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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açıldı. 

Bir, İki ve Üçüncü Oturumlar 
Batı Avrupa Birliği Asamble Başka

nının ülkemize davet edilmesinin Başkan
lık Divanınca uygun görüldüğüne ilişkin 
Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler 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 edilerek; 

Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı ve 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı (1/496) (S. Sayısı : 111) 9 uncu mad
desine kadar görüşülerek kabul edildi. 

Antalya Milletvekili ibrahim Demir'-
in, içtüzüğün 67 nci maddesi uyarınca, 
görüşülmekte olan konunun bitimine ka
dar konuşmaktan men edilmesi hususu 
kabul edildi. 

Saat 15.30'da toplanmak üzere bir
leşime 10 dakika ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 

İstanbul 
Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Edime 

İsmail Üğdül 
Kâtip Üye 

Sakarya 
Mümtaz Ozkök 

• Dördüncü Oturum 
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 edilerek; 

1989 Malî Yılı Bütçe (1/496) (S. Sa
yısı : 111), 

Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yı
lı Bütçe (1/497) (S. Sayısı : 112), 

1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Kuruluşların Kesinhesap (1/476, 3/666, 
3/582) (S. Sayısı : 134), 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap (1/475, 3/667) (S. Sayısı : 
136), 

Kanunu Tasarılarının maddeleri gö
rüşülerek kabul edildi ve gelecek birleşim
de açık oya sunulacakları açıklandı. 

23.12.1988 Cuma günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşime saat 18.07'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

_—«——^_ ^ ' 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini 
yorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/496) 
(S, Sayısı : 111) 

2. — 19Ö7Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil 
Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı : 134) 

3. —Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yûı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 112) 

4. —1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1987 Malî Yûı Katma Bütçeli ida
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. Sayısı : 
136) (1) 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1987 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerinde
ki son konuşmalara başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Grupları ve şahısları adına söz alan 

sayın üyelerin adlarını sırayla okuyorum : 

(1) 111, 112, 134, 136 S Saydı Basmayazdar 
9.12.1988 tarihli 37 nci Birleşim tutanağına 
eklidir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Hikmet Çetin, Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı. Doğru Yol partisi Grubu 
adına Sayın Süleyman Demirel. Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Işın Çelebi, Sa
yın Erol Zeytinoğlu, Sayın Haydar Özalp. 

Şahısları adına; lehinde Sayın İlhan 
Aşkın, aleyhinde Sayın Murat Sök-
menoğlu. 

Sayın Hikmet Çetin, buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİKMET 
ÇETİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri; 1989 yılı bütçe tasa
rısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin Görüşlerini belirtmek üzere huzuru
nuzdayım. Hepinizi en içten duygularla 
ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama 
başlamadan önce, bir gözlemimi belirt
mek istiyorum. Bütçe görüşülür
ken, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sa
yın Başbakanın bulunmamasını, ulusal 
irade ve onun adına görev yapan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi karşısında saygısız
lık olarak görüyor ve kınıyorum. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler, hükü
met politikalarını tümünün, özellikle de 
ekonomik, malî ve sosyal politikalarının 
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yansıdığı ve yansıması gereken belgeler
dir. Hükümetler, bütçeleri aracılığı ile eko
nomik, malî ve toplumsal politikalarını be
lirleyip, yönlendirip, uygulamaya koymak
tadırlar. Fakat, üzülerek belirteyim, özel
likle ANAP'm iktidar dönemlerinde, büt
çeler, bu özelliklerini tümüyle yitirmişler
dir. Çünkü, ANAP'm iktidara geldiği 
1983 yılından bu yana adım adım öyle bir 
duruma gelmiştir ki, artık, ülkenin eko
nomisi, ülkenin mal! politikası, bütçeler 
aracılığıyla ve bütçeler kanalıyla yönlen
dirilmiyor. Bunlardan birkaç tane somut 
örnek vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada 
bütçeyi konuşurken, kamu kaynaklarının 
ve harcamaların çok önemli bir bölümü 
(10 trilyondan fazla bir bölümü) bu büt
çenin dışında, Parlamentonun denetimi 
dışında, kontrolünün dışında fonlar ara
cılığıyla yürütülüyor. Parlamentonun, bu 
fonların miktarı, denetimi, kontrolü, sa
yısı hakkında bilgisi yok. Parlamento bu 
konuda bilgilendirilmiyor; bunlar, bütçe
nin, bütçe kaynaklarının ve harcamaları
nın dışında yürütülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP bütçe
lerinin görüşülmesini anlamsız kılan, de
ğersiz kılan ikinci bir olay da şudur : 1984 
yılından bu yana, devletin anapara, iç ve 
dış borç anaparaları bütçede gösterilmi
yor. Bunun anlamı, hükümetler, önemli 
bir gerçeği, önemli boyutlara ulaşan borç
ları, Meclisin denetimi ve Meclisin bilgi
si dışında yürütmek amacını seçiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönleriyle, 
Özal Hükümetleri döneminde kamu ge
lirlerinin ve harcamalarının yönetiminde 
disiplin kalmamıştır, ciddiyet kalmamış
tır. Ekonomiyi bütçe dışı kaynaklarla ve 
fonlarla, devleti yasa gücünde kararname
lerle yönetmeye çalışan Hükümetin bu tu
tumuna, bu politikasına "dur" demek, 
yalnız muhalefetin görevi değil, demokra

siye inanan, parlamenter rejime inanan 
hepinizin, hepimizin görevi olmak duru
mundadır. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Hükümet, kaynaklarına hâkim de
ğil, harcamalarına hâkim değil, bunları 
bir bütünlük içinde, bir disiplin içinde 
yönlendirip, yönetme olanağından yoksun 
kalmıştır ve bunun yanında, daha önce de 
belirttiğim gibi, Meclisi de sürekli bunla
rın dışında tutmak hevesinde ve ama
cındadır. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte ol
duğumuz ve bugün sonuna geldiğimiz 
1989 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının yapı
sı ve içeriği de bütçeyi, işlevini yapamaz 
hale getirmiş ve anlamsız kılmıştır. Bu 
bütçenin çok önemli bir bölümü, yüzde 
50'si iç ve dış borç faiz ödemelerine ve 
transferlere gidiyor; yüzde 34'ü cari har
camalara ve ancak geriye kalan yüzde 16'sı 
yatırımlara gitmektedir. Bu yüzde 16 gibi 
bir rakamla, hükümet, neyi, nasıl yönlen
direcektir? Ülkenin kalkınmasını, sanayi
leşmesini, sorunların çözümünü bu büt
çenin yüzde 16'sı gibi bir rakamla nasıl çö
zecektir? Bunları biraz sonra örneklerle 
anlatmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP iktidar
larının, bütçeleri nasıl tahrip ettiğini bir 
örnekle vermek istiyorum. Çok uzaklara 
gitmeyeceğim; yani 1970'lere, 1980'lere 
gitmeyeceğim. 1983 yılında ANAP'ın ik
tidara geldiği zamanki bütçeyle, bugün
kü bütçenin yapısına çok basit bir örnek
le birlikte bakalım. 1983 yılında bütçenin 
ancak yüzde 30.9'u transfer harcamaları
na gidiyordu. Aradan beş yıl geçti, bugün 
bütçenin yüzde 30'si iç ve dış faiz ve trans
ferlerine gidiyor. 1983 yılında bütçenin 
yüzde 22'si yatırımlara gidiyordu. Türki
ye'nin artan nüfusu, artan sorunları kar
şısında 1988 bütçesine bakıyoruz; ancak 
yüzde 16'sı yatırımlara gidiyor. Bu yapı
sıyla, borçları ve faizlerini gelir gider ve 
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kayıt deflerine dönüştürdüğünüz bütçe ile 
elbette ki enflasyonu önleyemezsiniz; ül
kenin millî eğitimine, sağlığına, sanayileş
mesine elbette ki çare bulamazsınız, elbet
te ki bunlara ayrılacak kaynak bula
mazsınız. 

