiyorum. 

Enflasyonu en sağlıklı şekilde teşhis 
eden, onun sosyal yıkımını, onun bütün 
melanetini isabetli şekilde teşhis eden, ki
şilerden biri de Sayın Başbakan Özal'dır. 
Bu nedenle, Sayın Başbakanı, Birinci Özal 
Hükümetinin programından konuştur
mak istiyorum. Bu programda şöyle di
yor : 

"İlk hedefimiz, aşın enflasyonu kont
rol altına alarak, dar gelirlinin belini bü
ken pahalılığı önlemek için fiyat artışları
nı yavaşlatmaktır. Aşırı enflasyonun oldu
ğu her ülkede gelir dağılımı, hep fakirin, 
dar gelirlinin aleyhine gelişmiştir. Enflas
yonu yüzde 10'ların altına indirmedikçe 
gelir dağılımını düzeltemeyiz. 

Bu bakımdan, hakikî ve gerçekçi sos
yal adalet anlayışına sahip olan Hüküme
timizin ilk hedefi, enflasyon ile her ne pa
hasına olursa olsun mücadele etmektir. 
Hükümet olarak, hiçbir zaman, enflasyon
la mücadele politikamızdan taviz verme
yeceğiz. Çünkü, vereceğimiz her taviz, 
enflasyonun bir puan bile artması ortadi-
reğin aleyhinedir. Aşırı enflasyonun hâkim 
olduğu bir ortam, demokratik rejimin tar
tışılmasına, komünizme, aşarı cereyanla
ra, bölücülüğe, anarşi ve teröre çıkarılmış 
en güzel davetiyedir." 

Sayın Özal'm bunları söylediği tarih
lerde enflasyon oranı yüzde 31 idi. Hükü
met, yüzde 10'un altına düşüreceğini id
dia ettiği enflasyonu, 1987 yılında yüzde 
49'a, 1988 yılı Kasım ayı sonunda ise yüz
de 87,5'e çıkarmıştır. 
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Devlet Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal, 10 Şubat 1988'de, burada, partimi
zin verdiği Meclis araştırması önergesiy
le ilgili olarak yaptığı konuşmada, 1987 yılı 
enflasyonuna, mart aytnda yağan karı, 10 
milyar dolarlık ihracatı ve yapılan seçim
leri gerekçe göstermişti. 

Yine, Devlet Bakanı Sayın Yusuf 
Bozkurt Özal, bütçe görüşmeleri sırasın
da, 7 Nisan 1988'de Yüce Mecliste, "Enf
lasyon konusuna biraz daha değinmek is
tiyorum. Enflasyon konusunda çok şey ko
nuşuldu ve hâlâ da konuşulacağını zanne
diyorum. Belki önümüzdeki bir iki aya ka
dar bu konuşmalar devam edip, ondan 
sonra aniden duracak. Çünkü, enflasyon
da, aldığımız tedbirlerle, önümüzdeki bir 
iki ay içerisinde önemli ölçüde yavaşlama 
olacağını peşinen söylüyoruz. Onun için, 
zamanınız azdır. Buradaki yapacağınız 
tenkitleri ve hücumları sıklaştırmız. Açık 
söylüyorum, bir iki ay sonra bu konuda 
söylenecek fazla bir şey kalmayacaktır" 
şeklinde konuşmuşlardır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ben de, "Sayın Bakan, ağabeyiniz de böy
le demişti" diye söylemiştim; hatırlarsınız, 
zabıtlarda da var. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — 
Devlet Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt Özal'-
ın bu sözleri söylediği günden bu yana ge
çen sekiz ay zarfında, enflasyon yüzde 
87,5'e yükselmiştir; hem de bu zaman zar
fında ülkemize kar da yağmamıştır. (SHP 
sıralarından gülüşmeler) 

HİLMİ Z^YA POSTACI (Aydın) — 
Mart karı yağdı, mart. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükü
met, her yıl, enflasyon oranını bilinçli bir 
şekilde düşük tahmin ederek, maaş ve üc
retleri, destekleme fiyatlarını bu rakama 
göre saptamıştır. Gerçek enflasyon oranı 
her zaman Hükümetin tahmininin üzerin-
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de gerçekleştiğinden, emeğiyle geçinenler; 
köylüler, işçiler, memurlar, esnaf ve emek
liler ezilmiştir. 

Burada bir örnek vermek istiyorum. 
1989 yılı ekonomik programında belirtil
diği üzere, 1983 yılında bir işçinin gün
lük net ücreti 1 183 lira iken, 1988 yılında 
6 048 lira olmuştur. Yani, 1983-1988 arası 
ücret artışı yaklaşık 5 kat olmuştur. Aynı 
dönemde, ekmek fiyatı 6 kat, peynir fiya
tı 12 kat, zeytin fiyatı 14 kat, et fiyatı 9 kat, 
yumurta fiyatı 8 kat, pirinç 9 kat, çiçek ya
ğı 14 kat, margarin 9 kat, tüpgaz 6 kat art
mıştır. Bu artışlar karşısında, dört nüfus
lu bir aileyi geçindirebilmek mecburiye
tinde olan bir işçinin ayda 362 saat çalış
ması gereklidir. Oysa, işçi, günde 12 saat 
çalışsa ayda 240 saatlik ücret alabilir. Bu 
durumda, ücret, mutfak giderlerini kar
şılamaktan uzak kalmaktadır. 

Sayın Başkan, yetkililer, büyüme ve 
enflasyon arasında bir bağlantı olduğunu, 
büyüme hızı yükselince enflasyonun da 
artacağını, büyüme kısıldığı zaman işsiz
liğin ortaya çıkacağını; bunların, bu şekil
de birbiriyle ilgili, sanki fasit bir daire gi
bi olduğunu göstermek istemektedirler. 
Ama, Türkiye, 1923-1938 yılları arasında 
sıfır enflasyonla kalkınmıştır. Türkiye, 
1960'h yıllarda, yüzde 7 büyüme ile ve tek 
rakamlı enflasyonlu bir hayat sürmüştür. 
Daha sonra da bunu doğrulayacak olan 
yıllar vardır. 

Bugün durum nedir? Bugün, Kasım 
sonu itibariyle enflasyon hızı yüzde 87,5'e 
yükselmiştir. Ekim ayının ortasından iti
baren uygulanmaya başlayan yüzde 85'lik 
faiz de, bu orandaki bir enflasyonun res
men tescilidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ağabey ve kardeş Sayın Özallar'ın enflas
yonla ilgili olarak, 1983 yılından beri bu
rada söyledikleri hiçbir söz gerçekleşme
miştir. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz bili
yoruz ki, Sayın Turgut Özal, ekonominin 
yönetimine 1983 yılında değil, 1980 yılın
da geçmiştir. Yani Sayın Özal, dokuz yıl
dır ekonominin başındadır. Başbakanlık 
Müsteşarı, Başbakan Yardımcısı, kısa bir 
istifa döneminden sonra da Başbakan ola
rak ekonomiyi yönetmektedir. 

Bu dokuz yılda, çevremize ve dünya
mızdaki duruma kısaca bir göz atmak is
tiyorum. Bu dokuz yılda dünya, ekonomik 
bakımdan en mutlu, en rahat ve en ferah 
dönemlerinden birini yaşıyor. Ekonomi 
rayına oturmuş, büyük fiyat artışları yok, 
büyük bunalımlar yaşanmıyor, işsizlik 
azalmış, on yıl öncesinin petrol şokları, 
ekonomileri allak bullak eden krizler ge
ride kalmış; yeni bir istikrar dönemi baş
lamış, Avrupa ülkelerinin enflasyon oran
ları yüzde 5'lere düşmüş, cebinde parası, 
Avrupa'nın her ülkesinden insanlar ülke
mize geliyor, burada para harcıyor. Dün
ya bu noktada... Dünyanın bu noktada ol
masını gerektiren şartlar var çünkü. Ül
kemiz ise, kendi içinde bir barış dönemi 
yaşıyor. Savaş yok, darp yok, iç kargaşa 
yok. Bir barış döneminin içinden geçiyor. 

Dünya bu durumda iken, niçin ülke
mizin işçisi, köylüsü, memuru, emeklisi, 
esnafı 1988 yılının sonuna geldiğimiz şu 
günlerde bile, harp yıllarında dahi görül
meyen büyük oranda zamlar altında inim 
inim inletiliyor? 

Değerli milletvekilleri, bunun sebe
bi, yani yüksek enflasyonun sebebi, Özal 
Hükümetinin uyguladığı ekonomik poli
tikalardır. Kalkınma, sağlam kaynaklara 
dayandırılmamaktadır. Maliyet, enflasyo
nu körüklemekte, Türk Lirasının değeri 
her gün düşürülerek uygulanan yüksek 
döviz kuru, KİT'lerin mal ve hizmetleri
ne yapılan zamlar, kamu finansmanı açık
ları, iç ve dıştan aşırı borçlanma ve bun
lar için emisyon, enflasyonun temel ne
denlerini oluşturmaktadır. 
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Enflasyonda yüzde 10'un altında he
deflerle ortaya çıkan Sayın Başbakan, bu
gün enflasyona yenik düşmüştür. Hükü
met, "Enflasyon arttı; ama buna karşılık 
yollar yapıldı, elektrik santralları yapıldı, 
köylere telefon gitti" edebiyatı ile halkı ve 
daha doğrusu kendisini aldatma taktiğin
den vazgeçmelidir ve enflasyonu önleye
cek politikalara ivedilikle dönmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Göngör, süreniz 
doldu, lütfen toparlayınız efendim. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tütün ihracatçısı, üreticinin tütününe, Te-
kel'deh daha yüksek fiyatı, kendi kârların
dan fedakârlık yaparak vermez. İhracatı 
Geliştirme İstikrar Fonundan izin alıp, 
prim alabilirse verir. Bu nedenle, müsaa
de ederseniz burada biraz da tütünden 
bahsetmek istiyorum. 

1988 ürünü tütünün fiyatı, Tekelce, 
1 Aralık günü açıklanmıştır. Açıklanan fi
yatlardaki geçen yıla göre artış, 1988 yılı 
enflasyon oranının çok altında kalmıştır. 
Tekel, açıkladığı 7 500 liralık fiyatla da tü
tün almayıp, fiyatı 2 000 ila 5 000 lira ara
sında tutunca, üretici, tütün tüccanna yö
nelmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Tütün tüccan, piyasanın açıldığı ilk 
iki gün tütün alımı yapmayıp, beklemeyi 
tercih etmiş ve bu arada, İzmir'de bulu
nan bakanlarla temas imkânı aramış ve 
bulmuştur. Bu temastan sonra, gece yarı
sından itibaren alımlara başlamıştır; ama 
bu temasın sonucunda tütün ihracatına 
prim verilip, verilmediği kamuoyuna açık
lanmamıştır. Tütün tüccan, bu temas üze
rine hızla başladığı alımlar sırasında, tü
tün üreticisine, Tekel'in fiyatlarının, genel
likle yüzde 10 civannda fazla fiyat vere
rek tütün almıştır. Tekelin kendisine sahip 
çıkmadığını gören üretici, bu yüzde 10'luk 
fazla fiyatı veren tütün tüccarına "Allah 

razı olsun" demektedir. 

Değerli milletvekilleri, tütün üretici
si, Türk köylüsü "Devlete, millete Allah 
zeval vermesin'' der, her zaman bunu söy
ler; ama, ilk kez Anavatan İktidarı döne
minde devletten aldığı primle kendisine 
yüzde 10 civarında fazla fiyatı veren tü
tün tüccarına "Allah razı olsun" demek
tedir. Bu da, son dönemdeki Sayın Özal'ın 
devleti "Baba" olmaktan çıkarma politi
kasının bir sonucudur. 

Bizim, şimdi burada Hükümetten 
öğrenmek istediğimiz olay şudur : Tütün 
üreticisi, tüccara prim verilip verilmedi
ğini bilmek istemektedir. Yörede, bir kilo 
tütün ihracatına 1 doların üzerinde prim 
verildiği söylentileri vardır. Bu, geçen se
ne (A) grat için 63 cent, (B) grat için 45 
cent dolayındaydı. Şayet tütün tüccarına 
1 doların üzerinde prim verildiyse, bu, 
üreticiye destek değildir, tüccara destek
tir; çünkü, üretici bundan yararlanmamış
tır. Hükümetten, bu primi burada açık
lamasını istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir de, tütün 
üreticisine, ürününün karşılığı ödemele
rin ne zaman yapılacağını Hükümetin bu
radan açıklamasını rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugünkü konuşmamda ben de hayali ih
racat olayına değinecektim; ancak, Sayın 
Bakan, öğleden önce, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi görüşülür
ken yaptığı konuşmada, hayalî ihracat ko
nusunda birkaç gün içinde ayrıntılı ve çok 
önemli açıklamalar yapacaklarını söyle
yince, bu konuya değinmekten vazgeçtim. 
Sadece bir hususa kısaca değineceğim. O 
da şudur : Hayalî ihracat olayları ortaya 
çıkmaya ve basında yer almaya başladığı 
günlerde Sayın Başbakan, "Bunların hep
si palavradır, sol amigoların marifetle
ridir" şeklinde bir beyanatta bulun
muştur. 
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Şimdi Hükümet, hayalî ihracat konu
sunda önemli görüp açıklama yapma nok
tasına geldiğine göre, Sayın Başbakanın o 
beyanatıyla kastettiği değerli basın men
suplarına haksızlık yaptığını kabul etmiş 
olmuyor mudur? (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu duruma ge
lindiğine göre, Sayın Başbakan, o beyanatı 
vermekle kırdığı basın mensuplarından 
özür dilemekte midir, dilememekte midir? 
Bunu öğrenmek istiyoruz. 

Yüce meclise saygılarımı sunuyorum. 
(SHP sıralarman alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güngör. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın levfik Ertüzün; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1989 
malî yılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
bütçesi, bu, yıl, yaklaşık 11,5 trilyonluk bir 
bütçe; ancak, adının "Müsteşarlık" olma
sından dolayı bu 11,5 trilyonluk bütçeyi, 
Çevre Genel Müdürlüğüne tanınan za
man kadar bir zaman dilimi içinde sizle
re arz etmek durumundayız. 

İşte bu durum, Anavatan Partisi İk
tidarının devlet yönetiminde yaptığını ileri 
sürdüğü idarî reformun çok hazin bir so
nucudur. Geçen yıl da ifade etmiştik; Ha- ' 
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi 
üzerindeki müzakereler, en azından, par
tilere birer saat süre verilerek yapılmalı
dır, Yoksa, yarım saat içinde, müsteşarlı
ğın bütün faaliyetlerini burada sizlere arz 
etmek mümkün değildir. O itibarla, ben 

de bir kısım faaliyetleri bu müzakerenin 
dışında tutacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; önce 
Komisyon raporlarında yapılmış olan bazı 
maddî hataları düzeltme ihtiyacını duyu
yorum. Bir doğru-yanlış cetveli de veril
mediğine göre, bu hataların arşivlerde 
böylece kalması, herhalde Yüce Meclis 
açısından pek doğru bir durum değildir. 

Bakınız, Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun 6 ncı sayfasında, "Dış borçla
rın, gayri safi millî hâsılaya oranı 1983' te 
yüzde 5 iken; 1987'de yüzde 8,6, 1988 ey
lül başı itibariyle de yüzde 10,7 olmuştur" 
ifadesi var. Herhalde bunun "Yıllık dış 
borç ödemelerinin" şeklinde olması 
gerekir. 

Yine raporun 7 nci sayfasında, 
"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
kaynaklarına göre, 1988 sabit sermaye ya
tırımları yüzde 8'lik bir büyüme göster
mektedir. Kamunun büyüme hızı yüzde 
4,8 özel kesimin ise yüzde 11,8 olmuştur" 
ifadesi yer alıyor. Bu, 1988 programında
ki hedef. 1989 malî yılı bütçe raporu ol
duğuna göre ve 1989 programı da önü
müzde hazır olduğuna göre, herhalde bu
raya 1988 yılına ait gerçekleşme tahmin
lerini dere etmek gerekiyordu. 

Değerli üyeler, bakınız, 1989 progra
mının 3 üncü sayfasında deniyor ki... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Hangi rapor? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Komisyonun hazırladığı rapor efendim; şu 
yeşil kaplı kitabın başında var. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Kabahat Komisyon Başkanlık Divanının, 
üyelerin değil. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
1989 programının 3 üncü sayfasında, 
"Özel sektör sabit sermaye yatırımların-
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daki reel artış eğilimi 1988 yılında da sür
müş, kamu kesimi sabit sermaye yatırım
ları reel olarak gerilemeye devam etmiş
tir. 1987 yılında sabit fiyatlarla yüzde 3,6 
gerileyen kamu kesimi sabit sermaye ya
tırımlarının, 1988 yılında yüzde 8 azala
cağı tahmin edilmektedir'' ifadesi yer alı
yor. Halbuki Komisyon raporunda, 
"artmıştır" deniyor. Kamu sektörünün 
sabit sermaye yatırımları reel olarak azal
mıştır, ama özel sektörün yatırımlarında
ki artıştan dolayı toplam sabit sermaye ya
tırımları yüzde 3,7 oranında artmıştır ki; 
bu da, 1987'deki yüzde 5,5'lik artışın yi
ne gerisindedir. 

Tabiî, Türkiye'de sabit sermaye ya
tırımları 1988 yılında yüzde 3,7 artmış, 
ama büyüme yüzde 7 olmuş. Bu nasıl ol
muş? Bu, ancak şöyle mümkün olabilir : 
Yapılan yatırımlar fevkalade verimlidir, 
yani yapılan yatırımların sermaye hâsıla 
katsayısı düşüktür; o takdirde böyle bir so
nuca varabilirsiniz. O itibarla, planın 
makro çatısı tutarsız olduğu gibi, hemen 
hemen bütün hedeflerde çok ciddî sapma
lar vardır. 

Bir başka maddî hataya daha değin
mek istiyorum : Yine bu Komisyon rapo
runun 21 inci sayfasında, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bütçesi 1 trilyon 335 
milyar 595 milyon olarak görünüyor, hal
buki 11 trilyon; yani oradaki, öndeki 1 
düşmüş. 

Değerli üyeler, bunun yanında, Sa
yın Maliye Bakanının, Bütçe Kanun Ta
sarısını Genel Kurula sunuş konuşması
nın 21 inci sayfasında deniyor ki : "Top
lam dış borcun ihracata oranı 1978 yılın
da yüzde 6 iken, 1983 yılında 3,2; 1986 yı
lında 4,2; 1987 yılında yüzde 3,8 
olmuştur" Bunlar, yüzde olmayacak, kat 
olacak. Yani dış borcun ihracata oranı 6 
kat iken, 3,8 kat olmuştur; bu da önemli 
bir hatadır. Tabii doğrusu da böyle değil

dir. 1983 yılında 3,2 kat iken, 1987 yılın
da 4,5 kat olmuştur. Yani oran bozulmuş
tur. 45 milyar dolar dış borç, 10 milyar do
lar ihracat, 4,5 kattır. Biraz sonra bu ko
nuya yeniden döneceğim. 

Bu bütçe raporunda enflasyondan 
söz edilmiyor. O da dikkat çeken bir hu
sustur. Bir başka hususa daha dikkat çe
kip konuya girmek istiyorum : 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türki
ye'de akaryakıt kıtlığı yaşanmıştır. Akar
yakıtta karne dönemi yaşanmıştır; ama o 
dönemde Avrupada da benzeri uygulama
lara gidilmiştir. Avrupada, 1973 şokundan 
sonra 1973 sonbaharında, 1974 kışında pa
zar günleri özel otomobillerin trafiğe çı
karılması yasaklanmıştır. Ahali atlarla gez
miştir. Avrupanın başşehirlerinde atlarla 
dolaşılmıştır. Trafiğe bir gün tek numaralı 
plakalar çıkmıştır, ertesi gün çift numaralı 
plakalar çıkmıştır. Yani, Türkiye'deki bu 
uygulamalar, sadece Türkiye'de yapılmış 
değildir. Meseleleri çarpıtmadan anlat
mak, değerlendirmek ve yorumlamak zo
rundayız. Buraya çıkan arkadaşların, bu 
kürsüyü kullanan arkadaşların, bu nokta
lara özen göstermeleri gerekir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Bütçesine gelince : 11,5 trilyonluk bir bütçe 
ayrıca müsteşarlığa bağlı 3 trilyona yakın 
da fon var; yani 14-15 trilyon. Bunun bütçe 
içindeki payı yüzde 35. Müsteşarlığın 
transfer harcamaları içindeki payı yüzde 
70 civarında. Transfer harcamalarının 
bütçeye oranı yüzde 50. İç ve dış borç fa
iz ödemelerinin, bütçe harcamalarına ora
nı yüzde 30'lara yaklaşıyor. Bu oran 
1986'da yüzde 16 idi. İç ve dış borç faiz 
ödemelerinin transfer harcamalarına ora
nı yüzde 60'lara yaklaşıyor. İç ve dış borç 
faiz ödemelerinin, müsteşarlık bütçesine 
oranı yüzde 80'i aşmış. 

Değerli üyeler, 1987 yılı konsolide 
bütçe büyüklüğü yaklaşık 12 trilyon. 
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1988'de transfer harcamaları 10 trilyonu 
aşmış; yani bir yıl sonra transfer harca
maları, konsolide bütçe kadar olmuş. 1989 
da ise iç ve dış borç faiz ödemeleri, iki yıl 
önceki konsolide bütçe büyüklüğü kadar 
neredeyse. 

Bu rakamları şunun için söyledim : 
Bu rakamlar gösteriyor ki, bu bütçe, bir 
borç ödeme bütçesidir ve faiz ödeme büt
çesidir. Bunun yükü de büyük ölçüde, iş
te bütçesini konuştuğumuz Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının üzerindedir. 

Konuya borç ve faizden girince, çok 
kısa olarak Türkiye'nin dış borç durumu
nu vermek istiyorum. Çünkü, bu konu hâ
lâ tartışılıyor; çünkü Hükümet iddia edi
yor ki, Türkiye, dış borçlan itibariyle iyi 
bir performans gösteriyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuş
mamı çok fazla uzatmayacağım, sadece 
birkaç önemli gösterge vermek istiyorum. 

Toplam dış borcun millî gelire ora
nı, 1980'de yüzde 26 iken, 1988'de yüzde 
70'in üzerine çıkmış. Dış borç taksitleri
nin millî gelire oranı, 1980'de yüzde 2, 
1983'te yüzde 3 iken, 1988'de yüzde 10'u 
aşmış. Kısa vadeli borcun toplam borca 
oranı, 1980'de yüzde 11, 1983'te yüzde 
16,5 iken, 1988 de yüzde 25'e gelmiş. Eğer 
döviz tevdiat hesaplarını buna dahil eder
seniz, Dresdner hesaplarını dahil ederse
niz, yüzde 40'lara yaklaşıyor. 

Kişi başına borç -fevkalade önemli-
1980'de 350 dolar iken, 1983'te 375 dolar, 
1988'de de 870 dolara gelmiş. 

Şimdi düşünebilirsiniz ki, evet, kişi 
başına borç bir ölçüdür; gelirle orantılı
dır, eğer gelir artmışsa çok önemli bir şey 
ifade etmez; ama Türkiye'nin kişi başına 
geliri bu dönem içinde hemen hemen de
ğişmemiş, 1 200 dolar civarında kalmış. 
Demek ki, 1 200 dolarlık kişi başına gelir, 
1980'de 350 dolar öderken, bugün 870 do
lar ödemek zorundadır. 

o 

Bunu, satın alma gücü paritesiyle 
izah etmeye kalkmak acaba mümkün mü
dür? Eğer bunu satın alma gücü parite
siyle izah edersek, Türkiye'de satın alma 
gücüne göre kişi başına gelir 4 bin dolar
dır ve dolayısıyla Türkiye'de 220 milyar 
dolarlık bir gelir çıkar. Böyle bir gelir var 
mı ortada? Yok. Demek ki, satın alma gü
cü ölçüsüne göre, geliriniz ne olursa olsun, 
siz bu dış borcu ülkede fiilen üretilen ge
lirden ödeyeceksiniz. 

"Borç servisi" dediğimiz oran, yani 
borç ödemelerinin ihracata oranı... İhra
cat gelirimizin 1980'de takriben yüzde 
33'ü borç ödemelerine giderken, 1983'te 
yüzde 40'ı giderken, 1988'de yüzde 60'ı 
gidiyor. 

"Bütün döviz gelirlerimizin ne kada
rı borç servisine gidiyor" diye baktığımız 
zaman; 1980'de yüzde 20'si giderken, 
1983'te yüzde 26'sı giderken, 1988'de yüz
de 35'ten fazlası borç ödemelerine; ana
para ve faiz ödemelerine gidiyor. 

Demek ki, neresinden bakarsanız ba
kın, hangi ölçüyü alırsanız alın, Türkiye, 
çok ciddî bir borç yükü altına girmiştir. 

Toplam borç. konusunda da size bir 
rakam arz edeyim; çünkü 37 milyar do
lar vesaire lafları ediliyor. Bir kere Dresd
ner hesabı ne kadar?.. 31.12.1987 tarihi iti
bariyle 3 milyar 651 milyon doları orta va
deli, 1 milyar 966 milyon doları kısa va
deli olmak üzere, 5 milyar 617 milyon do
lar Dresdner hesabı var. Bir de özel sek
tör kısa vadeli döviz tevdiat hesabı var, o 
da 1 milyar 701 milyon dolar. Bu da aynı 
çerçevede mütalaa edilebilir. Demek ki, 7 
milyar 318 milyon dolar Dresdner hesabı 
toplamı. 

Türkiye adresli döviz tevdiat hesap
ları ne kadar olmuş?.. 30 Ekim 1988 ta
rihli Merkez Bankası bültenine göre, 6 
milyar 030 milyon dolar. Yani, içeride ve 
dışarıdaki döviz tevdiat hesaplarını topla-
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dığmız zaman, 13-14 milyar dolara 
ulaşıyor. 

Türkiye'nin dış borcu, kabul edelim 
ki, 37 milyar dolar; ama yıl sonu itibariy
le herhalde bu rakamın çok üzerinde ola
caktır. 

Şimdi, bir FMS meselesi var. Biliyor
sunuz F M S meselesi, askerî satış kredile
ri daha önce ikili andlaşma çerçevesindey-
di, Amerika'da bankerlere satıldı; eğer 
doğru biliyorsam yüzde 9,5 faiz üzerinden 
satıldı ve bunlar şimdi tabiî bu borç tab
losunun içine girecek. Biz iddia ediyorduk 
İçi, bunları içinde sayın... Hayır^ Hükümet 
saymıyordu, " O ayrı" diyordu; ama şim
di bunlar piyasaya satılınca, mecburi ola
rak borç tablosunun içine girmiştir; 3,5 
milyar dolar, onu da ilave ettiğiniz zaman 
40,5 milyar dolar. Türkiye adresli döviz 
tevdiat hesabı, diyelim ki 6 milyar dolar, 
en azından 46 milyar 500 milyon dolar ve 
Doğu bloku borçları buna dahil değil. 

Sayın Bakanın ne diyeceğini biliyo
ruz, alıştık artık; "Biz bu eski borçları 
ödüyoruz. Bakınız borçlanmızm yüzde şu 
kadarı bu tarihte alınmış, yüzde bu kadarı 
bu tarihlerde vesaire..." diyecekler her za
manki gibi. 

Sayın üyeler, borçlanma süreci denen 
bir hadise vardır. Borçlanma bir süreç me
selesidir. Bugün borçlanırsınız, anlaşma
ya imza koyarsınız; bunun üç yılı, beş yı
lı, yedi yılı ödemesiz devredir, ondan sonra 
ödemeler başlar; üç yıldır, beş yıldır, on 
yıldır ne ise; yapılan anlaşmaya göre. Ga
yet tabiî ki, bugün yapılan ödemeler, geç
miş yıllardaki borçlanmalara ait olacak
tır; bugünkü borçlar da, şartları çerçeve
sinde, ilerdeki tarihlerde ödenecektir. Ya
ni, bunu değişik şekilde izah etmek, fev
kalade anlamsızdır. 

Bu dış borç meselesinde, Hazineyi sı
kıştıran daha önemli mesele, en azından 

döviz kadar önemli bir mesele, bunların 
Türk Lirası karşılığıdır. Bakınız, 1985 yı
lından 1986 yılma devredilen devletin dış 
borcu 8 trilyon 860 milyar; 1986 yılından 
1987 yılına devredilen devletin dış borcu 
13 trilyon 450 milyar. Yani, bir yılda yüz
de 51 artmış Türk Lirası itibariyle. 1987 
yılından 1988 yılma devredilen devletin dış 
borcu 13 trilyon 450 milyar liradan 19 tril
yon 890 milyar liraya çıkmış ve yüzde 48 
artmıştır. Demek ki, her yıl, Türk Lirası 
itibariyle, devletin dış borcu -Toplam borç 
değil, devlet borcu- yüzde 50 artıyor. Aşa
ğı yukarı, Türk Lirası itibariyle, toplam 
borçlar da bu ölçüde artış gösteriyor. O iti
barla, enflasyonun temel sebeplerinden bir 
tanesi , -b i raz sonra o konuya da 
geleceğim- devalüasyonun, Türk Lirasının 
değer kaybının, dış borçların Türk Lirası 
maliyeti üzerinde yaptığı etkidir. 

İç borçlara gelince : Sizlere çok uzun 
uzadıya rakamlar vermeyeceğim, sadece 
tek bir mukayese yapmak istiyorum. 1983 
yılında devletin tahvil ve bono stoku 400 
milyar lira, 30.6.1988 yılı itibariyle 6 tril
yon lira. Yani, beş yılda, tahvil ve bono 
stoku onbeş kat artmış. İç borç stoku ise, 
toplam olarak 1983 yılında 1 trilyon 700 
milyar lira; Bakanın 15.10.1988 tarihi iti
bariyle verdiği bilgiye göre, 19 trilyon 890 
milyar lira. Yani, beş yılda on kat artmış. 
Yine Sayın Maliye Bakanının ifadesine 
göre, 1988 yılı sonunda iç borçlar 19 tril
yon lirada da kalmayacak, bu yılın sonun
da 26 trilyon liraya çıkacaktır. 

Borç meselesine daha fazla değinmek 
istemiyorum; ama, anlaşılan şu ki, içeri
de ve dışarıda Türkiye ciddî şekilde borç
lanmıştır ve bu borç yükü, ülkenin beş yıl
lık, on yıllık geleceğini ciddî olarak ipo
tek altına almıştır. Türk ekonomisi, önün
deki beş yılda, on yılda borç ödemeye ça
lışacaktır. Tabiî, bir de bu borcun çok kö
tü kullanıldığını söylemek gerekir, prodük-
tif olmayan altyapıda kullanılmıştır. 

11 — 
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Telekomünikasyon; telekomünikasyo
nun üretime etkisi ne kadardır?.. Köye gi
den telefonun üretim üzerindeki etkisini 
arkadaşlar bize burada söylesinler. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Çağ 
dışı kalmışsınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bu, çağ dışı kalmaksa, çağ dışı kalmaktır. 

Fon meselesine gelince : Bu sene, bu 
fon meselesi karmakarışık bir hale geldi; 
hemen onu söyleyeyim. Bu fonların yüz
de 30'unun bütçeye aktarılacağı söylendi 
geçen yıl ve geçici bütçede bu yetki alın
dı; fakat, bu sene böyle bir hüküm yok. 
Şu Bütçe Kanun Tasarısında deniyor ki 
"1989 yılında 14 trilyon küsur fon geliri 
sağlanacaktır.'' 

Bütçeye ne kadar aktarılacak, konso
lide bütçede ne kadar görüyorsunuz : -ki, 
diğer gelirlerle beraber gösteriliyor- 2 tril
yondan daha az; yani yüzde 14 ve bir açık
lama da yoktur; Sayın Maliye Bakanının 
da ne komisyondaki, ne de buradaki ko
nuşmalarında yoktur, "Yüzde 30'u 
aktarılacak" diye. Demek ki, bu yüzde 
30'dan -oranladığınız zaman- vazgeçilmiş
tir, bu sene yüzde 15, hatta yüzde 14 ola
caktır. Yine demek ki, bu Yüce Meclis, 
fonların ancak yüzde 14'ünü denetleyebi
lecektir, yüzde 86'sı yine denetim dışı ka
lacaktır. 

Enflasyonun bununla bağlantılı ola
rak bir önemli sebebi, hiç şüphe yok ki, 
kamu finansman açığıdır, kamu finans
man açığında hedefler hiçbir şekilde tut
tu rulamamakta ve giderek büyümektedir; 
millî hâsılaya oranı itibariyle yüzde 10'lara 
yakın kamu finansman açığı vardır. 

KİT'lerin, faktör gelirlerinin toplam 
kaynakları içindeki payı azalmaya devam 
etmekte, KİT borçlarının payı ise yüksel
meye devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, 
bu carî işlem açığı meselesine gelmek is

tiyorum. Baştan işaret ettiğim gibi, bütün 
konulara değinemeyeceğim, önemli gör
düklerimi arz etmek istiyorum. 

Şimdi bakınız, Sayın Başbakan Tur
gut Özal, 1981 yılındaki İkinci İktisat 
Kongresinde ne diyor : "Hemen burada 
şunu söyleyeyim, eğer 1980 yılı içerisinde 
ikinci büyük petrol fiyatı artışı olmasay
dı, bu söylediğim carî işlem açığı, 300-400 
milyon dolar carî işlem fazlası haline ge
lecekti." 

Bakınız, demek ki, eğer Türkiye 1980 
petrol şokuna muhatap olmasaydı -ki, bü
tün dünya tabiî- daha 1981'de, dış ticaret 
göstergelerinin trendlerine göre carî işlem 
fazlası vermesi lazım; Sayın Başbakan 
kendisi işaret etmiş. Bununla da kalma
mış, demiş ki; "Yani, 1979 fiyatları olsay
dı petrolde, biz, bugün carî işlem açığı ye
rine -dikkatinizi çekerim bunu 1981'de 
söylüyor, 1981 için söylüyor- carî işlem faz
lasına sahip olacaktık; ama öyle tahmin 
ediyorum ki, 1983 yılı sonunda Türkiye, 
carî işlem açığını sıfıra indirecek ve muh
temelen pozitife geçecektir.'' 1983 yılı için 
Sayın Başbakanın koyduğu bu hedef, hâ
lâ gerçekleşmedi, 1988'de küçüldü vesai
re; 1989'da ne olacağını da bilemiyoruz. 
Ayrıca, Türkiye'nin carî işlem açığı, han
gi sebeplerle küçülmüş buna bakmak la
zım; gerçekten mi küçülmüş, yoksa birta
kım şişirmeler yoluyla mı küçülmüş... 

Bakınız, ihracatta, yüzde 20 hayalî 
ihracat olduğunu resmî yetkililer defalar
ca ifade ettiler. Alın işte, ihracatta en azın
dan 2 milyar dolar şişirme, turizmdeki şi
şirme de 1 milyar dolar; etti mi 3 milyar 
dolar?.. Demek ki, Türkiye'nin potansiyel 
carî açığı en azından 3 milyar dolar. 

Değerli milletvekilleri, dikkatinizi 
çekmek isterim, bakınız nasıl oluyor bu iş 
: Bir turist İspanya'da 250 dolar harcıyor; 
İspanya'ya girdi-çıktı turist, 250 dolar har
cadı. İtalya'da 180 dolar harcıyor, Yuna-
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nistan'da 257 dolar harcıyor, İsviçre'de, 
dünyanın en pahalı ülkesinde 365 dolar 
harcıyor, Kanada'da 243 dolar harcıyor, 
Fransa'da 263 dolar harcıyor, Yugoslav
ya'da 44 dolar harcıyor, Türkiye'de 000 
dolar harcıyor... Acaba nedenj Yani, Tür
kiye çok mu pahalı, Türkiye'de turist çok 
mu alışveriş yapıyor, yoksa burada adamı 
soyuyorlar mı, kandırıyorlar mı; ne yapı
yorlar? (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Çok 
para harcıyor. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Çok ucuz olduğu için, çok para harcıyor 
burada; doğru. 

Değerli milletvekilleri, 1980'den son
ra Türkiye, parasının değerini 25 kat dü
şürmüş; yani turistin alım gücü, en azın
dan 25 kat artmış Türk Lirası itibariyle. 
İşte, bu şişirme, yari yanya şişirilmiş; 1 
milyar dolar en azından. 