Değerli' arkadaşlarım, 1983 yılında 
faizlerin bütçe içindeki oranı yalnızca yüz
de 4,5 idi. şimdi içinde bulunduğumuz 
1988 yılında ne hale getirdiğinizin örne
ğini vereyim : Faizlerin oranı tek başına, 
bütçenin yüzde 28'ine çıkmıştır. Türkiye'
de, enflasyonu bununla nasıl önleyeceksi
niz ve Türkiye'nin sorunlarına nasıl çö
züm bulacaksınız? 

Değerli arkadaşlarım, bütçeler, büyü
yen ve başlangıçtaki tahminlerin çok üs
tünde gerçekleşen açıklarıyla da, enflasyo
nu körükleyip, hızlandırmaktadır. 1983 yı
lında bütçenin açığı yalnızca 376 milyar 
Türk lirası idi. Şu anda sonuna geldiğimiz 
1988 yılında bütçenin açığı 5 trilyona çık
mış. Görüşmesini yaptığımız 1989 yılı büt
çesinde, hükümet, daha.başlangıçta 4,5 
trilyon liralık bir açık öngörmüş; fakat, 
açık bunun çok üstünde olacaktır. Size iki 
tane örnek vereyim : 

Hükümet, 1989 yılı bütçesinde döviz 
- kuru olarak; yani dış borçların faiz ve ana
paraları karşılı döviz kuru olarak, 1989 yılı 
için 1 doları 2 170 lira olarak hesaplamış. 
Dolar şu anda 1 800 lira. 1988 yılında do
ların, bir yıl önceki yıla göre artış hızı yüz
de 80; Hükümetin 1989 yılı için öngördü
ğü artış hızı yüzde 20. Yalnızca dolar ku
runda rakam 2 170 lira yerine, ortalama 
2 500 lira olursa, bu bütçenin açığı 2 tril
yon 200 milyar lira artacaktır ve elbette 
ki daha önce de yaptığı gibi, Hükümet, ya 
yeniden borçlanarak, ya da para basarak, 
emisyon yaparak bunları karşılamaya ça
lışacak ve elbette ki enflasyon yüzde 
80'lere, yüzde 90'lara gidecektir. 

Açıkların, neden fazla olacağına 
dair ikinci bir örnek vereyim. Yine, Hü
kümetin bütçesinde 1989 yılı için vergi ge
lirlerinin yüzde 67 artacağı varsayılmış. 
Tabiî, 1 trilyonunu peşin vergi olarak dü
şünürseniz, vergideki artış oranı yüzde 60. 
Ama, enflasyon için öngörülen rakam 
yüzde 49, yüzde 5'le millî gelir artışı, eder 
yüzde 54; hangi önlemlerle, hangi yeni 
vergileri getirdiniz ki veya çok önemli bir 
vergi toplayabildiniz ki, 1989 yılında ver
gi esnekliği yüzde l'in üzerine çıkacak ve 
yüzde 54 gelir artışına karşılık, yüzde 
60'ın üzerinde vergi geliri sağlayacaksı
nız?.. Ya, enflasyon bizim tahmin ettiği
miz gibi, yüzde 80'lere, yüzde 90'lara çı
kacak ya da bu vergileri toplayamayacak-
sınız. Bu nedenle, şimdiye kadar olduğu 
gibi, 1989 yılında da bütçe açıkları bunun 
çok üstüne, 10 trilyonun üstüne çıkacak. 
Zaten, Hükümet, başlangıçta 9 trilyon 
borç için Parlamentodan yetki istemiştir, 
yetki alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe gö
rüşmelerinin önemini azaltıp, anlamsız kı
lan bir başka olay da, yüksek enflasyon hı
zıdır. Kasım ayı sonu itibariyle, resmî ra
kamlara göre, Türkiye'de enflasyon yüz
de 87,5. Hükümet, 1989 yılı bütçesinde, 
millî gelir deflatörü olarak yüzde 49 ora
nında enflasyonu öngörmüştür. Buna da
yanılarak hesaplar yapılmış, buna dayanı
larak ödenekler ayrılmış; bu yüzde 49 enf
lasyon tahminine göre kaynaklar değerlen
dirilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, 1989 yılında 
enflasyon bun'un çok üzerinde olacaktır. 
O zaman, daha bugünden enflasyon hı
zını yüzde 49 varsayarak, yaptığınız yatı
rım harcamalarının, yaptığınız yatırım 
tahsislerinin, yaptığınız diğer tahsislerin 
hiçbir anlamı kalmayacaktır. Türkiye'de 
bu kadar yüksek enflasyon oranında, her 
zaman söyleyegeldiğiniz, millî gelir artış-

— 647 — 



T.B.M.M. B t 51 2 3 . 1 2 . 1 9 8 8 0 : 1 

larının da, büyüme hızlarının da, diğer 
büyüklüklerinin de anlamı kalmamıştır, 
bütün bunlar anlamlarını yitirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, üstelik, Özal 
Hükümetleri, enflasyon tahminlerinin ve 
hesaplarının tutmaması açısından da sa
bıkalı hükümetlerdir. Şimdiye kadar (1983 
yılından bu yana) hiçbir program ve büt
çede, birçok rakamları gibi, enflasyon tah
minleri ve hedefleri tutmamış; tutmamak
la da kalmamış, her zaman, ikiye, üçe kat
lanmıştır. Geçen yıl, (1988 yılında) varsa
yımları, tahminleri yüzde 33 idi, bugün 
ise gerçekleşme yüzde 90'a yaklaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir ciddî 
hükümet, böyle bir enflasyon varsayım ve 
tahminiyle bütçe getiremez; buna rağmen 
getirip uygularsa, uygulamaya çalışırsa, el
bette ki her şeyi ait üst eder ve hayat pa
halılığı halkımız için dayanılmaz boyutlara 
çıkar. Böyle bir ekonomik oltamda ve böy
lesine yüksek bir enflasyonda, bütçenin de, 
kaynak dağılımının da, millî gelir büyü
me hızlarının da fazla bir anlamı yoktur; 
bunların gerçekçi ve doğru olabileceğine 
inanmak da güçtür. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçenin an
lamsızlığı ve ciddiyetsizliği, Başbakanın 
tutumu ve davranışıyla da açıkça ortada
dır. Dünyanın hangi demokratik ülkesin
de, hangi ciddî devlet adamı, kendi büt
çesi görüşülürken, özel midir, resmî mi
dir belli olmayan bir Amerika seyahatine, 
günlerce seçim kampanyası yürütürcesi-
ne katılırsa, elbette ki herkesin, bu Hükü
metin bütçesini ve programını ciddiye al
mama gibi çok önemli bir hakkı vardır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, Baş
bakan ciddiye almıyor; Başbakanın ciddi
ye almadığı bütçeyi, Parlamento, Türk ka
muoyu ve basın nasıl ciddiye alsın?.. Baş
bakan da biliyor ki, Türkiye'de bu bütçe 
ile hiçbir sorun çözülemez, hiçbir soruna 
çare bulunamaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yapısı ve içeriğiyle, açık miktarıyla, yatı-
rımsızlığıyla, dışarıda tuttuğu ve âdeta ba
ğımsız bir sektör haline dönüşen fon uy
gulamasıyla, borç faizlerinin ödeme def
terine dönüşen niteliğiyle ve yüzde 
100'lere yaklaşan enflasyon ortamıyla, 
1989 bütçesi, ciddiyetten yoksundur ve 
ekonomiyi yönlendirme, sorunları çözme 
özelliğinden tümüyle uzak bir bütçedir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe ciddî de
ğil, Sayın Başbakan bütçesini ciddiye al
mıyor, bütçe ekonomiyi yönlendirmiyor; 
Hükümet, kaynaklarına ve harcamaları-

( na bir bütünlük ve tutarlılık içinde hâkim 
değil; ama, Türkiye'nin sorunları önem
lidir, ciddidir. 

Sayın Başbakanın bugüne kadar tut
mayan ve bundan sonra da tutmayacak 
vaatlerini ve inandırıcılığını tümüyle yi
tirmiş yeni yeni süre biçmelerini bir yana 
iterek, ülkenin temel sorunları üzerinde 
ciddiyetle ve önemle durmak zorundayız. 

Türkiye'nin kalkınma sorunu vardır, 
Türkiye'nin işsizlik sorunu vardır, Türki
ye'nin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik so
runları vardır: Türkiye'nin önemli bir ge
lir dağılımı sorunu vardır; Türkiye'nin bir 
sanayileşme sorunu vardır ve Türkiye'nin, 
artık canavarlaşan bir enflasyon sorunu 
vardır değerli arkadaşlarım. 

Türkiye, yıllardır giderek artan yük
sek bir enflasyon içinde yaşamaktadır. Sa
vaş yılları, ikinci Dünya Savaşı dahil, 
Türkiye'nin en yüksek ve sürekli enflas
yonu, halkımızı ezen hayat pahalılığı, Özal 
Hükümetleri döneminde yaşanmaktadır, 
Belki çoğumuz hatırlamayız; ama ikinci 
Dünya Savaşında bile, Türkiye'de enflas
yon ancak 3 yıl sürmüştür. 1940-1943 yıl
ları arasında; 1940 yılını 100 kabul eder
seniz, 1943 yılında enflasyon endeksi 
450'ye çıkmış, yani 4,5 katı aitmiş ve 
üçüncü yıldan sonra, daha savaş sürerken, 
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Türkiye'de enflasyon hızı yavaşlamaya 
başlamıştır; ama gelin görün, Türkiye'de 
10 yıldır enflasyon yaşanıyor. 1979 yılını 
100 kabul ettiğimiz zaman, 1988 yılı so
nunda 3 057'ye çıkmış, enflasyon 30 katı 
artmış. Böylesine ciddî bir enflasyon or
tamında yaşıyoruz. Böylesine sürekli ve 
yüksek enflasyona toplum dayanamaz; 
memurumuz, çiftçimiz, esnafımız dayana
maz. Buna dayanacak gücü kalmadığını, 
Özal Hükümetinin politikalarını, hayat 
pahalılığı ve enflasyonu onaylamadığını, 
desteklemediğini 3 ay önceki halk oylama
sı seçimlerinde açıkça ortaya koymuştur. 
Başbakanın "Bırakır giderim" tehditleri
ne ve yalvarmalarına rağmen, halkımızın 
yüzde 65'i Özal'a, iktidarına ve politika
larına "Hayır" demiştir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon, hak
sız ve adaletsiz bir vergidir. (Başbakan 
Turgut Özal Genel Kurul salonuna girdi; 
ANAP sıralarından ayakta alkışlar, SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Değerli milletvekilleri, enflasyon, 
haksız ve adale'tsiz bir vergidir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Hangi yüzle geldin Sayın Başbakan? 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sü
rekli zamlarla fiyatını artırdığınız ekme
ği, peyniri, şekeri, gazyağını, zeytini, hal
kımız, istesede istemese de, siz isteseniz de 
istemeseniz de, yaşamak için almak zorun
dadır. Fiyatını artırdığınız gübreyi, güç de 
olsa, halkımız, zaman zaman, çiftçimiz al
mak zorunda kalmaktadır. Habersiz ve 
davetsiz olarak elektrik, su ve telefon fa
turalarıyla halkın ceplerine uzattığınız eli
nizle mutfağına girdiğiniz halkımız, bu 
adaletsiz enflasyon vergisini habersiz ola
rak ödemek durumundadır. Özellikle, ça
lışan kesimin; memurun, işçinin, emekli
nin gelirleri bu hayat pahalılığına yetişe
mediği için, sürekli zamlar karşısında art

madığı için, halkımız giderek yoksullaş
maktadır. Enflasyonun nasıl bir felaket ol
duğunu, iktidara gelmeden önce Sayın 
Özal da söylemiş ve halk henüz tanıma
dığı Sayın Özal'a ve onun vaadlerine gü
vendiği için de, yüzde 40' in üstünde oy 
vermiştir. Ben Sayın Özal'm o yıllarda 
söylediklerini tekrarlayarak vaktinizi al
mak istemiyorum; çünkü, Sayın Özal, 
kendisine bu sözleri hatırlatıldığında, za
man zaman, söylemediğini bile ileri süre
bilmektedir. Ancak, bir sözünü kendisine 
hatırlatmak istiyorum. 29 Haziran 1983 
tarihindeki Milliyet Gazetesinde Sayın 
Özal, bakın ne demiş; aynen okuyorum : 
"Yapamayacağını vaat eden parti, kaybet
meye mahkûmdur. Ne kadarını yapacak
sanız, halka o kadarını açıklayacaksınız." 

Sayın Özal devam ediyor; 3 Ağustos 
1983 tarihli Milliyet Gazetesinde : "Vaat 
edip de yerine getirmediniz mi, bu, vatan
daşın aklından çıkmaz." 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, va
tandaşın aklından çıkmıyor. Vatandaşın 
cebine, mutfağına insafsızca el atarsanız, 
hastanelerde rehin bırakır, ilaç alamaz ha
le getirirseniz, memurun, emeklinin, işçi
nin yüzde 80'den fazlasını yoksulluk sını
rı altındaki bir ücretle çalıştırırsanız, el 
bette ki vatandaşın aklından çıkmaz. Çık
madığı içindir ki, 1987 genel seçimlerin
de size ancak yüzde 36, son halkoylama
sı nda da yüzde 35 oranında oy vererek, 
azınlıkta olduğunuzu, iradesiyle ve verdiği 
oylarla kesin olarak belirtmiştir değerli ar
kadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 
o yıllarda enflasyon konusunda kendisin
den çok emin ve enflasyonu ne zaman ve 
hangi düzeye indireceğini kesinlikle söy
lemiş. Bakınız değerli arkadaşlarım; 6 Ka
sım 1984 tarihli Milliyet Gazetesinde ne 
demiş Sayın Başbakan : "Enflasyonu yüz 
de 8-10 oranına indirebilirsek, bugünkü 
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şartlarda en iyi netice olur. Ben öyle umu
yorum ki, biz, 1988 seçimlerine geçmeden 
önce bu rakamlar civarına indirmiş olu
ruz." Sayın Başbakanın konuşması bura
da bitiyor. 

Sayın Başbakanın bu sözü söylediği 
tarihlerde, Türkiye'de enflasyon oranı 
yüzde 30 civarında. Şimdi ise, sonuna yak
laştığınız 1988 yılında enflasyon Yüzde 
87,5 olmuş. Işbilirlik bu mudur, akıllı yö
netim bu mudur, hesap adamlığı bu mu
dur? Bunu, Türk kamuoyunun bilgisine 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, malların fiyat
larını eski yıllarla karşılaştırmak, artık 
yüzdelere, oranlara sığmaz oldu. Örneğin; 
1980 yılında 235 lira olan et fiyatı, bugün 
6 bin liraya çıkmıştır, litresi 22,5 lira olan 
benzin, bugün 650 liraya çıkmıştır, 1000 
lira olan bir ton odun 100 bin liraya çık
mıştır. O yıllarda 5 500 lira olan kömür 
150 bin liraya çıkmıştır, 18 lira olan şeker 
525 liraya çıkmıştır. Bu fiyatlar arasında 
nasıl bir oran bulup nasıl bir hesap yapa
caksınız?.. Makinelere sığmaz oldu. Yal
nız, şu kadarım söyleyeyim : Yalnızca 1988 
yılında, Türkiye'de birçok temel madde
lerin fiyatları, sadece bir yılda yüzde 100 
civarında artmıştır, hatta fiyatları yüzde 
100'ün üzerinde artan maddeler vardır. 
"Enflasyon yüzde 80 ve 90" dendiği za
man, her malın fiyatı o miktarda artmı
yor. Bazı malların fiyatları, yüzde 100 ve
ya yüzde 140 artıyor; ama yüzde 50-60 
oranında artan maddeler de var; fakat, te
mel gıda maddelerine, temel ürünlerin fi
yatlarına baktığımızda, 1988 yılındaki fi
yatlar çok yüksektir. 