Ayrıca, potansiyel açık neden var; po
tansiyel açığın bir başka sebebi daha var : 
Türkiye, 1983-87 arasında parasının ya
bancı paralar karşısındaki değerini, enf
lasyondan daha fazla düşürmüş; hak etti
ğinden daha fazla düşürmüş; yani siz, bu 
yolla ihracatı renforc£ etmişsiniz, sitimu-
le" etmişsiniz. Ama bunun ekonomiye ma
liyeti var; işte bu, potansiyel açıktır. Pa
ranızın değerini gerçek değerinde tutun, 
bakalım ihracat ne olacak?.. O zaman ger
çek açığı göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, bu işler çok 
karıştı; ama karıştırdıkları ölçüde biz de 
bu işleri düzeltmeye gayret edeceğiz, bi
zim görevimiz budur. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Bununla bağlantılı bir konu olarak 
ihracat var. İhracat konusu üzerinde çok 
kısa olarak durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, 5 daki
kanız var efendim, toparlayınız lütfen. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Efendim, ama diğer üyelere müsamaha 
gösterdiniz. 

BAŞKAN — Ben onu göz önünde tu
tuyorum efendim. Bendeniz 5 dakika ev
vel sizi uyarıyorum, ondan sonra da size 
müsamahalı davranıyorum efendim. Ar
kadaşlarıma yaptığım aynı şeyi size de ya
pıyorum. 5 dakika önce ikaz ediyorum ki, 
toparlamanıza yardımcı olmak için; topar-
layamazsanız diye endişe ederim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendim, sağ olun. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, 
1988 yılında 9 aylık gerçekleşme nedir? ih
racat yüzde 18 artmış, ithalat yüzde 12 art
mış. Hemen >1988 programını açıp bakı
yoruz; 1988 yılı hedefi ihracatta yüzde 21 
artış öngörülmüş, ithalatta yüzde 14,5 ön
görülmüş. Yani, öngörülen hedefin geri
sinde kalmış 1988 yılı. Acaba, doların sa
tın alma gücündeki değişme ne olmuş bu 
arada?.. Bakınız, 1984 yılında bir dolar 
3,13 Alman Markıymış; bir dolar verdiği
niz zaman karşısında 3,13 Alman markı 
alıyorsunuz. Aralık 1987'de 1,87 mark alır 
hale gelmişsiniz, aralık 1988'de ise 1 do
lar 1,73 Alman Markına düşmüş. Yani, bir 
yıl içinde dolar, yaklaşık yüzde 7,5 değer 
kaybetmiş. Siz, ihracatı yüzde 18 artırmış
sınız 1988 yılında, bundan yüzde 7,5'u çı
kardığınızda, reel olarak sizin ihracat ar
tışınız gerçekte -aynı doların satın alma 
gücü itibariyle- yüzde 10'dur. Hedefiniz 
nedir?.. Yüzde 21. Hedefinizin yüzde 50 
gerisinde kalmışsınız. 

Hayalî ihracat meselesi üzerinde hiç 
durmak istemiyorum. O konuda bir araş
tırma önergemiz var, zannediyorum ocak 
ayı içinde gelecek, orada konuşuruz. 

Bankacılık müsteşarlığın konusudur. 
Bankacılıkta oligopolistik yapı giderek 
güçleniyor, bankaların aktif yapıları zayıf
lıyor ve bir husus var ki çok önemli; ka-
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mu bankalarının denetimi, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, maalesef yeterli bir biçim
de yapılmıyor. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda kamu bankalarının denetimi Yük
sek Denetleme Kurulu raporlarına dayalı 
olarak yapılmıyor. Yani, ezbere yapılıyor, 
afakî yapılıyor; Yüksek Denetleme Kuru
lunun raporları elde yok. İki seneden be
ri bu iş böyle oluyor; Yüce Meclisin dik
katini çekerim. 

Faiz politikası karmakarışık. 4 Şubat 
kararları bekleneni vermiş midir?., 4 Şu
bat kararlarının 2 amacı vardı; bir tanesi, 
bildiğiniz gibi, Türk lirasının değerini mu
hafaza etmek, ikincisi de enflasyonu kont
rol etmek. İkisi de gerçekleşmemiştir ve 
son faiz operasyonu, yine beklenen sonu
cu vermemiştir ve döviz kurları iki ay son
ra, yine aynı noktaya gelmiştir. Mevduat 
faizleri, 1987 ve 1988 yılında negatiftir. 

Enflasyon üzerinde çok fazla durmak 
istemiyorum; ama Hükümetin enflasyonu 
izahı hiçbir zaman tatminkâr değildir. 

.Hükümet; bazen, "Altyapı yatırım
ları yaptık; bazen, DÇM'leri ödedik; ba
zen, ihracat arttı, bu sebeple enflasyon 
yükseldi..." 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Ne zaman?.. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bunlar var; zabıtlara geçmiştir. 

"... Seçim oldu, referandum oldu, 
serbest kura geçtik, serbest faize geçtik, 
mevsim değişmeleri oldu, vesaire...' gibi 
ifadelerde bulundu. Sormak istiyorum : 
Acaba, Batı ülkelerinde seçim yapılmıyor 
mu? O ülkelerde serbest faiz, serbest kur, 
yok mu; o ülkelerde mevsim değişmeleri 
olmuyor mu?.. Bunlar, inandırıcı değildir. 
Son zamanlarda bunlara bir de transfor
masyon ithal edildi; bu konu üzerinde bi
raz durmak istiyorum. 

Değerli üyeler, bu arada, enflasyonun 
gerçek sebeplerini de satır başlarıyla söy
lemek istiyorum : 

,. 1. 
2. 
3. 

zamlar, 
4. 
5. 
6. 

mindeki 

Kamu finansman açıkları, 
Hızlı emisyon artışı, 
Sık ve yüksek oranda yapılan 

Faiz politikası, 
Türk Lirasının aşın değer kaybı, 
Ekonomi politikasının yöneti-
bilgisizlik. (DYP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın üyeler, transformasyon, şekil 

değiştirme, değişme demek. Aslında, de
ğişme, gelişmenin içinde'-mündemiç; ge
lişmenin içinde saklı- Değişme olmazsa, 
gelişmeden bahsedilemez. İşte, bu itibar
la, bütün kalkınma kitaplarında, bütün 
gelişine kitaplarında, gelişmeyle birlikte 
ekonomik ve sosyal değişmeden bahsedi
lir. Hatta, özellikle sosyal değişme, bu 
günkü sosyolojinin çok ciddî bir ilgi 
alanıdır. 

Türkiye'de bugüne kadar değişme 
yok muydu? Aslında, her kalkman ülke
de transformasyon var; ama Türkiye, asıl 
transformasyonu 1950-1978 arasında ya
şamıştır. (DYP sıralarından alkışlar);Size 
birkaç tane büyük pasaj söyleyeyim: Ta
rımda mekanizasyon; işte budur büyük 
transformasyon. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Beye
fendi çok bağırıyor Sayın Başkan. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Peki efendim, biraz düşürürüz, merak 
etmeyin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(DYP sıralarından gürültüler) Müdahale 
etmeyiniz efendim. Lütfen... Başkanlık di
vanı gereğini yapar efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Tarım, 1950 yılından sonra mekanize edil-

— 214 — 
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mistir. Bu ülkede 1950 yılı öncesinde kaç 
fabrika, kaç baca vardı, 1950'li, 1960'lı yıl
larda o baca sayıları nereye geldi?.. 

Şehirleşme; işte, asıl büyük transfor
masyon budfer. Türkiye, şehirleşmenin bü
yük sancılarını 1980 öncesinde yaşamıştır. 
O itibarla, transformasyon, bütün gelişen 
ülkelerde rastlanılan bir olgudur ve iste
nen bir sonuçtur; değişme olmazsa, geliş
meden zaten bahsedilemez. 

Sayın Başkan, sayın üyeler... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, diğer 
arkadaşlarıma yaptığım gibi, aynı şekilde 
hareket edeceğim; lütfen toparlamanızı ri
ca ediyorum. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz, onu daha ihtisarlı 
yaparsınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Değerli üyeler, asıl transformasyonu, bu 
arada Sayın Başbakanda görüyoruz. Sa
yın Başbakan, gerçekten son on yıl içinde 
çok ciddî bir transformasyon geçirmiştir. 
Size bunun üç örneğini vereceğim: 

1. Sanayileşme konusunda, 

2. Kalkınma - enflasyon ilişkisi ko
nusunda, 

3. Faiz konusunda. 

Bakınız, Sayın Başbakan nereden ne
reye gelmiş; hangi biçimden hangi şekle 
dönüşmüş? Aslında çok örnek var elde; 
ama, çok fazla örnek de vermeyeceğim, 
birkaç örnek yeter tabiî ki. 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Na
sıl toparlayacaksın? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlayacağım evelallah; hiç merak 
etmeyin. 

1978 yılının Mayıs ayında verdiği bir 
'• — 215 
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tebliğde, bakınız şunlan söylüyor: "Sana
yileşme stratejilerinin ve hedeflerinin tes
pitinde Türkiye'nin bu özel durumu 
önemle göz önüne alınmalı, bir an evvel 
ekonomik sınırlar içerisinde, kendimizin 
ihtiyacı olan sanayileşme temin edilmeli
dir. Yapıda değişiklik hedefi, sanayileşme
nin ağırlığının, ara mallar ve yatırım mal
larına doğru kaydırılmasıdır. Kanaatimiz
ce, Türkiye'de ağır sanayi tesisleri kurul
masında en kestirme yol, bir an evvel 
Türkiye kendi ithalatı için dış ödemeler 
dengesini temin etmeli, dışarıya bağımlı- • 
lığı asgariye indirmeli ve bunun sonucun
da ağır sanayi tesislerini daha rahatlıkla 
kurabilir hale gelmelidir." 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O 
zaman MSP'liydi. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sanayileşme konusundaki görüşü böyledir. 

Gelelim 6 Ekim 1987'de bir gazete
ciyle yaptığı mülakata; bakın ne diyor: 
"Ağır sanayiyi kurmamız gerekir diyorlar. 
Bunun temsilcisi bir zamanlar Erbakan'-
dı, şimdi de Süleyman Bey olmaya başla
dı. Bu fikir yanlıştır. Her şeyi yapmışsı
nız; satamazsanız bir yararı var mı? Ben, 
sanayi gelişmeyi tabiî seyrine bırakmak
tan yanayım. Bugün Türkiye, eskisinden 
çok daha ileri ölçüde sanayileşmiştir." Ya
ni, ağır sanayiden yana olan görüş, gel
miş sanayiyi tabiî seyrine bırakmaya... 

27 Ocak 1986'da -burada yerini de 
verebüiriz- Türk Dış Ticaret Derneğinde 
de bir konuşma yapmış, o konuşmada da 
şunu söylüyor Sayın Başbakan: "Vaktiy
le Türkiye'de, biraz da sosyalist tesirlerle, 
her mesele sanayi meselesi olarak görül
dü. Dikkat ederseniz 1980 öncesine; ko
taların tertip tarzı, sanayici kotaları, itha
latçı kotaları diye ayrılmıştır. Bu da yan
lış aslında. Ticaret sektörünü attık bir ta
rafa, 'Ticaret işe yaramaz' dedik; esas sa
nayidir. Bu, daha ziyade bir sol görüştür." 
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Yani, Sayın Başbakan o zaman ağır sana
yii savunurken, demek ki aynı zamanda 
sol görüşün de temsilciğini yapmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu ör
nekler, herhalde bizim bilmediğimiz, bi
zim anlamadığımız sanayileşme konusun
da, Sayın Başbakanın ne derece bilgili ol
duğunu göstermeye yeter. 

Kalkınma ve enflasyon arasındaki 
ilişkiye gelince: 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, diğer 
arkadaşlarıma verdiğim süreyi aşarsam, 
adil bir harekette bulunmuş olmam. 
Lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Hayır aşmaz; sözlerimin sonuna geldim. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Değerli üyeler, bakınız, 1983'te yayınlan
mış bir broşürde şu ifade var: Kalkınma 
enflasyon ilişkisi... Sayın Başbakanın gö
rüşleri: "Milletimizin artık enflasyonla, 
yani zam yaparak kalkınacağımızı iddia 
eden polikitacılara inanacağını sanmıyo
ruz." diyor. 

30 Kasım 1985 tarihli İcraatın İçin
den programında da şunu diyor: "Bir 
yandan enflasyon aşağıya inerken, kalkın
ma hızımız, grafikte gördüğünüz gibi, 
yükselme sürecine girmiştir." Yani, bura
da Sayın Başbakan şu görüşün temsilcisi
dir: Enflasyonla kalkınma ters ilişkilidir; 
enflasyon yükselirse kalkınma düşer, enf
lasyon düşerse kalkınma yükselir. Ama ge
lin, 1987 Aralık ayında bu kürsüde oku
duğu hükümet programında bakın ne di
yor: "Hızlı kalkınma, tabiatıyla hedefle
nenden daha yüksek enflasyon getirmiş
tir.' ' Hani, kalkınma olunca enflasyon dü
şüyordu?.. 

1983'te bunları teyit eden bir ifadesi 
daha vardır; -tabiî bu konuda örnekler 
fevkalade çoktur- "Enflasyonu düşürme
den kalkınabilen ülke yoktur'' da demiş
tir. Şimdi, Türkiye 1987'lerde, 1988'lerde 
yüzde 80'lik enflasyonla kalkındığını id
dia ediyor. Gelin, bunu izah edin. 

Değerli üyeler, faiz konusundaki 
transformasyona değinip, sözlerimi bitire
ceğim. Çok konu var tabiî... 

BAŞKAN —Sayın Ertüzün, daha ne 
kadar var efendim? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —Tüşükkür ederim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Yine, 1979 Nisanında Sayın Başbakan bir 
tebliğde, o zaman yeni görüşü savunuyor; 
"Yeni görüş" demiş adına. Diyor ki: "Ye
ni görüşte, bankaların çalışmasında ana 
prensip, kredilerin ekonomik kalkınma ve 
sosyal gelişmeyi hızlandıracak şekilde yurt 
sathında en verimli projelerden başlaya
rak, dengeli bir şekilde yayılmasıdır. Bu
nun için aşağıdaki esaslar uygulamaya ko
nulmalıdır..." bir dizi esas var, ben onları 
geçiyorum, sadece şu kısmı alıyorum: "... 
Faiz esasıyla çalışmak; ne kadar tedbir alı
nırsa alınsın, tasarrufları varlığı olan güçlü 
kuruluşlara yöneltmekte dinamik yeni ku
ruluşlar kredi darlıklarına uğramaktadır. 
Faizi esas alan kredi sisteminde, bankala
rın güçlü kuruluşlara yönelmesi tabiidir. 
Halbuki, -atlıyorum biraz- ekonomik ge
lişmede önemli husus, tasarrufların en ve
rimli projelerden başlayarak aşağıya doğ
ru yönlendirilmesidir. Bu bakımdan, ban
kaların faiz esası yanında, rant esasına da
yanan, bir başka ifadeyle, belli nispetler
de kâra ve zarara ortak olan yeni bir sis
teme de başlamaları ve zaman içinde sis
temin oturmasıyla paralel olarak, bu yeni 
sisteme geçilmesi teşvik edilmelidir." 
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Yani, Sayın Başbakan bu görüşüyle, 
"Zaman içinde faiz sistemi terkedilmeli, 
onun yerine, kâr, zarar ortaklığına daya
nan, rant sistemine dayanan bir nevi bir 
İslamf bankacılık sistemi getirilmelidir" 
diyor. Ama bakın, 1983'te bunun tam ter
sini savunuyor. Transformasyonu anlat
mak için bunları arz ediyorum: "Faizlere 
müdahale etmek ekonominin kan damar
larını sıkmak demektedir. Ekonomide kan 
dolanımı durduğu anda, o ekonomi yavaş
lar; kaynaklar, ekonomiye faydalı olmayan 
tarafa yönelir, üretken olmayan sahalara 
gider. Bu bakımdan, eğer biz, batılılaşmak 
istiyorsak, Batı Avrupa'yı kendimize ör
nek alıyorsak, onların uyguladığı ekono
mik modeli eksiksiz uygulamalıyız. Bu 
modelin de en bellibaşlı direği, serbest faiz 
politikasıdır. Serbest faiz politikası, enflas
yonun otomatik kontrol aracıdır, tırmanan 
enflasyonu otomatik olarak aşağıya çeker." 
Birincisine tamamen ters, zıt bir görüş. 

Faiz politikasıyla, serbest faizle ilgili 
enteresan bir görüşü de; yine, 1983 yılın
da, çok kısa şöyle: "Bundan dolayı, ser
best faiz politikası, kominizmin söylediği; 
üretim araçlarının üreticilerin eline geç
mesi olayını otomatik olarak yapmakta
dır." diyor. Yani, Sayın Başbakan, bura
da en azından teorik olarak Marksist çiz
gi içinde de bir görüş serdetmektedir. 

Şimdi, gelin yarın, bu müthiş trans
formasyona ne diyebilirsiniz? Bu müthiş 
transformasyon, olsa olsa, bir deformas-
yondur (DYP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bağla
yınız lütfen. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız 
efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Türk ekonomisi de, maalesef ve maalesef 

bu dönemde çok ciddî bir deformasyona 
uğramıştır. 

Geçen yıl da bu kürsüden sizlere söy
lemiştim. Bir ülkede ki enflasyon vardır, 
bir ülkede ki devalüasyon vardır; enflas
yonla devalüasyonun çarpımı depresyon
dur ve işte bugün ülke, ciddî bir ekono
mik çöküşün, çöküntünün içine girmiştir. 

Değerli üyeler, vaktim olmadığı için, 
sizlere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının diğer konularını arz edemiyorum; 
bu bakımdan özür diliyorum. Bütçenin, 
ülkemize hayırlı olmasını dilerken, sade
ce bir hususa dikkatinizi çekmek isterim; 
bizim konuşmamızı acaba TRT niçin al
mamıştır? 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Haber değeri yok (!) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
TRT'nin bu görev ihmalleri, artık ciddî 
boyutlara ulaşmıştır. Herhalde bu tutumu 
karşısında... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Haber nite
liği yok. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Efendim?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Haber nite
liği yok. (DYP sıralarından gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bunun haber niteliği yoktur tabiî, yoktur, 
ama... (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Utanmadan söylüyorsun; 11.5 milyar lira
lık bütçesi var. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Değerli Bakanın bu sözü de zabıtlara geç
miştir. 

Efendim, bütçenin hayırlı, uğurlu ol
masını diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ertüzün. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, sayın konuşmacının 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna dö
nük bir sözü oldu; bir açıklama yapma 
mecburiyetimiz var. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyu
run Sayın Akkaya. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz evvel Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı bütçesi üzerinde konuşma yapan 
konuşmacı Sayın Ertüzün Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporuna dönük eleştiride 
bulundu; buna cevap vermek için söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın Ertüzün, zannediyorum ki, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu nasıl 
düzenlenir; içtüzük hükmü nedir, Anaya
sanın hükmü nedir; bunları bilmiyor her
halde. (ANAP sıralarından "Bilmez 
bilmez" sesleri) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sen 
bilmiyorsun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Devam
la) — Çünkü, Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporu, konuşmaların tutanaktan çıkarıl
mış bir özetidir ve çok açık biçimde rapor
da yer alıyor ki, ilk beş sayfa Plan ve Büt
çe Komisyonunun takdimi şeklindedir. Al
tıncı sayfa şöyle der: "Şimdi, eleştirilere 
yer veriyoruz." Yani, "Muhalefet sözcü
lerinin konuşmalarına yer veriyoruz" der 
ve burada da sırayla, muhalefet sözcüle
rinin konuşmalarına ve sonra hükümetin 
cevabına yer verir. Rapor, bundan ibaret
tir. Anayasanın 162 nci maddesi çok açık
tır. Bu maddeye göre, Bakanlar Kurulu, 

genel ve katma bütçe tasarılarıyla, millî 
bütçe tahmin raporunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı bu sunuşu Ko
misyon Başkanlığımıza iletir. Komisyon 
Başkanlığı da, kendine sunulan bu tasarı 
ve raporları görüşür. 

Bütçe görüşmelerinde bu konu gün
deme geldiğinde kendilerine gerekli açık
lamalar da yapılmıştır. Yani, ismi öğren
mek isterse, tutanaklarda vardır; konuş
mayı yapan kim ise, onun adı tutanakla
ra geçmiştir, çünkü, İçtüzüğün 34 üncü 
maddesi açıktır. Orada der ki; "Komis
yon kâtibi tutanak özetini düzenler ve ha
zır bulunan üyelerin itirazı varsa, bu özete 
itirazını yazılı olarak bildirir.'' Fakat, biz 
Plan ve Bütçe Komisyonu olarak, yine 34 
üncü maddenin son fıkrası gereğince al
mış olduğumuz bir karar üzerine, tuta
nakları tamamen, bütün konuşmaları ge
çecek şekilde hazırlanmış durumdayız ve 
tutanaklar muhafaza da edilmektedir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kü
tüphanede var efendim... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Devam
la) — Bir tutanak özetinden alıntılar ya
parak, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan
lığı Raporunu eleştirme yoluna gidişini, 
Sayın Ertüzün'ün, gerek bilgi birikimine, 
gerekse tecrübesine uygun görmedim; 
ama tabiatıyla, iki yıldan beri Komisyo
numuzda komisyon üyesi sıfatıyla çalıştı
ğı halde, zannederim, Komisyonumuzun 
çalışmalarıyla ilgili İçtüzük ve Anayasa 
hükümlerine eğilmemişler. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, DYP sıralarından 
gürültüler) 

ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) 
— Hata nedir, hata varsa onu söyle? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Devam
la) — İkinci bir hususa geçiyorum. 
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Yine aynı şekilde kendileri, kamu 
bankalarının denetimine dönük bir eleş
tiriyi komisyonumuza dönük olarak gün
deme getirdiler. Çok açıktır kamu banka
larının denetimi. 3346 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinde açık olarak der ki; "Ka
mu bankaları millî bütçenin görüşülmesi 
sırasında ve millî bütçenin görüşülmesin
deki esaslara göre denetime tabi tutulur." 
Kanun budur. 

Millî bütçenin görüşülmesi, raportör 
raporları üzerinden yapılır. Plan ve Büt
çe Komisyonu Başkanlığına gelen rapor ve 
dosya ne ise komisyon, ancak bu rapor ve 
dosya üzerinde görüşme yapar. Yoksa, 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunu bul
durarak onun üzerinden denetleme yap
tırma diye bir olay bahis konusu değildir. 
Kanun çok açıktır; tekrar okumalarını is
tiyorum; bu bir. 

İki, Yüksek Denetleme Kurulu ra
porları Başbakanlığa verilir. Başbakanlık 
kanalıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına, oradan da, Başkanlığın ha
valesiyle komisyonumuza gelirse, biz de 
tabiatıyla bu raporları üyelerimize dağı
tırız; fakat böyle bir gereğe kanun lüzum 
görmemiştir. Bunun nedeni de şudur: Ka
mu bankalarının denetimi, Bankalar Ka
nununun 61 inci, 62 nci, 63 üncü ve 64 
üncü maddelerinde belirtilmiştir, diğer 
yandan, bankalar, kendi iç denetimleriy
le, teftiş kurulları kanalıyla denetime tabi 
tutulur. Yine aynı kamu bankaları, ilgili 
bakanlık teftiş kurullarının denetimine ta
bidir. Yine aynı bankalar, Başbakanlık De
netleme Kurulunun denetimine tabidir. 
Yine aynı bankalar Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetimine zaten 
tabidir; bu denetim Başbakanlığa bildiri
lir ve Devlet Denetleme Kurulu da, Ban
kalar üzerinde gerekli denetimi yapar. 

Bu konunun, bu Şekilde bilinmesin
de gerek gördük komisyon olarak. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın 
Akkaya. 

Aleyhte, Mahmut Almak?.. Ydc 

Başka Söz isteyen var mı? Yok. 

Hükümet söz istiyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Bal
kan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bütçesi üzerinde 
partiler adına yapılan konuşmalardan son
ra, bunlara kısmen cevap vermek, kısmen 
Hükümet görüşünü belirtmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Bu sabah, Devlet Planlama Teşkilatı 
Bütçesinde de, aşağı yukarı genel konu
lara değinildi. Bu genel konular, ekono
minin durumuyla ilgili, kalkınma huıyla 
ilgili konular; dış ticaret dengesi, ödeme
ler dengesi açıkları, sanayileşme mesele
leri, enflasyon gibi genel konular idi. Bu 
arada... (SHP ve DYP sıralarından "TRT 
geldi" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bunun haber değeri var mı? Önce, bu 
Parlamentoyu koruyun. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, müdahale edin; bolye 
şey olur mu. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
(SHP ve DYP sıralarından "TRT'yi dı
şarı çıkarın" sesleri, gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Burada her milletvekili eşittir; böyle şey 
olmaz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
TRT* yi dışarı çıkarın, bir daha da gelme
sin. TRT go home. 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — TRT 
difarı!.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, bu konuda yetki sizin. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Eşitliği koruyalım. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sabahki ko
nuşmamda TRT yoktu, herhalde akşam 
üzerleri geliyorlar. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, değerli ar
kadaşlarım... Bir dakika, Sayın Bakan... 

Değerli arkadaşlarım, TRT'de görev 
yapan bu arkadaşımızın ve TRT Genel 
Müdürlüğünün tutum ve davranışlarıyla 
ilgili, bugüne kadar birçok arkadaşlarımız, 
burada denetim görevlerini ifa ettiler. Bu
gün bütçe müzakerelerini yapıyoruz. Bu
radaki, bugünkü TRT'nin tutum ve dav
ranışlarıyla ilgili Başkanlık Divanımızın 
da bir izlenimi vardır ve bu izlenimini ne
reye ve nasıl götüreceğini de bilmektedir. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Olmaz, olmaz Sayın Başkan. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen mü
saade buyurun efendim. 

Müsaade ediniz... 
... İzlenimi vardır ve bu izleniminin 

gereğini Başkanlık Divanımız yapacaktır. 
Lütfen buyurun, oturun ve bütçe müza
kereleri devam etsin. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Divan o işi yapıncaya kadar dışarı çıksın 
efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Hep müsaadeyle oluyor bunlar. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, hu

kuk devleti içinde, her şey hukuk kuralla
rı içinde halledilir. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; (Gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, yanlış oluyor, yanlış. 

BAŞKAN —» Ben görevimi yapaca
ğım efendim. 

Buyurun efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Nasıl görevini yapacaksın? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Biz Meclisi terk ediyoruz Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, yine 
bahsettiğim gibi, bu genel konular da ko
nuşuldu. Bu genel konular, zaten yalnız 
bugün değil, bütçenin açılışında da konu
şulan konulardır. Ben sözlerimi, birçok ko
nularda aslında tekrar etmek istemiyo
rum; dolayısıyla, görüşlerimi bazı konu
lara teksif ederek anlatmaya çalışacağım. 
(Muhalefet sıralarından gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sizin düşünce anlayışınız bu işte. (SHP 
ve DYP milletvekilleri Genel Kurulu terk 
ettiler) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Birincisi; 
ödemeler dengesi açığından bahsedildi. 
Ödemeler dengesi açığı hakkında, biraz 
şöyle geriye gidip sizlere bilgi vermek is
tiyorum. 

1971 yılında cari açık ödemeler den
gesi 109 milyon dolardı. Aynı yıl ihracatı
mız 677 milyon dolardı. Yani, ihracatın 
yüzde 16,1'i kadar bir cari açık mevcuttu. 
Ba cari açık, 1971 senesinden önceki se
nelerde oran olarak biraz daha fazladır. 
Düzelmesinin sebebi, işçi gelirlerinin 
1971'den itibaren artış göstermesidir. Ni
tekim, 1973 senesine geçtiğimizde, işçi dö-
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vizlerinin büyük ölçüde artış göstermesi 
neticesi, Türkiye, ilk defa olarak ödeme
ler dengesinde fazla vermiştir. 197,3 sene
sinde Türkiye'nin cari açığı fazla olmuş
tur ve 484 milyon dolar cari fazla vermiş
tir. Aynı sene ihracatımız 1 milyar 317 mil
yon dolardır. Dolayısıyla, 1971'de yüzde 
eksi 16,1 olan ihracatın, şimdi 1973 sene
sinde yüzde artı 36,8'e çıkmıştır. Durum, 
1973'te gayet güzeldir. 1973'den sonra ne 
olmuştur; ona bir bakmak istiyorum. Ne
den bunu söylüyorum?.. Çünkü; bizi ten
kit edenler geçmişi olan insanlardır, eğer 
bizi tenkit edenler kendilerini eski hükü
metlerle ilişkilenderilmemiş olsalardı, ben 
buna başka türlü cevap verecektim. 
"1973'ten 19Ö0'e kadar olan dönemi biz 
yürüttük biz idare ettik" diye söylerler; 
ama bakınız, cari açığa ne olmuş? 484 mil
yon fazla olan cari açık, bir sene sonra, 
1974'te eksi 718 milyon dolara gitmiş. İh
racatımız 1 milyar 532 milyon dolar, cari 
açığın ihracata oranı eksi yüzde 46,9. 1975 
senesinde cari açık 1 milyar 880 milyon 
dolara çıkmış. İhracatımız 1 milyar 401 
milyon dolar. Cari açığın ihracata oranı 
eksi yüzde 134,2'dir; ihracattan fazla. 1977 
senesinde cari açık eksi 3 milyar 140 mil
yon dolar ihracat 1 milyar 753 milyon do
lar. Cari açığın ihracata oranı yüzde 
179,1'dir. İşte, memleketin batmasının se
bebi budur. 

1980 senesinde cari açık 3 milyar 408 
milyon dolar, İhracat 2 milyar 410 milyon 
dolar. Cari açığın ihracata oranı yüzde 
117,1'dir. İşte borçların ödenememesi, 70 
sente muhtaç olunmasının ana sebebi 
budur. 

Bakınız, biz bugün nereye gelmişiz; 
1987 senesinde cari açık eksi 987 milyon 
dolar, ihracat 10 milyar 190 milyon dolar. 
Cari açığın ihracata oranı yüzde 9,7. Bu 
sene, inşallah, programda 550 milyon do
lar cari açık bekliyoruz; "Daha da aşağı 

. olma ihtimali var" derler. Eğer, böyle ol
duğunu kabul eder, ihracatın da 11 mil
yar 450 milyon dolar olabileceğini kabul 
edersek, cari açığımız sadece ihracatın 
yüzde 4,8'ine iniyor. İşte, dış ödemeler 
dengesinde düzelmenin anlamı budur. 
"Şu kadar borç alındı, bu kadar borç 
ödenemiyor" şeklinde uzun süredir konu
şuluyor ve ben bunlara araştırma önerge
lerinde cevaplar verdim. Bu cevapları tek
rar buradan söyleyebilirim; ancak, şunu 
ifade etmek istiyorum: Türkiye'nin dış 
borç itibarı yüksektir. Neden yüksektir? 
Çünkü, Türkiye, dış borcunu ödemekte
dir. Daha önceki dönemlerde dış borcu
nu ödeyememiş ve bu dış borcu ertelemek 
zorunda kalmıştı. 

Önceki konuşmamda da söyledim, 
gene tekrar etmek ihtiyacını duyuyorum. 
1986 senesinde ödenen borçların -ana para 
ve faiz olarak- yüzde 56,5'uğu 1980 önce
si alman borçlarla ilgilidir. Yüzde 22,3'ü 
1981-1983 arasında alınan borçlarla ilgili
dir, yüzde 21,12'si de 1984-1987 dönemin
de alınan borçlarla ilgilidir. 

Borç alınır; biz bugün borç alırız, Sa
yın Ertüzün'ün de dediği gibi, bu borçla
rın ödemesiz dönemi vardır, belirli bir za
man sonra ödeme planı vardır, bazı borç
lar 30 sene gibi vadede ödenirler; ama, hü
kümetlerin devamlılığı vardır, eskiden alı
nan borçlan yeni hükümetler ödemek du
rumundadır. Şimdi, bugün çıkıp da, "Siz, 
borç ödemekte zor durumdasınız" diye 
konuşmanın anlamı yoktur. Ödediğimiz 
borçların önemli bir kısmı zaten eski borç
lardır; onu ifade etmek istiyorum. Bunla
rın bir kısmı ertelenmiştir, bir kısmı da 
normal vadesi gelmiş borçların ödenme
siyle ilgilidir. Bizim aldığımız borçları da, 
ümit ediyorum ilerideki hükümetler öde
yecektir, biz ödeyeceğiz ilerideki hükümet
ler ödeyecektir, süreklilik ve devamlılık 
vardır. Hükümetimiz, devletimiz, inşallah 

— 221 — 



T.B.M.M. B : 40 

o zaman daha büyük borç ödeme imkâ
nına kavuşacaktır. Kalkınmanın da anla
mı budur, ihracat gelirlerinin de yüksel
mesinin anlamı budur. 

Biz, hayal! ihracata göz yumarak ih
racatı artırmaya kalkışamadık. Ancak, bi
liyoruz ki, ihracatın artırılması şarttır. 
Kalkınmasını iyi bir şekilde yürütmüş ül
kelerde ihracat meselesi halledilmiştir. 
Çünkü, kalkınma için ithalat yapmak, it
halatı da yapabilmek için döviz Kazanmak 
lazımdır; döviz kazanmanın yolu da ihra
cattan geçer. Bunu da, dışarıda rekabet 
gücü olmayan sanayi sektörümüzü reka
bete alıştırmak için bazı teşvikleri getir
mek zorunda kalmışızdır. Bu teşvikleri za
man içinde geriye çekmişizdir. Teşviklerin 
yüksek olduğu yıllarda birtakım uygunsuz 
işlerin yapılması mümkün olabilir. Bun
ların hesabını çıkarttılar ve aşağı yukarı 
120 milyar liralık bir meblağın haksız ola
rak ödendiği kanaati vardır. Bu miktarın, 
toplam ihracatımızın yüzde 3,6'sı ile iliş
kili olduğu söylenebilir; yani, bütün söy
lenen bu rakamın hayalî ihracat olduğu, 
onun vergi iadesi olduğu kabul edilse bi
le, söylenilen rakam yüzde 20'lerde bir ra
kam değil, yüzde 3,6 gibi bir rakamdır. 

Tabiî, gönül ister ki, bu rakam sıfır 
olsun; ama, diyebilir misiniz ki bir ülke
de vergi kaçağı, gümrük kaçakçılığı, hır
sızlık sıfırdır? Değildir elbette. Bunun için, 
devletin polisi vardır, devletin teşkilatı var
dır ve bunlarla uğraşır. Mühim olan me
sele, bunları asgaride tutmaktır. 3,6'nm al
tına ineriz, daha iyi rakamlara geliriz, da
ha memnun oluruz; ama, ihracatımızı gö
türmeye mecburuz ve 11,5 milyar dolar de
ğil, 20 milyar dolar, 40 milyar dolarlara 
çıkartmaya mecburuz. 

Dış borç ödemesinin gayri safi millî 
hâsılanın artışından daha fazla olduğu 
söylenerek, dışarıya net kaynak transferi 
yaptığımızdan bahsedildi. Aslında, buna 
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böyle bakmamak lazım; gayri safı yurt içi 
hâsılaya, yurt içi hâsıladan gayri safi mil
lî hâsılaya geçebilmek için net dış âlem ge
lirleri ilave edilir. Bu, bazı yıllarda nega
tif olur, bazı yıllar pozitif olur. Negatif ol
duğu yıllarda, genelde faktör olarak dışa
rıya ödemelerimiz, faktör olarak dışarıdan 
sağladığımız gelirlerden fazla olduğu yıl
lardır. Bütün hadise şudur: Gayri safı yurt 
içi hâsıla, gayri safi millî hâsıladan büyük 
veya küçük olur; mesele budur. 

Bir diğer konuda da şunu ifade ede
yim: ödemeler dengesine bakarak diyebi
liriz ki; Türkiye, almış olduğu borcu ta
mamen geriye ödemek durumunda değil
dir zaten. Bir şirketiniz olsa, bu şirketin 
işletme sermayesi için banka borcu olsa, 
bu borcu,tamamen tasfiye eder misiniz? 
Çalıştırırsınız, hatta şirketiniz büyüdük
çe biraz da borcu artar; yani banka ile bir 
münasebeti vardır. Her ülkenin de belirli 
bir miktarda borcu vardır; ancak, Türki
ye eğer, ihracatı ithalatını geçer bir duru
ma gelir, dış ödemeler dengesinde uzun 
yıllar fazla vermeye başlarsa, sermaye ih
raç eder ülkeler grubuna girebilir. Japon
ya'nm durumu böyle olmuştur; Japonya, 
uzun seneler borç almıştır, belli bir zatman 
sonra da ödemeler dengesi fazla vermeye 
başladığından dış aleme borç veren bir ül
ke haline gelmiştir. Amerika Birleşik Dev
letleri' nde de bunun tersi olmuştur; dış 
aleme uzun seneler borç verirken, şimdi 
dışarıdan net borç alır bir ülke haline gel
miştir. 

Borcumuzu, en azından borcumuzun 
ana parası kadar devam ettiririz, faizini 
öderiz. Ama, kalkar, faizi kadar da dışa
rıdan borçlanmaya kalkarsanız, borcunu
zun seviyesi devamlı artar. Sıkıntı orada 
olur; yani faizimizle borç ödemeye kalkar
sanız, sıkıntıya düşmeye başlarsınız. 