Peki, fiyatlar bu kadar artmışken, bu 
kadar hızla yükselirken, maaşlarda, ücret
lerde gerekli artış sağlanmış mıdır? Elbette 
ki hayır. Bu konuya örnek vereyim : Bun
dan 9 yıl önce 10 uncu kademede olan 
normal bir işçi, 8 bin lira dolayında aylık 

maaş alıyordu. Şimdi ise, aynı durumda
ki bir işçi, 150 bin lira alıyor. Bu durumun 
bir mukayesesini yapalım : O işçi, o za
man 8 bin lira maaşla ne yapabiliyordu; 
bugün 150 bin lira maaşla ne yapabiliyor? 
O yıllarda 8 bin lira ile bir memur, bir iş
çi, 2 714 adet ekmek alabiliyordu, şimdi 
ise ancak 754 adet ekmek alabiliyor; 129 
kilo zeytin alabiliyordu, şimdi 38 kilo zey
tin alabiliyor; 108 kilo peynir alabiliyor
du, şimdi 33 kilo peynir alabiliyor; 1 300 
litre benzin alabiliyordu, şimdi 230 litre 
alabiliyor; o yıllardaki aylık ücretiyle 8 ton 
odun alabiliyordu, şimdi 1,5 ton alabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bize zaman za
man soruluyor,şimdi ben de Sayın Başba
kana soruyorum; 150 bin lira alan bir me
mur, bir işçi, bir emekli adına Sayın Baş
bakana soruyorum : Bu kış aylarında bir 
ton kömür 150 bin lira iken, bu vatandaş
larımız aldıkları 150 bin dolayındaki ma
aşla nasıl geçineceklerdir? Biliyorum ki 
bunun cevabını veremeyeceklerdir, kalkıp, 
"Zorunlu tasarruf yaptık, şu kadar vergi 
iadesi verdik" gibi birtakım dolambaçlı 
laflarla kimseyi aldatmasınlar; elbette ki, 
150 bin lira maaşla nasıl geçinileceğinin 
hesabını veremezler. Eğer, devlet sofrasın
da, devlet arabasında, devlet evinde, dev
let uçağında iseniz; halkın, işçinin, memu
run, emeklinin, çiftçinin, esnafın sıkıntı
larından elbetteki haberiniz olmaz... (SHP 
sıralarından alkışlar)... Ve elbette, 150 bin 
lira maaşla nasıl geçinilebileceğini söyle
yemezsiniz. 

Bu konular bahsedildiğinde, sık s.ık 
12 Eylül 1980 öncesi ile mukayese yapılı
yor. Değerli arkadaşlarım, gerekirse bun
ları tartışırız; ama bugün 1988 Türkiye-
sinden, 1989'un Türkiyesini görüşüyoruz. 
1980 öncesinin birtakım sorunları bugü
nün mazereti olamaz. Bunların arkasına 
sığınarak, kendinize mazeret aramayınız. 
Bugün iktidarsınız; halk bütün bu sorun
ları çözmek için size oy verdi. Mecliste 
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onun için çoğunluktasınız, ama halka de
ğil. Sorunları çözememe konusunda, geç
mişe sığınarak mazeret aramayınız. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon bu 
kadar yüksek ve sıkıntılar da bu kadar çok 
olduğuna göre, dünyada bu durumu haklı 
kılabilecek veya mazur gösterebilecek her
hangi ciddî tyr olay var mıdır? Yakın iliş
kiler içinde bulunduğumuz Batı Avrupa 
ülkelerine bakalım. Enflasyon, çoğunda 
artık yüzde lO'ların çok altına düşmüştür. 
Birkaç örnek vereyim : Enflasyon hızı 
Amerika Birleşik Devletlerinde, yüzde 3,6; 
Federal Almanya'da yüzde 0,2; Fransa'
da yüzde 3,3; İngiltere'de yüzde 4,2; İtal
ya'da yüzde 4,7; Portekiz'de yüzde 9,3; 
Yunanistan'da -ekonomik bunalım içinde 
ve sorunları olduğunu söylüyor- yüzde 15 
civarında ve Türkiye'de yüzde 90'lara 
yaklaşmış bir enflasyon... 

Değerli arkadaşlarım, başka neden
leri var mı? Yani, 1980'li, 1970'li yıllarda 
olduğu gibi, petrol gibi bir temel ham
maddenin sorunları mı var? Bunları çok 
konuştuk ve» yine hep beraber bakalım. 
1980'den önce dünyada bir petrol bunalı
mı vardı; bir varil hampetrol 35-40 dolar, 
bulunmuyor, miktarı kıt; ama, 1980'den 
bu yana sürekli düşmüş; bugün dünyada 
bir varil hampetrolün fiyatı 10 dolara, 12 
dolara düşmüş. 

Değerli arkadaşlarım, size sadece ba
sit bir karşılaştırma yapacağım. Eğer, 
Türkiye, 1984-1988 yılları arasında, yani 
son 5 yılda, 1980 yılında ödediği fiyatlar
la hampetrol ithal etmiş olsaydı -hiçbir şey 
söylemiyorum değiştirmiyorum- aynı mik-. 
tar petrolü 1980 fiyatlarıyla ithal etmiş ol
saydı, 8 milyar 700 milyon dolar daha faz
la para ödeyecekti, bir anlamda, Ozal'in 
iktidarda olduğu dönemde, kendi iradesi 
dışında, petrol üreticisi ülkelerden Türki
ye'ye, geri ödemesi olmayan, faizi olma

yan, dolaylı bir biçimde 8,7 milyar dolar
lık bir ek kaynak sağlanmıştır. 

Sadece bu da değil; bütün bunların 
yanında, Türkiye'nin bu yıllardaki borç
larına bakalım... 1980 yılını aldığımız za
man, Sayın Ozal Türkiye'nin dış borçla
rına 31 milyar dolar eklemiş. 1983 yılını 
aldığımız zaman, 27 milyar dolar eklemiş. 
Bunları alt alta koyun; bir yandan petrol 
kolaylığı, bir yandan dünyadaki duruma 
paralel olarak, Sayın Ozal'in aldığı dış 
borç... Bu, elbetteki çok önemli bir kay
nak. Bu kadar büyük dış borç ve bu yılkı 
bütçenin üçte ikisine yaklaşan iç borç kar
şısında, ülkenin hangi sorununa çözüm 

. bulundu, birlikte bakalım... Ülkenin işsiz
lik sorununa mı çözüm getirilmiştir, sana
yileşmesine mi çözüm bulunmuştur, ülke
de sanayileşme mi sağlanmıştır, gelir da
ğılımı adaletsizliğinde iyileşme mi getiril
miştir? Tam tersine, bu açıdan Türkiye, 
dünyada gelir dağılımı en kötü ülkeler ara
sındaki yerini, Sayın Özal sayesinde al
mıştır. 

Ülkenin geri kalmış yörelerine; Do
ğusuna, Güneydoğusuna, Orta Anadolu-
suna ciddî bir yatırım mı götürdünüz? 
Hayat pahalılığına ve enflasyona çare mi 
buldunuz? Hiçbiri değil, peki, neyi çöz
dük, neye çözüm getirdik?.. Artık, konuş
ma ücretlerini bile ödeyemeyecekleri tele
fonu götürdük; ikinci köprüyü kurduk, 
Atatürk Barajını yapıyoruz, yapımı sürü
yor. Bazı projelerin de yapımı devam edi
yor; ama, hiç düşündünüz mü, milyonlar
ca insanın ancak vitrinlerde seyredebile
ceği mallan gelirdiniz; mallar bol, insan
lar ancak vitrinlerde seyrediyor. 

Bütün bunlar neye karşılık sağlandı; 
hiç, oturup, ciddî olarak düşündünüz mü? 
Büyük halk kesimini yoksullaştırarak, bü
yük halk kesiminin acı çekerek ödediği ve 
ödemekte olduğu bedeli, toplumun deği
şen yargılarını, içine düştüğü ahlak buna-

— 651 — 
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lımını, bir an için, hep birlikte görmezlik
ten geldiğimizi varsayalım. Görmezlikten 
gelemeyiz; ama, görmezlikten geldiğimi
zi varsayalım; ama gelin, ekonomik sorun
lara kısaca bakalım... Başardığınızı söyle
diğiniz, başardıklarınız; 1980 yılından alır
sanız 31 milyar, 1983 yılından bu yana 
alırsanız, 27 milyar dolar ek dış borcun 
karşılığı mıdır? 20 trilyonu aşan iç borç
ların bedeli midir? Bunun neresi işbilir-
lik, neresi akıllı politika, neresi yararlı po
litika? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
uluslararası kuruluşların, Uluslararası Pa
ra Fonuna empoze ettiği bu politikalara, 
"istikrar" adı altındaki bu uygulamala
ra, bir ülke sekiz yıl dayanamaz. "Tabeli 
kısacağım" diye, çalışan kesimi sürekli 
yoksulluğa terk edemezsiniz; üreticiyi eze-
mezsiniz, sanayii ve sanayiciyi yok ede
mezsiniz. Bunun içindir ki, dünyada ge
nellikle bu tür politikalar bir iki yıl için uy
gulanır. Ancak, Özal'm başarısızlığı ve be
ceriksizliği sonucu, sekiz yıldır Türkiye bu 
şokla yaşıyor ve geçici olması gereken po
litikalar, sürekli uygulanan bir modele dö
nüşüyor. Hakkınız var mı; bir avuç insan 
için milyonları böylesine ezip, yoksullaş
tırmaya? 

Değerli arkadaşlarım, bu politikalar, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere uy
gun değildir. Çünkü, bu politikalar, ülke
yi güçlendirmeye, sanayileştirmeye yöne
lik politikalar değildir. Her şeyi ve her so
runu, "Bırakınız yapsınlar" politikaları
na terk ederseniz, Türkiye'yi küçültürsü
nüz, güçsüzleştirirsiniz. Başından beri, bu 
modelin, bundan dolayı da, sanayileşme 
amacı yoktu, kalkınma amacı yoktu. 

Değerli arkadaşlarım, bununla da ka
lınmadı; 1980'den bu yana uygulanan bu 
modelin, iç politikaya yansımaları olmuş
tur. işçileri, çalışanları baskı altına alma
dan bu politikalar yürüyemezdi; yani, de

mokratik işçi hakları ile bu politikalar 
uyuşmazdı. Ayrıca, ücretlileri baskı altı
na almadan bu politikalar uygulanamaz
dı. Üreticinin hakkını vererek, ürünü des
tekleyerek de bu politikalar yapılamazdı, 
uygulanamazdı. Bu modelin dış politika
ya yansıyan yönleri olmuştur; çünkü bu 
politikalar, ancak dış destekle ayakta du
rup, yürütülebilir. Bunun içindir ki, hem 
dışarıdan destek, hem dışarıya bağlılık, bu 
politikanın bir özelliğidir ve bunun için
dir ki, bütçe görüşülürken, Sayın Başba
kan, dışarıdan bütçesine, ekonomisine 
destek aramayı, bütçeyi izlemeye tercih et
miştir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ye
ni geldi. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, biz, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak, bu politikalara, el
bette ki başından beri karşı olduk; ama, 
Sayın Özal'ın yanlışlığı ve beceriksizliği ile 
bu politikalar, Türkiye'de daha da kötü 
uygulanmıştır. Bu politikalar, bu kadaı 
hızlı enflasyon ve hayat pahalılığı olmadan 
da, gelir dağılımı bu kadar bozulmadan 
da yürütülebilirdi. 

Değerli arkadaşlarım, birkaç örnek 
vermek istiyorum; bunları söyleyince, yi
ne zaman zaman ANAP'm yetkili bakan
larından tepkiler geliyor. Aldığım bu ra
kamlar, Dünya Bankasının yayınlarından 
aldığım rakamlardır; başka hiçbir yerden 
almadım. Nüfusun en düşük gelir düze
yindeki yüzde 20'sinin gelir dağılımından 
aldığı pay, bakın nasıl... Hindistan'da, nü
fusun en düşük gelir düzeyindeki yüzde 
20'si, gelirin yüzde 7'sini alıyor, Endonez
ya'da yüzde 6.6'sını, İspanya'da yüzde 
6.9'unu alıyor; ama, Türkiye'de, yüzde 
3.5'ini alıyor. En üst düzeydeki gelir grup
larına bakalım... En yüksek gelir düzeyin
deki yüzde 20 nüfus, Hindistan'da gelirin 
yüzde 49'unu, Endonezya'da yüzde 49' 
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unu, İspanya'da yüzde 40'mı alırken, 
Türkiye'de yüzde 56.5'ini alıyor. İşte, böy
le bir gelir dağılımıyla Türkiye'yi karşı 
karşıya bıraktınız. " Ç a ğ adayan Türkiye" 
diyorsunuz; bu gelir dağılımıyla hangi ça
ğı atlarsınız? Türkiye'nin gelir dağılımı
nı böylesine bozarak, hangi kafayla çağ at
larsınız? 

Yine, bu politikalar, başta birçok yer
de olduğu gib, bu kadar borçlanmadan da 
yürütülebilirdi; dışa karşı borçlanmıştır, 
içe karşı borçlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin; 
enflasyon olmasa da, dış ödemeler dengesi 
sorunu olmasa da, önemli sorunları var
dır. Türkiye, fiyat istikrarı sağlanmış olsa 
da, ödemeler dengesi sorunları çözülmüş 
olsa da, birazdan dağineceğim sorunları 
çözmek zorundadır. Bu sorunlar nelerdir?. 
Bir kere Türkiye, sürekli ve hızlı bir kal
kınmayı enflasyonsuz sağlamak zorunda
dır. Nüfusu yüzde 2.5 artan bir ülke ola
rak, Türkiye'de yüzde 7 oranında büyü
me sağlamadan hiçbir soruna temel çö
züm bulamazsınız, bulamayız. Onun için, 
büyümeyi azaltarak, ekonomiyi küçülte
rek, büyümeden vazgeçerek, ülke sorun
larına çözüm bulamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Türkiye'
de önemli bir işsizlik sorunu vardır. Tür
kiye'nin nüfûsu yılda 1,5 milyona yakın 
artıyor; her yıl 400-500 bin kişi yeniden 
iş arıyor. Bunlara da çözüm bulmak zo
rundayız, Türkiye'nin gelir dağılımını da 
düzeltmek zorundayız ve Türkiye'yi sana
yileştirmek zorundayız, sanayileşmeden 
Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm bu
lamayız değerli arkadaşlarım. Ama, gelin 
birlikte bakalım; sanayileşme konusunda 
Sayın Özal ne yaptı... 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Özal ve 
politikalarıyla birlikte Türkiye sanayileş
mekten vazgeçti. Gerçi Sayın Başbakan 
"devlet vazgeçti" diyor; ama herkes vaz

geçti, özel sektör de vazgeçti. 1983 yılı sa
bit fiyatlarına birlikte bakalım... Ben, dev
leti karıştırmıyorum, devletin yatırımları 
çok düşmüş; ama gelin özel sektör yatırım
larına bakalım, sanayi yatırımlarına baka
lım... Yine, devletin resmî yıllık program
larından alman rakamlar: 1978 yılında 
özel sektör, 1983 yılı fiyatlarıyla sanayie bir 
yılda 519 milyar lira yatırım yapıyordu. 
Şimdi, 1988 yılında, terk ettiğimiz, " O n 
lar yapıyor'' dediğimiz özel sektör, aynı fi
yatlarla -tahminlere göre- sanayi sektörü
ne ancak 386 milyar lira yatırım yapıyor. 
Büyüyen Türkiye, artan sorunlar ve aza
lan sanayi yatırımları... 