Türkiye bugün, bir senede 7,3 mil
yar dolar dış borç ve faiz ödeyebilir duru-
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ma gelmişse bu, Türkiye'nin gerçekten 
ekonomisinin kuvvetli olduğunu gösterir. 
Nedir bu? Ödemeler dengesinin iyi du
rumda oluşu, kim ne derse desin, yani şöy
le bir tutum var: Hangi rakamı getirsek 
hayalî lafı kullanılıyor. Şimdi de turizm ge
lirlerine "Hayalî" demeye başladılar. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Yalan mı? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Tekrar gel
diniz, hoşgeldiniz... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Ciddî olun Sayın Bakan, Bakan gibi olun. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Sen de mebus olmasını öğren. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Hoşgeldiniz 
dedim, başka bir şey söylemedim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — O 
sizin göreviniz değil. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Siz bana laf 
attınız, ben de size hoşgeldiniz dedim. Kö
tü mü söyledim? 

M. İSTAMİHAN TALAY (İçel) — 
Burası sizin eviniz değil ki "Hoşgeldiniz" 
diyorsunz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
ben de sizin gibi milletvekiliyim. Buraya 
gelen diğer milletvekili arkadaşlarıma hoş
geldiniz derim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı 
konuşmayınız efendim. Lütfen devam 
ediniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Nezaketten anlamaz Sayın Bakan, 
siz konuşmanıza devam ediniz efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne ka
dar naziksin ya, ne kadar nazik. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz, nazikiz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne ka
dar naziksiniz... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi gele
lim turizm gelirlerine; efendim, Türkiye'
de çok yüksek rakamlarmış da, İtalya'da, 
İspanya'da adam başına günde küçük ra
kamlarmış... Doğrudur. Çünkü, bunun 
sebebini incelemek lazım. Macaristan'a 
giderseniz görürsünüz, adam oraya, Tu
na Nehri üzerinde işleyen gemilerle gelir, 
şöyle Budapeşte'ye bir çıkar iki saat dola
şır tekrar gider. İspanya'ya Fransa'dan her 
gün turistler gider, aynı gün geri döner
ler. Yani, bir turistin aynı gün içerisinde 
gidip, döndüğü çok sayıda seyahatler var
dır bu memleketlerde. İspanya'da bu böy
ledir, İtalya'da da bu böyledir. Hatta bi
zim "İ$ seyahati" dediğimiz saatlik seya
hatler vardır bu memleketlere. Turist ola
rak sayılırlar; ama bunların harcadıkları 
paralar fazla bir şey tutmaz. Türkiye'ye 
gelenler genellikle turist olarak gelmekte
dirler. Esas sebebi budur. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
İran'dan yaya geliyorlar yaya. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Dinlemesi
ni öğren önce, çık dışarıda konuş... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi bu ra
kamlar nasıl elde edilmiştir; bu ra
kamlar,... 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Çık dışarı
ya, terbiyesiz! 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Terbiyesiz babandır... 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Çık dışarı
ya lan, eşekoğlu eşek... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Sen çık lan eşekoğlu eşek, satılmış köpek... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
İdare Amirleri... İdare Amirleri... 
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Sayın Başkânvekili, müdahale ediniz 
efendim... 

Sayın üyeler, lütfen sükûneti muha
faza ediniz, yerlerinize oturunuz efendim. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Gö
revinizi yapın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Uyarıyorum efendim... 

Değerli arkadaşlarım... Ben görevimi 
yapıyorum. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Gö
revini yapmıyorsun... 

BAŞKAN — Ben görevimi yapıyo
rum... Uyarmak için kürsüden aşağıya 
inip kollarından tutacak değilim. Buyurun 
oturun... 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ben 
oturuyorum... 

BAŞKAN — Ben görevimi bilirim... 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
— Onlara gücünüz yetmiyor; ama. 

BAŞKAN — Benim kime gücümün 
yettiğini ben kendim bilirim. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
— Eşit muamele yapın. 

BAŞKAN — Lütfen oturun ye
rinize... 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Görevinizi 
yapın Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sizin adınıza burada 
görev yapan arkadaşınızı müşkül duruma, 
zor duruma düşürmekten başka bir şey 
bilmiyor musunuz? 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
— Onları da ikaz edin... 

BAŞKAN - Ben, iki tarafı da birbir
leriyle birleştirmeye İdare Amirlerini ça
ğırıyorum, anlaştırın diyorum. 

Devam ediniz efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, turizm konu
sunda bu rakamlar anketlerle ve araştır
malarla tespit edilmiş rakamlardır; kafa
dan atılmış rakamlar değildir. Yani, Tür
kiye'ye gelen turistler arasında yapılan 
araştırmalarla tespit edilmiş rakamlardır. 

Şimdi enflasyon konusuna biraz te
mas etmek istiyorum. Bu konuda çok ko
nuşuldu. Tabiî enflasyon, öyle kolay kolay, 
herkesin tahmin edebileceği bir rakam de
ğildir. Bugün, ben size desem ki, içinde 
bulunduğumuz ayın enflasyon dakamı ne 
olacak; çoğunuz bilemezsiniz, hiç kimse 
de bileceğini rahat rahat söyleyemez. 
Dünyanın hiçbir yerinde de enflasyon ra
kamını tam manasıyla... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

5 dakikanız var. Diğer süreleri de 
üzerine ilave ediyorum efendim. Lütfen 
toparlamaya çalışınız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Enflasyon 
konusunda, dolayısıyla dünyanın hiçbir 
yerinde de doğru tahmin yapacak bir mo
del veya bunu iyi tahmin edecek bir me
kanizma yoktur. Hata yapmış olabiliriz, 
söylediğimiz rakamlar değişik çıkmış ola
bilir. Enflasyona etki eden pek çok sebep
ler vardır. Bunu sadece kalkınma hızına 
veya bütçe açığına bağlamak da doğru de
ğildir. Şunu söyleyeyim, biz vakti zama
nında bazı laflar sölemiş olabiliriz; ama-
biz bu lafları, enflasyon gibi herkesin ya-
nılabileceği bir konuda söylemişizdir. %k-
sa, çıkıp da, bir ana prensip meselesi olan 
askerî müdahaleler meselesinde, 27 Ma
yıs ruhuna sadık kalarak bir beyanda bu
lunmadık. Bizim söylediğimiz, rakamlar
la ilgilidir, prensiplerle ilgili değildir. Pren
siplerimizi sağlam koyduk ve prensipleri
mize de sadığız; ama rakamlar şöyle çı
kar, böyle çıkar; olabilir. 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Rakamlarınız enflasyondan 
belli. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KUTR ÖZAL (Devamla) — Şimdi, enf
lasyon konusunda aldığımız tedbirlerle, 
önümüzdeki senelerde yavaş yavaş bu enf
lâsyon oranının da aşağıya gideceğini gö
receğiz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Büyüklere masallar. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL ((Devamla) — Tekrar ifa
de ediyorum, yaz aylarında, açıkça ifade 
ettiğim gibi, ağustos ayma gelinceye ka
dar anflasyonu yüzde 2 - 2,5 seviyelerine 
getirmiştik. Sizlere rakamları da vereyim, 
dikkat edin: Geçen sene aralık ayında top
tan eşya fiyat endeksi yüzde 11 civarında; 
ocak, şubat, mart ayları ortalaması ise 
yüzde 7 mertebesindedir. 4 Şubatta aldı
ğımız karar, esas itibariyle Türk parasının 
değerini dengeye getirmek, döviz ve Türk 
parası arasında dengeyi sağlamak için 
alınmış bir karardır. Bu arada da tüketi
mi azaltıcı yönleri vardır. Bu karar etkisi
ni hemen göstermiştir; nisan ayında enf
lasyon rakamı 4.8'e mayıs ayında 2.1'e, ha
ziran ayında 2.6'ya, temmuz ayında 2.2'ye 
gelmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki, "niye 
ağustos ayında 3.2'ye de, ondan sonra 
3.7'ye, 6.1'e çıktı?" Efendim, ağustos ayı 
başında biz, prensip kararlarımızdan biri 
olan serbest kur politikasına geçtik; ancak, 
o zaman serbest faiz politakasını uygula-
mıyorduk. Serbest faiz politikasını uygu
lamadığımızdan ve piyasadaki bazı spekü-
lasyanlardan dolayı kur, bir buçuk ay gi
bi bir zamanda yüzde 20*ye yakın artış 
gösterdi. Ağustos, eylül ve ekim aylarının 
ana sebebi, bu kur değerinin yüksek ar
tışıdır. 

Faizi serbest bıraktığımız zamanki 
esas ana prensiplerimizden bir diğeri de, 

serbest faize geçmektir, Kur, birdenbire 2 
bin liraya yakın olan seviyesinden 1 700 
liranın altına inmiştir. Şimdi, bizim gaye
miz, kuru serbest tutmak değildir, onu da 
izah etmek istiyorum. Gayemiz esa itiba
riyle dengeyi sağlamaktır, yani Türk pa
rasının değeri olan faizle kur arasındaki 
dengeyi piyasanın sağlamasıdır; ikisini de 
serbest bırakmak lazımdır. Bırakılmıştır. 
Netice itibariyle kurda artış olacaktır, bu 
kaçınılmazdır. Enflasyon tamamen aşağı
ya çekilmedikçe kur bulunduğu yerde du
ramaz; ama diğer taraftan biz bütçeyi öyle 
yaptık ve KIT dengelerini öyle kurduk ki, 
kamunun borçlanma gereği, önümüzde
ki sene gayri safî millî hâsılanın yüzde 
6,8'lik noktalarından yüzde 5'i mertebe
sine gelecektir. Bu sağlandığı takdirde, uy
gulama iyi yapıldığı takdirde önümüzde
ki yıl enflasyönist baskıların azalacağını 
göreceğiz; ama esas itibariyle ben şunu 
ifade ediyorum: Yılın ikinci yarısında enf
lasyonun hızlanmasının ana sebeplerinden 
biri, bizim yapısal değişiklik yapmamız
dı r, yani önce kuru, daha sonra da faizi 
serbest bırakmışızdır. Tabiî bir de, bu ay
lar, çiftçinin mahsulünü sattığı aylardır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok şeyler konuşuldu, bunların hep
sini anlatmam mümkün değil; ancak şu
nu söylemek istiyorum: Transformasyon
dan bahsedildi. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) -r-
Deformasyondan bahsedildi. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Buna defor-
masyon dendi. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Doğrusu odur. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, Te-
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lekomünikasyon gibi bir yatırım sahasının 
neye yarayacağından bahsedildi; üretime 
ne faydası var dendi. Bunları, bu kürsü
den duyduk. Hatta ben, danasını da» ha
tırlarım; bizim iktidara "ampul ve 
telefon" iktidarı dediler. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ben dedim, ben. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biliyorum 
efendim, sizi ismen zikretmemek için böy
le söylüyorum. Ampul ve telefon iktidarı 
denilerek, yapılanların birazcık hafifletil
mesi gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Ya
pılanlar hafif işler değildir. Türkiye'nin 
bütün köylerine kadar her yere elektrik gö
türülmesi, telefon götürülmesi... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Em
ri öyle' aldınız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Türkiye'nin 
her yerinden dünyanın her yerine telefonla' 
konuşabilme imkânı çıkarılabilmesi, önü
müzdeki yıllarda ihracat faaliyetinin temi
natıdır. Eğer, siz, böyle bir telekomünikas
yon şebekesine ve elektrik sistemine sahip 
olmazsanız, o ihracatı çok zor yaparsınız. 
Türkiye, artık yurt dışında, diğer pazar
larda rekabet etmek zorundadır; günü gü
nüne bilgileri almak zorundadır. Üretimi
ni eletrik kesintileriyle aksatma durumu
na düşemez. Altyapı esastır. Zaten belki 
bizim anlaşamadığımız nokta budur. Ana-
muhalefet partisi daha çok devletçi yatı
rımlara taraftardır. Yani, sorulan sualler, 
"Hangi yatırımları yaptınız da bunlardan 
devlet olarak ihracat oldu?" şeklinde ol
du. İzah ettim, bizim ihracatımız, özel 
sektörün yatırımlarıyla yapılmaktadır. Di
ğer muhalefet partisi de daha çok -benim 
anladığım anlamda- karma ekonomi mo
delini benimsemiştir. Bizim modelimiz 
açıktır; serbest piyasa ekonomisi modeli
dir. Bu modelde sebat ederiz ve burada 

yanlışlık yapmayız. Yoksa, enflasyon raka
mını şöyle tahmin ettim, böyle çıktı ola
bilir; ama prensiplerimizi doğru vaazet-
mişizdir, bundan şaşmayız. 

Beni, dinlediğiniz için hepinize şük
ranlarımı arz ederim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
soru var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka sorusu olan var 
mı efendim? Yok. 

Soru sormak isteyenlerin tespiti işle
mi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başkan, hayalî ihracat konusu olay 
olarak Hükümetin ve kamuoyunun eski
den beri bildiği bir vakıa; ama Hükümet 
son zamanlara kadar bu nur! üzerine açık
ça gitmedi. Şimdi bir ölçüde de olsa, ha
yalî ihracatın üzerine gittiklerini beyanla
rından anlıyoruz ve iki gün sonra da Ma
liye Bakanının beyanını bekliyoruz. Aca
ba bu hareket Dünya Bankasının herhangi 
bir raporunda veya Dünya Bankasıyla ya
pılan bir sohbette, müzakerede, irtibatta 
hükümete yapılan bir telkin, bir tavsiye ve-
yahutta bir ölçüde bir ekonomik ihtarın 
neticesi midir? Dünya Bankası diğer dış 
finans kurumlarıyla ilgili olarak... Ama 
Dünya... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Bu, Türkiye Cumhuriyeti devle
tine hakarettir Sayın Başkan. (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Müdahale etmeyin. 

Sorusunu soruyor, ben de dinliyo
rum, lütfen. 
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Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Dünya Bankasını -altını çizerek 
söylüyorum- bir belge gösterirsem yüzün 
kızarır. 

ikinci sorum: Sayın Başbakan, yaz 
arifesinde ihracatın 14.5 milyar dolara çı
kacağını söyledi; hedef 12 milyar dolardı 
ve bugün 11,5 milyar dolar civarında ka
lacağı beyan ediliyor. Hedefle Sayın Baş
bakanın söylediği 14,5 milyar dolar ara
sında yaklaşık yüzde 20 fark var. Bu yüz
de 20 yanılma, bir göstergenin yanlış de
ğerlendirilmesinden mi kaynaklanmıştır? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Önce şunu 
ifade edeyim: Bir kere hayalî ihracat ko
nusunda bizim aldığımız ye almakta ol
duğumuz tedbirler eskiden yavaştı da şim
di hızlandı diye bir durum yoktur. Plan
lama Teşkilatına gelen dosyalar, bu zaman 
içerisinde irdelenmiştir. Bunların bazıla
rı, eksik bilgilere havi idi, tamamlanmak 
üzere tekrar eski kuruluşlarına gönderil
diler. bazılarında bilgiler tamamdı, üze
rine gidildi, dolayısıyla biz herhangi bir 
şekilde bize gelen bu dosyaları bekletme
dik. Herhangi bir şekilde bunlar üzerine 
gidilmedi diye bir durum yok. Zaten ha
yalî ihracat konusunda eskiden beri faali
yet vardır. Yani ihracatçılar takip edilmek
tedir, mahkemeye verilmişlerdir. Hatta bir 
konuşmacı burada dedi ki: Hâkimleri de
ğiştirdiniz. Benim o suruya cevap verme 
imkânım olmadı, serbest olan yargıya, za
ten bizim müdahalemiz mümkün değil, 
bir. İkincisi, mahkeme kararlarını bura
da tenkit etmek ayrı bir konu. Ben o hu
susa da girmiyorum; ama 'şunu ifade et
mek istiyorum: Hayalî ihracat konusun

da biz her zaman hassas olmuşuzdur. Şöy
le hassas olmuşuzdur: bu konu üzerine, 
dürüst ihracat yapan ihracatçıyı belli öl
çüde zora sokmayacak şekilde dikkatlice 
gidilmiştir, bütün hadise budur. Yoksa 
üzerine gidilmiştir. Ancak, son yıllarda 
basında bu çok büyük bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Yoksa bu işlerin hepsi takip edi
liyordu. Dünya Bankasının bir raporun
daki bir söze göre biz bir hareket yapma
mışızdır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Öyle bir şey var mı, yok mu? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, 
Dünya Bankasının raporlarında bir iki 
yerde bu konudan bahsedilmiştir; ama ye
ni raporlarında. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Duydun mu Kaşıkçı. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Bahsetmek ayrı şey, talimat alıp 
da uygulamak ayrı şeydir. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baya-
zıt, esasen biz de kabul etmişizdir, zaten 
üzerinde de gerekli işlemleri yapmışızdır. 
Bunu Dünya Bankasının raporunda yaz
ması o kadar önemli bir hadise değil ki. 
Zaten bunu bize sormuştur, biz söylemi-
şizdir, onlar da raporlarında yazmışlardır. 
Bütün hadise budur. 

İkinci sorunuza gelince, Sayın Baş
bakanın gönlü istiyor ki daha büyük ra
kamlara erişelim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yok Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Yok, samimî 
söylüyorum. Ben kendisine de söylemişim
dir, biz programa 11, 450 yazdığımız 
halde, kendisi bu programın yapıldığı za
manlarda bize demiştir ki: "Göreceksiniz 
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daha fazla çıkacak." Bu, nihayet bir dü
şünce ve istek meselesidir. Ben de gönlüm 
istese, desem ki 16 milyar dolar olacak, 
keşke olsa; ama bazen söylediğimiz ra
kamları illa tutturamadık diye biz bir ha
ta içerisinde olamayız ki. Programa giren 
rakam 11,450'dir, Sayın Başbakanın söy
lediği rakam değildir; ama rakam 14 ol
saydı, yani Başbakan haklı olsaydı ben da
ha çok sevinirdim, onu da söyleyim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — O 
ayrı efendim, ben de sevinirdim. Ben sa
dece bir saptama, vurgulama yapmak 
istedim. 

BAŞKAN — Görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1989 Malî Ydı Bütçesi 

Program 
kodu 

101 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

111 

910 

920 

930 

940 

950 

7 047 000 000 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Po
litikasının Düzenlenmesi ve Uygulanması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye 
Teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Iktasadî Transferler ve Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Borç Ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

34 498 000 000 

1 293 000 000 000 

398 000 000 000 

226 468 000 000 

10 200 000 000 

9 366 332 000 000 

11 335 545 000 000 

— 228 — 



2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1987 Malî Yth Kesinhesabt 

BAŞKAN — Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kesinhesabının bölümlerine geçilm 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

A — CETVELİ ., 
Genel * 

ödenek toplamı 
Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 795 143 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının Dü- • 
zenlenmesi ve Uygulanması 13 785 462 000 

I BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
J5 mistir. , 
* 910 Kurumlara katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 421 363 868 750 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 202 400 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

930 Malî Transferler 74 724 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

940 Sosyal Transferler 6 134 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

950 Borç Ödemeleri 2 767 099 040 000 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
m l§ t l 1"' TOPT AA>f 1 Aftû ?ni ı;i1 7 W 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylece, Hazine ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığınmm 1989 yılı bütçesi ile 1987 yı
lı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ol
masını temenni ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
C) DARPHANE VE DAMGA MAT

BAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
programa göre Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğünün kesinhesabı
nm görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Bu kuruluşun sadece kesinhesabı gö
rüşülecektir. Kesinhesap üzerinde de, şu 
ana kadar söz isteyen olmamıştır. Bu ne
denle, kesinhesabın bölümlerine.geçüme-
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜR 

Prog.. 

to 

A — CETVELİ 
Genel 

ödenek toplamı 
Lira 

65 222 000 

Toplam 
harcama 

Lira 

30 220 60 

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

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

111 Maden Basım ve Matbaa Hizmetlerinin Yürü-
tülmesi 1 378 021 000 2 173 291 9 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

£ bul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans-

ferler 85 920 000 82 609 6 

8 199 666 446 

9 728 829 446 

8 199 666 4 

10 485 788 7 
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Darphane ve Damga Matbaası Ge
nel Müdürlüğünün kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını temenni ederiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Postacı, buyurun 
efendim; ne için söz istiyorsunuz? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Biraz önce, TRT'nin tutumu hakkında, 
bizler, ortaya koymak istediğimiz gerçeği 
-izahlarınızla, tam zamanı olmasına 
rağmen- anlatamamış olmaktayız. Hem 
davranışınızı hem de TRT'nin... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
TRT'nin doğrudan doğruya Parla

mento ile olan ilişkileri ve TRT'nin bu
güne kadarki tutum ve davranışları üze
rinde, siz ne izlemiş iseniz, Başkanlık Di
vanınız da aynı şeyi izliyor. Bu izlemede 
bir fark görmüyorum. Eğer bir fark görü
yorsak ve TRT'nin taraflı veya tarafsız ol

duğu yolunda düşüncelerimiz varsa; Par
lamentonun, TRT'nin hükmî şahsiyetiy
le ilgili olarak, gerek hukuksal, gerek si
yasal ve gerekse diğer konulardaki dene
tim mekanizmalarını harekete geçirmek 
mümkündür. 

Şu anda, buraya gelen TRT ilgilisi
nin, hangi görevle geldiği kiminle, neler
le ilişkili olup olmadığı yolunda bendeni
zin herhangi bir işlem yapabilmesi için, 
bunu öğrenmem lazım. Bunun için de, bu 
izlenimimi de Başkanlık Divanına götü
receğimi ve orada konunun görüşüleceğini 
ifade ettim, onu söyledim, onu söylemek 
istedim. 

Burada bütçe müzakereleri yapıyo
ruz. Buradaki tutumla ilgili benim başka 
ne tutumum olabilir ki?.. Bugüne kadar 
başka arkadaşlarımızın, diğer Başkanve-
killerinin ne tutumu vardır ki?.. 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

7. — TRT'nin, Genel Kurul Çalısmalart-
m radyo ve TV'den yansıtma şekli ve başkanlığın 
bu husustaki tutumuna ilişkin usul görüşmesi 

BAŞKAN — Buyurun efendim, size 
söz veriyorum. 

Sayın Postacı, lehte mi aleyhte mi 
efendim?.. 

Buyurun efendim... Üzerinde konu
şacaklar... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz 
önce cereyan eden olayların arkasından, 
oturumu yöneten Sayın Başkanımızın 
izahları, onun arkasından salonu terk et
memiz ve şu anda tekrar gelip, bu konu
da tutumu hakkında söz istememiz, ina
nın ki yalnızca muhalefet partileriyle de
ğil, doğrudan doğruya Yüce Meclisin ken
disiyle çok yakından ligilidir. 

TRT konusunda, bu kürsüden, 18 in
ci Dönemin ilk gününden bu yana, haklı 
ve doğru şikâyetlerimizi dile getirdik. Her 
dile getirdiğimiz haklı şikâyet, belki Hü
kümetin, belki de TRT'ye çok yakın olan 
arkadaşlarımızın ısrarlı tutumlarıyla bir 
türlü yeteri kadar yansımamıştır ve bu tu
tumların en sonunda, Sayın Bakan, "Ha^-
ber değeri olmadığı için TRT burada 
bulunmuyor" diyebilecek kadar da sataş
mayı ileriye götürmüştür. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
O lafından dolayı utansın Sayın Bakan. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Kıymetli arkadaşlarım, bütçenin ken
disi bir haberdir. Bütçenin kendisinin bir 
haber olduğu ve burada, iktidarıyla mu
halefetiyle görüşülen bir bütçenin, görüş
me safahatı içerisinde, neresinin veya han
gi konunun haber olup olmayacağı önce-
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den takdir edilemez, bilinemez. Bu yetki, 
bu güçlü kaynak, Tanrı tarafından hiçbir 
kimsenin beyninin içine sokulmamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, inanın, iki büt
çe... (ANAP sıralarından "Nereden arka
daş oluyoruz?.." sesleri) 

Milletvekili olmamız, bu çatı altında 
bulunmamız, herhalde en önce arkadaş
lık duygularının kuvvetli olmasıyla il
gilidir. 

XVIII. Dönemin iki bütçesinin bu
radan yayınlanması, ister şöyle ister böy
le, ama Türk kamuoyunun ve Türkiye'
nin en ücra köşelerindeki vatandaşımızın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini izlemesi
ne olanak tanımıştır ve tahmin ediyorum 
ki, o iki günlük yayın, bu Meclis çalışma
larımız hakkında, basında veyahut da ku
laktan kulağa dolaşan birçok düşünceyi de 
silmiş atmıştır. Aramızdaki bütün tartış
malara, aramızdaki bütün sıkıntılara rağ
men, bu Meclisi yaşatmaya kararlı olan ik
tidar ve muhalefet partileri bu kürsüde re
jim konusunda birleşmişlerdir. XVIII. 
Dönemin de en büyük konusu budur. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri alkış
lar) Şimdi, katılalım veya katılmayalım ül
kenin bütçesini görüşüyoruz. Haklı oldu
ğumuz çok konular var, haklılığımızı bel
ki söylemek istemiyorsunuz; ama üç gün
den beri devlet görevlisi buraya geliyor, 
çantasını bırakıyor, çıkıp gidiyor. TRT 
bültenleri içerisinde kullanır veya kullan
maz; ama burada ülkenin bütçesi görüşü
lüyor. Bir iktidarın, XVIII. Dönemin ba
şından bugüne kadar geçen bir yıllık ic
raatı konuşuluyor. Burada kayıtlara alır
sınız, belgelerinize alırsınız, "Televizyon
da vermenin Anayasa emri olmadığını" 
söylediniz, "Radyodaki, Anayasa 
emridir" dediniz. Şimdi radyoları dinle
yiniz, radyolarda kişisel konuşmaları da, 
takdir hakkını kullanarak, TRT verme
mektedir. Bu sıralarda bir gün iktidar mu

halefet yer değiştirecektir, o şikâyetleri bir 
başkaları yapacaktır. İşte bu yanlışlan kes
mek için, bugün bu Meclis ve Başkanıyla 
yumruk gibi bu yanlışın karşısında dur
malıdır. 

Sayın Başkan, "bunu daha üst or
ganlara götüreceğini" söylüyorlar. Elbet
te götürecek; ama yapması gereken şuy
du; sabah gelip bu Meclisin boş sıralarını 
çeken, akşam 17.00 haberlerinde, 21 ha
berlerinde sanki bu Meclis çalışmıyormuş 
gibi ekranlarda bu Meclisi millete jurnal 
eden televizyonu bu kapıdan dışarı çıkar
ması gerekirdi. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ben bu Meclis
teki bütün milletvekili arkadaşlarımı, ik
tidarıyla, muhalefetiyle savunma gereği
ni duymuyorum; bir şeyler yapıyoruz, tak
dir yüce milletindir, günü geldiğinde ka
rarını verecektir; ama o milletin her fer
dini en doğru kaynaktan ve en seri uyar
mak, onlara en taze bilgi akışını sağlamak 
zorundayız. Kulaktan kulağa dedikodulu 
ve boş sıralar gösterilerek yapılan televiz
yon jurnali, inanın iktidarı da, muhalefe
ti de, yani bu Meclisi yaralamaktadır. Bu
na çare bulmak, bu çareyi elbirliğiyle bul
mak hepimizin görevidir. 

İlk günden beri zaten söylediklerimi
zin temel felsefesi budur. Aynı şeyleri dü
şünmeyebiliriz; ama bu Meclisin çalıştı
ğını göstermek, bir hizmet üretmek sev
dasında olduğumuzu ortaya koymak zo
rundayız. Bütün arkadaşlarımız konuşu
yor, boşa mı koruşuyor? Bu arkadaşları
mız bu konuşmalarını hazırlarken, bütün 
Meclisin geçmişini araştırmadılar mı? İk
tidarın ne yapmak istediğini, her iktidar 
milletvekili, muhalefetin buna karşı eleş
tirilerini hepimiz birlikte koymadık mı, 
bütün zabıtları araştırmadık mı? 

Kıymetli arkadaşlarım, bu bütçe na
sılsa iktidarın dediği doğrultuda geçecek; 
bunu baştan söylüyorszunuz ve sayıyla ge-
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çirmezseniz zaten yanlış olur; ama sizler
den tekrar rica ediyorum; gelin şu konu
da Meclisin çok titiz davranması gerekti
ğini ortaya koyalım. Size hiç şikâyet gel
miyor mu? "Konuştuğunu söylüyorsun, 
bir kere seni ekranda görmedik" diyorlar. 
Burada 8 - 9 saat televizyon yayın yaptı, 
450 milletvekilinden 448,'i buradaydı; aca
ba kaç tanesi özel ilgiye layık oldu? 

Sevgili arkadaşlarım, şu andaki at
mosferinizde istediğiniz kadar bu mesele
de geçiştirme gayretini sürdürün. İnanın 
yanlıştır, yanlışın üzerinde ısrarlı olmak 
hiç birimize fayda getirmeyecektir. 

Ben bu konuşmamla yalnız kendimin 
değil, inanıyorum ki, tüm milletvekili ar
kadaşlarımın da hissiyatını da dile getiri
yorum ve Meclis Başkanlık Divanının en 
kısa sürede bu konuya çözüm bulmasını 
istiyorum. Bu çözüm bulunmadığı süre
ce, TRT'nin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içerisinde yapacağı her türlü eyleme 
karşıyız, haber alma özgürlüğüne karşılık 
kabul etmesinler; ama bu yanlış tutumdur. 
Bu yanlış tutuma karşı da, ben ve arka
daşlarım gereken eylemi koyacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, te
şekkür ediyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Postacı. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Aleyhte, lehte efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Usul müzakeresi açmadınız ki! 
BAŞKAN — Usul hakkında isti

yorsunuz. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, usul müzakeresi açmadınız 
ki!.. 

BAŞKAN — Usul hakkında iki leh
te, iki... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Usul değil ki, tutumunuz hakkında söz 
istendi. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, benim 
tutumum hakkındaki usul de, usuldür... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Nereden çıkardınız, Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Evet efendim, usul di
ye girdikten sonra, iki lehte, iki aleyhte söz 
vermeye mecburum. 

İ. ÖNDER KIRLI'(Balıkesir) — 
Usul değil,tutum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın 
Başkan... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, usul müzekaresi açılmadı 
ki! 

BAŞKAN — İçtüzüğü mü okuyayım 
yani? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Okuyun efendim... Usul müzakeresi açıl
madı ki! 

BAŞKAN — Açtım efendim. Söyle
dim kendisine, tutumunuz... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O 
zaman, bir söz daha vermeniz gerekir. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim.. 
Kim isterse, ikişer söz daha vereceğim. İki 
lehte.iki aleyhte vereceğim. Mademki, 
usul hakkında açtınız, benim tutumum 
hakkında, buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Açılmadı. 

BAŞKAN — Açıldı efendim... Açtık. 
Arkadaşıma söz verdim. 10 dakika konuş
ma hakkı var. 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, televizyonu çağırın gelsin; bakan 
çıktı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; benim, değerli bir ko
nuşmacı burada konuşmasını sürdürür
ken, sonunda, "Televizyon neredeydi? Bi
zi çekmedi" demesine, oradan küçük bir 
cümleyle sataşmış olmam, onu istiskal et
me amacını gütmüyor, bilakis, bizim de 
şikâyetçi olduğumuz TRT'nin tutumuy
la ilgili bir latifeydi... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
.Yalan! 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — ... ve şöyle 
oluyor maalesef: Geçen defa da burada 
TRT müzakrre edilirken, "Efendim, ha
ber değeri var veya yok" diye, bir tasnif 
yapıldı, hatırlarsanız. Şunun haber değe
ri vardır, bunun yoktur... Bunu.kim tes
pit ediyor? Herhalde, TRT'de bir hiyerarşi 
vardır, tespitini yapan da budur. Ben ora
dan,'onu söylerken, kendi yaşadığım bir 
olayı hatırladım ve onun için söyledim. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın 
Bakan, siz de şikâyet etmeyin, çözüm bu
lun, çözüm. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, 
anayasal bir kuruluş var; çözümü, hep be
raber bir araya gelebılıyorsak, bulalım 
yani. 

Şimdi, burada söylenilen küçük lati
feleri, büyüterek, mesele yaparak, Mecli
si terketmek, yanlıştır. 

Ben, onbeş gün evvel, cumartesi gü
nü, Manisa'da, 4 tane kuruluşa gittim, 2 
büyük temel attım, 2 büyük kuruluşu da 
açtım. Sonunda, tam havaalanından çı-
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karken, Galatasaray'la ilgili bir şey sordu
lar. Dedim ki, bu Bakanlar Kurulunun işi
dir, tabiî ki, Galatasaray'ın arkasında hep 
beraber varız, gerekirse, fonu da düşürü
rüz, gerekirse tenzilat da yaparız. Haber 
değeri varmış, bu birinci manşetteydi, be
nim öteki dört tane kuruluşla ilgili yaptı
ğım konuşma, büyük büyük yatırımlar 
hiçbir şekilde ifade edilmedi... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — De
mek ki, itibarınız yokmuş. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) Yani, demek 
ki, kendilerine göre haber değeri olan buy
muş. Halbuki, bana sorsanız, esas haber 
değeri, temelini attığım 2 000 konutluk si
teydi, açtığım liseydi... Bana göre haber, 
bunlardı; ama bunun kararını ben vermi
yorum ki, Sayın Başkan da vermiyor. İşte 
bakın, birisi geldi, burada istediğini çek
ti, istediğini çekmedi, gitti. Yani, bunun
la ilgili... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, o sözünüzü geri alın o zaman. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ben şunu 
söyledim... Hayır, arkadaşımızı istiskal et
mek maksadıyla söylemedim ki. Aynen 
şöyle söyledim: "Haber değeri yoktur, 
herhalde" dedim. Nasıl anlarsanız anla
yın. Benim anlayışım, o arkadaşın takdi
rinde. Yani, burada, TRT'nin çekimleri
ni kim yapıyorsa, hangi hiyerarşidense, 
onların takdirinde herhalde... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
İlgili arkadaş var; ona söyleyin. İlgili ar
kadaş orada oturuyor, kös dinliyor, kös. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Benim 
TRT ile ilgim de yok, bilgim de yok. 

Şimdi, bu anayasal müesseseyle ilgi
li, müdahelelerimiz yanlıştır. İkide birde, 
"TRT şunu yapsın, TRT bunu yapsın" 
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demek yanlıştır. Onu söylerim. Bakın, ben 
de diyorum, başımdan geçen olayda, be
nim de şeyim bu; ama anayasal müesse
seye, her zaman burada gelip, "Beni çek, 
onu çek, filancayı çek, bakanı çek, feşme-
kencayı çek" demek, yanlıştır. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, aleyhte, tutumunuz 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Bugüne kadar, iki yıldır TRT'yi yön
lendirememişsiniz, bende usul hakkında 
konuşuyorsunuz. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bravo! Hepinizi alkışlamak lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, önce bir noktayı arz ede
yim, usul müzakeresi açmak zatı âlinizin 
lütfudur efendim. Usul müzakeresi, ne ta
lep edilmiştir, ne de İçtüzük buna cevaz 
vermektedir. Arkadaşımız, tutumunuz 
hakkında söz istemiştir. Arkadaşımız ko
nuşmasını bitirir ve inerdi; ama zatı âli
niz büyük bir tarafsızlıkla ve tarafsız yö
netiminizin tescili amacıyla usul müzake
resi açtınız. Biz de, bu müzakere nedeniy
le hakkımızı istimal ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, olay ne?.. Ben
ce önemli bir olay. Sayın Pakdemirii'nin 
kullandığı kelimeler, yerinde kelimeler: 
"Birileri geldi, burada çekti, gitti." 

Arkadaşlar, Sayın Pakdemirli'yi ten
kit için söylemiyorum, bu deyimleri yerin
de kullandı. Burası, birilerinin gelip, gö
rüşmeleri görüntüleyeceği yer değildir, 
hiçbir zaman değildir, işin ciddî tarafı bu. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

İkinci konu, Türkiye Radyo Televiz
yon Kanunu, benim,değerlendirdiğim ka
darıyla, bu kuruma, Meclis müzakereleri 

konusunda diğer basından ayrı bir imti
yaz tanımamıştır. 

Bugün, şimdi, bir gazeteci, foto mu
habiri arkadaşımız, şuraya girse, resim 
çekse, bırakır mısınız? Bırakmazsınız, gi
remez çünkü. 

O halde, TRT, canı istediği zaman, 
kendisine verilen talimata uygun olarak 
nasıl girer çıkar, Başkanlık Divanının bun
dan nasıl haberi olmaz? Beni bağışlayın, 
bir tabir kullanacağım; ama bu kürsüde 
kullanılmaz bu tabir, burası Meclistir, bu
rası falan yer değildir arkadaşlar... 