Değerli arkadaşlarım, sadece bu da 
değil, yine bir başka rakam daha vermek 
istiyorum : 1987 yılı fiyatlarıyla, beğenme
diğiniz 1975-1979 yılları arasında, Türki
ye'de imalat sanayiine 21 trilyon 413 mil
yar liralık yatırım yapılmıştır; ama Sayın 
Ö z a l ' m Başbakan l ığ ı d ö n e m i n d e 
(1984-1988 yılları arasında), yine 1987 yı
lı fiyatlarıyla, ancak bunun yarısı kadar, 
yani 11 trilyon 960 milyar liralık yatırım 
yapılmıştır. Bunların hepsi, devletin, sizin 
yayınladığınız resmî rakamlardan alınma 
bilgiler. Bunlar söylendiği zaman sayın 
Başbakan, bunları görmezlikten gelerek, 
zaman zaman "Bunlar böyle, ama biz ih
racatımızın yüzde 70-80'ini sanayi ürün
lerinden oluşturduk" demektedir. Dünya
da böyle bir karşılaştırma yok; dünyada 
böyle bir sanayileşme kriteri de yok. Yatı
rım yapmadan, tesis kurmadan, yeni ka
pasite yaratmadan nasıl sanayi ülkesi olu
nur? Fert başına bin dolar dolayındaki 
millî gelirle nasıl sanayi ülkesi olunur? Nü
fusun yarısı kırsal kesimde yaşarken nasıl 
sanayi ülkesi olunur? Sanayileşmenin bir
çok göstergeleri var; bunlardan bir tane
sini söyleyerek bu konuyu kapatmak is
tiyorum. 

Dünyanın her tarafında değişmeyen 
bir kriter var; fert başına elektirik tüketi-
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mi, dünyada her ülkede kullanılan, çok 
önemli bir kriterdir. Birkaç örneği sayın 
milletvekillerimizin bilgisine sunarak, bu 
konuyu kapatmak istiyorum. 

Fert başına elektrik tüketimi Fransa'
da 4 771 kilovat/saat, İtalya'da 3 129 kilo
vat/saat... (ANAP sıralarından "Fransa ile 
kıyaslama" sesleri) 

Fransa'yı beğenmeyebilirsiniz; başka 
ülkeleri örnek vereceğim. 

Bulgaristan'da 2 700 kilovat/saat, Yu
nanistan'da 2 414 kilovat/saat, Türkiye'
de 750 kilovat/saat değerli arkadaşlarım. 
Yunanistan'ın üçte biri oranındaki elek
trik tüketimiyle, çağ atlayıp Türkiye'yi 
kalkındıracaksınız... Gülerler değerli ar
kadaşlarım, gülerler. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Enerji üretimindeki artış da yavaşla
mıştır. Bu konuya geçen gün sayın Fuat 
Atalay değindi; 1970'li yıllarda ortalama 
yüzde 12 artarken, yüzde 8'lere düştü. 
Çünkü, sanayi kalmadı; sanayinin talebi 
kalmadı. 

Değerli arkadaşlarım, sanayileşme
den, Türkiye'nin işsizlik sorununa, genç
lerimizin işsizlik sorununa, iş sorununa 
çözüm bulunamaz. Sanayileşmeden, sana
yi toplumuna dönüşmeden, Avrupa Top
luluğunun eşit haklı ve onurlu bir üyesi 
olamayız. Sanayileşmeden, dış ödemeler 
dengesi sorunumuza sürekli ve kalıcı bir 
çözüm bulamayız. Sanayileşme olmadan, 
büyük sanayi tesisleri kurmadan, Doğu
nun, Güneydoğunun, Orta Anadolunun 
az gelişmişlik çemberini ne ile ve nasıl kı
racaksınız? "Bırakınız yapsınlar, bırakı
nız yaparlar" politikasıyla, bu yörelerde 
kümes bile kuramazsınız. Yoksa, Sayın 
Özal, ihaleci düşüncesiyle, ülkenin bu te
mel sorunlarına, dışarıya, yani Avrupa 
Topluluğuna ihale ederek mi çözüm bu
lacak? Bunlar, insanımıza, toplumumuza 
ve 55 milyonluk ülkemize reva görülecek 
politikalar değildir. 

Sanayileşme konusunda, devlet, ge
rektiğinde elbette ki müdahale edecektir. 
Ülkeyi hızla sanayi toplumuna dönüştür
mek için özel sektör elbette ki desteklene
cektir, elbetteki ki özendirilecektir; ancak, 
gerektiğinde, Türkiye'nin sanayileşme he
define ulaşması için, devlet, sanayi tesis
leri kuracaktır; az gelişmiş yörelerde ku
racaktır, Orta Anadolu'da kuracaktır, baş
ka yerlerde kuracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli millet
vekilleri; Sayın Özal, aslında, ekonomiye 
müdahaleyi herkesten fazla yapıyor; an
cak, edebiyatını yapıyor. Oysa Sayın Baş
bakan, devlet kaynaklarını keyfî ve özel 
kararlarla belirli kişilere ve kesimlere yıl
lardır aktarmaktadır. Hayalî ihracatçıla
ra, bu yolla devleti soyanlara, yıllardır 
prim verilerek, destek verilerek, cesaret ve
rilerek, devletin yüzmilyarları aktarılmak
tadır. Fon yönetimiyle, kamunun trilyon
ları, parlamentonun bilgisi, kontrolü ve 
denetimi dışında, yıllardır keyfî bir biçim
de, Sayın Başbakanın bazı emirleriyle, ak
tarılmaktadır. Bakanlar, şirketler kurtarı
larak, kaynaklar dilendiği gibi harcanabil-
mektedir. Örnekleri uzatmak iste
miyorum. 

Bu yönüyle, bu politikalarla, yıllar
dır ekonomiye en zararlı ve en keyfî mü
dahaleyi, bizzat Sayın Özal yapıyor. Bu
nun neresi serbest ekonomi, neresi liberal 
ekonomi?.. Buna, mutlaka bir isim bul
mak gerekirse, bu olsa olsa kayırma ve 
kandırmaca ekonomisidir, keyfî yönetim 
ekonomisidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
benden sonra değerli arkadaşım Sayın 
Kumbaracıbaşı diğer konulara değinecek, 
ben konuşmamın sonuna geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bütçe, bir 
transfer bütçesidir ve borç yükünü artıran 
bir bütçedir. Bu bütçe, ülkenin sorunları
na, enflasyona, hayat pahalılığına çözüm 
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getiren bir bütçe değil, tam aksine, artı
ran bir bütçedir. Bu bütçe, bugünkü 
Türkiye'nin gerçekleri dışında hazırlanmış 
bir bütçedir. Bu bütçenin temel hedefleri 
ve varsayımları, gerçekçi değilidir, enflas
yon tahminleri hayaldir, gelir tahminleri 
şişirmedir, kur saptaması keyfidir, bu büt
çe uygulanamaz; çünkü, ülkenin gerçek
leri, insanlarımızın dertleri, sorunları bu 
bütçenin dışında yürüyor, dışarıda yürü
tülüyor. Bu bütçe, yapısıyla, açıklarıyla, 
gerçek dışı tahminleriyle, enflasyonu azal
tan değil, artıran bir bütçedir. Bu bütçe, 
Türkiye'yi küçülten bir bütçedir. Bu büt
çe, bir yandan çalışanın; memurun, emek
linin ücret artışlarını düşük tutarak, öte 
yandan, enflasyonu körükleyerek, bu ke
simi daha da yoksullaştıracak bir bütçedir. 