Öyleyse, Başkanlık Divanı tarafsız 
değildir. ' ' Başkanlık Divanı tarafsız 
değildir" derken, oturumu yöneten Sayın 
Başkanı kastetmiyorum; Başkanlık Diva
nı tarafsız değildir. Niçin değildir?1 

Bugün, muhalefet gruplarının sözcü
leri konuştu. Eğer bu TRT, dört dörtlük 
tarafsızsa, muhalefet gruplarının sözcüle
rinin de görüntüsünü tespit eder; bir sa
niye, iki saniye yansıtır; ama onları nkini 
tespit etme, Sayın Bakan kürsüye çıkınca 
görevi ifaya gel... Bu TRT'nin tarafsız
lığıdır. 

Oturumu yöneten Sayın Başkana ge
liyorum. Bundan daha acısı, Sayın Baş
kan adalet ölçülerini tesis etmemiştir. Sa
yın Başkanın, TRT kameramanı arkada
şa, bu ikazlar üzerine, "Çekimi kesiniz, 
çıkınız" demesi gerekirdi arkadaşlar. 
(SHP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Bunu demesi gerekirdi, bu 
icap ederdi. Çünkü, muhalefet. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Meclis 
teamülünde var mı bunlar? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Çünkü, muhalefet, Hükümetin değil, 
Meclis Başkanlık Divanının teminatması-
ğınır. Eğer Meclis Başkanlık Divanının te
minatı üstümüzden kalkarsa, artık soru
lar birbiri arkasına gelir. 
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NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Başkanın, yerinde sözü var. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— İkinci konu, Sayın Pakdemirli bir lati
fe yapmak istedi; çok çok iyi biliyorum, 
bir latife yapmak istedi; ama bence bunu 
iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. 

Birincisi, değerli arkadaşlarım; sayın 
bakanlar bizim gibi sıradan milletvekille
ri değillerdir. Sayın bakanlar, oturuşlarıy-
la, kalkışlanyla, hitaplarıyla, tavırlarıyla 
bakan olduklarını ortaya koymalıdırlar. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Nerede öyle bakan?.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Bir bakan, burada, bu latifeyi, içinden 
gelse dahi yapmamalıdır; ama daha önem
lisi, Yüce Heyetinizin önüne bir kanun ta
sarısı geliyor, buna dikkat buyurun ikti
dar partisi; Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunun verici bütün istasyonları, verici 
hatları, linkleri vesaireleri PTT'nin em
rine geçiyor, PTT'nin malı oluyor; PTT 
bunu işletecek ve çalıştıracak... 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sayın 
Bayazıt, olmadı şimdi; telefonu kuruyor; 
ama TRT'nin görevine karışabilir mi? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Kimdir bu PTT? bu PTT, Ulaştırma 
bakanlığına bağlı, özerk olmayan, devlet 
memuru statüsünde kişilerin idare ettiği 
bir yerdir. Eğer bugün, bir sayın bakan, 
latife dahi olsa, haber değeri yoktur diye 
bir girişimi bilinçaltından gelen bir dür
tüyle yaparsa, yann o yetkiyi aldığı zaman 
televizyon müessesesinin, televizyon veri
ci istasyonlarının, linklerinin yönetimini 
üzerine aldığı zaman, biz TRT'nin yayın
larında tarafsızlık ilkesinin çiğneneceği en
dişesine bugünden kapılırız... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bugüne 
kadar telefonunuz kesildi mi Sayın 
Bayazıt? 
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M. TURAN BAYAZIT (Kahraman
maraş) — Bu böyledir, iki kere iki dört, 
bu böyledir. Sorumluluk bugün TRT'nin-
dir, PTT'nin değildir. Bu önemli konudur, 
ister kabul edin, ister kabul etmeyin. 

Sayın Başkan, zatı âlinize tenkidimi 
ve sitemimi tekrarlıyorum: Zatı âliniz, 
muhalefet sözcülerini görüntülemeyen 
TRT'yi -Belki dikkatinizden kaçmış 
olabilirdi- ikaz edildiği halde, salondan çı
karmayarak, hükümetin görüntüsünü al
masına müsaade etmesi suretiyle adaleti 
tesis etmediniz. 

Arz ediyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
demin, usul hakkında Sayın Postacı arka
daşımız söz istedi. İstenen söz "Usul hak
kındadır ve Başkanın tutumu hakkında" 
diye söylendi ve yanında "Sayın grup baş-
kanvekili de tutumunuzla ilgili görüşmek 
istiyor" dedi. benim tutumumla ilgili gö
rüşme istendiği zaman, İçtüzüğün 64 ün
cü maddesi Millet Meclisini çalışma usul
lerine davat etmek için derhal yürürlüğe 
girer. Bu, onun hakkıdır söz vermek zo
rundayım. Ayrıca "Başkan söz veremez, 
takdir eder" diye de bir şey yoktur, verir. 

Şimdi, ben arkadaşıma söz verdim, 
hatta kendisine "Lehte mi, aleyhte mi?" 
diye de sordum; ama kendisi derhal kür
süye geldi ve konuşmaya başladı. Ondan 
sonra lehte ve aleyhte söz vermek duru
munda idim. Bu bakımdan, Sayın Baya-
zıt'ın maddeler üzerindeki hassasiyetle du
ruş şekline -ben de mütevazı bir 
hukukçuyum- herhalde itibar ederim. 

Şimdi, efendim, diğer kısma geliyo
rum. İki yıldan bugüne kadar, hep bera
ber çalışıyoruz... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bir 
yılı, iki yıl yaptınız Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — TRT geliyor, bir kısım 
arkadaşlarımızın ekrana çıkması imkânı 
oluyor, bir kısmınm olmuyor, konuşan ar
kadaşlarımız; hükümete daha fazla önem 
veriyor, vermiyor. Başkanlık Divanındaki 
arkadaşlarımıza hiç önem bile vermez, za
ten buradan görüntü kesilir. Bunlar falan 
"da önemli değil. Bakınız, bunları şikâyet 
konusu olarak yapmıyorum; ama bende
niz şöyle düşünüyorum: TRT, Anayasa
nın şu maddesi gereğince, Parlamentonun 
bir sorunu, yani Parlamentonun çözmesi 
gereken bir sorunu olarak huzurunuza 
gelmiş olabilir. Bunu ileri sürün; ama bu
nun yeri ve bunun* muhatabı ben değilim. 

Bakınız, Anayasanın 133 üncü mad
desi açık ve diyor ki "Radyo ve televiz
yon istasyonları, ancak Devlet eli ile ku
rulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği halinde düzenlenir." Benim konuş
mam sırasında bir arkadaş geldi, bir işçi 
arkadaş sırtında kamera ile geldi, buraya 
ne zaman geldi, kim emir verdi de geldi, 
niçin geç kadı da geldi, niçin o zaman gel
di meselesini ben sizin huzurunuzda ken
disiyle tartışamazdım... (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
zaten mesele de o Sayın Başkan, mesele 
de o... 

BAŞKAN — Benim tartışacağım şey, 
onun mesulü olan insanlarla, belirli yer
de ve belirli zamanlarda; hatta siz, ben
den evvel meseleyi devletin bu kürsüsüne 
getirmek suretiyle, onu Parlamentoda bir 
sorun halinde ve bu Anayasanın öngör
müş olduğu prensiplerin, ilkelerin ışığı al
tında çözmek gibi, hep beraber çözeceği
miz bir konuydu. 

Şimdi Sayın Bakan burada söz aldı 

ve konuştu. Söylediği söz şu: Birincisi, 
"Bu, anayasal bir durum" dedi, iki, Biz 
de şikâyetçiyiz dedi. 

Değerli arkadaşlarım, "Şikâyetçiyiz" 
demek yeterli değildir, buna "Anayasal bir 
durumdur" demek, benim de dediğim gi
bi yeterli değildir ve siz de yeterli görmü
yorsunuz. Yeterli görülmediği zaman ya
pılacak şey, bunu Türk Milletinin huzu
runda, Türk Milleti adına görev yapmakla 
yükümlü olan, millî iradeyi temsil eden 
Parlamentonun bunu ele almasıdır. Yani 
bunu Hüdai Oral'ın ele alması söz konu
su değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri alkışlar) 

Ben, size yardımcı olmak için bura
dayım; yoksa, TRT ile bir tartışma yap
mak için burada değilim. 

Bakınız, size söylüyorum; bana, gö
revimi hatırlatınız, benîm görevimi yap
madığımı söyleyiniz; ama lütfediniz ben 
burada görevimi yaparım, buradan indik
ten sonra ise ben de sizin gibi sade bir mil
letvekiliyim. Burada ise, 5 inci Dönem 
Parlamentoda çalışmış bir amcadasınız ola
rak, içindeki düşünceleri, fikrî yapısını içi
ne atan, fikrî yapısını bir yana bırakıp, ta
rafsız hareket etmek için çırpman bir ar-
kadaşanızım. Lütfediniz, bana yardımcı 
olunuz. Bütün arkadaşlarımla beraber bu
nu rica ediyorum. Gereğinin yapılacağın
dan da emin olmanızı rica ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz 
efendim. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — TRT, Meclisin üstün
de bir kurum değildir. 
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III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Ydı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

D) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİ
TÜSÜ BAŞKANLIĞI 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğı 1989 Malî Ydı Bütçesi 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğı 1987 Malî Ydı Kesınhesabı 

BAŞKAN — Porgrama göre, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi 
ve kesinhesabının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mahmut Oztürk; buyurun efendim. 

Sayın Oztürk, konuşmanıza başla
madan evvel bir Tüzük hükmünü yerine 
getireceğim efendim. 

Değerli arkadaşlanm, söz alanları 
okuyorum: Anavatan Partisi Gurubu adı
na Sayın Zeynel Arslan, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hilmi Zi
ya Postacı. 

Söz süresi 15 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT 
OZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, bu 
Devlet İstatistik Enstitüsünün önemi çok 
az mı da 15 dakika veriyorsunuz? Bunu 
anlayamadım ben. 

BAŞKAN — Öyle efendim. 15 daki
ka söz süresini biz grup başkanvekilleriy-
le Başkanlık Divanında verilçn bir kara
rın oylanmasıyia yaptık; bendeniz ihdas 

etmedim. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Oztürk, Hükümete hiç çatma, 15 dakika 
yeter. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT 
OZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; görüşülmekte 
olan Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi . 
üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başla- * 
madan önce hepinizi saygıyla selamlan m. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, Devlet İstatistik Ens
titüsünün bütçesine geçmeden önce, 
TRT'nin tutumuyla ilgili birkaç cümle 
söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, her şeyden önce milletin mec
lisidir. Bu Meclise, üyeleri olarak bizler 
saygı göstermezsek, başkaları hiç göster
mez, gelir keyfince burayı çiğner, keyfin
ce çıkar, keyfince çekim yapar, keyfince ta
rafgirlik yapar. Bu, her şeyden önce yüce 
Meclisin meselesidir. 

Sayın Başkan, bir devletin idaresi, 
önemli ve sağlam bilgilerin elde edilmesi, 
bu bilgilerin yerli yerinde kullanılması ve 
içte, dışta ve özel sektörde bunların müş
terek değerlendirilerek bir amaç için ve bir 
amaç doğrultusunda kullanılarak devletin 
işlerinin sağ salim yürütülmesine bağlıdır. 
bunun için büyük Atatürk, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin daha henüz ikinci yı
lında, devlet işlerinin sağlam verUere da
yanılarak yürütülmesi için sağlam bilgi
leri toplayıp değerlendirmek ve devleti yö
netenlerin istifadesine sunmak üzere, 26 
Nisan 1926 yılında Devlet İstatistik Ens
titüsünü kurmuştur. 

Sayın Başkan, Devlet İstatistik ens
titüsünün önemi o kadar büyüktür ki, ge-
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rek kamu ve özel sektördeki, gerekse iç ve 
dış dünyadaki bütün verilerin değerlendi
rilerek ülke kalkınmasının ve ülke idare
sinin sağlam temellere oturtulması, bu ku
ruluşun yapacağı çalışmalara bağlıdır. 
Şimdi, önemi anlaşılarak ta 1920' li yıllar
da kurulan Devlet İstatistik Enstitüsünün 
1980'li yıllardaki haline bir göz atalım. 

Sayın Başkan, Devlet İstatistik Ens
titüsünün bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
belirtirken hiçbir bürokratı hedef almadı
ğımızı, burada, huzurlarınızda beyan et
mek istiyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçe
sini biz iki bölüme ayırmış bulunuyoruz: 
Birinci olarak teşkilatın bugünkü mevcut 
yapısı: yani aracıyla, gereciyle, teçhizatıy-
la, teşkilatlanmasıyla, personeliyle, onun 
ücretiyle ilgili olan durumu; ikinci olarak 
da, Devlet İstatistik Enstitüsünün nasıl ve
ri elde ettiğini, bunu nasıl değerlendirdi
ğini ve rakamları nasıl çarpıtarak devleti 
ve milleti yanılttığını belirtmeye çalı
şacağım. 

Sayın Başkan, bugün Devlet İstatis
tik Enstitüsünün çalışması hiçbir zaman 
sağlam verilere dayanmamakta, ' 'Ancak, 
olsa olsa şöyle olur" prensibinden hare
ket edilmektedir. Nitekim, bildiğimiz ka
darıyla Devlet İstatistik Enstitüsü, gelişen 
ve büyüyen Türkiye'nin ihtiyaçlarına bu
gün cevap verememektedir. Türkiye ra
kamlarla büyüyor, nüfusu artıyor, ekono
mik ilişkiler çeşitleniyor, alternatifler gün
deme geliyor; ancak bütün bunları değer
lendirecek Devlet İstatistik Enstitüsünün 
personeli giderek azalıyor ve hatta tahsil 
bakımından diğer bütün kamu kuruluşları 
personelinin gerisinde kalıyor. Şimdi Sa
yın Bakandan, burada cevaplandırılmasını 
Hediğim, personelle ilgili bazı sualler 
olacak: 

Birincisi: Devlet İstatistik Enstitüsü
nün ne kadar kadrosu var ve bu kadrola

rın kaçı dolu, kaçı boş? Mevcut kadrolar
da çalışanların da öğrenim menşeleriyle 
ilgili durumlarının açıklanmasının, Devlet 
İstatistik Enstitüsü hakkında burada he
pimize geniş bir bilgi vereceği kanaa
tindeyim. 

Sayın Başkan, yine Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, ta 1926 yılında kurulmuş 
olmasına rağmen bugün hâlâ bir kuruluş 
kanunu gündemde yoktur. Nitekim, 1984 
yılında çıkarılan 219 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle bugün Devlet İsta
tistik Enstitüsünün çalışmaları yürütülme
ye çalışılmaktadır. Devlet İstatistik Ensti
tüsünün kuruluş kanununun çıkarılma
ması çok büyük bir eksikliktir. 

Yine Devlet İstatistik Enstitüsü, bu
gün sadece bizde, çeşitli tartışmalara yol 
açabilecek şekilde veriler elde etmekte ve 
bu verileri de sadece kamu kuruluşlarına 
ve devleti yönetenlerin doğrudan doğru
ya istifadesine sunmaktadır. Halbuki, ve
riyi toplayan bir kuruluş olarak bu verile
rin değerlendirmesini yapamamakta, ya
ni bir diğer teknik tabirle, bu verileri ko-
nuştaramamaktadır ve değerlendireme-
mektedir. 

Sayın Başkan, tabiî bunun çeşitli se
bepleri var. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
verilerini Sayın Özallar ve ekonomik iş
lerden sorumlu bakanlar doğrudan doğ
ruya kendi bildikleri gibi değerlendiriyor
lar ve çarpıtıyorlar. Halbuki bunu bir dev
let kuruluşu sağlam elden değerlendirse, 
bakanların açıklaması ile Devlet İstatistik 
Enstitüsünün açıklaması çok farklı olur 
kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, bir diğer konu olarak, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmala
rıyla ilgili bazı görüşlerimizi açıklamak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sözlerimin başında 
söylediğim gibi, Devlet İstatistik Enstitü
sünün anafaaliyeti veri elde etmek, bunla-
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rı değerlendirmek ve yayınlamakla ilgili
dir. Bu verilerin elde edilmesi, değerlen
dirilmesi ve yayınlanmasının, hükümetler 
ekonomik kararlar alırken, onlara bir ışık, 
bir yol gösterici olduğu hepimizin bildiği 
bir gerçektir. Halbuki Devlet İstatistik 
Enstitüsü, çeşitli sebeplerle hem doğru ve
riler elde edememekte, hem bu verileri de-
ğerlendirememekte ve hem de bu konuy
la ilgili açıklamayı, yani verileri değerlen
dirme insafını tamamen doğrudan doğru
ya Hükümete bırakmaktadır. Hükümet de 
bu verileri alarak kendi doğrultusunda, sık 
sık çarpıtarak açıklamaktadır. 

Sayın Başkan, Devlet İstatistik Ens
titüsünün verilerine bir türlü itibar edil
mediğini ve bu verilerin doğru elde edil
mediğini söylüyoruz. Nitekim, Devlet İs
tatistik Enstitüsü çok çeşitli sahalarda ve
ri toplamakta, değerlendirmektedir. Bu
gün Türkiye'de gerek muhalefeti ile gerek 
iktidarı ile gerek basınıyla ve gerekse di
ğer ekonomik oganlarıyla işsizlik konusun
da ortak, müşterek bir rakama hiçbir za
man ulaşamamaktayız. Bugün Türkiye'
de işsizliğin gerçek boyutunu hiç kimse 
bilmemektedir. Bu da, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün veri derlemedeki yetersizli
ğine veya derlediği verilerin çarpıtılarak 
yayınlanmasına bağlıdır. Nitekim, bu ko
nuda DİE 'n in açıklaması ile DPT 'n in 
açıklaması veya diğer ekonomik kuruluş
ların açıklaması birbirini tutmamaktadır. 

Yine Devlet İstatistik Enstitüsünün 
ücret konusundaki verileri son derece ek
sik ve yetersizdir. Nitekim Hükümet, -Bu 
sözlerin altını çiziyorum- Devlet İstatistik 
Enstitüsünden aldığı verilerle, çalışanla
rın -memur olsun, işçi olsun- ücretlerini 
tespit etmektedir. Halbuki bu veriler ye
tersiz ve eskidir. Yetersiz ve eski olan ve
rilere göre devlet, milyonlarca çalışanının 
ücretini tespit etmektedir. Bu da bugün, 
" M e m u r u n ücretini on misli artırdık, yir

mi misli artırdık, elli misli ar t ı rdık" de
nildiği halde, ekmek çalan memurun ol
duğu bir Türkiye'de bu verilerin ne kadar 
eksik ve yetersiz olduğunu gösteriyor. 

Yine, işgücü, istihdam konusundaki 
veriler hiç birbirini tutmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın Hükümet her ne 
kadar, yüzde 85 sanayi ürünü ihraç edi
yoruz, dese de, bugün ülkemizin gerçek 
yapısı tarımdır. Ancak, tarımla ilgili ger
çek bir istatistik? veri elimizde bulunma
maktadır. Bu konu ile ilgili veri Tarım Ba
kanlığının elinde de bulunmamaktadır; 
Devlet İstatistik Enstitüsünde de DPT 'de 
de ve diğer kuruluşlarda da bulunmamak
tadır. Bugün Türk tarımı el yordamıyla, 
masa başındaki olsa olsa tahminleriyle yü
rütülmektedir ve bu tahminlere göre ta
rımımızın yapısını, şöyledir böyledir, di
ye söylemekteyiz. 

Yine, bugün Türkiye'de gerçek an
lamda hayvan varlığımızı tespit edecek bir 
istatistik! çalışma yapılmamıştır. Böyle bir 
çalışmanın birkaç yıl önce yapıldığını bi
liyoruz; fakat, iki yıldır bu çalışma bir tür
lü açıklanamıyor. Bugün Türkiye'de hiç 
kimse, Sayın Tarım Bakanı da dahil, 
Türkiye'nin gerçek hayvan potansiyelini 
ve varlığını bilmiyor. Acaba Devlet İsta
tistik Enstitüsü bununla ilgili verileri ni
ye açıklamıyor? Öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, yine Devlet İstatistik 
Enstitüsü,, Türkiye'de her gün tartış
malara konu olan turizm istatistikleri 
hakkında gerçek bir değerlendirme yapa
mamakta ve bu konulardaki veriler de hâ
lâ varsayımlara dayanmaktadır. Bu ra
kamların da şişirildiği çıkan tartışmalar
dan bellidir. 

Sayın Başkan, en güzel istatistik ve
rileri olan gelişen inşaat sektörü hakkın
daki istatistik bilgileri hâlâ bir türlü ya-
yınlanamamıştır. 

1 — 
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Bütün bu açıklamalardan da anlaşı
lıyor ki, Devlet İstatistik Enstitüsü bir tür
lü, "Take-ofT" denen; yani kendisinden 
beklenen atağı ve çıkışı çeşitli imkânsız
lıklar sonucu gerçekleşitirememektedir. Bu 
da, İstatistik Enstitüsünün değil, ona 
önem vermeyen Hükümetin sorunudur. 

Yine bizim de, uluslararası yayınla
nan istatistiklerle ilgili karşılaştırma yapa
cak yerli ve millî istatistik değerlerimiz 
yoktur. 

Sayın Başkan, Devlet İstatistik Ens
titüsü yılda üç kere millî gelir tahmini ya
par; bunu hepimiz biliyoruz. Birinci tah
min, altı aylık verilere dayanılarak yapı
lan, ağustos ayı sonu itibariyle açıklanan, 
gayri safi millî hâsıla tahminleridir. Bu ya
yınlanmıştır. İkinci tahmin, kasım ayının 
ortalarında yayınlanan, dokuz aylık veri
lere göre yapılan tahminlerdir. Bu, bile
bildiğim kadarıyla, hâlâ açıklanmamıştır. 
Birinci tahmini çok yüksek tutan Hükü
met acaba, ikinci tahmin küçük çıktı, di
ye mi bunu açıklamıyor? Öğrenmek iste
riz; çünkü, kasım ayının üzerinden bir ay 
geçmiştir. Üçüncü tahmin, oniki aylık eko
nomik verilere dayalı olarak yapılan ve 
mart ayında açıklanan yıllık tahmindir. 

Sayın Başkan, ülkemizde gayri safi 
millî hâsıla tahminlerinin hesaplanması ve 
bu hesapların metot bakımından tespiti 
son derece yetersizdir ve iddia ediyorum, 
masa başında ' 'olsa olsa'' sistemiyle he
saplanması yıllardır değişmez bir metot 
olarak gündemimizde bulunmuştur. 

Sayın Başkan, Türkiye'deki tarım 
sektörü veya sanayi sektöründeki gelişme 
tahminlerinden diğer sektörlerin gelişme 
tahminleri ortaya çıkarılmaktadır. Buna 
bir örnek vermek istiyorum: Diyelim ki, 
tarım sektöründeki ortalama yüzde 20 ve
ya 30'luk bir gelişme, ticarete, sanayie, tu
rizme ne kadar etki yapar; bu, masa ba
şında tespit edilmekte, böylece yanıltıcı 

bilgiler elde edilmektedir. Çünkü, tanm 
sektörü veya sanayi sektöründeki veriler 
yüksek tutulursa, diğer sektörlerdeki ve
riler de otomatikman yüksek tutulmuş 
oluyor. Böylece Hükümet, son altı yıldır 
bu rakamlara bakarak, "Ülke hızla kal
kmıyor; kalkınma hızı yüzde 6,5'e çıktı, 
7,5'e çıktı, 8,5'e çıktı" gibi varsayımlara 
dayanan ifadelerle Türkiye'nin gündemi
ni canlı tutmaya çalışmaktadır. Halbuki 
rakamlar bunun tam tersini göster
mektedir. 

Sayın Başkan, her beş senede bir, he
pimizin, yediden yetmişe evlerimize kapa
narak veya kapatılarak yapılan nüfus sa
yımları vardır. 1985 nüfus sayımının üze
rinden dört sene geçmiş olmasına rağmen, 
hâlâ sonuçları açıklanmamıştır. Bunun 
için milyarlarca lira para ve milyarlarca 
saat iş gücü kaybı olmuştur; fakat aradan 
dört yıl geçmiş olmasına rağmen bunun 
sonuçları bir türlü açıklanamıyor. 

Sayın Başkan, bir de, Hükümetle 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bir sayın 
yetkilisinin açıklamaları birbirine taban 
tabana zıt ifadeler taşıyor. Bugün gerek 
Hükümet ve gerekse ekonomiyle ilgili bü
tün kuruluşlar en güvenilir kaynak olarak 
Devlet İstatistik Enstitüsünün bilgilerini 
alırlar ve buna göre tahmin yaparlar. Hal
buki, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir sa
yın yetkilisi bir gazeteye, basınımıza ver
diği açıklamada, "Verilerin eski olduğu
nu, sıhhatli derlenemediğini ve verilerde 
artı - eksi 15 puan fark olduğunu" söyle
mektedir. Şimdi, buna göre Hükümet, 
hiçbir rakamı artıramayacağına (Çünkü, 
enflasyonu artıramaz, artırırsa bunun al
tında ezileceğini zanneder), bütün rakam
ları düşüreceğine göre, 87,5 puan olan enf
lasyonun üzerine 15 puan daha eklersek, 
gerçek enflasyon oranı yüzde 102,5 mu? 
Bunu biz merak ediyor ve endişeyle kar
şılıyoruz. Çünkü, bu artı - eksi 15 puan, 
sırf enflasyon konusunda değil, tümüyle 
ekonomiyi yanlışa götürmektedir. 
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Sayın Başkan, yine Hükümet, Dev
let İstatistik Enstitüsünün açıkladığı enf
lasyon oranına göre işçinin, memurun ve 
diğer çalışanların ücretlerini tespit et
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz 
bitmiştir, lütfen toparlayın efendim. 

M A H M U T Ö Z T Ü R K (Devamla) 
— İki, üç dakikada bitireceğim Saym 
Başkan. 

Halbuki, bu artı - eksi 15 yanılma, 
ücretlere eksi 15 şeklinde yansıyarak, bü
tün çalışanların ücretinden eksi 15'lik bir 
puan gitmektedir. 

Sayın Başkan, Hükümet sürekli ola
rak, artan fiyat endekslerini toptan eşya 
fiyat endekslerinden almaktadır. Halbu
ki, Devlet İstatistik Enstitüsünde bir de 
perakende fiyat endeksleri vardır. "Vfediden 
yetmişe hangi birimiz gidipte bir toptan
cıdan alışveriş yapıyoruz? Hükümet, pe
rakende fiyat endekslerini görmezlikten 
gelip, daha düşük olan toptan eşya fiyat 
endekslerini alarak, enflasyon konusunda 
kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermektedir. 

Sayın Başkan, çok önemli olan diğer 
bir konuya geçmek istiyorum: Türkiye'
de bir gelir dağılımı meselesi vardır. Bu 
gelir dağılımında da yine devlet Planlama
nın, Devlet İstatistik Enstitüsünün ve üni
versitelerin açıklamaları birbirini tutma
maktadır. Gelir dağılımı konusunda geçen 
yıl burada bir açıklama yapılacağı söylen
mişti yetkililer tarafından; fakat, gelir da
ğılımı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar 
hakkında hâlâ bir açıklama yapılmamış
tır. Bundan da biz, çok kötü bir gelir da
ğılımı olduğu izlenimine varmış bulu
nuyoruz. 

Sayın Başkan, yine, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün dış ticaret endeksleri hâlâ 

» 
yaymlanamamıştır. Acaba bunda, endek
se giren maddelerin şişirilmiş fiyatlarını 

örtbas etmek niyeti mi var? Çünkü, ülke
mizde hayalî ihracat konusundaki tartış
ma alevi gittikçe büyüyor. Dış ticaret en
deksleri yayınlanmadıkça, bu konudaki te
reddütlerimiz devam edecektir. 

Sayın Başkan, bu bütçenin gerek 
Devlet İstatistik Enstitüsüne, gerek orada 
çalışanlara ve gerekse tüm ekonomimize 
hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
sunarım. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Öztürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Zeynel Aslan; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA ZEYNEL 
ASLAN (Adıyaman) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1989 Malî Yılı Devlet 
İstatistik Enstitüsü Bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

Bütün ülkelerin büyük bir yarış için
de olduğu ve olayların hızlı bir şekilde ge
liştiği dünyamızda, ülkemizin layık oldu
ğu yeri alması ve hatta ön sıralara geçmesi 
hepimizin en büyük arzusudur. Bu arzu
muzu gerçekleştirmek ve hedefe varabil
mek için, gücümüzü oluşturan kaynakla
rın yapısının ve alınacak kararlara yardım
cı olacak göstergelerin bilinmesinde vaz
geçilmez bir ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi 
bu ihtiyaçlar, ülkemizin sosyoekonomik ve 
kültürel yapısına ilişkin gerekli bütün ve
rileri derleyen, değerlendiren ve başta hü
kümet olmak üzere, bütün karar organ
larının, kullanıcıların ve araştırmacıların 
istifadesine sunan ve bu alandaki tek ku
ruluşumuz olan Devlet İstatistik Enstitü
sünün çalışmalarıyla karşılanmaktadır. 

Enst i tünün çalışmaları hakkında 
şimdi sizlere bilgi arz edeceğim: Bu değerli 
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kuruluşumuz için, kanaatimizce, bize dü
şen görev, yapıcı tenkit ve önerilerimizle 
çalışmalarını daha da zenginleştirmek ve 
bunun için de ek bazı imkânlar sağlama
nın yollarını aramaktır. 

Enstitünün 1987 yılında 12 ay boyun
ca uygulayarak, 1988 yılı başında bitirdi
ği alan çalışmaları bitişinde değerlendir
me çalışmalarına başladığı ve hızla devam 
ettiği 1987 Hane Halkı ve Tüketim Har
camaları Anketi hakkında bilgi arz etmek 
istiyorum: 

Hane halkı gelir ve tüketim harcama
ları anketleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün uyguladığı en önemli ve kendi alanın
da en kapsamlı anketlerden biridir. 

Ülkemizin, sürekli değişen bir sosyo
ekonomik yapısı vardır. Hane halkı gelir 
ve tüketim harcamaları anketleri, bu ha
reketli yapının içinde fertlerin ve bunla
rın oluşturduğu hane halkının tüketimle
rini, gelir seviyelerine göre bütün açıklı
ğıyla ortaya çıkarma amacını taşır. Çün
kü, hane halkı tüketim kalıpları, gelir se
viyeleri ve tasarrufları, bir ülkenin ekono
mik ve sosyal yapısının belirlenmesini 
mümkün kılan önemli göstergelerden 
biridir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, cumhuri
yet döneminde ilk defa hem kır, hem de 
kent kesimini kapsayan bir anketi 1987 yılı 
Ocak ayından itibaren 139 yerleşim yerin
de bir yıl süre ile uygulamak üzere düzen
lemiş ve uygulamayı 1988 yılı başlarında 
bitirmiştir. 

Hane halkının tüketim harcamaları, 
gelirleri ve tasarrufları konusunda bilgi 
derlenen bu anketten elde edilen veriler 
sonucunda gelir dağılımı, tüketim kalıp
ları ve tüketici malları fiyat endeksleri için 
gerekli ağırlıkların hesaplanmasında kul
lanılacak veriler elde edilecektir. Anketin 
değerlendirme çalışmaları hızla devam et-
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mekte olup, özellikle gelir ve tüketim açı
sından verilen eksik beyanlar tekrar ala
na gidilmek suretiyle yeniden revize edil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, kurumun 1988 
yılı içerisinde devam ettirdiği en önemli 
çalışmalardan birisi de, satın alma gücü 
paritesidir. Bilindiği gibi, ülkelerin iktisadî 
büyüklüğü, belirli bir dönemde, genellik
le bir yılda ürettikleri mal ve hizmet de
ğerleriyle ifade edilebilir. Ülkelerin yıllar 
itibariyle gelişme düzeylerini belirlemede 
genellikle o ülkelerin kişi başına düşen 
millî geliri esas alınmaktadır. 

Uluslararası mukayesede ise, belirli 
bir para birimiyle hesaplanan fert başına 
düşen millî gelir rakamları kullanılmak
tadır. Günümüzde dolar cinsinden hesap
lanan kişi başına düşen millî gelir, tüm ül
kelerin refah seviyelerinin ve gelişme dü
zeylerinin gerçek göstergesi olamamakta
dır. Çünkü, ülkelerin para birimlerinin 
dolara dönüşümünde resmî döviz kuru 
kullanılmaktadır. Bu nedenle, ülkelerin re
fah seviyelerini ve gelişme düzeylerini kar
şılaştırırken, kişi başına düşen millî gelir 
değil, kişilerin bu gelirle ne satın alabil
diği önem kazanmaktadır. 

Bütün bu etkenleri fark eden ekono
mistler, 1950'li yıllarda millî gelirin para 
kurundaki değişmelerden etkilenmeyecek 
bir biçimde hesaplanmasının yollarını ara
maya başlamışlar ve ülkelerarası kıyasla
malarda para kurundaki değişmelere bağlı 
olarak gerçek olmayan azalma ve artma
yı ortadan kaldırmak istemişlerdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, konunun 
önemini dikkate alarak, OECD tarafından 
yapılmakta olan satın alma gücü paritesi 
çalışmalarına 1986 yılında iştirak etmiş ve 
hesaplamalar için gerekli olan veri çalış
malarını yaparak uluslararası toplantıla
ra katılmış ve OECD ülkeleriyle yapılan 
bir dizi çalışma sonucu ülkemizin satın al-
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ma gücü parkesinin hesaplanması sağlan
mıştır. OECD tarafından 1985 yılı için he
saplanan satın alma gücü parkesinin so
nuçları, 1987 yılında OECD'nin ulusla
rarası yayınında yer almıştır. Enstitü ta
rafından 1986 yılı için hesaplanan fert ba
şına millî gelir (Nominal) 1 142 dolar iken, 
satın alma gücü parkesine göre bu rakam 
OECD tarafından 3 927 dolar (Reel) ola
rak hesaplanmıştır. 

Enstitü, OECD'nin satın alma pari-
tesi çalışmalarına katılmaya devam etmek
tedir ve bu çalışmalarıyla uluslararası 
alanda eksikliği duyulan bir boşluğu ka
patmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin mak-
ro ekonomik politikalarının tespitinde kul
lanılan en önemli göstergelerden biri de, 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yıl
da üç defa yayınlanan gayri safi millî hâ
sıla tahminleridir. Enstitünün yapmış ol
duğu tahminlerde sektörlerin cari ve sa
bit fiyatlarla katma değerleri ayrı ayrı he
saplanmakta, her ürün için bulunulan, yı
lın birim fiyatlarıyla değerlendirilmek su
retiyle cari üretim değerleri; aynı miktar
lar 1968 yılı birim fiyatlarıyla değerlendi
rilmek suretiyle de sabit üretim değerle
rine varılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, enflasyon 
ve bunun ölçülmesinde kullanılan en
dekslerin ülkemiz açısından önemini tar
tışmak herhalde gereksizdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemiz
de en modern ve en geniş kapsamlı tüke
tici eşya fiyatları endekslerini hesaplayan 
tek kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuz ül
ke çapında 40 yerleşim birimini kapsayan 
6 000 civarında işyerinden günlük olarak 
tüketici fiyatlarını derlemekte, aylık ola
rak tüketici fiyat endekslerini hesapla
maktadır. 

Biraz önce konuşan sayın arkadaşı
mızın dediği gibi, ' 'olsa olsa'' metoduyla 

bu işi yapmamaktadır. Zaten bu "olsa 
olsa'' metodu askeriyede zorunlu haller
de kullanılan bir metottur ve uzunluk öl
çümlerinde kullanılmaktadır. Sayın arka
daşımız bunu hep bu şekilde ifade ettiler. 

Bunun dışında birlik, üretici firma
lar, borsa ve hallerden 1 422 maddeyi kap
sayan toptan eşya fiyatlarını muntazam 
periyotlarla belirleyerek, objektif metodar-
la hesapladığı toptan eşya fiyatları endeks
lerini her ay düzenli bir şekilde kamuoyu
nun ve ilgililerin istifadesine sunmaktadır. 
Enstitü bu endekslerin güncelliğini muha
faza ve güvenilirliğini artırabilmek ama
cıyla her yıl sürdürdüğü revize çalışma
larına da devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Enstitü, belirt
tiğim bu amaçlar yanında, ülke genelin
de büyük ve geniş kapsamlı sayımlar da 
yapmaktadır. Bu sayımların en önemlile
rinden birisi de, genel sanayi ve işyerleri 
sayımıdır. Ülkemizde tarım dışında kalan 
bütün sektörlerin 1985 yılı bilgilerini der
lemek üzere, 1986 yılı içinde Enstitü ta
rafından 1985 Genel Sanayi ve İşyerleri 
Sayımı düzenlenmiştir. Uzun işlemleri ge
rektiren bu sayımın değerlendirme çalış
maları sonuçlanmış olup, yayın aşaması
na getirilmiştir. 

Yine Enstitü 1985 yılında uyguladı
ğı genel nüfus sayımının defterlerini doğ
ru olarak il, ilçe, bucak ve köy bazında ayı
rıma tabi tutarak değerlendirmiş ve yer
leşim yerlerinin gerçek nüfusları tespit edi
lerek, 1985 genel nüfus sayımının idarî bö
lünüş kesin sonuçlarını açıklamıştır. 

Yine "1985 Genel Nüfus Sayımı, Nü
fusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri" ad
lı il bazındaki yayınları da Haziran 1987 
tarihinden itibaren yayınlanmaya başlan
mış; il sonuçlarıyla birlikte Türkiye sonuu 
da tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

1985 genel nüfus sayımından sonra 
yapılacak genel nüfus sayımının sistemi-
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ni belirlemek amacıyla, diğer ülkelerde 
uygulanan nüfus sayımlarının sistemini, 
yöntemi ve uygulama şeklini inceleme ve 
değerlendirme çalışmaları da başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, Enstitü, 
dış ticaretle ilgili olarak armonize sistem 
uyum çalışmalarını da bu yıl içinde ta
mamlamıştır. Avrupa Topluluğu ülkeleri
nin 8 rakamlı istatistik pozisyonu rakam
larını gösterir armonize mal tanımlaması 
ve kodlama sistemi üzerindeki uyum ça
lışmalarını 1.1.1989 tarihinde uygulamaya 
girecektir. 

Enst i tünün gerçekleştirdiği diğer 
önemli çalışmalardan birisi de, dış ticaret 
istatistikleridir. Bu istatistikler özel tica
ret kapsamı içerisinde yer alan ithalat ve 
ihracat bilgilerini kapsamaktadır. Aylık 
olarak yayınlanan ithalat ve ihracat bilgi
lerinin geciktirilmeden kamuoyuna duyu
rulması amacıyla, ithalat ve ihracat hac
mi büyük gümrük idareleri, günlük ola
rak takip edilmeye başlanmıştır. 

Bu arada Enstitünün diğer önemli 
çalışmalarından birisi de, sektörler arasın
daki ilişkileri gösteren, ileriye dönük sek-
törel planların revize edilmesinde kullanı
lan ınput-output tablolarının hazırlanma
sıdır. 1985 ınput-output çalışması tamam
lanma aşamasına getirilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün ulus
lararası kuruluşlarla da yakın işbirliği için
de bulunmakta ve istatistik dünyasında 
meydana gelen gelişmeleri yakından takip 
etmektedir. Bu konuda gelişmiş ülkelerin 
uzman kuruluşlarının tecrübelerinden ge
niş ölçüde yararlanmaktadır. 

Enstitü, Dünya Bankasından sağla
dığı bir kredi imkânıyla, son dört yıl için
de 40 teknik elemanı eğitim için Amerika 
Birleşik devletlerine göndermiş ve uygu
lamanın büyük faydasını görmüştür. 

Enstitü Bilgi İşlem Merkezinin ma
kine parkı modernizasyonu ve kapasitesi 

artırımı devam etmekte olup, şu anda 5 
M B bellek, 3 000 M B disk kapasiteli bil
gisayar ile 2 MB bellek 1 000 M B disk ka
pasiteli diğer bilgisayar ünitesi faaliyette
dir. Önümüzdeki iki yıl içinde, Bilgi İş
lem Merkezinin tam modernizasyonu sağ
lanarak, gerek bölge teşkilatının merkeze, 
gerekse Enstitünün yurt içi ve yurt dışı il
gili kuruluşlara elektronik ağla bağlanması 
planlanmaktadı r. 

Matbaa hizmetlerinde istatistikî bil
gilerin kullanıcılara en seri ve süratli bir 
şekilde sunulmasında, gelişen teknolojiye 
ayak uydurma yönünden Bilgi İşlem Mer
kezinde bulunan bilgisayar ile 6 terminalli 
lazer printer çıktılı elektronik foto dizgi 
ünitesi birbiriyle bağlanarak çalışmaya 
başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, yaptığım ince
lemeler sonucunda, gördüğüm konular
dan birisi de, Enstitünün darboğazlarıdır. 
Tespit e t t ik ler imden bazı lar ını arz 
ediyorum: 

Teknik bir kuruluş olan Devlet İsta
tistik Enstitüsünün en önemli darboğaz
larından birisi, yetişmiş teknik elemana 
duyulan ihtiyaçtır. Enstitü tarafından yurt 
içinde ve dışında eğitilerek yetiştirilen 
elemanların büyük bir bölümü, mevcut 
kanunlarla verilen imkânların yetersizliği 
nedeniyle, zaman içinde kuruluştan ayrıl
makta, bu da kalifiye personel sayısında 
genel bir azalmaya neden olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aslan, süreniz 
doldu efendim; toparlar mısınız? 

ZEYNEL ASLAN (Devamla) — To
parlıyorum. 

Bu nedenle, Enstitüye bazı maddî 
imkânların tanınması zorunlu hale gelmiş
tir. Hükümetimiz de bu bütçede maddî 
imkân nispetinde bu konuda yardımcı ol
maya çalışmıştır. 

Yine Enstitünün bölge müdürlükle
ri bina, araç ve gereç ihtiyaçları, önümüz-
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deki bu bütçeyle mümkün olduğu ölçüde 
karşılanmaya çalışılmıştır. 

Enstitü, büyük bir bilgi işlem mer
kezine sahip olmakla birlikte, sistemin tek
niği eskimiştir; ama modern sistemlerin 
getirilmesine ve faaliyete geçirilmesine ça
lışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar te
mas ettiğim hususlardan da anlaşılacağı 
üzere, Devlet İstatistik Enstitüsünün ye
rine getirmekle yükümlü olduğu hizmet
ler son derece güç ve masraflıdır. Bu hiz
metleri gerçekleştirmek amacıyla hazırla
nan ve huzurunuza getirilen 1989 malî yılı 
bütçe rakamları, objektif esaslara göre ha
zırlanmıştır. 

Bu bütçenin ülkemize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Aslan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ziya Postacı; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ Zİ
YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; SHP Grubu adına 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi üzerin
de konuşurken, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. Bu konuşmama, 7 Nisan 1988 gü
nü aynı bütçe üzerindeki konuşmamın son 
bölümünü alarak başlamak istiyorum. O 
gün aynen şöyle söylemiştim: 

"1988 yılı bütçesi, hemen her yönüyle 
ikaz ve itirazlarımızla dolu bir bütçedir. 
Bu bütçeyle ileriye gidilemeyecektir; bu 
bütçeyle kalkınma olmayacaktır; bu büt
çeyle toplumsal huzur sağlanamayacaktır; 
bu bütçeyle, 1988 yılı sonuna geldiğimiz
de, son sekiz yılın en yüksek enflasyonu
nu göreceğiz." 

Sayın milletvekilleri, 18 inci Dönemin 
ilk bütçesinde ve ilk aylarındaki bu sap

tamamızın ne kadar haklı ve doğru oldu
ğu yedi ay sonra ortaya çıkmıştır. Artık 
herkes bilmektedir ki, 1988 bütçesiyle ile
riye gidilememiştir, kalkınma ve toplum
sal huzur sağlanamamıştır; son sekiz yı
lın en yüksek enflasyonuna varılmıştır. Bu 
sonuçlar, yılın ilk altı ayından bu yana 
Enstitümüzün her belgesinde ilan edilmiş 
ve en son olarak sayın bakan ve Başbakan
ca da, kıskanç ve korkak olarak bizlere ka
pattığınız TV aracılığıyla ülke ve dünya 
kamuoyuna açıklanmak zorunluluğunda 
kalınmıştır. 

Bu kez bütçe görüşmeleri ayın 
4'ünden 5 gün sonra yapılma zorunluğun-
da kalındığı için (Ciddî çalışan yeni yöne
timi, huzurlarınızda Enstitü çalışanlarımı
zı kutluyorum) televizyon önünde halkı
mız bir kez daha kandırılamamıştır. Her 
ayın 4 üncü günü saat 10.00'da yayımla
nan aylık bülten bu kez Hükümeti cane
vinden vurmuştur. Artık gizleyemez ve 
mazeret uyduramazsınız. Ülkede enflas
yon, girmek için sırada olduğumuz tüm 
Avrupa topluluğu üyelerinin toplamından 
çok fazladır. 

Aylar önce söylediklerimizin bugün 
doğrulanması pek sevindirici olmasa ge
rek. Bu konuda "Yalnızca ben bilirim" 
inadından da vazgeçmeniz gerekiyor. Bu 
inadınızın faturası, alttndan kalkılamaya
cak kadar ağırdır. Türk halkı, asrın son
larında böylesine yanlış yönetilmeyi hak 
edecek kadar da duyarsız değildir. Bu fa
turayı demokratik kurallar içerisinde mut
laka, ama mutlaka sebep olanlara ödete
cektir. 

1989 yılı bütçesinin önümüze gelen 
rakamlarına bakınca da, 1989 yılının 
1988'den de farklı olmayacağını üzülerek 
söylemek zorundayım. Konsolide bütçe 
ödeneklerinin hiçbirindeki artış, geçirdi
ğimiz yılın enflasyon oranlannı aşamamış
tır. Bu durum fon hesaplarınız için de ge
çerlidir. 1988 bütçesinde de durum aynıy-
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di. Üstün gayretlerle gizlediğiniz gerekçe
lere karşın vardığımız sonuç ortadadır. 
1988 yılından zor bir 1989 yılını geçirme
ye hazır olalım. Kemerlerde sıkılacak de
lik kalmadı. Şimdi dişimizi sıkıyoruz. Diş 
sıkmak kemer sıkmaktan kötüdür, kötü
den de iyi sonuç çıkmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetin bütün inat ve ısrarına karşın 
1988 bütçesi yüzde 90'lara varan korkunç 
bir enflasyon sabıkası taşımaktadır. Bu 
noktada çok dikkatli olmalıyız. Çünkü, 
bugünkü durum, sık sık yinelediğiniz 1980 
öncesinden çok farklıdır. Bakınız, 1980 ön
cesi enflasyonunda asıl neden, tüm dün
yanın yaşadığı petrol şokundan kaynakla
nıyordu. Bir varil petrol 2 dolardan 40 do
lara yaklaşmıştı. Petrol üreticisi olmayan 
ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülke
ler bir yandan yükselen hampetrol, öte 
yandan yükselen sanayi ürünlerinin ithal 
fiyatlarına karşı, ithal enflasyonla karşı 
karşıya kalmıştı. 

Ülkemiz, bu şoka ek olarak, Kıbrıs 
Harekâtını ve ardından ambargo olayını 
yaşamıştı. Hiçbir kimse bugün çıkıp da 
"Diğer ülkeler gibi davranıp, petrol şoku
nu atlatsaydınız" diyemez. Kıbrıs'ta ve 
ambargoda tüm ulusça yeni bir millî mü
cadele ve onur savaşı verilmiştir ve o dö
nem hükümetleri, memnuniyetle söyle
mek gerekir ki, yalnızca bir avuç insanı 
değil, geniş halk katmanlarını bugünkün
den farklı olarak kollamak gereğini, sos
yal devlet anlayışının vazgeçilmez görevi 
saymışlardı. O dönemin en büyük başa
rısı da, sektörler arasındaki dengeyi, çalı
şanlar ve üretenler zararına bozmamak ol
muştur. Millî gelir 1/3 dengesini hemen 
her yıl korumuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bir de, 18 inci 
dönem Meclisinin önüne gelen 1988 ve 
1989 bütçeleriyle, 1980'li yılların hemen 
her bütçesinin durumuna bakalım: Du

rum oldukça farklıdır. Çünkü, petrol fiyat
ları varil başına 10 dolara kadar düşmüş
tür. Petrol üreticisi ülkelerin pek çoğu da, 
bu dönemde kendi aralarındaki uzlaşma
yı bozmuşlardır. Hatta, çok yakınımızdaki 
iki ülkede olduğu gibi, savaşmışlardır. Bu 
arada yetkili herkes söylüyor; artan pet
rol tüketimine karşın, petrol faturamızda 
da da bir değişme olmamıştır. Yani, ülke
deki enflasyon ithal değildir, Sayın Ozal 
ve ANAP damgasını taşımaktadır. 

Ülkede 1961 Anayasası da yoktur. 
Bugün birçok noktasında hepimizin ve her 
kesimin şikâyetleri olduğu 1982 Anayasa
sı desteğinde ambargosuz ve savaşsız bir 
dönem yaşanmıştır. Ek olarak, bugün Yü
ce Meclis, ana muhalefetiyle birlikte, eko
nomik sıkıntılardan rejim sorunları üret
meyecek kadar demokrasiden ve parla
mentodan yanadır; seçim yoluyla iktidar
ların değişebileceğini, ama rejimin değiş
meyeceğini her fırsatta yinelemektedir. 

Türk sanaii, o yıllardaki gerçek biri
kim ve altıyapısmı tarım sektörümüzün 
desteğinde tekstil sektörümüzde ortaya 
koyarak, montajcılıktan uzaklaşmış, dün
yaya kafa tutar olmuştur. Övündüğünüz 
ihracat rakamları içerisinde bu sektör yüz
de 30 pay tutmaktadır. Tarım sektörümü
zün diğer kaynaklarıyla birlikte bu oran 
yüzde 70'lere varmaktadır. Cumhuriyet 
hükümetlerinin hiçbiri böyle bir olanakla 
da karşı karşıya kalmamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, uygulanmakta 
olan model yüzünden sektörler arasında
ki denge bozulmuş, çalışanlar ve üreten
lerin millî gelirdeki payı, rant gelirlerin
den alınan payın yarısında kalmıştır. 
Türkiye son sekiz yılda, faiz gelirleriyle ya
şayan bir avuç insan için yeryüzünde bir 
cennet olmuştur. Namusu ve emeği ile ça
lışıp üretenler; köylü, çiftçi, işçi, memur, 
genci, emeklisi, esnafı, tüccarı, küçük ve 
büyük sanayicisi, kadını, erkeği, kısaca ül-
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kenin yüzde 95'i bir lokma, bir hırkaya 
muhtaç olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işte bugün, "Vitrinlerde her şey var" de
menize karşın, her yerden feryatların yük
selmesinin nedeni de bundandır. Var olup 
da alınamayanın sıkıntısı, yok olup da ala
mamanın sıkıntısından farklı değildir ve 
hatta daha kötüdür. Bu noktaya getirdi
ğiniz ülkenin insanları yakın bir gelecek
te bu tutumunuz nedeniyle de sizlere he
sap soracaktır. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafından 1987 yılı sonunda ve
ri toplanması tamamlanmış hane halkı ge
lir ve tüketim harcamaları anket sonuçla
rı hâlâ açıklanmamıştır. Nedeni gayet açık; 
verilen cevaplardaki gelir bildirimlerinin, 
bildirilen gelirlerle tüketime yetmeyeceği 
anlaşılmıştır. Gerçek geliri bildirmede 
yurttaşlarımız bir hayli de alçak gönüllü 
davranmışlardır; doğrudur; "Belki başı
ma yeni bir vergi kasırgası gelir de başım 
derde girebilir" diye düşünürler; ama, 
hakça söylemek gerekir ki, 1988 yılı sonu
na geldiğimizde iki yılda toplam yüzde 
150'yi aşan enflasyon karşısında en geliş
miş beyin ve bilgisayarların bile şaşmama
sı olanaksızdır. 1989 yılı ilk üç ayı içeri
sinde sonuçlarını beklediğimiz bu anketin 
şimdiden merakı içerisindeyiz. 

Satın alma parkesine gelince: Bu he
saplamayla yapılan millî gelir hesabında 
artma görüldüğü doğrudur. Bu hesapla
mayla 1 000 dolar seviyelerindeki millî ge
lirin 3 500 dolar olduğu OECD tarafın
dan Türkiye için açıklanmıştır. Şimdi Hü
kümetten, Avrupa Topluluğu ülkelerinin 
hepsinin millî geliri bu hesap sistemiyle sı
ralandığında, Türkiye'nin sonunculukta-
ki sırasının değişip değişmediğini öğren
mek kalıyor ve Sayın Bakandan da bunun 
cevabını bekliyorum. 

Gayri saff millî hâsılaya gelince: 1988 
yılı ilk altı ayı için yapılan hesapların yüz
de 7,2 olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlıklı ve 
sağlam verilerle hesaplama devam ettiğin
de, yıl sonu itibariyle artış ne olacaktır? 
Sayın Bakan bizleri bu konuda da aydın
latırsa, memnun olacağız. Tabiîki bu he
saptan yüzde 2,5 nüfus artış hızını da dü
şürme gereğini unutmayacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünyanın birçok ülkesinde millî gelire yan
sımayan ekonomiler vardır. Bunlann en 
çok rastlananı yeraltı ekonomisi ve hesap 
dışı kalan ekonomilerdir. Ülkemiz için de 
böyle bir sorunu söyleyebiliriz. Hayalî ih
racattaki duyarsızlığınız, hesap dışı kalan 
ekonomiyi yeraltı ekonomisine dönüştür
müştür; daha doğrusu, dönüştürmek üze
redir, diyelim. İşte bu noktada Enstitümü
zün, yalnızca ülke içerisindeki bilgileri de
ğil, özellikle ihracat yaptığımız ülkelerdeki 
bu kabil bilgileri bir an önce toplamasını, 
hayalî ihracatın gerçek boyutlarının bu 
şekliyle ortaya çıkmasını istiyoruz. Yapma
mız gereken de, hayalî ihracatı ve onun kö
künü temizlerken, vergi adaletini sağla
maktır. Düşük bulunan vergi gelirlerini 
artırırken, bunun, yeni vergiler koymak 
veya mevcut vergi oranlarını artırmak ye
rine, hiç veya gerektiği gibi vergilendiril
meyen kesim ve faaliyetlerdeki vergi ka
yıp ve kaçaklarını önlemek suretiyle uy
gulamaya konmasında büyük faydalar 
vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, genel tarım an
keti ise en son 1978 yılında yapılmıştır. 
Daha sonra bu anketin, sonu üç ile biten 
yıllarda yapılması kararlaştırıldığından, 
yeni anketin ancak 1993 yılında yapılabi
leceği ve sonuçlarının da en erken 1995 yıl
ları başında alınabileceği düşünülürse, ül
kede, en önemli sektörle ilgili onyedi yıl 
bilgi akışı sağlanamamış olacaktır. Türki
ye için bu büyük bir talihsizliktir. Bu an-
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ketin yeniden, bir an önce yapılmasından 
yanayız. 

Sözlerimin burasında, özellikle t a ç m 
ile ilgili olarak Sayın Bakanın sıkça yine
lediği bir noktaya değinmek istiyorum: 

Sayın Doğan, A E T ülkelerinde ta
rımla uğraşan kesimin yüzde 10 civarla
rında olduğunu, ülkemizde ise bu oranın 
yüzde 50 civarında dolaştığını söylemek
te; Avrupa Topluluğuna girecek Türkiye'
nin bu oranı düşürme zorunda olduğunu 
sık sık anımsatmaktadır. Türkiye böyle bir 
politikayla büyük sıkıntılara düşer. Kırsal 
kesimden desteklemenin, kösteklemeye 
döndüğü politikalarla hızlı nüfus kayma
sını sağlarsanız, toplumsal huzur daha bü
yük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Hızla 
şehirlere kaydırılan nüfusun çözümünü 
"Kendisi bulsun" diye düşünemeyiz. 
Devlet, belli bir program içerisinde yeni 
ufukları belirlemeli, yeni istihdam kaynak
ları yaratmalı ve kırsal kesimden merkez
lere yönelim patlamalara sebep olma
malıdır. 

Sayın arkadaşlarım, nüfus sayımla
rında da ülke için önemli anketler oldu
ğunu biliyoruz. Enstitümüz bu görevini 
yaparken, önceki noksanlık ve yanlışlıkla
rından kurtarılmalı, bundan sonra yapı
lacak ilk nüfus sayımını çağdaş ve yanıl
gısız sonuçlandırılmalıdır. Böyle bir nüfus 
sayımı için şimdiden gerekli yasal ve eko
nomik çözümler sağlanmalı, halkımızı 
"sayıyoruz" diye zorla evlerinde tutma
malı; ama bu sayım işleminin mutlaka 
Devlet İstatistik Enstütisü tarafından ya
pılmasını sağlamalıyız. 

Armonize mal tanımı ve kodlama sis
temiyle dünya ve Avrupa Topluluğu stan
dartlarının bir tanesini de yakalamış olu
yoruz. Bu konuda her kesim üzerine dü
şen görevi tam yaparsa, 1989 yılı başın
dan itibaren de tüketicimiz bu sistemle ko
runacaktır. 

Enstitü üzerinde söylenebilecek çok 
sözümüz vardama şunu biliyoruz: ensti
tü, beyan edilen verilerle çalışmalarının 
büyük bir kısmını sürdürmektedir. Hal
kımızı ve hükümetimizi bu Kuruma kar
şı beyanda çok doğru olabilme alışkanlı
ğına kavuşturmalıyız. Bu kuruluşumuzun 
tamamen özerk bir kuruluş olarak çalış
masını sağlamayılız. Bu kurul, bilimsel ve 
teknik bir kuruldur. Bu kuruluşumuzu, 
günün en ileri araç ve gereciyle de çalışır 
hale getirmeliyiz. Yetişmiş ve uzmanlaş
mış kadrolarını korumalı, sayılannı yeterli 
kılmalıyız. 

Bugün, bir türlü Meclis gündemine 
giremeyen, 219 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin artık görüşülmek zorunlu
luğu ortaya çıkmıştır. Eylül ayında veri
len 100 kadro, kurulda görev yapanlar için 
yetersizdir. Böyle bir kadroya uygun, en 
az 400-450 elemanımız var. 100 kadro yet
mediği için kullanılamıyor. Hızla kadro 
sayısı artırılmalı ve diğer çalışanlarımızın 
özlük haklan düzeltilmelidir.f Enstitü, baş
ka kaynaklara uzman yetiştiren geçici bir 
görev yeri olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz 
doldu, lütfen taıhamlaym efendim. 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Üzüntü verici bir başka konu da, ' ' Ta
sarruf tedbirleri" diyerek, son iki yılda ku
rumun acil ihtiyacı olan taşıt araçlarının 
alımının önlenmesi olmuştur. Bu sene 105 
milyon Türk Lirası; bütçe içerisinde bir 
damla bile değil. Anket çalışmalarında, 
bayan anketör kullanılması ve bunların ge
ce çalışma zorunluluğu, bu konudaki dav
ranışımızı pek haklı kılmamaktadır. Ens
titü bilgisayar donanımının ekonomik öm
rünün henüz dolmadığını; ama teknolo
jik ömrünün dolduğunu da biliyoruz. Ens
titü bilgisayar donanımı hızla yenilenme
lidir. Aynı şekliyle mikro bilgisayar sistem
leri de karşılanmalıdır. Foto dizgiden son-
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ra, bir ofset makine yetmemektedir. Bu
nun yeterli sayıya çıkartılmasını istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Enstitümüzün, çağdaş bir kuruluş olması 
için elinizden geleni yapacağınıza inanı
yorum. Bütün bunları yaparken, enstitü
den benim, hepiniz adına bir isteğim ola
cak: Kurum çalışmalarının ve sonuçları
nın hızla milletvekili arkadaşlarımıza ulaş
tırılması, ülkeyi objektif gözle tanımamı
za yardımcı olmaları dileğimdir. 

Enstitü bütçesiyle ilgili olarak konu
şurken, devlet hizmetinde çalışanlarımı
za birlikte seslenmek istiyorum; 1989 büt
çesini kabul etmeyişimizin nedeni, devle
timize hizmet verenlerin yetersizliğinden 
kaynaklanmıyor. Karşı oluşumuz, ülkemiz 
kaynaklarının yanlış tercihlerle heba edil-
mesindendir. (SHP sıralarından alkışlar) 
Doğru ve yansız çalışınız. SHP iktidarın
da, her kesim gibi, devlet memurlarımız 
da hak ettikleri yeri alacaklardır. 

Sayın Bakan, üyesi olduğunuz hükü
metin tüm üyelerine iletiniz; 1990 bütçesi 
görüşülürken, yine enflasyon konuşmak 
istemiyoruz. Biliyoruz ki, enflasyondan -
kendi tabirinizle- canavardan kurtulmak 
istiyorsanız, bunun yolu vardır ve bilin
mektedir. Sayıları 150'yi aşan fonları ve 
yeni icadınız hesapları bütçenin tümü içe
risine alınız; ülkenin tüm gelir ve giderle
rini Yüce Meclis önüne getiriniz. İşte, tüm 
kaynakların Türkiye Büyük Millet Mec
lisi önünde hesaplanmasında yanlışlarınızı 
göreceksiniz. Herşey yerli yerine oturacak, 
kemerler birlikte sıkılacak ve gevşeyecektir. 

Türkiye, büyük bir ülkedir; bu büyük 
ülkeye yakışır Meclis, yakışır milletvekili 
ve yakışır hükümet olalım. 

Enstitü bütçesi görüşmelerinin so
nunda hepinizi Grubum adına saygıyla se
lamlarken, şu özdeyişi bir kere daha ilet
mek istiyorum : İstatistik ağır bir ordu-

9 

ya benzer. Ondan komando savaşı bekle
yemezsiniz; ama, ağır ordunun ihtiyaç ve 
gereçlerini zamanında verirseniz, o ağır 
ordu dünyaya baş eder. 

Enstitümüzün tüm çalışanlarını bir 
kere daha kutluyor, saygılar sunuyorum. 
Sağolun arkadaşlarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Postacı. 

Başka söz alan yok. 

Sayın Bakan, konuşacak mısınız? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, bazı sorulara cevap vermek için ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sorulan soru
lar vardı, bazı beyanlar vardı. Bu beyan
lara katılmamak mümkün değil. Gerçek
ten Devlet İstatistik Enstitümüz çok 
önemli bir kuruluştur. Hükümetin birçok 
kararları bu kuruluşun ürettiği rakamlarla 
yapılmaktadır. Rakamlann sıhhati her ba
kımdan önemlidir. Dış ticaret istatistikle
rinden tutunuz, fiyat endekslerine ve di
ğer bütün rakamlara baktığınızda, ekono
minin genelde idaresi bu rakamların sıh
hatli olmasıria bağlıdır. Dolayısıyla, kuru
luşun kadrosunun kuvvetlendirilmesi, ku
ruluşun elindeki makine ve teçhizat im
kânlarının artırılması, daha iyi imkânlar 
verilmesi muhakkak faydalı neticeler do
ğuracaktır. Ben de bunlara katılıyorum. 

Soru olarak, kadronun eğitim duru
mundan bahsedildi. Kadro olarak; mer
kezde 1 668 kanunî kadro, taşrada 365 kişi 
olmak üzere, toplam 2 033 kişidir. Çalı
şan personel; merkezde 890, taşrada 
286 olmak üzere, 1 176 dır. Demek ki, top
lam olarak 857 boş kadro vardır. 
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Çalışan personel olarak bunların eği
tim durumları da şu şekildedir : Merkez
de yüksek okul mezunu 350 kişi, taşrada 
88 kişi, toplam 438 kişidir. Toplam çalı
şanların yüzde 37'sidir. 

Lise ve dengi okullar; merkezde 222, 
taşrada 99, toplam 321 kişi. Nispet olarak 
toplam çalışanların yüzde 27'sidir. 

Ortaokul mezunu; merkezde 130, 
taşrada 52, toplam 182 kişidir. Toplamın 
yüzde 16'sidir. 

İlkokul mezunu olarak da; merkez
de 188, taşrada 47 olmak üzere toplam 235 
kişi olup, toplamın yüzde 20'sidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuru
luş Kanunu hakkında bazı sözler söylen
di. Aslında 1926 yılından beri bir kanunu 
mevcuttur. Bir önceki kanun 53 sayılı Ya
sadır, 1962 tarihinde çıkarılmıştır. Son ola
rak 1984 senesinde 219 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile de şu anda yürür
lükte olan bir kanunu vardır. Ancak, son 
olarak bu Kanun Hükmündeki Kararna
mede bir değişikilik yapılmış ve 100 kadar 
sözleşmeli personel istihdamı imkânı ge
tirilmiştir. 

Enstitünün daha iyi çalışabilmesini 
sağlamak için bir kanun tasarısı çalışma
sı yapılmaktadır. Bu hazırlandığı zaman, 
zannediyorum önce bir kanun hükmün
de kararname şeklinde, bilahara tasarı ola
rak Meclise getirilecektir. 

Kuruluşun, çıkarttığı rakamları oldu
ğu gibi yayınladığı, yorum yapmadığı söy
lenmektedir. Doğrudur. Yani hazırlanmış 
bulunan kanun tasarısında böyle bir dai
re kurulması öngörülmüştür. Yani, "Araş
tırma, İstatistik ve Ekonometrik Yorum
lar Dairesi" şeklinde bir daireyi düşün
mekteyiz, yani, rakamları değerlendirme, 
onların kullanıma gitmeden önce mana 
kazandırılması şeklinde bir daire buluna
caktır. 

Dış ticaret endeksleri neden yapılma

maktadır diye bir soru oldu. 1985 yılında 
yeni ticaret koduna geçilmiştir, arkasından 
bu sene de armonize sisteme geçilmiştir. 
Şimdi, indeks üretebilmek için devamlı
lık lazım ve bu indekslerin doğru çalışıp 
çalışmadığını tetkik etmek için bir veya iki 
sene süre tanımak lazım; bu bakımdan çı
kartılamamıştır. Armonize sistem çalışma
sı da tamamlanmış bulunuyor. 

Hayvan sayımı yapılmamıştır denil
di. Aslında, 1984 yılında hayvan sayımı 
yapılmıştır. Tarım Bakanlığıyla gelecek 
hafta planlanmış olan toplantıdan sonra, 
yeni bir sayıma da geçilmek durumu 
vardır. 

DİE'nin işsizlik konusunda en son 
anketi 1985'dedir. Niyetimiz, bundan böy
le altı ayda bir bu konuda bir anket dü
zenlemektir. 

56 ilin genel nüfus sayımı yayınlan
dı, 11 ilin durumu da şu anda matbaada
dır; isteyen herkese tüm bilgiler verilmek
tedir. Önümüzdeki sayımların da, belki 
gene eski sistemle yapılması zorunlu 
olabilir. 

Turizm istatistikleri konusunu daha 
önce de bahsetmiştim. Giriş-çıkış kapıla
rında giren ve çıkanların doldurduğu 
formlardan bilgiler elde edilmektedir. Tu
rizm geliri; Kültür ve Turizm Bakanlığı
na ait konuya ilişkin rakamlar, her üç ay
da bir yapılan anketler neticesinde elde 
edilmiş rakamlardır; yoksa, masa üzerin
de hesaplanmış rakamlar değildir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünce, bu se
ne gayri safi millî hâsıla yüzde 7,2 olarak 
verilmiştir ki, bu ilk altı aydaki değerlere 
göredir. Planlama Teşkilâtının programı
na yüzde 6,5 olarak koyduğu rakam ise; 
Planlama Teşkilatı, bu çalışmalarını eylül 
ayı içinde yapmıştır. Dolayısıyla, haziran 
ayından sonra bir üç ay daha, ellerindeki 
mevcut donelerin durumuna bakılmıştır 
ve ikinci yarıda ekonominin yavaşladığı 
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görülmüştür. Devlet İstatistik Enstitüsü
nün son dokuz aylık çalışmaları da, Dev
let Planlama Teşkilatıyla mutabakata va
rıldıktan sonra yayınlanacaktır. Tahmi
nim, rakamların yüzde 7,2 olmadığı, da
ha düşük gerçekleşeceği şeklindedir. 

Gelir dağılımı konusunda, daha ön-* 
ceden yapılmış çalışmalar, aslında pek tu
tarlı çalışmalar değildir. Bunu, bu Mec
liste daha önce de belirttim. Bu çalışma
ların tutarlı olabilmesi için, sağlam baz
da yapılması lazım. Esasında bunların 
hepsi anket çalışmalarıdır. Anket çalışma
larının uygulanma esaslarına göre bunla
rın sağlamlılığı konusu vardır. Nitekim, iki 
önceki konuşmacının da söylediği gibi, 
biz, bazı rakamlarda, kullanılan metotlar
dan dolayı, büyük hata paylarının oldu
ğunu da biliyoruz. Yalnız, bunlar endeks
lerle ilgili olarak, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanı tarafından yüzde 15 merte
besinde söylenmiştir. Sadece endekslerle 
ilgili bir rakamdır. Bu rakamı üstüste top
lamak, ay be ay toplamak doğru bir neti
ce vermez. Çünkü, bu, belli bir ayda ya
pılan bir hesabın neticesinde bir hata pa
yı olarak ifade edilmiştir. Bunu istatisti
ğin diğer rakamlarına da yaymamak 
lazım. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: 
Türkiye'nin gelir dağılımının, Bangladeş 
ve Hindistan gibi ülkelerden daha kötü ol
duğunu söylemek mümkün değildir. Bu
nu hangi kitaptan okursam okuyayım, 
hangi kişiden duyarsam duyayım inan
mam; çünkü, ben bu memleketleri gez
dim, gördüm, biliyorum. Bu memleketle
rin gelir dağılımının Türkiye'den iyi olma
sı mümkün değildir. 

Yeraltı ekonomisi, hayali ihracatın 
gerçek boyutlarını tespit etmek için Dev
let İstatistik Enstitüsünün yapacağı çalış
malardan bahsedildi. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün yapacağı çalışmalarla bu gi

bi konuların üzerine gidilmez. Bu gibi ko
nuların üzerinde daha detaylı çalışmalar 
yapmak gerekir. Bu çalışmaları da Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı ve Hazine Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde zaten yü
rütüyoruz ve yürütmeye de devam 
edeceğiz. 

Türkiye'de tarım nüfusunun yüzde 
45-50, Ortak Pazarda yüzde 10 mertebe
sinde olduğu ve Türkiye'nin tarım nüfu
sunun zaman içerisinde sanayi nüfusuna 
çevrilmesi gibi bir zorunlugun büyük 
problemler çıkartacağından bahsedildi. 
Biraz önce söyledim. Aslında tamamen sa
nayie kayması söz konusu değildir. Bu nü
fusun hizmetlere de kayması düşünülebi
lir. Nitekim, gelişmiş ülkelerde tarım nü
fusu oldukça düşüktür. Zaten gelişmişli
ğin bir ölçüsü de budur. Sırf ziraatla zen
gin olmak mümkün değildir; yani, kendi
nizi gelişmiş addedemezsiniz. 5-10 bin do
ların üstünde gelire çıktığınız zaman... Ta
rım nüfusu ile böyle gelirlere çıkmanız da 
mümkün değildir. Dolayısıyla bunun za
ten otomatik olarak olacağı mümkündür. 
Yani, Türkiye'nin sanayileşme ve kalkın
ma stratejisi içerisinde -yalnız sanayileş
me demiyorum, dikkat edelim- hizmetle
re de kayma olacaktır. Bu hizmetler de ol
dukça yüksek gelirli bir sektördür. Banka
cılık olsun, ticaret olsun, inşaat olsun bu 
gibi sektörlere de zannediyorum, büyük 
ölçüde iş kayması olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
"Kuruluşumuz özerk olmalıdır" dendi. 
Şunu ifade etmek istiyorum : Kuruluş, 
Devlet Planlama Teşkilatı gibi bir müşa
vir teşkilattır ve şimdiye kadar eğer elimiz
de böyle bir şey olsa idi, öyle yapma du
rumumuz olsa idi, herhalde enflasyon ra
kamlarını daha küçük düşürmeye çalışır
dık. Böyle bir şey yapmadık, yapmayı da 
düşünmedik. Açık olarak ifade ediyorum, 
hiçbir şekilde bu kuruluşun ürettiği ra-
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kamlara biz karışmadık. Kurmaya çalış
tığımız müsseseden de bütün istediğimiz, 
bu rakamları sıhhatli bir şekilde temin et
mesi ve tarafsız olarak değerlendirmesi 
gerekir. 

Kuruluşta şu anda değerlendirme 
yoktur. Rakamlar, bizatihi rakam olarak 
çıkarılmaktadır, değerlendirmeyi kullanıcı 
kuruluş yapmaktadır; ama, bazı rakam
ların değerlendirilmesinde muhakkak lü
zum vardır. Bu değerlendirmenin de na
sıl yapılacağını zaman gösterecektir. 

Bu izahatıma ilave olarak bir de şu
nu söyleyeyim : Kuruluşa yeni bir bilgi iş
lem sisteminin alımı için bütçeye önemli 
ölçüde ödenek konmuştur. 