Değerli milletvekilleri, sayın arkadaş
larım; Sayın Başbakan, uluslararası kuru
luşların size empoze ettikleri, size öğret-
tikleriyle ve klasik yöntemleri kullanarak; 
işçinin ücretini kesip yoksullaştırarak, me
muru ezerek, ekmeğe muhtaç hale getire
rek, çiftçinin, üreticinin gelirini baskı al
tında tutarak, hakkını vermeyerek, enflas
yonu önlemeye çalıştınız, önleyemediniz, 
önleyemezsiniz. Sekiz yıldır denediniz, de
niyorsunuz; olmadı, olmuyor, olmayacak. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Kurtuluş, Sayın Özal'ın gitmesinde. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ba-
zan, "Kar yağdı böyle oldu'' bazen, "Dö
vize çevrilebilir mevduatları ödedik, enf
lasyon arttı" dediniz; son olarak da, "eko
nomik büyümeyi enflasyonun suçlusu ilan 
ettiniz. Sayın Başbakan, kendinizi aldat
mayın, halkı aldatmayın, yapay sorumlu 
aramayın. Neden, çok açık olarak ortada; 
enflasyon konusundaki teşhisiniz yanlış, 
gereksiz yanlış. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Genel Kurula hitap et. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Neden politikanızdır, neden çevrenizdir, 
neden sizsiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Satın 
aldığı doktorluk diploması, bunların hep
sini halledecek gelecek sene. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çetin. 

Buyurun, Sayın Kumbaracıbaşı. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ONUR 
KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; he
pinizi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına içten saygılarımla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

Yaklaşık iki haftadır bütçe görüşme
leri sürüyor ve bu görüşmelerde 1989 Büt
çesinin ayrıntılarını hep beraber tartışma 
olanağı bulduk. Bütçenin son gününde 
ben size, Anamuhalefet partisinin bütçe 
ile ilgili ve genel politika ile ilgili bazı dü
şüncelerini özet olarak aktarmak istiyo
rum. Özellikle de, lütfedip, aramıza bu
gün katılan Sayın Başbakanın... (SHP sı
ralarından alkışlar) Anamuhalefetin, ken
di Hükümetinin hazırladığı bütçe konu
sunda neler düşündüğünü öğrenmek iste
yeceğini umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önce bir baş
ka konuya izninizle değinmek istiyorum. 

Geçenlerde televizyonun bir progra
mında, eski bir politikacı, İsmet Paşa ile 
ilgili bazı sözler sarf etmiş. Sayın Başba
kan da bütçenin takdimi sırasında, eleşti
rilere yanıt vermek yerine, bu sözlere ak
lı, anlaşılan çok takılmış, buradan hare
ketle şöyle bir ön yargısını dile getirdi. İs
met Paşa, ' ' İktidar, iyi de yapsa, kötü de 
yapsa muhalefet onu mutlaka eleştirir" 
demiş; "Siz de böyle yapacaksınız" de-
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mek istedi. Bir defa şunu söylemek istiyo
rum: İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşının bir 
büyük devrimci kahramandır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Biraz da saygı ile 
bahset. 

ONUR KUMBARAGIBAŞI (De
vamla) — Onu, hangi vesileyle olursa ol
sun, küçültmeye çalışmak, kimseyi yücelt
mez, itibarını artırmaz, boyunu uzatmaz. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) tarihe malolan İsmet Paşa'nm saye
sinde bugün, bu Yüce Meclisin sıraların
da oturmak hepimize nasip olmuştur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Milletin sayesinde. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Türkiye'ye Cumhuriyeti geti
renlerin başındadır İsmet Paşa ve çok par
tili sistemi de o kurmuştur. Hepiniz bu
nu biliyorsunuz, inanıyorum. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — O da milletin sayesinde. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Ama, hepinizden çok, zanne
diyorum Sayın Başbakan bunu bilir, çün
kü, Sayın Başbakanın tarihe bir özel me
rakı vardır, tarih kitabı yazmıştır; ama 
ben, kendisine izniyle bir hatırlatmada bu
lunmak istiyorum. Bu, sık sik yazarların 
başına gelir; herhalde Sayın Başbakanımız 
tarih yazmaktan, tarih okumayı biraz ih
mal etmiş. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bir diğer konu da şu : Zannediyorum 
şu sıralarda yine Hükümet sıralarında 
oturmakta olan Sayın Vuralhan, geçen 
gün kendisini Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesini savunmasını kınadığımızı ve 
protesto ettiğimizi belirtmek için salonu 
terk etmemizden sonra, şöyle bir söz sarf 

etti; "Bu, Parlamentoya saygısızlıktır" de
di. Bunu şiddetle reddediyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Saygı
sız olan kendisidir. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Bizim grubumuzun bu Parla
mento çatısı altında, bu rejime, demokra
tik rejime, parlamentoya saygısızlığının 
hiçbir örneğini gösteremezsiniz. Parla
mentoya saygısızlık, Parlamentonun yasa 
yetkilerini Hükümetin elinden alması, ka
rarnamelerle ülkeyi yönetmeye çalışması
dır. (SHP sıralarından alkışlar) parlamen
toya saygısızlık, bu parlamentoda çalışa
rak, detayları üzerinde karşılıklı fikir alış
verişi yapmamız gereken en ciddî konu
ların başında gelen bütçeyi, gayri ciddî bir 
tutumla Hükümet Başkanının izlememe-
sidir. Parlamentoya karşı ciddiyetsizlik bu
dur. parlamentoya saygısızlık, parlamon-
toda görev yapan muhalefetin denetim gö
revini parmak sayısıyla engellemeye kalk
maktır. Sayın Vuralhan böyle bir konuş
ma yapmasaydı, biz bunların hiçbirisini 
dile getirmeyecektik. Şunu söyleyeyim; 
biz, kendi hükümeti tarafından hakkında 
soruşturma açılmış bir bakanın, o sırada 
oturmasını protesto ediyoruz ve bunun 
saygısızlıkla bir ilişkisi yoktur. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bunu, Parlamen
toya saygısızlığımızdan değil, saygımızdan 
yapıyoruz; onu hatırlatmak istiyorum. Bu
rada zaman zaman pek çok arkadaşımız 
yurt dışındaki örnekleri dile getiriyor, ben 
de size bir örnek vereyim. Daha geçenler
de Türkiye basınında bir haber çıktı; ko
casıyla ilgili bir haber çıktı diye İsviçre'
de bir hanım bakan istifa etti. Parlamen
toya saygı budur. 

Biz kimseyi de suçlamıyoruz; ama 
Sayın Vuralhan'm hakkında soruşturma 
açılmıştır, soruşturmanın selameti açısın-
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dan, soruşturmanın sonuna kadar, bu ka
dar önemli bir görevi, saygı göstererek bı
rakması gerekir kanaatimizi bir kere da
ha vurguluyorum. 

İzninizle bir konuyu daha dile getir
mek istiyorum. Biz, her şeyi eleştirmiyo
ruz; burada yanılıyorsunuz, bunu düşü
nenler yanılgı içindedirler. Biz, hüküme
tin icraatları içinde beğendiğimiz gelişme
ler ve uygulamalar gördüğümüz zaman, 
bunu takdirle anıyoruz, destekliyoruz. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Ne zaman? Bir tane örnek ver. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Güncel konulardan örnek ve
reyim size. Örneğin; Filistin Devleti'nin 
tanınması konusundaki Hükümetin basi
retli davranışını, takdirle andığımızı ve 
desteklediğimizi her zaman ifade ettik. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Ona da muhalefet et... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Irak uyrukluların, insanlık dışı 
durumlarla karşı karşıya kalmalarını en
gellemek için, ülkemiz sınırlarının açılma
sını da, gene Hükümetimize adına onur
lu bir davranış olarak desteklediğimizi 
açıkça ifade ettik. 