"100 kişilik sözleşmeli personel kad
rosunun yetersiz olduğu ve daha fazla kad
ro gerektiğini" söylediler. Katılmamak 

mümkün değil; ancak bunun kanunla hal
ledilmesi lazımdır. Kuruluş, bu imkânla
rını iyi kullanır, kadrolarını sağlamlaştı-
rırsa, önümüzdeki yıllarda ülkemize, eko
nomimize faydalı hizmetlerde bulunacak
tır kanaatındayım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygı
larımı arz ederim. (ANAP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

7. — Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

A - CETVELİ 

Program 
kodu 

101 

111 

900 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değer
lendirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 447 000 000 

4 896 000 000 

140 000 000 

15 483 000 000 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesvnhesabı 
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

Oı 
9« 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 6 486 911 712 

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

3 299 086 656 

2 835 943 260 

351 881 796 
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Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlı
ğının 1989 yılı bütçesi ile 1987 yılı kesin-
hesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını te
menni ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

E) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1. — Danıştay Başkanlığı 1989 Malî Yth 
Bütçesi 

2. — Danıştay Başkanlığı 1987 Malî Yth 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Danış
tay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Söz alan sayın üyelerin konuşma sı
rasını okuyorum efendim : 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Onur, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Kamer Genç, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ab
dullah Ulutürk. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Onur, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET ONUR (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Danıştay Bütçesi hakkında Anavatan 
Partimizin görüşlerini açıklamak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken hepinizi saygılarımla se
lamlarım. 

Sözlerimi uzatmadan, arkadaşlarımı
za Danıştay hakkında kısaca bilgi vermek 
istiyorum. Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek ida
re mahkemesi, danışma ve inceleme mer
ciidir. Danıştayın görevleri, Anayasanın 
155 inci maddesiyle 2575 sayılı Danıştay 

Kanununda gösterilmiştir. Buna göre Da
nıştay, Bakanlar Kurulu kararlarına, müş
terek kararnamelere, Başbakanlıkça alı
nan kararlara, bakanlıkların düzenleyici 
işlemleriyle, kamu kuruluşlarınca çıkarı
lan ve ülke çapında uygulanacak düzen
leyici işlemlere Danıştay idarî dairelerin
ce verilen kararlar üzerine uygulanan iş
lem ve eylemlere, birden çok idare ve vergi 
mahkemesinin yetki alanına giren işlere, 
yabancı ülkelerde görevli makamlarca alı
nan kararlara, Danıştay Yüksek Disiplin 
Kurulu kararlarına, Yükseköğretim Ku
rulu, Yükseköğretim Denedeme Kurulu, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 
Üniversitelerarası Kurul kararlarına, Ver
gi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluy
la vergi düzeltme taleplerinin reddine iliş
kin işlemlere karşı açılacak iptal ve tam 
yargı davalarıyla imtiyaz sözleşmelerinden 
doğan idarî davalarla, il merkezi beledi-
yeleriyle, il özel idarelerinin seçilmiş or
ganlarının, organlık sıfatlarını kaybetme
leri hakkındaki taleplere ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar ve karara bağlar, 
birincisi bu. 

İkincisi, idare ve vergi mahkemele
rinden verilen nihaî karaları temyizen in
celer ve karar verir. Nihayet, danışma ve 
inceleme mercii olarak da Başbakanlık ve 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun ta
sarı ve teklifleri hakkında görüş bildirir. 
Tüzük tasarıları ile imtiyaz sözleşme ve 
şartlarını inceler, Cumhurbaşkanlığı ve 
Başbakanlık tarafından gönderilen işler 
hakkında görüşünü bildirir. 

Danıştayda halen 10 daire mevcuttur. 
Bu dairelerden ikisi inceleme ve danışma 
ve memurin muhakemat işlerine, diğer se
kizi ise idarî davalara bakmaktadır. 

Bilindiği üzere hâkim ve savcıların 
atamaları, Hâkim ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca yapılmaktadır. İleride doğması 
kuvvetli muhtemel bir birikim mûşahade 
edilmektedir, şimdiden önlenmesi için boş 
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kadroların doldurulması hakkında çalış
malar yapılacaktır. 

Danıştayda, bilgisayar teknolojisinin 
yargı alanına sağladığı imkânlardan yarar
lanmak üzere, 1985 yılında bir bilgi işlem 
bürosu kurulmuştur. Yargıda sağlıklı ve 
daha hızlı karar verilmesine büyük ölçü
de fayda sağlayacağına inandığımız bu ça
lışmanın tamamlanma safhasına geldiği
ni öğrenmiş bulunmaktayız. İleriki yıllar
da, bu çalışmalardan, idare ve vergi mah
kemelerinin de faydalanması için gerekli 
çalışmaların yapılmasını dilemekteyiz. 

Danıştay Başkanlığı mensuplarının 
lojman ihtiyacını karşılamak üzere 1984 
yılından bu yana bütçesine konulan öde
neklerle, 76 daireden oluşan beş adet bi
na satın alınmış, 1989 yılı bütçesine de yi
ne lojman alımı için 700 milyon lira öde
nek konulmuştur. Böylece, Danıştay Baş
kan ve üyelerinin tamamı lojmandan ya
rarlanma imkânına kavuşmuş olacak
lardır. 

Yine, Danıştay mensuplarının eğitim 
ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanabilme
si maksadıyla Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığından, Manavgat'da otuz dö
nümlük bir arazi sağlanmış olup, 1987 yı
lında temeli atılmış olan bu tesislerin in
şaatı hızla devam etmektedir. Bu tesisle
rin, en geç 1989 yılı sonuna doğru bitiri
leceği umulmaktadır. 

Hizmette aksamaları önlemek mak
sadıyla Danıştay Başkanlığı bünyesinde 
bir sağlık ünitesi kurulmuş; böylece, has
tanelerde geçecek olan vakitten yararlanıl
ması sağlanmıştır. Bu ünitede halen, ikisi 
sözleşmeli yedi doktor hizmet vermekte ve 
yılda yaklaşık olarak sekiz-on bin hasta
nın muayene ve tedavisi yapılmaktadır. 

Bütün bu getirilen sosyal imkân ve 
hizmetlerin yanında, Danıştayımızın Türk 
hukuk sistemimiz içerisinde çok önemli 
bir yerinin olduğunu vurgulamamıza ge
rek bulunmamaktadır. Kararlarının şim

di ve ileride gayet adil ve doğru yönlerde 
verilmesini temenni ediyoruz. Bazen Da-
nıştayımızda, kişilerin savunmaları ve ida
rî savunma alınmadan birtakım kararla
ra gidilmektedir. Özellikle bu konuda 
Anayasanın ve Danıştay Kanunu ilkeleri
ne uyulmasını arzu etmekteyiz. 

Danıştay Bütçesi hakkındaki konuş
malarımı burada bitirmek istiyorum. Ta
sarrufa azamî derecede riayet edilerek ha
zırlandığını müşahede ettiğimiz Danıştay 
Bütçesinin, hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Onur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kamer Genç; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; Yüce Danıştay m 1987 Yılı Ke-
sinhesap Kanun Tasarısı ile 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde Grubum 
adına görüşlerimizi dile getirmek için söz 
almış bulunuyorum. Konuşmama başla
madan önce hepinize saygılar sunanm. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama geç
meden önce, devletin temel organlarından 
olan yargı faaliyetleri hakkında, basında 
yer alan, özellikle bugün Hürriyet Gaze
tesinde Kemal Hörzum davasıyla ilgili ola
rak öne sürülen iddiaların, kısa zamanda 
gerçek yönleriyle araştırılarak kamuoyu
na açıklanmasını, yargının itibarı bakı
mından zorunlu gördüğümü belirtmek 
isterim. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Doğru, 
doğru. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, benden önce konuşan 
ANAP Grup sözcüsü arkadaşımız olayı 
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bütün yönleriyle, teknik yönleriyle en doğ
ru şekilde ortaya koyduğu için o konulara 
değinmek istemiyorum; ancak konuşma
ma bu çerçeve içinde devam etmek is
tiyorum. 

Biliyorsunuz, Danıştay, 10 Mayıs 
1868 tarihinde Mithat Paşa tarafından 
"Teşkilatı Cedide" adıyla kurulan ve za
man içinde çeşitli isimlerle anılan ve bu
gün Danıştay olarak yüksek yargı organ
ları içinde yer alan bu yüce kuruluşumu
zun bir yandan Yüksek İdare Mahkeme
si ve diğer yandan da danışma ve incele
me mercii olmak üzere iki temel fonksi
yonu bulunmaktadır. Danıştay m yöneti
mi ve temsili Danıştay Başkanına ait olup, 
Hükümetle ilgili işleri Başbakan aracılı
ğıyla yürütülmektedir. Danıştayın kuru
luş, işleyiş ve görevleri Anayasanın 155 in
ci maddesinde belirtilmiş; buna göre Da-
nıştaya davaları görmek, Başbakan ve Ba
kanlar Kurulunca gönderilen kanun tasar 
rıları hakkında düşüncelerini bildirmek, 
tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlarını ve 
sözleşmelerini incelemek, idarî uyuşmaz
lıklar hakkındaki sorunları çözümlemek ve 
kanunla gösterilen diğer işleri yapmak 
üzere yetkiler verilmiştir. Danıştay bu gö
revleri yaparken bir temyiz merciidir, bir 
de istişari ve danışma kurulu niteli
ğindedir. 

Danıştayın ilk ve son derece mahke
mesi olarak görev verildiği sahalar gayet 
geniş bir şekilde belirtilmiştir. ANAP Gru
bu adına konuşan arkadaşımız bunlan di
le getirdiği için bunlara değinmeyeceğim. 

Danıştay da halen 73 Başkan ve üye, 
40 adet Danıştay savcısı, 194 adet tetkik 
hâkimi kadrosu bulunmaktadır. Özellik
le burada göze çarpan bir husus var : 40 
Danıştay savcısının 16'sı ve 194 tetkik hâ
kiminin de 100 adedi boş bulunmaktadır. 
Özellikle Danıştayın işleyişi tetik hâkimi
nin çalışmaları üzerine kurulduğu için, bu 
100 tetkik hâkimi kadrosunun doldurul-
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maması, Danıştaydaki iş akımını, işleyi
şini Önemli bir derecede aksatmaktadır. 

Tetkjk hâkimi ve Danıştay savcıları, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
atanmakta; ancak atama ile ilgili ön ça
lışmalar Adalet Bakanlığınca yapıl
maktadır. Adalet Bakanlığının zamanın
da imtihan açmaması nedeniyle, hâkim ve 
savcıların kadrosunda açıklar büyü
mektedir. 

1982 Anayasasına göre, Danıştay üye
lerinin dörtte 3'ü birinci sınıf idarî yargı 
hâkim ve savcıları arasından, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca; dörtte l'i de 
Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 
(Tabiî Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu 
seçiyor.) Ancak, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun bağımsız olmaması 
nedeniyle, Danıştay üye seçimlerinde si
yasî iktidarın etkinliği açıkça görülmekte
dir. Danıştaya üye seçiminin, Danıştay 
Genel Kuruluna bırakılmasının daha isa
betli olacağı kanısındayız. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüye 
yargı konularıyla ilgili olarak çıktığımız 
her seferinde, Türkiye'de yargının bağım
sız olmadığını vurgulamaktayız. Yargı ba-

' ğımsızlığını önemsememiz ve birinci de
recede önemli bir konu olarak kabul et
mememizin, hiçbir surette yargı görevini 
yapan hâkim ve savcılara kişisel yararlan 
için birtakım imtiyazların verilmesi ama
cına yönelik değildir. Aksine, yargı ve yar
gıç bağımsızlığını, devletin, toplumun ve 
ferdin bir güvencesi olarak gördüğümüzü 
ve hukuk devleti ilkesinin de vazgeçilmez 
koşulu olarak kabul ettiğimizi vurgulamak 
isterim. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunun oluşumunda yer alan Adalet Baka
nı ile tamamen ona bağlı müsteşarının, 
kurul kararlarını siyasal iktidarın düşün
cesi doğrultusunda alınmasını sağlaması 
yanında, ayrıca 7 kişilik bir kurulun an
cak 2'sinin idarî yargıdan gelmesi de ida-
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rî yargının temsili bakımından çok etki
siz duruma düştüğü de kuşkusuzdur. 
Özellikle, Danıştay üyelerinin seçilmesi sı
rasında bu, gerçekten kendisini açık ve se
çik olarak göstermektedir. 

12 Eylül 1980 Askerî Harekâtının te
mel hak ve özgürlüklere getirdiği önemli 
sınırlamalardan Danıştay da hissesini al
mış, o zaman bu yüce kurumda büyük bir 
operasyon yapılmış, 16 daire başkanı ve 
üye, bölge idare mahkemesi başkanlıkla
rına sürülmüşlerdir. Ayrıca, memleket ge
nelinde ilan edilen sıkıyönetim ile de, idarî 
yargı çalıştırılamaz duruma sokulmuştur. 
O sırada Danıştaydaki daire sayısı 15'ten 
10'a indirilmiştir. Ancak, zamanla mem

leketin büyük bir bölümünde sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal kalktıktan sonra, idarî 
yargıdaki iş hacmi süratle artmıştır. 
Maalesef ANAP İktidan da idarî yargıdan 
pek hoşnut olmadığı için, idarî yargıya iş
lerlik sağlayacak hiçbir gayret içinde olma
mıştır. Danıştaydaki iş birikimini önlemek 
için, daire sayısının artırılması gerektiği
ne inanıyoruz. 

ANAP iktidarı zamanında, idarî yar
gının işleyişini zorlaştıran diğer bir husus 
da, iktidann kanun hükmünde kararna
me çıkarması suretiyle, yargı yetkisinin 
kullanımına getirdiği sınırlamadır. Bilin
diği üzere, halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisine 188 adet kanun hükmünde ka
rarname sevk edilmiş olmasına rağmen, 
bunun ancak 10 tanesi kanunlaşmış, ge-

-riye kalan 178 adedi kanunlaşmamıştır. 
Kanun hükmünde kararnameler, hukuk 
normları hiyerarşisinde kanun gibi kabul 
edilmekte ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisince yürürlükten kaldırılmadıkça, aynen 
kanun gibi uyulması zorunlu bir hukuk 
kuralı sayılmaktadır. Bunu hepimiz bili
yoruz. Bu suretle kanun hükmünde karar
namelerin, siyasî iktidarlara sağladığı bu 
kolaylık, iktidarlarca istismar edilerek ve 

kanun hükmündeki kararnamelerin uzun 
süre Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
demine alınmadığı gerçeği de düşünüle
rek, iktidar, yürürlükteki Anayasaya, hu
kuka, adalete aykırı kanun hükmünde ka
rarname çıkarmakta ve buna bağlı olarak 
istediği keyfî ve siyasî kararı almaktadır. 
İşleme, kanun hükmünde kararname ile 
kılıf hazırlandığı için de, idarî yargıca da 
bu konuda denetim yapma olanağı orta
dan kaldırılmaktadır. 

Hak arama, özgürlüğü nün yollarını 
kapatmak ve yargı yetkisinin kullanılma
sını sınırlamak, iktidara hiçbir yarar sağ
layamaz. Yargıya, herkesin her zaman ge
reksinim duyduğunu yadsınmaz bir ger
çek olarak kabul etmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, geçen ay bu kür
süden ANAP İktidarının idarî yargıya ge
tirdiği sınırlamaların Anayasaya aykırı ol
duğunu açık ve seçik olarak belirttik. 
Özellikle, Orman Kanunu ile Taşınmaz 
Malların Mülkiyetine Yapılan Tecavüzle
rin Men'i ile ilgili kanunlardaki yargı de
netim yetkisini ortadan kaldıran hüküm
lerin düzeltilmesini diledik. Yine, İdarî 
Yargılama Usulü Yasasındaki yürütmenin 
durdurulması kararları ile, yargı karala
rının idarece 60 gün beklenilmeden, he
men gereğinin yerine getirilmesinin, hu
kuka saygının bir gereği ve ifadesi oldu
ğunu vurguladık. Ayrıca, 233 ve 308 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle, 
KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelle il
gili olarak, önemli birtakım hatırlatmalar
da bulunmuştuk. Biliyorsunuz, 233 ve 308 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler, 
KİT'lerde çalışan personeli sözleşmeli 
personel durumuna getirmiştir. Fakat, söz
leşmeli personel durumuna getirirken, 
bunlara işçi statüsünde sendikal hakları
nı vermemiş ve ne kamu hizmeti gören gö
revlileri gibi bir güvenceye ve ne de sen
dikal hak sahibi işçi güvencesine sahip bir 
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statüye kavuşturmuştur. Ancak, Ameri-
kanvari bir özel sözleşme statüsü içinde 
bunlan mütalaa etmiş ve bunların kamu 
hizmetine alınmasında ve devamında bü
yük bir sıkıntıya sokmuştur. 

Özellikle, birçok devlet bankasında, 
geçen senelerde ve bu sene, birtakım ka
mu personelinin zoraki olarak sözleşmeli 
personel statüsünde gösterilmesi konusun
da büyük zorlamalar olmuş ve bu kişile
re, kamu hizmetinin gerektirdiği görevle
rin yapılmasında sağlanması zorunlu olun 
güvencelerin büyük bir kısmı kaldırılmış
tır. Bunların personel statüsüyle ilgili ola
rak çıkan uyuşmazlıklarında daha önce 
idarî yargı görevli olduğu halde, 233 ve 
308 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
melerle bu yetki kaldırılmış ve adlî yargı
ya verilmiştir. Bu da tamamen çok hatalı 
bir durumdur ve idarî yargı yetkisini, özel
likle KİT'lerde çalışan kamu hizmeti gö
revlilerinin, kamu hizmetinin gereği gibi 
yapılması bakımından kendilerinde bu
lunması gereken güvenceyi ortadan kaldır
mıştır. Bunun süratle ıslah edilerek, dü
zeltilerek bu kesimde çalışan kişilerin de 
yasal güvenceye kavuşturulması gerektiği
ni de burada vurgulamıştık. Ancak, 
ANAP İktidarı, idarî yargının işleyişine 
kolaylık sağlayacak yerde, aksine idare 
mahkemeleriyle Danıştayı çalışamaz du
ruma sokmuş ve idarî yargıda hak arama 
yollarını tıkayan 2 yasa tasansını Yüce 
Meclisin gündemine getirip, süratle yasa
laştırmak istemiştir. 

Biliyorsunuz Anayasanın 125 inci 
maddesi, her türlü idarî eylem ve işlem
lere karşı yargı yolunun açık olduğunu be
lirtmiştir. Yine 1961 Anayasası da "İdarî 
eylem ve işlemler yargı denetimi dışında 
tutulamaz" demiştir. Bu hukuk devleti il
kesinin vazgeçilmez unsurudur. 

Sayın milletvekilleri, gerek 2575 sa
yılı Danıştay Kanunu ve gerekse 2577 sa

yılı İdarî Yargılama Usulü Yasasıyla idarî 
yargıya getirilen kısıtlamalar bu faaliyeti 
işlemez ve çalışamaz hale sokmuştur. 

Sayın milletvekilleri, evvela huzuru
nuzda, İktidardan şunu öğrenmek istiyo
rum : ANAP Iktidan idarî yargının var
lığını kabul etmekte midir, etmemekte mi
dir? Eğer kabul ediyorlarsa, idarî yargı na
sıl çalışacak ve vatandaş nasıl ve hangi za
man dilimi içerisinde hakkına kavuşa
caktır? 

Getirilen tasarılarla ilgili olarak bazı 
açıklamalarda bulunmak istiyorum : Öyle 
anlaşılıyor ki, Hükümet bu tasarıların ha
zırlanması sırasında, konunun en büyük 
uzmanı,olan Danıştay'a danışma zorun
luluğunu duymamış, sadece, Danıştay 
Başkanının da bir konuşmasında "Ahmak 
hukukçular" olarak nitelediği ve idare hu
kuku konusunda hiçbir bilgisi olmayan, 
idarî yargının işleyişini bilmeyen birtakım 
acemi hukukçular kanalıyla hazırlattığı 
kanun taşanlarını Meclise sevk etmiştir. 
Hükümet kanalıyla Meclise sevk edilen bu 
tasarılar, komisyonlara süratle geçerek 
gündeme girmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, hukuk kural
ları objektif, genel esaslara göre düzenle
nir. Ankara'da tahsisli yolun kaldınlması 
için Belediye Başkanının aldığı bir kara-
nn, bir meslekî kuruluş tarafından, iptali 
için, idare mahkemesine açılan bir dava 
vesile kaydedilerek, idarî yargıda sınırla
malar getirmeye çalışmak, ne hukukçulu
ğa ve ne de memleket menfaatine uygun 
düşen bir davranış değildir. 

Sayın milletvekilleri, hoşunuza git
meyen bir dava açıldı diye, hukuk devle
tinin vazgeçilmez unsuru olan yargı dene
timi yolu kapatılabilir mi? Bu hangi hu
kuk devletinde görülmüştür onu öğren
mek istiyorum?.. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Top
lumun yararına olması lazım. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — İda
rî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısının 
1 inci maddesinde yapılan bir değişiklik
le, kişisel menfaatleri doğrudan doğruya 
ihlal edilenlerin iptal davası açabilecekle
ri ilkesi getirilmiştir. Yürürlükteki 2577 sa
yılı Kanunda; idarî eylem ve işlemler hak
kında yetki, sebep, konu, maksat yönleriy
le menfaatleri ihlal edilenler tarafından 
dava açılacağı belirtilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, kişisel menfaat
lerde doğrudan doğruya "ihlâl" ibaresiy
le, "Menfaatleri ihlâl" ibaresi birbiriyle 
pek öyle dar veya geniş yorumlanacak ifa
deler değildir. Bunun takdiri tamamen ka
rar veren hâkime bağlıdır. Nasıl olacak
tır? Meselâ, Kızılay'da oturan bir vatan
daşın, Yenimahalle'deki bir parkın, park 
sahası dışına çıkarılarak imara açılması 
faaliyetinden dolayı bir menfaati var mı
dır, yok mudur konusu takdir edilirken, 
elbetteki yargı mercileri bu konuda çok ge
niş düşünecektir. Kızılay'da oturan kişi
ye "Senin Yenimahalle'deki parkla ilgili 
olarak, yapılan imar değişikliğinden do
layı bir. menfaatin yoktur" diyebilir; ama 
o kişi, "Ben haftanın belirli günlerinde ço
cuklarımı oraya gezmeye getiririm, orada
ki havadan yararlanırım" dediği anda, bu
rada bir menfaat ilişkisi olduğu açıkça or
taya çıkar. 

Yine, bununla, halihazır ANAP ik
tidarı aleyhine, yüksek yargı organların
da açılan birtakım davaların çıkmaza so
kulması için böyle bir tasarının getirildi
ği izlenimi yaratılmaktadır. Mesela, bir ca
minin avlusuna gömülen bir tarikat şey
hinin oradan kaldırılması için veya buna 
benzer birtakım konular için Danıştaya 
dava açılmıştır. Eğer maksat buysa, böy
le, konunun mütehassısı olmayan, konu
yu bilmeyen kişilerin düşünceleriyle bir
takım kanunlar getirerek idarî yargı yet
kisi sınırlandırılamaz. 
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Yine, İdari Yargılama Usulü Kanu
nunda yapılan bir değişiklikle, idarî yır-
gının yerindelik denetimini yapamayaca
ğı öne sürülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, idarî yargı, kar
şısına gelen bir idarî davada, yaptığı de
netimin yerindelik denetimi mi, yoksa hu
kukî denetim konusu mu olduğunu ayır
mak o kadar kolay değildir. Mesela, 5 000 
üniversite öğrencisinin barınması için, 
idare eğer bir yeri kamulaştırtyorsa ve ora
da 50 bin vatandaş oturuyorsa; burada el
betti ki, idarî yargı hem yerindelik, hem 
de hukukîlik denetimi yapabilecektir. 
Çünkü, siyasî iktidar veyahut da idare, 
takdir hakkını kullanırken, belirli kişile
rin ikâmetine tahsis etmek için, onların 
yararlanması için bir kamulaştırma faali
yetine girmektedir; ama orada daha çok 
sayıda kişi halen oturmaktadır. O halde 
burada, idarenin, takdir yetkisini hatalı 
kullandığı açıkça görülmektedir. 

O bakımdan, kanunlara böyle birta
kım kelimeler sıkıştırarak getirilen bu tür 
sınırlamaların, uygulamada hiçbir değeri 
olmayacağı görülecektir. Zaten, idare 
mahkemesi hâkiminin en önemli özellik
lerinden birisi, takdir hakkının büyük ol
masıdır. 

İdarî yargının en önemli vasıfların
dan birisi de, idarî yargının içtihat mah
kemesi olmasıdır. Her konuda, olayların 
çok ayrıntılı olarak kanun hükümleriyle sı
nırlanması mümkün olmadığı için idarî 
yargı hâkiminin bu gibi konularda takdir 
hakkı geniştir. Bunu, kanun maddesiyle sı
nırlamak mümkün değildir. 

Bu yalnız bizde değil, aşağı yukarı, 
idare hukukunu kabul eden bütün ülke
lerde böyledir. Mesela, Fransa'da ve ida
re hukukunun kabul edildiği birçok ülke
de, idarî yargı, başlangıçta idarenin bir
çok eylemlerine kayıtsız kalmış; ama za
man içinde idarî faaliyetler genişledikçe, 
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idarenin faaliyetlerine yargının müdaha
lesi de geniş boyutlarda büyümüş ve bu, 
artık her ülkede kanıksanmıştır. 

Bu tasarıyla getirilen diğer önemli bir 
değişiklik de, yürütmenin durdurulmasıy
la ilgili kararlarda olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, tasarı diyor ki, 
yürütmenin durdurulmasıyla ilgili olarak, 
bir dava dairesi karar vermişse, konusu
na göre idarî veya vergi dava dairesi ge
nel kuruluna itiraz edilecek. Eğer bir ver
gi mahkemesi veyahut da idare mahkeme
si, yürütmenin durdurulmasına karar ver
mişse, bölge idare mahkemesine itiraz edi
lecek. İtiraz 7 gün içinde yapılacak ve mü
racaat edilen üst kuruluş veya mahkeme
de, bunu 7 gün içinde karara bağlayacak. 

İşin başından beri söylediğim gibi, 
idare hukukuyla hiçbir ilgisi olmayan ki
şiler tarafından hazırlanan bir tasan oldu
ğu için, bu haliyle bir defa Anayasanın 
138 inci maddesine aykırıdır. Çünkü, 
138 inci madde diyor ki, "Yasama ve yü
rütme organları ile idare, mahkeme karar
larına uymak zorundadır; bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez.'' Açık, çok açık bir hü
küm. Yani siz, Anayasanın bu açık hük
müne rağmen, getirdiğiniz bir kanunda, 
nasıl olur da "mahkemenin verdiği bir ka
rar uygulanamaz, yürütülemez" diyebi
lirsiniz? 

Yine, Anayasanın 11 inci maddesin
de, Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı ve 
üstünlüğü belirtilmektedir. Yani, Anayasa 
hükümleri, yargıyı, yasamayı ve idareyi 
bağlamaktadır. Kanunların bu kadar açık 
ve seçik yer aldığı bir hukuk sistemi için
de, "Ben mahkeme kararlarını uygulamı
yorum" diye bir kanun çıkarmaya teşeb
büs etmek, hukuku hiç dinlememek de
mektir. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, 
yürütmenin durdurulmasına getirilen bu 
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itiraz sisteminin, kimin lehine işleyeceği 
de belli değildir. Düşünün, Danıştaym ih
tisas sahibi bir mahkemesinde bir konu 
uzun uzadıya tartışılacaktır. O konunun 
mütehassısı da o dairedeki heyettir, yani 
bir başkan ve kurula katılan dört tane üye
dir; ama diyorsunuz ki, o kurulun, ihti
sası dahilinde verdiği bir tehiri icra kara
rına karşı, bir üst kurula -konusuna göre; 
eğer vergi ile ilgili ise Vergi Dava Daire
leri Kuruluna, idarî konuyla ilgili ise İdarî 
Dava Daireleri Kuruluna- itiraz edilebi
lecektir; ama bımun kimin lehine işleye
ceği belli değildir. Çünkü, ihtisas sahibi 
olan dairenin verdiği yürütmenin durudu-
rulmasinın reddine dair karara karşı, il
gili gidip, o üst kurulda, pekala daha ra
hatlıkla yürütmenin durdurulması kara
rını alabilecektir. Üstelik de bu hal, bir 
yandan da yürütmenin durdurulması sis
temini tamamen ortadan kaldıracaktır; 
çünkü, mahkemelerde o kadar çok iş var
dır ki, artık mahkemeler işi gücü bıraka
cak ve yürütmenin durdurulması kararıy
la uğraşacaktır. Halbuki, yedi gün içinde 
bir mahkemenin karar vermesi demek, 
mahkemedeki iş hacmini bilmemek de
mektir. 

Sonra, idare mahkemelerinin, vergi 
mahkemelerinin verdiği yürütmenin dur
durulması kararlarına karşı, diğer bir ida
re mahkemesine veya diğer bir bölge mah
kemesine itirazda bulunmak da, hukuk 
sistemimize göre ters bir şey. Çünkü, bir 
bölge idare mahkemesi, diğer bir bölge 
idare mahkemesinin temyiz mercii değil 
ki, veyahut da idare mahkemesi veya ver
gi mahkemesinin bulunduğu yerde var 
olan bölge idare mahkemesi, o mahkeme
nin temyiz mercii değil ki, siz onun karar
larına karşı bir itiraz sistemi getiriyorsu
nuz!.. Görülüyor ki, her yönüyle tutarsız 
bir tasarıdır. 

Yine, Danıştay Kanununda getirilen 
şu değişiklik de çok enteresan : Anayasa-
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nın 155 inci maddesinde, "Danıştay, be
lirli davalarda ilk ve son derece 
mahkemesidir" diyor. Şimdi, ilk derece 
mahkemesi olmak ayrı bir konu, sonu de
rece mahkemesi olmak ayrı bir konu, ilk 
ve son derece mahkemesi olmak ayrı bir 
konu. Getirilen bu tasarı ile, Danıştaym 
idarî dava dairelerinde ve vergi dava dai
relerinde verilen kararın, 70 kişilik bir ge
nel kurulda görüşülmesi sistemi getiril
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, hangi ülkede 
70 kişilik bir kurula yargılama yetkisi ve
rilmiştir, temyiz mercii yetkisi verilmiştir? 
Düşünün; her konuda, Danıştaym kendi 
arasında ihtisaslaşmış daireleri vardın Ku
rula bir gün 35 kişi gelecek, bir karar ve
recek, ertesi gün 69 kişi gelecek, başka bir 
karar verecek ve birbirine zıt kararlar ve
recek... Bu, olayın tabiatında olması ge
reken bir şey; çünkü, her hukukçu elbet
te ki kendi ihtisas sahası konusunda dü
şünecek ve ona göre bir karar verecek. Pe
ki, bunların kendi aralarında, birbirleri
ne zıt olarak verdiği kararlar nerede gö
rüşülecek, bunları kim birleştirecek? Ger
çi, Içtihatı Birleştirme Kurulu var, ama İç-
tihatı Birleştirme Kurulu ayrı bir konu. 
Sonra, 70 kişilik bir kurulu siz nasıl top
layacaksınız ve aşağı yukarı senede 60-70 
bin dava açılan bir yargı merciinde, yargı 
fonksiyonunu nasıl devam ettirebileceksi
niz? Yani görüyorsunuz ki, bu, yargı faa
liyetini tamamen ortadan kaldıran, vatan
daşların hak arama yollarını tıkayan bir 
sistemdir. 

Kaldı ki, Danıştayda bugün çok bü
yük miktarlara baliğ olan vergi davaları 
var. Eğer siz bu vergi davalarının bir iki 
sene içinde çözümlenmesini sağlayamaz
sanız; o zaman da, o vergilerin, bir yan
dan gecikme zammı nedeniyle vatandaşa 
getireceği yük, öte yandan da, kamu ge
lirlerinin süresinde tahsil edilmemesi ne

deniyle, kamu faaliyetlerinde meydana ge
len gecikme önem kazanacaktır. Bir hü
kümetin, bir meclisin en önemli görevle
rinden birisi de, devletin temel fonksiyon
larına işlerlik kazandıracak düzenlemeler 
yapmasıdır. Devletin temel fonksiyonları
na işlerlik kazandırmayacak, bilakis onları 
çıkmaza sokacak faaliyetlerden ve düzen
lemelerden süratle kaçınılması gerektiği
ne inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yine bu Danı ş-
tay Kanunu ile ilgili getirilen değişiklik
lerde tüzükle ilgili düzenleme var. Biliyor-. 
sunuz Anayasamızın 115 inci maddesind|e; 
kanunların uygulanmasını göstermek ve 
kanunlara aykırı olmamak üzere idareye 
tüzük çıkarma yetkisi verilmiştir. Şimdi, 
bundan önceki kanunda yetkisi istişari 
değildi ve bir dairenin tüzükle ilgili ola
rak verdiği karar İdarî İşler Kuruluna gi
diyordu, orada daha sağlıklı olarak ince
leniyordu; ama, şimdi Hükümet getiriyor 
diyor ki, Danıştaym tüzüklerle ilgili ince
lemesiyle verdiği karar istişaridir... Siz bu
nu istişari ya da kesin kabul etseniz ne ola
cak? Önemli olan kanuna aykırı tüzük çık
mamasıdır. Eğer kanuna aykın bir tüzük 
çıkarırsanız; vatandaş da gider, Danışta-
ya dava açar, tüzüğü iptal eder. Devletin 
bunda büyük kaybı olur, yani, o tüzük hü
kümlerinin zamanında işlemesi nedeniy
le, birtakım insanlann altına girdiği mü
kellefiyetler veyahut da kazandığı haklar 
vardır. O tüzük düzenleyici işlem olduğu 
için, düzenleyici işlem iptal edilince; ona 
bağlı olarak elde edilen birtakım haklar da 
ortadan kalkabilir. Mesela idarî yönden 
bir tüzük hükmüne istinaden, eğer bir ver
gi belirlenmişse veyahut da bir devlet ge
liri belirlenmişse; o tüzük iptal edildikten 
sonra, icabında ona bağlı olarak sizin tah
sil ettiğiniz milyarlarca lirayı sahiplerine 
iade etmek zorunda kalacaksınız. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz 
ki, masa başında birtakım olayları düşün-
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mek, bunları kanun hükmü haline getir
mek zordur. Biz geçen sene de burada 
yaptığımız konuşmalarda şunu belirttik : 
Anayasa, Dam ştaya kanun tasarılarını in
celemek görevini vermiştir. Danıştay bu
gün Türkiye'nin her tarafından gelen her 
konudaki ihtilafları inceleyen bir kurum
dur. Lütfen birtakım önemli kanun taşa
nlarını -Burada sizin bir bağlılığınız yok-
ne olur Danıştaya gönderin ki, hiç olmazsa 
bu kanunlar enine boyuna görüşülsün, 
gelsin; hem memleket için sağlıklı bir so
nuç gelir, hem de Yüce Mecliste bu ka
nunlar daha sağlıklı incelenerek çıkar; 
ama, bu yolları tıkamanın kime ne fayda 
getirdiğini anlamıyorum! 

Değerli milletvekilleri, biz, yargı 
faaliyetlerini düşünürken, yargı faaliyet
lerine iştirak eden kişileri, yalnız hâkim ve 
savcılar olarak kabul etmiyoruz. Aynca, 
orada kalemde çalışan başkâtibi var, me
muru var, zabıt kâtibi vardır. Bugün özel
likle Danıştayda, idare mahkemelerinde ve 
vergi mahkemelerinde çalışan bu durum
daki idare memurları ekonomik yönden 
çok sıkıntı içerisindedirler. Hâkimlerin bir 
nebze durumları iyidir, eğer kendisine ko
nut tahsis edilmemişse, 200 bin liraya ka
dar kira bedeli veriliyor, ama, orada çalı
şan bir zabıt kâtibi, bir memur, bir odacı 
o kadar büyük sıkıntılar içerisinde ki; 120 
bin lirayla, 130 bin lirayla çalışan memur
lar var arkadaşlar. Yargı faaliyetinin ora
da iyi işleyebilmesi için, bu memurlan da 
tatmin etmemiz lazım. Bugün kira bede
lini askerler alıyor, hâkimler alıyor, hiç ol
mazsa öteki devlet memurlarına da vere
lim. Siz bir kısım devlet memurlarına yâ 
kira bedeli ödüyorsunuz ya da konut tah
sis ediyorsunuz; ama, birtakım devlet me
murlarına da hiç ödeme yapmıyorsunuz. 
Bir defa bu Anayasaya da aykırıdır, kanun 
önündeki eşitlik ilkesine de aykırıdır. Özel
likle yargı faaliyetlerinin aksamasında, alt 
kademelerinde çalışan zabıt kâtibi, me

mur, mübaşir, odacı gibi kişilerin çok dü
şük maaş alması, etkilemekte sıkıntı ya
ratmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşma 
sürenizin bitimine 5 dakika kalmıştır, 
onun için toparlamanızı rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 
efendim. 

Şimdi, bir hâkim, veya bir daire baş
kanı 700-800 bin lira maaş alırken yanın
da çalışan bir odacı yahut bir memur 
120 bin lira, 130 bin lira maaş alırsa; ay
rıca hâkim veya daire başkanı, lojmanda 
oturursa, altında da makam arabası var
sa ve bunun gibi birtakım yan haklar ken
disine sağlanmışsa, ama diğer görevliler
de bunlar yoksa aksamalar olur. Yani, ka
mu personelinin aldıkları maaş derecele
ri arasında bu kadar büyük mesafe açma
mak lazım. Bu insanları da düşünmek ge
rekir. Çünkü, dosyayı saklayan, kararı 
daktilo eden, tebligatı yapan o kişilerdir. 
Bunlar, tatmin edilmediği takdirde, o yar
gı faaliyetlerinde birtakım aksamalar da 
olmaktadır, zaman zaman çıkan birtakım 
söylentilere de sebebiyet verilmektedir ve 
bu söylentiler sonucu da, o yargı mercii
nin itibarı sarsılmaktadır. Hükümetten 
özellikle rica ediyorum, bilhassa bu kişi
lere -ve kamu hizmetinde çalışan diğer 
memurlara- eğer lojman verilmemişse, hiç 
olmazsa, askerlere, hâkimlere ve diğer me
mur sınıfında çalışan kişilere, ayda 200 bin 
lira civarında verilen kira bedelinin, bu ke
sime de verilmesini ve hiç olmazsa, büyük 
sıkıntılarının bir derece de olsa, giderilme
si gerektiğine inanıyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı 

bütçesinin bitimine kadar, sürenin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Abdullah Ulutürk; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Danıştay Baş
kanlığı, 1989 yılı bütçesi üzerinde, Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere, huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Danıştay Yük
sek İdare Mahkemesi, danışma ve incele
me merciidir. Devletin, hukuka bağlılığı
nı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Da
nıştay, Anayasanın 155 inci maddesinde 
belirtilen yargı görevini, iki şekilde icra et
mektedir. 2575 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinde sayılan ve ilk derece mahke
mesi olarak, bakacağı davaları çözümle-
yerek sonuçlandırır. Öte taraftan, yine ay
nı kanunun 25 inci maddesinde belirtil
diği üzere, idare ve vergi mahkemeleri ta
rafından verilen nihaî kararlan, temyiz yo
luyla inceler ve karara bağlar. 

Bu açıklamayı yaptıktan sonra, Da-
nıştayın, kısaca tarihine değinmek is
tiyorum : 

Asırlardan beri, uğrunda kanlı mü
cadeleler yapılan, "Vatandaşların hürri
yet ve eşitliği" ilkesinin etkisi, Osmanlı 
İmparatorluğunda da görülmüş ve birta
kım ıslahat hareketlerine girilmek zorun
da kalınmıştır. Özellikle, idarenin huku
kî ve halk yararına faaliyette bulunması
nı sağlamak için, diğer bir deyimle, dev
let idaresindeki yetkilerin saptırılmasını 
önlemek için, idareyi murakabe eden yar
gısal organlara ihtiyaç duyulmuştur. İşte 
bu nedenle, 1837 yılında II. Sultan Mah
mut zamanında, "Meclis-i Valâyî Ah
kâm- ı Adliye" adıyla bir kuruluş kurul
muş ve bu kuruluş, bugünkü Danıştayın 
ve Yargıtaym görevlerini üstlenmiştir. Bi-
lahara, Sultan Abdülaziz zamanında, 

1868 yılında, adlî ve idarî kazanın nitelik 
itibarıyla ayn bulunmaları nedeniyle, bu 
kuruluş, iki müesseseye ayrılmış, birisi, 
bugünkü adıyla Danıştay (Şûrayıdevlet), 
diğeri, Yargıtay (Divan-ı Ahkâm-1 Adliye) 
adını almıştır. 

Bundan 120 yıl önce, "Teşkilatı 
Cedide" adıyla kurulan Danıştay, Cum
huriyet döneminde, 669 sayılı Şûrayı Dev
let Kanunuyla kabul edilmiştir. 3546 sa
yılı Devlet Şûrası Kanunu kabul edilmiş 
ve 521 sayılı Danıştay Kanunuyla da, bü
yük değişikliklere uğramıştır. 

Yürütme, yasama, yargı ayrımı için
de, Danıştay, 1924 Anayasasında, yürüt
me organı içinde yer almış, 1961 Anaya
sasında ise, yargı organı olarak kabul edil
miştir. 1982 Anayasası ile de, yüksek yar
gı organı hüviyetini kazanmıştır. 

2575 sayılı Kanun ile, bölge idare ve 
vergi mahkemelerinin üzerinde, idarî iç
tihat mahkemesi haline gelmiştir. 

Danıştayın, hukuk devletinde önemi
ni kavrayabilmek için, Danıştayın kuru
luşu nedeniyle, o tarihte Sultan Abdüla-
ziz'in, kuruluş töreninde söylediği nutuk
tan bir parçayı, müsaadenizle sizlere oku
mak istiyorum : "Bir hükümetin vazife
si, her zaman milletin hürriyet ve hakla
rını muhafazadan ibaret olup, halkın ida
resinde de zora ve cebire başvurulmamak 
suretiyle olması gerekir. Hükümet, cebir 
ve zora müracaat ettiği takdirde, kendisi
ne tanınan hakların dışına çıkmış olur ki, 
bu, caiz olamaz. 

Bir idarenin uygulayacağı usul ne ka
dar kanun ve nizamlara uyar ve adalete 
yaklaşırsa, ancak o idare vazifelerini yap
mış sayılır. Çünkü, bütün zulme ve hak
sızlığa uğrayacakların başvuracaktan ve 
güvenecekleri yer, adalet kapısıdır, \bksa 
yalnız hükümet kapısı değildir." 

Bütün devlet kudretini tek elde bu
lunduran, bir kudretin temsilcisi olan, bir 
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padişah tarafından söylenen bu sözlerin 
üzerinde 120 yıl sonra da durulması ge
rektiğine inanıyoruz. 

Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve cta-
valan görmek ve çözümlemek; Bakanlar 
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları 
hakkında düşüncelerini bildirmek, tüzük 
tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini incelemek ve kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir. 

Danıştay, esas itibarıyla nitelikleri 
farklı iki anagörevi yapmaktadır. Bunlar
dan birincisi, yargısal görev; diğeri ise da
nışma ve inceleme görevi, yani idarî gö
revdir. 

Danıştayın yasa tasarıları hakkında 
düşünce verir görevi çok önemli bir görev
dir. Çünkü, bu görevle, yasaların düzgün, 
tertipli .ve düzenli olması, Anayasaya 
aykırı olmaması, diğer kanunlarla çelişik 
hükümlerin bulunmaması gibi, çeşitli yön
lerden aşikâr bir görevdir. Ancak, Birinci 
Meşrutiyet döneminde bu görev mecburî 
idi. Kanun tasarılarını Danıştay hazırlar
dı. Sonra meclislere geçer ve Irade-i Se-
niyye ile kanunlaşırdı, ikinci Meşrutiyet 
döneminden sonra bu zorunluluk kaldı
rıldı ve Cumhuriyet döneminde de devam 
etti, yani ihtiyarî oldu. Bu nedenledir ki, 
maalesef kamu hizmetiyle ilgili temel ka
nunlarda, Danıştay gibi yüksek bir hukuk 
kuruluşundan,düşünce alınması gerikir-
ken, bu vazife yapılmamaktadır. Bu yüz
den, kanunlarımızda birçok çelişkili, tat
biki zor ve hatta Anayasaya aykırı hüküm
ler bulunabilmekte ve buna uygulamada
ki hatalar da ilave edilirse, Danıştayı bir
çok dava ile başbaşa bırakan bir durum 
yaratılmaktadır. 

Danıştayın, danışma ile ilgili görevi 
de çok önemlidir. Daha başlangıçta, ida
renin tereddüt ettiği hal üzerinde, Danış-
taydan istişarî mütalaa almak suretiyle, 
uygulamaya geçilmenin büyük faydası 

vardır. Bu görev, bir taraftan idarenin ya
pacağı muamçlelerdeki hukuksallığı sağ
lar, işlemlerini iptalden kurtarır; diğer ta
raftan, eylemlerini sorumluluktan kurta
rır nitelikte önemli bir görevdir. Bu görev 
yürümektedir. Ancak, bundan ne kadar 
çok faydalanılma, idarenin hukuksal yön
den muameleleri o derece yerinde ve uy
gun olur. 

Danıştayın yargısal görevine gelince; 
idarenin vatandaşlar hakkında yaptığı her 
türlü eylem ve işlemin yargısal yönden de
netimi demektir. Kişilerle yürütme arasın
daki ilişkileri ve kanunların uygulanma
sından doğan uyuşmazlıkları çözmekle gö
revli olan idarî yargı, adlî yargıdan farklı 
fonksiyonları ifa ettiği gibi, ayrı hukuk ku
ralları da uygulamaktadır. Kararlarında, 
kamu yararı ile kişi yararı arasında den
ge kurma zorunluluğu vardır. 

Anayasanın 115 inci maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanması
nı göstermek veya emrettiği işleri belirt
mek üzere kanunlara aykırı olmamak ve 
Danıştay incelemesinden geçirilmek şar-, 
tıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cum
hurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gi
bi yayınlanır. Tüzükler, kanunların nasıl 
uygulanacağını gösterirler. Anayasaya gö
re, tüzüklerin, Danıştayın tetkikinden ge
çirilmesi zaruridir. Ancak, gördüğümüz 
kadarıyla Hükümet tüzük çıkarmaktan 
kaçınmaktadır ve kusuru Danıştaya ata
rak, geç çıktığını gerekçe olarak göster
mektedir. Biz, bu gerekçenin haklı olma
dığını söylemek zorundayız. Zira, Danış
taya gelen tüzükler, en geç dört beş ay içe
risinde Başbakanlığa intikal ettirilmekte
dir. Hükümet, kanunlardan daha mufas
sal ve teknik olan konulara taalluk eden 
tüzükleri, yüksek yargının tetkikinden 
adeta kaçırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, esas görevi dev
let ve onun işleyişine yardımcı ve yararlı 
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olmak olan Danıştay bünyesinde görev 
alan bütün mensupları, 120 yıldır iyi hiz
metler vermeye çalışmıştır. Bu hizmetleri 
verirken, zaman zaman Danıştay karar
larının infazı konusunda idareyle görüş 
ayrılığına düştüğü gerçektir. 

Danıştay, çeşitli dava daireleri yoluyla 
yaptığı yargısal denetimini, açılan dava
lar üzerine idarî tasarrufun yetki, şekil, se
bep, konu ve maksat yönlerinden Anaya
saya, yasalara, diğer düzenleyici mevzua
ta, hukuka,kamu hizmetinin yararına ve 
gereklerine uygun olup olmadığını ince
lemek suretiyle yapar ve kararlarını, Ana
yasanın 138 inci maddesinde yazılı oldu
ğu üzere, Anayasaya, kanuna, hukuka ve 
vicdanî kanaatlerine göre verir. Eğer da
ya konusu olan idarî tasarruf, bu unsur
lardan herhangi birine uymuyorsa, o ta
sarrufu iptal eder. Danıştay, hukuka bağ
lı devlet anlayışı, istikrar, kazanılmış hak 
ilkeleri gibi temel hukuk ilkelerinden ya
rarlanarak, bir yandan hukuk kurallarını, 
öte yandan toplumsal ihtiyaçları, kamu 
yararını, kamu hizmetlerinin gereklerini 
göz önünde tutarak tesis ettiği içtihatlar
la idarî işlem ve eylemlerin kamunun ya
rarına ve hizmet gereklerine uygun olma
sına, vatandaş hak ve özgürlüklerinin ko
runmasına çalışmaktadır ve çalışmalıdır. 

Danıştay, zaman zaman bu çizgiden 
uzaklaşmış, zaman zaman politik sebep
lerle aldığı kararlarla, yürütme ve yargı or
ganı arasında ihtilafların doğmasına sebe
biyet vermiştir. Özellikle, idarenin takdir 
hakkına taalluk eden konularda iktidara 
karşı çıkması, kendisini bir icra organı gibi 
kabul ederek idarenin yerine koyması gö
rülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, yürütmeyle yar
gının ayrılığından, yargıyı dinlememek 
yetkisini çıkarmanın yanlışlığına inanıyo
ruz. Aynı devlet kavramı içinde olmanın 
gereği, yürütmenin kendini yargıya tabi 

sayması ve bunu benimsemiş olması asıl
dır. loptum, yürütme yetkisinin hukuk 
içinde kalmasını, yargı organında güven
ceye bağlamıştır. Böyle bir görevle dona
tılmış yargı organı, elbette idarenin üstün
dedir. Hiçbir eylem ve işlemi, yargı dene
timinin dışında kalamayan yürütmenin, 
yargı kararlarını denetleyebileceği, tercih
ler yapabileceği, devlet kavramının ilkel 
anlayışı içinde haklı gösterilebilir. Yürüt
me, görevini ancak kanunlar çerçevesin
de yerine getirebilir. Hak arama özgürlü
ğü, anayasal temel haklardandır. Yargının 
engellenmesi, kararların uygulanmaması 
yıkıcı etkisini, en çok bu alanda kendini 
hissettirir. Yürütmenin yargı kararlarını 
yerine getirip getirmemekte, bir tasarruf 
yetkisinin kabulü halinde, hak arama öz
gürlüğü anlamını yitirir, devleti, manevî 
iflasa sürükler. 

Sayın milletvekilleri, burada üzerin
de durulması gereken en önemli husus, 
yargı güvencesidir. Yargı güvencesi, yasa
ların, erdemli yargıçlar eliyle uygulanma
sını gerekli kılar. Bu itibarla, erdemli yar
gıç yetiştirmek, hizmetin görülmesinde ve 
adaletin doğru tecelli ettirilmesinde büyük 
önemi haizdir. Hâkimlerin birtakım özel
liklere sahip olması, kamu hukuku ve idarî 
yargı içinde yetişmiş bulunması, idarî yar
gının gerektirdiği teknik bilgiye sahip ol
ması, idarî alanda tecrübe edinmiş olma
sı şarttır. 

Hukuk devletinde fertlerin kaderi, 
idare edenlerin keyfî takdirlerine ve insa
fına terk edilemez, idarenin keyfîliğinden 
fertleri korumak, hukuk devleti gereğidir. 
ANAP İktidarı, uygulamalarıyla, idarî 
yargı denetimine kısıtlamalar getirerek 
hukuk devleti ilkesini değiştirmiş, âdeta 
kanun devletine kaydırmıştır. Bugünkü ik
tidar, konutta verilen emirlerle devleti ida
re etme gayreti içerisindedir. Başbakanlık 
konutunda geceleyin konuşulan konular, 
ertesi gün ya kanun ya da kanun hükmün-
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de kararnameye dönüştürülerek uyulma
sı zorunlu hukuk kuralları haline getiril
mektedir. Bu yönetimin hukuk devletiyle 
bağdaşmadığı açıktır. Bilhassa, kanun 
hükmünde kararnamelerle memleketi yö
netme alışkanlığı, idarî yargı denetimini 
ortadan kaldırmaktadır. Zira, kanun hük
münde kararnamelere karşı Anayasa 
Mahkemesine dava açılsa bile, bunların 
uygulanması engellenememekte, idare de 
kanun hükmünde kararnamelere uymak 
zorunda olduğundan, bu kararnamelere 
uygun olarak yapılan idarî tasarruflar, Da
nıştay incelemesi dışında kalmakta ve bo-
zulama maktadır. 

Bu konuya girmişken, idarenin etkin
liğini artırmak ve Danıştay in görevlerine 
sınırlamalar getirilmek üzere, Hükümet 
tarafından getirilmek istenen yeni sınırla
malar hakkında da bir iki cümle söylemek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Da
nıştay Yasasında ve Yargılama Usulü Ya
sasında da yeni değişiklikler getirerek, ida
renin eylem ve işlemlerini yargı denetimi 
dışına çıkarma çabasına yenilerini ekle
mektedir. Danıştay Kanununda yapılması 
düşünülen yeni düzenlemeler, idarenin 
yargısal denetimi açısından son derece 
kuşku vericidir, idarenin yargı gücü tara
fından denetlenmesi, demokrasinin temel 
taşlarından biridir. Hazırlanan ve Türki
ye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ta
san ile, tüzükleri hazırlama yetkisi Dantş-
taydan alınarak, Danıştay bir danışma ku
rulu haline getirilmektedir. Keza, idare
nin yürütmeyi durdurma kararlarını et
kisiz bırakacak önlemlerini içeren yeni hü
kümlerle, yürütmeyi durdurma kararları
nın infazı güçleştirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hukuk devleti 
anlayışında devlete "hukuk devleti" vas
fını ve güvencesini veren en önemli ilke
ler, kuvvetler ayrımı ile yargısal denetim

dir. Bu ilkelere inanmak ve millet egemen
liğinin Anayasanın koyduğu esaslara gö
re ve dengeli bir şekilde, bu üç kuvvet ta
rafından kullanılacağının kabulü ile bu 
kuvvetlerden birinin yalnız başına veya 
ikisinin birleşerek, millete ait olan ege
menliği münhasıran kullanmak yetkisini 
haiz bulunmadıklannm bilincinde olmak 
ve ona riayet etmek gerekir. İnsan hakla-
nna dayanan, hukuka bağlı, demokratik 
devlet, fert karşısında sınırlı olan devlet
tir. Devletin fert karşısında sınırlı olması
nın başlıca teminatından biri, devletin üç 
temel fonksiyonunun ayrı organlar eliyle 
yürütülmesidir. "Kuvvet, kuvveti 
sınırlar" ilkesi, çağdaş demokratik devle
tin temellerinden biridir. 

Yasama, yürütme ve yargı organlan 
birbirlerini, farklı fonksiyonlan ifa etmek 
suretiyle sınırlar; fakat, her organın yek
diğerini sınırlaması, bunlar arasında irti
bat ve sorumluluk bağlarının mevcudiye
tini gerektirir; katı olmayan bir kuvvetler 
aynlığından maksat da budur. Her üç or
gan da yetkilerinin kaynağını milletten 
alır ve her birini sınırlayan en önemli hu
sus, her birinin millete karşı sorumlu ol
masıdır. Karşılıklı sınırlama, karşılıklı 
dengeleşmeyi gerektirir. Bu sınırlama ve 
dengeleştirmede temel, milletin iradesidir. 
Anayasamıza göre, yasama organı, yürüt
me organı görevini bizzat yapamaz; böy
lelikle, yürütme organı, yasama organını 
sınırlamış olur. Bundan başka, yasama or
ganı, kesin mahkeme kararlarının kesin 
hüküm olması dolayısıyla ve Anayasa 
Mahkemesinin denetimiyle sınırlanmıştır. 
Yürütme organı kanun yapamaz. Tüzük 
ve yönetmelikleri kanunlara uygun olarak 
çıkarmak, bütün tasarruflarını kanunlara 
uygun olarak yapmak, yürütme organının 
yükümüdür. Kanunlar yasama organınca 
yapılır; böylelikle, yasama organı, yürüt
me organını sınırlar. Ayrıca, yasama or
ganının muvafakati olmadan, Bakanlar 
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Kurulu işbaşında kalamaz. Nihayet, yasa
ma organı, çeşitli yollardan; yürütme or
ganı, kesin hüküm olan yargı organı ka
rarlarını icra etmekle görevlidir. Yürütme 
organı, bizzat ceza veremez. Yürütme or
ganı, hukukî ihtilafları, kesin hüküm ko
yarak kendisi çözemez. Yürütme organı, 
idarî işlerinde yargı organı denetimine ta
bidir, böylelikle, yürütme organı, yargı or
ganı tarafından da sınırlanmış olur. Yü
rütme organının mesullerini itham etmek 
yasama organına ait bir görev olmakla, 
yürütme organı, yasama organı tarafından 
ve bunları yargılamak da yargt organına 
ait bir görev olmakla, yargı organı tara
fından sınırlanmış olur. 

Yargı yetkisi, bağımsız mahkemeler
ce Türk Milleti adına kullanılır. 'Vargı or
ganı, diğer iki devlet organı ve bizzat mil
let tarafından sınırlanmıştır. Yargı yetkisi 
demek, hukukî ihtilaflarda uygulanması 
gereken hukuk kurallarını o ihtilafa tatbik 
etmek ve müeyyide ve ceza uygulanması 
gereken hallerde mevcut hukuk kuralını 
yerine getirmek demektir. Mahkemeler bu 
şekilde karar verince, bu karar kesinleşin-
ce, buna, kesin hüküm denilir. Kesin hü
küm, hukuken münakaşa kabul etmez, 
gerçek sayılır, yasama ve yürütme organ
ları tarafından değiştirilemez ve yürütme 
organı tarafından infazı gerekir. %rgı ka
rarlarına kuvvet tanınmadığı takdirde, 
yargt yetkisinin özünün kalkacağı şüphe
sizdir; fakat yargı organı hukuk kuralını 
dile getirmek ve tatbik etmekten ötede, 
hukuk kuralını tadil etmek veya hiç tat
bik etmemek yoluna giderse, kararlarının 
münakaşa edilmezlik ilkesi, bu organın 
millet iradesinin yerine, kendi iradesini 
ikame etmesi neticesini doğurabilir. İşte 
bu takdirde, hâkimler hükümetinden bah
sedilir. Yargı organı kararlarının millî ira
de ile irtibatı, Anayasayı kanunları ve di
ğer nizamları gerçek anlamıyla tatbik et
mesiyle doğar. Anayasa, bizzat seçmen ço

ğunluğunun veya parlamentonun üçte iki
sinin oylan yoluyla, kanunlar ise parla
mento çoğunluğunun oylan yoluyla, mil
lî iradeyle irtibatlandınlmıştır. 

Tüzük ve yönetmeliklerin, benzeri 
idarî tasarruflann millî irade ile irtibatı 
ise, kanunlara uygunluğundan doğar. Bu 
hukuk kaynaklarından her biri, kademeli 
de olsa, millî iradeyle irtibatlandınlmıştır. 
Hâkim, bu hukuk kurallannı, gerçek an
lamını tahrif etmeden tatbik ettiği takdir
de, kesin hüküm teşkil eden karan millî 
iradenin ifadesi vasfim kazanmış olur. 
Açıkça hukuk kurallannı tahrif eden veya 
tatbik etmeyen yargı organı, hiç şüphesiz 
millî iradeyle irtibatını kaybetmiş de
mektir. 

Hâkimlerin bağımsızlığını ve taraf
sızlığını sağlamak, kuvvetler aynltğı ilke
sini gerçek kılmak için, devletin vatanda
şı ezmesini önlemek için ve toplumda hu
kuk hâkimiyetini muhafaza etmek için, el
bet elzemdir, fakat hâkimlerin bağımsız
lığı ve tarafsızlığı suretiyle hâkimiyeti sağ
layacak ve siyasî iktidar sınırlaması temin 
edilecek olan hukuk kuralı, millî iradeden 
doğmuş olan hukuk kuralıdır. Hâkimin, 
millî iradeye kendi iradesini ikame etme
si değildir. Hâkim bağımsızlığı ve taraf
sızlığı, Siyasî iktidann ferde karşı sınırlı 
oluşunu sağlamaya yarar. 

Kesin hüküm ilkesinin ardına gizle
nerek belirli bir bürokrasi zümresinin ve
ya muayyen kişilerin, millet çoğunluğuna 
hükmetmelerini meşrulaştırmanın vasıtası 
olamaz. Şu halde, yargı organı da, hâkim 
bağımsızlığı ve tarafsızkğı ilkesine halel 
getirmeden, münasip yollarda ve Batıda
ki örneklerine uygun olarak, millet tara
fından ve onun adına yasama ve yürütme 
organlan tarafından sınırlandtnlabilmeli-
dir. Maksadımız, hâkimlerin mukaddera
tını, yasama organının, yürütme organı
nın ve siyasî iktidann takdirine terk eden 
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bir sistemi kurmak değildir/Maksadımız, 
hâkim bağımsızlığı ve tarafsızlığını, siya
sî iktidarın müdahalesine maruz bırakma
dan, hâkimler hükümetini önlemektir. 

Anayasanın 125 inci maddesiyle ida
rî yargı denetimine getirilen, özellikle dör
düncü fıkradaki yargı yetkisi, idarî işlem 
ve eylemlerin hukuka uygunluğunun de
netimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin, 
kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak, yerine getirilmesini kısıtlaya
cak idarî işlem ve eylem niteliğinde veya 
takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı 
kararı verilemez denilmektedir. 

Danıştay, idareye tanınan takdir yet
kisinin mutlak olmadığı, hiçbir kayıtlama
ya tabi tutulamayacağını kabul etmekte, 
bu yetkinin yerinde ve kanunen konabi-
len bir biçimde kullanılmasını sağlamak 
amacının, yargısal denetim ile mümkün 
olabileceğini kabul etmektedir. Takdir yet
kisinin mutlak olmasının, idare edenlerin 
hak ve menfaatlerini, idarenin keyfi tutu
muna ve davranışlarına terk edilmesi so
nucunu doğurabileceğini ileri sürerek, hu
kuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını sa
vunmaktadır. Bize göre takdir yetkisi, tak
dir hakkı, keyfilikten gerekçe ile ayrılır. Bu 
bakımdan, idarî işlem ve eylem niteliğin
de, Danıştayın, Anayasaya uygun olarak 
karar veremeyeceği kabul edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Danıştayda, böl
ge idare mahkemelerinde işlerin uzadığı, 
açılan davaların kısa sürede neticelenme
diği yolunda haklı şikâyetler yapılmakta
dır. Danıştay Başkanlığı da zaman zaman 
aynı sikâyedere katılmakta, Danıştayda en 
büyük sorunun tetkik hâkimi açığı oldu
ğu yetkili ağızlardan ifade edilmektedir. 
Gecikmiş adaletin adalet olmadığı, bütün 
adliye camiasınca bilinmektedir. Adlî hiz
metlerin aksamasını önleyecek hâkim açığı 
kısa sürede giderilmelidir. 

Danıştayda görev yapanların sosyal 
ve ekonomik sorunları üzerinde de ciddi

yetle durulmalıdır. Yargının gerçek yükü
nü çeken yazı işleri müdürleri, zabıt kâ
tipleri ve tüm görevlilerin kötü şartlar al
tında ve az ücretle yaşam savaşı verdikle
ri hepimizin malumudur. Bu üzücü tab
lonun da iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Devletin otorite ve güç kaynağının teşki
latı sayılan adaletin bu saygın mensupla
rının dertleri halledilmezse, bundan top
lum büyük zarar görür. 

Hâkimlerin ve personelin lojman ih
tiyaçları ile yazlık gibi sosyal ihtiyaçları gi
derilmelidir. 

Adalet kolay, adalet çabuk, adalet 
ucuz olmalıdır. Hükümet tarafından yar
gıdaki harçlar devamlı olarak yüksek nis-
pettef artırılmaktadır. Hak arama özgür
lüğünü büyük ölçüde kısıtlayan bu yoldan 
da vazgeçilmelidir. Zira Anayasamız, yar
gı hizmetinin en az masrafla ve süratli bir 
şekilde yerine getirilmesini emreder. Bu 
nedenle, harç miktarlarının artırılmasını 
Önlemek lazımdır. 

Bu düşünce ve duygularla Danıştay 
Başkanlığı Bütçesinin milletimize, Danış
tay camiasına hayırlı olmasını diliyor, 
Doğru Yol Partisi ve şahsım adına Yüce 
Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
SAY (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Danıştay Bütçesiyle 
ilgili olarak grupları adına görüşlerini be
lirten arkadaşlarımıza şükranlarımızı arz 
ediyorum. 

Günümüzde Danıştay, hukuk devle
ti prensibinin korunması bakımından çok 
önemli bir yer işgal etmekte ve o nispette 
de sorumluluk yüklenmektedir. Öte yan-

, dan, içtihat ve istişarî kararlarıyla Danış-
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tay, ülkemizde modern kamu idaresi pren
sipleriyle, idare hukuku ilkelerinin geliş
mesini sağlaması bakımından da önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Halen 10 daire olarak çalışmakta 
olan Danıştayımız, hem yargı, hem de da
nışma ve inceleme görevini verimli ve sü
ratli bir şekilde yerine getirmenin gayreti 
içerisindedir. 

1982 yılında yürürlüğe girmiş olan 
2575 sayılı Danıştay Kanununun, altı yıl 
süren uygulaması sonucunda, bazı hü
kümlerinin hizmette aksama ve gecikme
lere sebep olduğu ve ihtiyaca cevap ver
mediği ve bazı boşlukların bulunduğu or
taya çıkmıştır. Bu mahzurların giderilmesi 
için, Hükümetimizce bir kanun tasansı 
hazırlanarak Yüce Meclis Başkanlığına 
sunulmuştur. 

"Tasarının kanunlaşması halinde, Da-
nıştaym daha süratli ve verimli çalışması 
imkanı sağlanmış olacaktır. Tasan Adalet 
Komisyonunda görüşülerek umumî heyete 
inmiştir. Burada yapılacak görüşmelerle, 
tasarıya en iyi şeklin verileceği şüphesizdir. 

Danıştayın son yıllardaki iş durumu
na göz atıldığında, dava dairelerinde, 1987 
yılından devreden 26 843 dosyaya ilave
ten, 1988 Eylül ayı itibariyle 22 641 yeni 
dosya olduğu görülmüştür. Yine bu tarih 
itibariyle 16 121 daya karara bağlanmış 
olup, halen karara bağlanması gereken 
33 363 dosya bulunmaktadır. İdarî mah
kemelerde ise aynı tarih itibariyle 5 426 
dosya mevcuttur. 

Son yıllarda çıkan dosya sayısındaki 
azalmanın, Danıştay tetkik hâkimi ve savcı 
kadrosundaki açıktan kaynaklandığı açık
tır. Zira, Danıştay başkanlık ye üyelik kad
rolarında bir açık bulunmamasına rağ
men, halen Danıştayda 194 kanunî kad
roya karşılık 95 tetkik hâkimi, 40 savcı 
kadrosuna karşılık 24 savcı fiilen görev 
yapmaktadır. Bu durumda kadrolann do

luluk oranı yaklaşık olarak yüzde 50'dir. 
Bir tetkik hâkiminin yılda asgarî 400 ila 
500 dosyayı esastan incelediği nazara alı
nırsa, tetkik hâkimi sayısının Danıştaydaki 
iş durumu ve hizmette verimliliğin son de
rece etkilendiği ortaya çıkmaktadır. 

Tetkik hâkimlerinin artırılması, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca ya
pılmaktadır. Konu üzerinde önemle du
rularak, Danıştay Başkanlığının bu husus
taki taleplerinin öncelikle nazara alınma
sı ve ileride doğacak bir dosya terakümü-, 
nün şimdiden önlenmesi temin edilmiş 
olacaktır. 

Bilgisayar teknolojisinden her alan
da yararlanılmaya başlanılan günümüzde, 
yargı görevinin yerine getirilmesinde, ha
fızaya ve defler kayıtlarına istinat eden ve 
maalesef ilkel denilebilecek bir çalışma 
usulüne artık son vermenin zamanı çok
tan gelmiştir. Bu teknoloji ile, hâkimin bir 
dosya hakkında karar vermeden önce ih
tiyaç duyacağı, benzer davalarda verilmiş 
karar ve içtihatlarla, konu ile ilgili mev
zuatın temini, böylece daha hızlı ve sağ
lıklı karar verebilmesi imkân dahiline gir
miş bulunmaktadır. 

Yine, bilgisayar sistemiyle, yargı ka
rarlan ve içtihatlarının daha sistemli ve 
sağlıklı depolanabilmesi sağlanabildiği gi
bi, ilgililerin ve özellikle, bilimsel araştır
ma yapanlann istifadesine kolayca arz edi
lebilmesi de mümkündür. 

Danıştayda bilgisayann 1984 yılından 
beri kullanılmakta olduğunu, ilerideki yıl
larda bu imkânlardan, idare ve yargı mah
kemelerinin, bakanlıklar ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının istifadesinin te
mini için, bilgisayar sistemi kapasitesinin 
artırılması ihtiyacının doğduğunu da be
lirtmek istiyorum. 

Yazılı kaynaktan ziyade, içtihat ve 
doktrine dayanan idare hukukunu uygu
layacak idarî yargı hâkimlerinin meslek içi 
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eğitimine de ağırlık verilmesi gerekli gö
rülmektedir. İdarî yargı hâkimlerinin bil
gi, yetenek, verimlilik ve deneyimlerini ge
liştirmek ve artırmak hususunda hizmet 
içi eğitimine önem veren Danıştay Baş
kanlığı, Adalet Bakanlığı ile mutabakata 
vararak, 1985 yılından bu yana, idare ve 
vergi hâkimlerinin meslek içi eğitimini 
sağlamak üzere bir program yapmış ve 
1987 yılına kadar 60 hâkim bu çalışmala
ra katılmıştır. Programın uygulanmasına 
1988 yılında da devam edilmiştir. Halen 
1988 yılının ikinci dönem çalışmalarına 
katılan 8 hâkim, hizmet içi eğitim ama
cıyla Danıştayda görevlendirilmiştir. 

Hükümetimiz, 1983 yılından itibaren 
hâkimlik mesleğinin daha cazip hale ge
tirilebilmesi için, ekonomik ve sosyal ted
birlerin alınması gerektiğine inandığın
dan, Danıştay mensuplarının lojman ih
tiyaçlarının halli için 10 yıllık bir program 
hazırlamıştır. Buna uygun olarak, 1984 ve 
1988 yıllarında bütçeye konulan ödenek
lerle, 76 daireden müteşekkil 5 bina satın 
alınmıştır. Bu gaye ile 1989 malî yılı büt
çesine de 700 milyon liralık bir ödenek tek
lif edilmiştir. 

Yine lojman teminiyle ilgili olarak, 
1987 yılında Kamu Konutları Yönetme
liğinde, Bakanlar Kurulunun 87/12144 sa
yılı kararıyla yapılan değişiklikle, hâkim 
ve savcılara, kiralama suretiyle lojman 
sağlanması imkânı da getirilmiş bulun
maktadır. Bu yolla 1988 malî yılı bütçesi
ne konulan ödenekle, yaklaşık, 30 tetkik 
hâkimi ve savcıya lojman kiralanmış, bu 
iş için 1989 malî yılı bütçesine 120 milyon
luk ödenek konulmuştur. 

Ayrıca, Danıştayın ihtiyacı olan do
kümanın temini için kurulmuş bulunan 
matbaa çalışmalarına devam edilmekte 
olup, mevcut sağlık ünitesi de mensupla
rına hizmet arz etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada yapı
lan tenkitler sırasında Anavatan Partisi 
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Grubu adına konuşan Sayın Onur, yürüt
menin durdurulması kademesinde, müda
faa alınmadan karar verilmemesini temen
ni etmiştir. Hepinizin malumu olduğu 
üzere, Danıştayın vereceği kararlarda, 
Anayasanın 125 inci maddesinde belirti
len hususlara uyması zarureti açıktır. Da-
nıştayımızm, Anayasanm ve kanunların 
kendilerine verdiği yetkileri en iyi şekilde 
kullanacaklarına olan inancımızı bir kere 
daha ifade etmek istiyorum. 

Daire adedinin artırılmasıyla ilgili 
olarak Sayın Kamer Genc'in ileri sürdü
ğü hususları şu şekilde cevaplandırmak is
tiyorum : Mevcut daire sayısı, Danıştayın 
iş yükünü karşılayabilecek yeterliktedir. İlk 
derece idarî yargı mercilerinin kurulma
sıyla, özellikle, idarî dava dairelerinin iş
lerinde bir rahatlama sağlanmıştır. 

Vergi dava dairelerinin iş yükü, hâlâ 
normal hadlerin üzerinde olmakla bera
ber, alt derece mahkemelerinde, tek hâki
min karara bağlayacağı parasal limitlerin 
2 milyon liraya yükseltilmiş olmasının bu 
dairelerin iş yükünü de, bir ölçüde azal
tabileceği düşünülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin ma
lumu olduğu üzere Danıştay, Anayasamız
da yer almış bir kuruluştur ve Türk idarî 
hayatında 120 yıllık bir geçmişi vardır. Do
layısıyla, Hükümetin, idarî yargının var
lığını tanıması yahut tanımaması gibi bir 
husus söz konusu değildir. Mademki, Da
nıştay, anayasal bir kuruluştur, idarede 
bulunanların, hükümette bulunanların 
görevi, Anayasanın bu emrini eksiksiz ola
rak yerine getirmektir ve esasen 120 yıllık 
Danıştay geçmişi, şanla ve şerefle bu hiz
metin götürüldüğünü de pekala göster
miştir. 

Sayın Ulutürk, "Tüzük çıkarmaktan 
kaçınmakta olduğumuz" gibi bir iddiayı 
ifade ettiler. Bu hususun varit olmadığını 
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göstermek bakımından, 1987 yılında 14, 
1988 yılında da 11 adet tüzük tasarısının, 
görüş alınmak üzere Danıştaya gönderil
diğini bilgileri için arz etmek istiyorum. 

Kanun hükmünde kararnamelerle il
gili tenkitlere de katılmadığımı ifade edi
yorum. Dün, bu hususta, bu kürsüden de
taylı bilgi arz ettiğim için tekrar vaktinizi 
almak istemiyorum. 

Nihayet, son olarak, Sayın Kamer 
Genc'e, bir hususu burada dile getirdiği 
için, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 
Gerçekten son derece enteresan bir za
manlamayla, Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanlığına vekalet eden hükümet 
üyesi bir arkadaşımıza, bugün bir basın 
organında son derece ağır bir suçlama ya
pılmıştır. Bu konuda kendileri, ispat hak
kı vererek adalete başvuracağını açıkla
mış, bu suçlamanın bütünüyle yanlış ol
duğunu ve çirkin bir suçlama olduğunu 
ifade etmiştir. Tertip sahiplerinin hak et-

BAŞKAN — Bir önerge vardır oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1989 Yılı Danış
tay Başkanlığı Bütçesinin Bölüm III, öde
nek türü 2, madde 001, harcama kalemi 

tikleri dersi alacakları da, keza yapılan bu 
açıklama sırasında ifade edilmiştir ve ni
hayet gerekli bütün girişimlerde de bulu
nulacağı keza Başbakan Vekilimiz tarafın
dan kamuoyuna ve Anadolu Ajansına ve
rilen bir beyanatla ifâde edilmiştir. 

İnşallah önümüzdeki günlerde kimin 
haklı olduğu bir kere daha ortaya çıkacak 
ve böylece bu hususta da herkes layık ol
duğu dersi alacaktır. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Oksay. 

Danıştay Başkanlığı bütçesi ve kesin-
hesabının görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1 446 000 000 

4 604 000 000 

600'de yer alan makine, teçhizat ve taşıt 
alımları 750 000 000 (yediyüzellimilyon) 
Türk Lirası ödeneğin iptal edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

1. — Danıştay Başkanlığı 1989 Malî Yth Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı, Danışma ve İnceleme Hizmetleri 

Lira 

— 273 — 
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Adnan Yıldız 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Raşit Daldal 
Niğde 

Kâzım Çağlayan 
Kırşehir 

Cumhur Ersümer , 
Çanakkale 

Adil Erdem Beyazıt 
Kahramanmaraş 

İlker Genlik 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Recep Ergun 
Kayseri 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Kerem Güneş 
Kars 

Mustafa Bozkurt 
Aydın 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Ledin Barlas 
Adana 

İbrahim Cebi 
Trabzon 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyon katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK-
» 

SAY (Bolu) — Sayın Başkan, bu ödenek 
Alanya'da kurulmakta olan eğitim ve din
lenme tesislerinin tefrişi amacıyla teklif 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi ve Yargı
tay ile müştereken kurulan bu tesisin tef
rişi için, sözü edilen bütçelerdeki ödenek
ler yasalaşmıştır. Danıştayt onlardan ayır
mama hususunda Yüce Heyetin bize yar
dımcı olacağını ümit ediyorum ve bu 
önergeye katılmıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü tekrar okutup oylarınıza su
nacağım efendim. 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

111 Yargı, Danışma ve İnceleme Hizmetleri 4 604 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 79 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 129 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Danıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesah 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 607 104 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
§ 111 Yargı, Danışma ve İnceleme Hizmetleri 2 023 296 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 140 400 000 

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

TOPLAM 2 770 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

607 371 057 

1 999 385 635 

143 150 838 

2 749 907 530 
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Danıştay Başkanlığı kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Danıştay Başkanlığının 1989 yılı büt
çesiyle, 1987 yılı kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar) 

IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse-
ler'in, bir italyan firmasının ülkemize çöp ihraç 
etmesine izin verilip verilmediğine ilişkin Başba
kandan sorusu ve'Devlet Bakanı Adnan Kahveci'-
nin yazılı cevabı (7/357) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın 
Turgut Özal tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasının sağlanmasını saygılarımla 
dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

2 Kasım 1988 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde Amerikan Newsweek Dergisine 
atfen verilen haberde, italyan kimya ürün
leri firması olan JELLY WAX isimli Şir
ketin İşletme Müdürü RENATO P E N T ' 
in ihraç ettikleri çöplerle ilgili bir açıkla
masına yer verilmekte ve aynen : "Firma
mızın Nijerya, Türkiye, Togo, Senegal, 
Lübnan ve Suriye'ye ihracatına bu ülke
lerin yetkili makamları resmen izin 
vermişlerdir' ' denmektedir. 

Türkiye ile ilgili olarak böyle bir res
mî izin verilmiş midir? Verildiyse yetkili
si ve sorumlusu kimdir? 

Son günlerde yoğunlaşan ve kökenin
de gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere 
çöp ve kirletici sanayi ihraç etme anlayış
ları yatan bu tür olaylar karşısında Hü-

Bugünkü program tamamlanmıştır, 
yarınki programda yer alan kuruluşların 
bütçelerini ve kesinhesabını görüşmek için 
13 Aralık 1988 Salı günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

K a p a n m a Saati : 20.35 

VE CEVAPLAR 

kümetin kalıcı bir politikası, temel çözü
mü var mıdır? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/4-469-002 
9.12.1988 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T B M M Başkanlığının 
9.11.1988 tarih ve 7/357-1676/08111 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
14.11.1988 tarih, 07/106-478/05114 sayılı 
yazısı. 

c) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
7.12.1988 tarih ve 07/106-478/05473 sayılı 
yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse
ler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan ilgi (a) yazı eki so
ru önergesi cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Güneş Gürseler ln Yazılı Soru 

Önergesi Cevabı 

2 Kasım 1988 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde Newsweek Dergisine atfen veri
len haberde, İtalyan Jell'y Wax Şirketinin 
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Genel Müdürü Renato Pent'in, ihraç et
tikleri çöplerle ilgili açıklaması üzerine, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ro
ma Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğimiz
den bu konuda bilgi istemiş, söz konusu 
Müşavirliğimiz, italyan Jelly Wax Şirke
tinin atık maddeleri hangi firmalarımıza 
sattığının öğrenilmesi ve var ise, Resmî 
Makamlarımızca verilmiş izin belgesi ör
neklerini temin için girişimde bulun
muştur. 

Adı geçen Müşavirliğimiz, Jelly Wax 
Şirketinin Milano'da bulunması nedeniy
le, Genel Müdür Renato Pent ile telefon 
görüşmesi yapmış ve Newsweek Dergisin
deki beyanatı ile ilgili bilgi talep etmiştir. 
Jelly Wax Genel Müdürü cevap olarak 
böyle bir beyanatta bulunmadığını ifade 
etmiş, söz konusu dergide yer alan habe
ri tekzip etmek, kamuya gerekli bilginin 
verilmesini temin etmek ve haber ajans
larına gerekli açıklamayı yapmak üzere bir 
avukatın görevlendirildiğini belirtmiştir. 

Şirket ayrıca, Roma Büyükelçiliğine, 
ajanslara dağıtılan söz konusu basın bil
dirisinin metnini de göndermiştir. Genel 
Müdür Renato Pent imzalı basın bildiri
sinde, şöyle denilmektedir. ' 'Jelly Wax Şir
keti hiçbir zaman doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak Türkiye, Bulgaristan, Ro
manya veya diğer doğu ülkelerine sanayi 
atığı ihraç etmemiştir. Bu itibarla konu 
üzerinde yapılan her türlü spekülasyonu 
reddediyoruz ve ismimizin, şeref ve hay
siyetimizin korunmasını teminen Avukat 
Salvatore Catano'yu yetkili kıldığımızı be
yan ediyoruz." 

Ayrıca, son günlerde bazı Batı Avru
pa Ülkeleri, atık depolamaya tahsis ede
bilecekleri arazi sıkıntısı çekmeleri ve ka-
muoyunun baskıları sonucu atık imha ve 
depolama maliyederinin artması nedeniy
le tehlikeli atıklarını sanayi yakıtı olarak 
ya da depolanması amacıyla yurdumuza 

ihracı çabaları içine girmişlerdir. 
Bu tür faaliyet gösteren bazı firma

lar ise daha da ileri giderek atık yada atık
ları izinsiz karasularımızda tahliye etmek
te böylelikle kendi ülkelerinin yanısıra ül
kemizi de zor durumda bırakmaktadırlar. 

Böyle bir gelişme karşısında Hükü
metimiz 2872 sayılı Çevre Kanununun 
8 inci maddesinde yer alan kirletme yasa
ğını atık ve artıklar yoluyla yapılacak kir
lenmeleri önlemek amacıyla aynı kanun
da değişiklik yapılmasını sağlamış ve 
9 uncu maddenin yeniden düzenlenmesiy
le "her türlü çöp ve atıkların yurt dışın
dan getirilmesi nedeniyle ülkenin temel 
ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulma
sı, hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin 
tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginlikle
rin tahribi" yasaklanmıştır. Ayrıca, 12 inci 
maddede yapılan değişiklik ile atık ve ar
tıklar ile ilgili denetim esası getirilmiştir. 

Yasal düzenlemelerin bir halkasını da 
Çevre Kanunu gereğince hazırlanmakta 
olan yönetmelik çalışmaları oluştur
maktadır. 

Ayrıca, atık ve artıkların başka ta
nımlar adı altında ülkemize girmesini ön
lemek amacıyla bir yandan bu tür mad
delere ilişkin kodifikasyon çalışmaları di
ğer yandan ise izin ve denetim esaslarının 
belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalar süratle sonuçlandırıla
cak ve bir izleme, kontrol sistemi oluştu
rulacaktır. 

Bu konudaki temel yaklaşımımız her 
türlü tehlikeli ve zararlı atık ya da artığın 
herhangi bir yoldan ülkemize girmesini 
dolayısıyla doğabilecek olumsuz etkileri 
kesinlikle önlemektir. 

Nitekim Türk Hükümetinin tutumu 
diplomatik kanallarla ülkemize bu tür atık 
ve artık maddeleri ihraç etme eğiliminde 
olan ülkelere duyurulmuş ve Türkiye'ye 
yönelik zehirli ya da tehlikeli atık ve artık 
ihracına ilişkin izinlerin önlenmesi isten
miştir. 
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ö te yandan "YVaste tourism"in en
gellenmesi için UNEP tarafından hazır
lanmakta olan "Global Convention on the 
Control of the Movements of Hazardous 
YVastes" ve OECD tarafından hazırlanan 
"International Agreement on the Trans-
frontier Movement of Hazardous VVastes" 
başlıklı anlaşmaların kabulü konusu ince
lenmektedir. 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, Kütahya ili eski Vilayet Konağtnm adli
ye binası olarak hizmete açûtp oçümayaeağtna iliş
kin sorusu ve Adalet Bakam Mehmet Topaç'm ya
zdı cevabt (7/393) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kütahya ilinde bulunan eski Vilayet 
konağı binasının restore edilerek, Adliye 
binası yapılıp, yapılmayacağı konusunda 
aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sa
yın Mehmet Topaç tarafından yazılı ola
rak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
21.11.1988 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Kütahya'da yeni olan ve halen hizmet 
veren Adliye binası, yapı tarzı olarak çok 
küçük olup, dar olan oda ve salonlarıyla 
duruşmalarda görünüm itibariyle de, âde
ta bir çile çekme yeri haline gelmiştir. 

Davaların çokluğu nedeniyle gerek 
Adliye mensupları, baro mensupları ve ge
rekse, mahkeme edilen vatandaşlarımız 
büyük bir sıkıntı çekmektedirler. 

Bu itibarla; 
1. Eylül 1988 ayı içerisinde, Adalet 

Bakanı olarak Kütahya'yı ziyaretinizde; 
bu konunun önemi yetkililer tarafından 
zat-ı âlinize anlatılmış ve eski Vilayet ko
nağı binasını sizin de tetkik ettiğinizde, bu 
binanın en kısa sürede restore edilerek, 
Adliye sarayı haline getirileceğini ifade et
miş bulunuyorsunuz. 

12 . 12 . 1988 O : 2 

a) Eski Vilayet konağı binasını Ad
liye binası yapacak mısınız? 

b) Bu konuda, Bakanlığınız çalış
maları ne aşamadadır? 

c) Söz konusu binanın restore ça
lışmasına ne zaman başlanabilecek ve bu 
bina ne zaman hizmete açılabilecektir? 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 
1726 

12.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 28.11.1988 tarihli, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/393-1831/8655 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen ve Kü
tahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ta
rafından ve yazılı olarak tarafımdan ce
vaplandırılması istenen soru önergesinin 
cevapları iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 

Sayın 
Mehmet Korkmaz 
Kütahya Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

Kütahya Milletvekilleri, İçişleri Ba
kanı Sayın Mustafa Kalemli, Mustafa 
Uğur Ener ile Rauf Ertekin'in davetleri 
üzerine Kütahya İlinde yaptığım incele
meler sırasında, eski Hükümet Konağının 
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adliye binası olarak kullanılması, tarafım
dan da uygun bulunmuş olup, bundan 
böyle Kütahya eski Hükümet Konağı, ad
liye binası olarak kullanılacaktır. 

Bu amaçla söz konusu Konağın çatı 
onarımı için Adalet Teşkilatını Güçlendir
me Fonundan 10 000 000 lira ödenek Kü
tahya Cumhuriyet Savcılığına gönderil
miştir. Konuyla ilgili olarak Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Bakanlığımız arasında yapılan temas ve 
yazışmalar sonuçlandıktan sonra restoras
yon çalışmalarına başlanacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

3. — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'mt 

Pmarhisar Çimento Fabrikasında 1-24 Ekim 1988 
tarihlerinde üretilen çimentonun bozuk olduğu id
diasına ve bu çimentoyu kullanan gerçek ve tüzel 
kişilere ilifkin sorusu ve Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'nin yazılı cevabı (7/394) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. 1 Ekim - 24 Ekim 1988 tarihleri 
arasında Pmarhisar Çimento Fabrikasın
da bozuk olarak üretilen çimento miktarı 
ne kadardır? Bozuk üretimin sebebi ne
dir? Bartın, Çanakkale ve Ak Çimento 
Fabrikalarından satın alman klinker mad-
desinin tahlili yapılmadan Bakanlık em
riyle üretime devam edildiği ve üretilen çi
mentoların bu şekilde piyasaya sürüldü
ğü iddialarının doğruluk derecesi nedir? 
Klinker maddesinin tahlil sonuçlarının 
28 günde alındığı doğru mudur? 

2. Pmarhisar Çimento Fabrikası 
yetkililerince, 1 Ekim - 24 Ekim 1988 ta

rihlerin de piyasaya sürülen çimentoların 
irsaliyelerinin yetkililerce toplatılmaya 
başlatıldığı iddiaları doğru mudur? 

3. Trakya bölgesinde dağıtılan bo
zuk çimentonun hangi inşaat firmaların
ca ve hangi konut kooperatiflerince kul
lanıldığı konusunda yetkililerin bilgi ve 
araştırmaları var mıdır? Bu firma ve koo
peratiflerin isimleri nelerdir? 

4. Bilmeyerek bozuk çimento kul
lanan Lalapaşa Çimento Fabrikası, Uzun
köprü Aydınlar Yapı Kooperatifi, Lülebur
gaz Aydmevler Yapı Kooperatifi, Havza 
Taşıyıcılar "Yapı Kooperatifi, Edirne Cum
huriyet Mahallesi Yapı Kooperatifi, Edir
ne "Yapıcı Konut Kooperatifi, Edirne Acı-
kuşlar Yapı Kooperatifi, Uzunköprü Ay-
tinler inşaat, Sağlıkçılar Yapı Kooperati
fi, Şarköy Sadınoğlu İnşaatmdaki yapıla
rın hali hazır durumları nedir? Çöken in
şaatlar var mıdır? Ne gibi önlemler alın
mıştır? 

5. Bilindiği gibi Pmarhisar Çimen
to Fabrikası beyaz çimento üretmektedir. 
Piyasadaki talebi karşılamak için Pmarhi
sar Çimento Fabrikası yetkililerine klinker 
tahlil sonuçları alınmadan siyah çimento 
üretmek için genel müdürlükçe veya ba
kanlıkça emir verilmiş midir? 

6. Lüleburgaz, Aydmevler Konut 
Kooperatifine suspayı olarak 90 ton çi
mento bedelsiz bir şekilde Pmarhisar Çi
mento Fabrikasmca verilmiş midir? 

7. Edirne'de inşaatı devam etmek
te olan Muammer Kaytan'a ait benzinlik 
ve konaklama tesisindeki 28 ton bozuk çi
mento geri alınmış mıdır? 

8. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 
valilerinin olaydan ne zaman haberi ol
muştur? Olay niçin kamuoyundan gizlen
miştir? Bozuk çimento kullanan gerçek ve 
tüzelkişilerin zararları ne zaman ve nasıl 
karşılanacaktır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/4-557-002 
12.12.1988 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 
28.11.1988 tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/394-1836/8682 sayılı yazısı. 

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
30.11.1988 tarih ve 5/MM/539 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ta
rafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
yöneltilen "Pınarhisar Çimento Fabrika
sında Üretilen Çimentonun Bozuk 
Olduğu" iddiasına ilişkin soru önergesi, 
ilgisi nedeniyle ilgi (b) yazı ekinde Bakan
lığıma iletilmiş ve bu konuda hazırlanan 
önerge cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın 
Erdal Kalkan'ın Yazılı Soru 

Önergesi Cevabı 

1. 1-24 Ekim 1988 tarihleri arasın
da Pınarhisar Çimento Fabrikasında stan
dart dışı üretim olarak tespit edilen çimen
to miktarı 2 000-2 500 ton civarında olup 
Fabrikanın yaklaşık 2 günlük istihsaline te
kabül etmektedir. 

Alçıtaşı miktarını ayarlayan kantar
da meydana gelen arızanın giderilmesi sı
rasında klinkere ilave edilen alçıtaşıntn 
kontrol edilememesi standart dışı üretim 
yapılmasına yol açmıştır. 

1988 yılı içerisinde Pınarhisar Çimen
to Fabrikası ihtiyacı olan klinkeri Bartın, 
Ladik ve Çanakkale Çimento Fabrikala
rından satın almıştır. Bu klinkerlerin şev
ki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 

müsaade istihsal edilmiştir. Satın alınan 
klinkerlerin tüm tahlilleri yapılmış olup 
analiz edilmeden Bakanlık emriyle üreti
me devam edilmesi söz konusu değildir. 
Klinkerin fiziksel analizinde mukavemet 
testleri 2-7 ve 28 günlük değerlerin tespiti 
suretiyle yapılmakta, kimyasal analiz so
nuçları ise bir günde alınmaktadır. Kim
yasal sonuçlar ve 2 günlük dayanım de
ğerleri klinker kalitesinin belirlenmesinde 
yeterli bilgiyi verebilmektedir. 

2. irsaliyelerin toplantılması söz ko
nusu değildir. Ancak Pınarhisar Çimen
to Fabrikasınca standart dışı üretim yapı
lan günlerde bayiler aracılığı ile çimento 
satın alan müşterilerin tespiti yönünden 
irsaliyeler kontrol edilmektedir. Standart 
dışı üretimin iki güne inhisar etmesine 
rağmen tüketicilerin muhtemel endişele
rini gidermek için talepleri halinde Ekim 
1988 ayında aldıkları tüm çimentoların de
ğiştirilmesi de yapılmaktadır. 

3. Söz konusu çimentolann hangi 
inşaatlarda kullanıldığının tespiti için ma
hallinde komisyonlar kurulmuş olup ça
lışmaları devam etmektedir. Bu güne ka
dar zarar-ziyan tazmini talep eden 44, in
şaatlarını kontrol ettirmek isteyen 171 ve 
çimentosunu değiştirmek isteyen 39 firma 
veya müşteri tespit edilmiştir. Zarar ziyan 
talebinde bulunanlara ait liste ektedir. 
(Ek : 1) 

Diğer taraftan zarar-ziyan tazmini 
konusunda 5 kişi ve firma ile anlaşma sağ
lanmış olup, isimleri ekli olarak verilmek
tedir. (Ek : 2) 

4. Soru önergesinde sözü edilen in
şaatların durumları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Lalapaşa Çimento Fabrikası in
şaatında herhangi bir hasar olmadığı gi
bi başka bir problem de yoktur. 

b) Uzunköprü Aydınlar Yapı Koo
peratifi inşaatlannda sadece bir blokta bi-
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rinci kat döşemesinde beton mukavemet 
almamış ve hasar meydana gelmiştir. 

c) Lüleburgaz Aydmevler Yapı Ko
operatifi inşaatlarında iki blokta orta kat
larda sadece salon döşemelerinde sehim 
vardır. 

d) Havza Taşıyıcılar \apı Koopera-' 
tifı inşaatlannda inceleme yapılmasını is
temiş olup tetkik ekibince incelen
mektedir. 

e) Edirne Cumhuriyet Mahallesi 
Yapı Kooperatifi inşaatlarında bir blokun 
ilk kat salon döşemelerinde sehim vardır. 

f) Edirne Yapıcı Konut Kooperati
fi inşaatlannda hasar tespiti yapılmış olup, 
değerlendirilmesi devam etmektedir. 

g) Edirne Hacıkuşlar Yapı Koope
ratifi inşaatlarında hasar tespiti yapılmış, 
değerlendirme aşamasındadır. 

h) Uzunköprü Aytinler, Sağlıkçılar 
Yapı Kooperatifi inşaatlannda inceleme
ler tamamlanmış hasar tespiti yapıl
maktadır. 

i) Şarköy Sadmoğlu inşaatın her
hangi bir müracaatı henüz olmamakla be
raber inceleme yapılacaktır. 

İnşaatların durumları tek tek teknik 
heyetlerce incelenerek yıkılması zaruri gö
rülenler yıktırılıp ilgililerin zararlan taz
min edilmektedir. 

5. Tahlil sonuçlan alınmadan çi
mento üretilmesi konusunda gerek Bakan
lıkça, gerek Genel Müdürlükçe herhangi 
bir emir verilmediği gibi böyle bir talima
tın verilebileceği de düşünülemez. 

6. Lüleburgaz Aydmevler Konut 
Kooperatifine sus payı olarak bedelsiz çi
mento verilmesi şeklinde bir olay bulun
mamaktadır. Tespit edilen hasar miktarı
na göre oluşan zarar-ziyan firma ve koo
peratiflerin istekleri doğrultusunda çimen
to olarak verilebileceği gibi talep halinde 
nakdî ödeme şeklinde de tazmin edile
cektir. 

7. Edirne'de Muammer Kaytan'm 
satın aldığı standart dışı çimento geri alı
narak yerine standarda uygun çimento ve
rilmiştir. Aynı şekilde bugüne kadar 
33 müşterinin çimentosu standarda uygun 
çimento ile değiştirilmiştir. 

8. Olay kamuoyundan gizlenme
miş, haber alınır alınmaz gerekli önlem
lere başvurulmuştur. Zarara uğrayan ger
çek ve tüzel kişilerin zarar-ziyanlari, 
tespitler yapıldıkça karşılanmakta olup en 
kısa sürede tamamlanması için gereken 
her türlü tedbir alınmıştır. 

— 282 — 
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EK : 1 

Çevremizde Meydana Gelen Olaylar ile İlgili Fabrikamızdan Zarar Ziyan Tazmini 
İsteyenlerin İsim ve Adresleri Aşağıya Çıkarılmıştır 

KIRKLARELİ 
1. 
2. 
S. 
4. 
5. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Yusuf Taşkın 
Alim Taşkın 
İbrahim Taşkın 
R. M. Erol Aktaş 
Hüseyin As 

Ruhi Yalçın 

İzzet Kahraman 

Selaattin Karakaş 
Zahir Pür 
Alaattin Can 
Tahsin Doğan 

M. Kemal Bulvarı Ayvazoğlu Pasajı Kırklareli 
Fevzi Çakmak Bulvarı No.: 42 Kırklareli Tel : 168 48 
100. Yıl Cadde No.: 26 Kırklareli 
Cum. Cadde No.:81 Kırklareli 
Kocahıdtr Mah. Balabanbaba mevkii Ziraî Donatım 
arkası Kırklareli (50 Metrekare inşaat) 
S.S. 260 Konutluk Aydınevler Yapı Koop. Müt. 
Lüleburgaz 
Ticaret Lisesi Kapalı Spor Salonu İnşaatı Müt. 
Lüleburgaz 
Orhaniye Mahallesi Demirköy 
Orhaniye Mahallesi Demirköy 
Ağayeri Köyü Babaeski 
Hamdibey Mah. No.: 57 Demirköy 

65. Piyade Alay Komutanlığı Lüleburgaz 
Ramazan Akçam Sakızköy Yolu Özerler Mah. 2 ara Sokak No.: 52 

Lüleburgaz 
41. Piyade Tugay Komutanlığı Vize 
S.S. Eğitimciler 

Kofçaz Yolu Kırklareli 
Karahalil Köyü Babaeski 
Yeni Cami Mah. Kaynarca • Pınarhisar 

Yapı Kooperatifi 
Ekrem Petova 
Hüseyin Erdoğan 
Orhan -
Necati Buzol 
Hayri Sezgin 
Süleyman Usta 
İsmail Aslanbay 

Mihrali Yer 
Erdoğan Tbpag 
İsa Ataç 
Hakkı Akalın 
Sadi Darıcı 
Fazlı Kuzu 

EDİRNE 
28. Birmaş AJŞ. 

29. Yapıcı İnş. AJŞ. 
30. Y. Ziya Arsalan 
31. M. Kaytan 

Mustafa Kemal Bulvarı No.: 3 Kırklareli 
S.S. Belediye Mensupları Yapı Koop. Babaeski 
Hamidiye Mah. Bûyûkayazma Sokak No.: 12 Babaeski 
Kurtuluş Mah. Eski Müsellim Yolu 1 ara Sokak 
Lüleburgaz 
Gazi Kemal Mah. Çarşısında Biriketçi Babaeski 
Dolhan Köyü Kırklareli 
Karakaş Mah. Zincirlikuyu Cadde Kırklareli 
İnece Kasabası Kırklareli 
Demirköy Belediye Fen Memuru Demirköy 
Orüs İşi. Müd. Fabrika Bekçisi Demirköy 

Edirne Merkez İçme Suyu Tesisleri İnş. Atatürk Caddesi 
Tel: 224 04 Edirne 
Nurullah Yapıcı Hacıkuşlar Koop. İnşaatları Edime 
Özlem Kent Yapı Koop. Edirne Shell Benzinliği yanı 
Kapıkule Yolu üzeri Turing Otomobil Kurumu karşısı 
Tel : 119 46 Edirne 
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32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 

43. 

44. 

Nurullah Yapıcı 
Mehmet Arda 
Aytinler İnşaat 
Çuhadaroğlu Inş. 

Inş. 
Nazım Bozantı 
Hasan Dalkıran 
Çalışkaner 
Kardeşler 
Şaban Açıkgöz 
Ali Oztürk 
61. Piyade Tümen 
S.S. Azim Yapı 
Koop. 
S.S. Bağlar Yapı 
Koop. 
Ahmet Çakıcı 

Gülçiçek Yapı Koop. Sarıgül Yapı Koop. Uzunköprü 
Aydınlar Yapı Koop. Uzunköprü 
Kurtuluş Cadde No.: 35 Tel :325 20 - 349 24 Uzunköprü 
Millet Caddesi İnan İş Hanı No.: 308 Kat : 3 
Aksaray - İstanbul 
Tıp Fakültesi İnş. - Ziraat Fakültesi İnş. Edirne 
Hacılar ozanı mevkii Yeniyol Sokak Edirne 
Lalapaşa Kavşağından inşa edilen Trafo Binaları 

Edirne Belediyesi Yol Yapımı onarım İnş. Müt. 
Çilingirler Caddesi No.: 9 Edirne 
Kiremitçi Mah. Tahtalı Hamam Sokak Edirne 

Komutanlığı Çorlu 

Mehmetağa Pasajı No.: 10 Çorlu 

Mehmetağa Pasajı No.: 10 Çorlu 
Altınova Gazi Hasan Paşa Cad. No.: 86 Tekirdağ 

E K : 2 
Zarar-Ziyan Tazmini Konusunda 

Anlaşmaya Varılanlar 
1. Yusuf Ziya Aslan 
Özlem Kent Yapı Kooperatifi 

Edirne 
2. Cemal Baykal 
Şahıs İnşaatı - Lüleburgaz 
3. Aydmevler Yapı Kooperatifi Mü

teahhidi Mehmet Arda 
(Yıkılan Bina) - Uzunköprü 
4. Nedim Orcan 
Şahıs İnşaatı - Lüleburgaz 
5. Dursun Oztürk 
Şahıs İnşaatı - Çorlu 
4. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 

Adana - Ankara uçak seferlerine ilişkin sorusu ve 
Ulasttrma Bakanı Ekrem Pakdemirli'ninyazûı ce
vabı (7/400) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştır
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevap 

landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
21.11.1988 

Orhan Şendağ 
Adana ' 

Adana, dördüncü büyük şehrimiz ol
makla beraber, üniversite, sanayii, ticaret 
merkezi ve güneydoğu illerimiz ile yurt dı
şı seyahatler için zorunlu bir uğrak yeri ol
muş, hızla gelişen, büyüyen şehir özelli
ğine bürünmüştür. Çağımızda zamanın 
çok değerli olduğu dikkate alınırsa, Ada
na ilimize zamanında ve yeterince hava 
yolu ulaşanımın zarureti anlaşılır. 

Bu nedenle; 

1. Adana'ya yapılmakta olan uçak 
seferlerinin artırılması, 

2. Seferlerde küçük uçak yerine bü
yük uçak kullanılması, 

3. Uçak kalkış saatlerinin yolcula
rın, zamanı verimli, değerlendirebilecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi, 
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4. Sabah, Adana - Ankara seferle
rinin daha erken saate alınması, 

5. Ankara - Adana sabah seferleri 
düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-58/1278- 12.12.1988 
30885 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 28.11.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/400-1858/8817 sayılı yazınız. 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şen-
dağ'ın, Adana - Ankara uçak seferlerine 
ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Adana'ya yapılmakta olan 
uçak seferlerinin arttırılması düşünülmek
te midir? 

Cevap 1. Adana'ya, İstanbul ve An
kara'dan yapılan karşılıklı seferlerin gerek 
adedi, gerekse tahsis edilen uçak tipleri
nin seçimi sektördeki potansiyele göre dü
zenlenmekte ve talebin karşılanmasına 
azamî gayret sarfedilmektedir. 

Mevcut tarifeye ilaveten Cuma gece
leri İstanbul - Adana ve Cumartesi sabah
ları Adana - İstanbul yeni seferlerinin 20 
Ocak 1989 tarihinden itibaren ihdası plan
lanmıştır. 

Soru 2. Seferlerde küçük uçak ye
rine büyük uçak kullanılması düşünül
mekte midir? 

Cevap 2. Türk Hava Yollarının ak
şam İstanbul - Adana - İstanbul hattında 

çoğunluğu Airbus olmak üzere 210 koltuk
lu Airbus ve 167 koltuklu B727 uçakları 
kullanılmaktadır. Sabah İstanbul - Ada
na karşılıklı seferlerine ise DC9 ve B727 
uçakları tahsis edilmiştir. 

Diğer taraftan, akşam seferlerine sü
rekli A310, sabah seferlerine de sürekli 
B727 uçağı verilmesi hedef olarak alınmış 
olup, gerek filomuzdaki gelişme, gerekse 
alınan diğer tedbirler ile bu huşusun ger
çekleşmesine çalışılmaktadır. 

Soru 3. Uçak kalkış saatlerinin yol
cuların, zamanı verimli, değerlendirebile
cek şekilde yeniden düzenlenmesi düşü
nülmekte midir? 

Cevap 3. Adana'ya, İstanbul ve An
kara'dan yapılan karşılıklı seferlerinin kal
kış saatleri; yolcunun seyahat amacı, yurt
dışı ve yurtiçi irtibatlar, Adana merkezi 
yanısıra çevresindeki talepler gibi müla
hazalar da göz önüne alınarak tespit edil
mektedir. Bu meyanda, Sabah İstanbul -
Adana ve Adana - İstanbul seferlerinin 
kalkışı 07.00, Akşam İstanbul - Adana 
19.30, Akşam Adana - Ankara 20.40, 
(Çarşamba günleri 21.10), Akşam Adana -
İstanbul 22.00 gibi uçak tahsisi açısından 
uygun olan ve talep tarafından kabul gö
ren saatlerde, belirlenmiştir. 

Soru 4. Sabah, Adana - Ankara se
ferlerinin daha erken saate alınması dü
şünülmekte midir? 

Cevap 4. Saat 09.10'da kalkan Ada
na - Ankara seferinin daha erken saate 
alınması konusu ele alınmış, ancak, söz 
konusu seferin daha erkene alınması ha
linde; uçak tertipleri bakımından, 

a) İstanbul - Adana sabah uçağının 
07.00'den o ölçüde erkene alınması veya, 

b) 07.00'de kalkan sabah Adana -
İstanbul seferinin geciktirilmesi gibi, 

İki olumsuz alternatiften birinin or
taya çıkacağından hareketle, sabah Ada-
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na - Ankara saatinin değiştirilmesi müm
kün olamamıştır. 

' Soru 5. Ankara - Adana sabah se
ferleri düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 5. Bir önceki kış tarife döne
minde Ankara - Adana - Ankara hattın
da ortalama 67 yolcu ile % 47 doluluk sağ
lanabilmiştir. Bu hattın yeterli doluluk 
oranına erişeceği beklenen ve iki Airbus 
uçağının takviyesi ile filo imkânlarımızın 
artacağı 1989 Yaz tarife döneminde, bazı 
hafta içi günlerinde de sabah Ankara -
Adana seferleri ihdas edilerek Ankara -
Adana - Ankara hattı takviye edilecektir. 

5. — Adana Milletvekili Mahmut Keçeli'-
nm, Pozantı Askerlik Şubesinin kapatılma nede
nimi ve bu ilçede yeniden askerlik şubesi açütp açıl
mayacağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
ham Ercan Vuralhan'ın yazdı cevabı (7/402) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulan mı n Millî Savun

ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mahmut Keçeli 

Adana 
Bilindiği gibi Pozantı ilçesi Adana'-

nın en uzak ilçelerinden biridir. Ayrıca Po
zantı ilçesi kırsal ve orman içi köylerin 
mevcut bulunduğu Adana'nm ekonomik 
açıdan en fakir bölgelerindendir. 

Pozantı halkı askerlik hizmetleri için 
Adana'ya gitmek zorunda kalmaktadır. 
Bu da onların bir gününü almaktadır. 

1. Pozantı'da daha önce mevcut bu
lunan Askerlik Şubesi bu koşullara rağmen 
neden kapatılmıştır? 

2. Yukarda arz ettiğim nedenler 
dikkate alınarak ekonomik ve zaman kaybı 
itibariyle Pozantı'lılara büyük sıkıntı ve
ren bu durumun düzeltilmesi için Pozan
tı'da yeniden Askerlik Şubesinin açılması 
uygun görülmekte midir? 

3. Bize göre bir zorunluluk olan 
Pozantı Askerlik Şubesinin yeniden tesisi 

eğer uygun görülüyorsa ne zaman açıla
caktır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1988/1100-EK 
9.12.1988 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığının 28.11.1988 tarihli ve Kan. 
Kar. MD. 7/402-1869/8834 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Mahmut Keçeli 
Tarafından verilen, "Pozantı'da askerlik 
şubesi açılması istemine" dair yazılrsoru 
önergesiyle ilgili cevaplar ek'te sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ercan Vuralhan 

Millî Savunma Bakanı 
EK-A 

Adana Milletvekili Mahmut Keçeli 
Tarafından Verilen Yazılı Soru 

Önergesiyle İlgili Cevap 
1. Pozantı Askerlik Şubesi 1971 yılı 

içerisinde yapılan reorganizasyon çalışma
ları sonunda, iskân güçlükleri de dikkate 
alınarak 31.8.1971 tarihinde kapatılmak 
zorunda kalınmıştır. 

2. Ancak zaman içerisinde meyda
na gelen zaruretler nedeniyle, adı geçen 
ilçede askerlik şubesi açılması ihtiyacı Ba
kanlığımızca da duyulmuş bulunmaktadır. 

3. Pozantı'da askerlik şubesi açıla
bilmesi için öncelikle iskâna müsait bir şu
be binası bulunması ve personel için loj
man kolaylıklarının sağlanması gerek
mektedir. 

Bu maksatla mahallinde çalışmalar 
sürdürülmekte olup iskân sorununun çö
zümlenmesini takiben şubenin faaliyete 
geçmesi için gerekli işlemler tamamlana
caktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 INCI BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1988 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçe
ye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına 
Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi üe 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/475, 
3/667) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(y.) Açık oylamaya tabi idleri gösterir. 