Diyeceksiniz ki, "Bunlar dış politika, 
-öyle hissediyorum- bütçe konuşulurken, 
çkonomide desteklediğiniz konu yok mu?" 
Ekonomide de var, ekonomiden de örnek 
vereyim. Bundan bir iki ay evvel Sayın 
Maliye Bakanı televizyonda halkımıza 
-herhalde biraz da üzgün olarak- KDV 
oranlarında yapılan değişiklikleri, artışları 
anlattı. Bunu akşam anlattı, sabah tekrar 
bu değişiklikleri geri aldığını ifade etti. İşte 
biz, bunu takdirle karşıladık, doğru yap
tı. Görüntü, biraz Hükümete yakışır bir 
görüntü değildi; ama, doğru yaptı, takdir
le andık. (SHP sıralarından alkışlar) 

"Serbest faiz bu ülkede, bu koşullar
da olamaz" görüşünü, biz hep savunduk, 

bu görüşümüzü hâlâ da muhafaza 
ediyoruz. 

Sayın Hükümetin temsilcisi televiz
yonda -hatırlarsınız- serbest faizi büyük 
bir ciddiyetle ve inançla savundu; Merkez 
Bankası Başkanının ve diğer bir bankacı 
yetkilinin susmasına, başını önüne eğme
sine karşın, bunu savundu. Çok ciddî bir 
şekilde de bizim parti temsilcimize döne
rek, "Bu konuda sizin alternatifiniz ne
dir?" dedi. Oysa, o saatte, Hükümet, bu 
iki üç günlük maceradan vazgeçmiş ve ser
best faizi kaldırmış, tekrar kontrollü faize 
dönmüştü; biz bunu da takdirle karşıla
dık. Doğruyu buldunuz. (SHP sıraların
dan alkışlar) Demek ki, iyi yaklaşımları
nıza biz her zaman hak veriyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanımız, geçen gün 
burada yaptığı çok güzel konuşmasında 
dedi ki, "Bazı dış politika konularını bir 
genel görüşme içinde burada tartışmalı
yız." Buna da katılıyoruz ve böyle bir 
önergeyi hemen getireceğiz. Bundan di
ğer bakanların ve diğer hükümet yetkili
lerinin de örnek alacağını ummak is
tiyoruz. 

Tabiî bu arada katılmadıklarımız da 
var. Katılmadıklarımızdan, çok güncel 
olan sağlık konusunda bir örnek vermek 
istiyorum izninizle. İktidar sözcüleri, 
"sağlık hizmetlerini, parası olmayana be
dava sağlıyoruz" iddiasını sürekli olarak 
burada ifade ediyorlar. Gerçi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı, çok samimî bir 
davranışla, "Çok fazla rehin olayı yok" 
dedi. Tabiî bunu da takdirle karşıladık. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ama, burada 
sizlere -ilgi duyan bazı arkadaşların oldu
ğunu bildiğim için- isim vermeden bir iki 
dosya numarası vereceğim: 

6 ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 
987/1020 sayılı dosya Şerife Hanımın 
-Soyadını söylemiyorum- 5 bin liralık 
dosvası, 
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9 uncu Sulh Hukuk Mahkemesinde 
987/955 sayılı dosya Saliha Hanımın, 

10 uncu Sulh Hukukta, 987/956 sa
yılı dosya Vedat Beyin, 

7 nci Sulh Hukukta, 987/957 vesaire 
böyle devam ediyor. Sağlık hizmetlerini 
ödeyemeyenlerin senetlerinin Hazine avu
katları tarafından açılan icra takip dosya
larıdır. Devletimiz, büyük bir ciddiyetle 
ödenmemiş olan bu borçların üzerine gi
diyor. İlk okuduğum dosyanın miktarını 
tekrar sizlere söyleyeyim de, durumun ne 
olduğunu, vahametini bir kere de sizler 
takdir ediniz. Hazine avukatları, 5 bin li
ralık bir dosyayı takip ediyor. 5 biri lirayı 
ödeyemeyen, sağlığı için gerekli olan 5 bin 
lirayı dahi bulamayan bir insanı takip edi
yorsunuz. İşte, Hazine avukatlarının uğ
raştığı konu. Bunu eleştiriyoruz, kusura 
bakmayın. Bu dosyaların en büyüğü yüz 
yüzelli bin liralıktır. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Demagoji yapıyorsun. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Ama tabiî, belki bu arkadaşla
ra kişisel yardım etmek istiyorsunuzdur 
diye bu dosya numaralarını verdim. Kü-
çümsediğiniz bu miktarları gidip ödersi
niz ve böylece de sorunu güzel bir şekilde 
halletmiş olursunuz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Daha ciddî şeylerden bahsedin. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Değerli arkadaşlar, anlıyorum 
sıkıntınızı, bu konular bizi de üzüyor. Hep 
beraber umalım ki, Parlamentoyu daha 
ciddiye alarak, bunların çözümünü 
bulalım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinle
yelim... Lütfen... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — 1989 yılı bütçesi üzerinde tek

nik bir eleştiri yapmayı -doğrusu- biraz in
safsızlık kabul ediyorum. 1988 yılı bütçe
sinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şülmesi sırasında, şunları söylediğimi ha
tırlıyorum. "Bütçe, kaptanın seyir defte
ridir. Kaptanın seyir defterini açıp bakı
yoruz, rota yanlış. Bu rotanın yanlışlığı bi
zim düşündüğümüz rotaya göre değil, si
zin varmak istediğiniz hedefe göre de 
yanlıştır" demiştim ve şunu da ilave et
miştim: "ekonomi politikasını, ekonomi 
politikasının uygulama biçimlerini sapta
mak siyasî iktidarın doğal hakkıdır; siya
sî tercihidir. Biz beğeniriz, beğenmeyiz, bu 
ayrı bir konu, ama sizin tercihlerinize say
gı duyarız. Söylemek istediğim, kendi ter
cihleriniz için de istediğiniz yere gidemi
yorsunuz." Geçen yılki konuşmamda bu
nu vurgulamıştım. 

"Siz, bu yaklaşımlarınızla, bu çok 
yanlış algıladığınız serbest piyasa anlayı
şı ile, iki yüz yıl geride kalmış olan bu dü
şünce tarzıyla ekonomiyi istediğiniz nok
taya götüremezsiniz, korkuyorum 1989 
bütçesi kim bilir nasıl karşımıza gelecek" 
demiştim. Korktuğumuz -maalesef- başı
mıza geldi. 1989 bütçesi, 1988 bütçesinden 
daha kötü bir bütçedir, onu aratacak bir 
bütçedir. Zaten anlaşılıyor ki, bir önceki 
kötü bütçeyi arayabilmek ancak sizin yap
tığınız yeni bütçe sayesinde kabil oluyor. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu bütçeyi hazırlayan maliye yetki
lilerinin ne kadar büyük sıkıntılar içinde 
olduğunu, bürokraside bulunmuş olan bir 
arkadaşınız olarak tahmin ediyorum. Zâ
ten Maliye Bakanlığı, ekonomi politikası
nın, maliye politikalarının yönlendiricisi 
olmaktan çoktan çıktı; idarî yapı olarak da 
çıktı, içerik olarak da çıktı ve bir büyük 
muhasebe bakanlığına dönüştürüldü. Do
layısıyla, çok ciddî sıkıntılar içinde hazır
ladığı bu bütçeyle de verilen bir mesaj ol
madığını maliyeci arkadaşlarımız biliyor-
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lar; ama halkımız, mesajı alıyor. 1989 yılı 
bütçesinin bir tek mesajı var. Sıkıntı ve Pa
halılık. Bunun dışında hiçbir umut bu 
bütçeyle ne yazık ki, toplumumuza geti
rilememiştir. Şimdi, bu tahminlerin ger
çekleşmesi kuşkusuz sevindirici değil; bu 
ülkenin, biz de içinde yaşayan insanları 
olarak iyiye gitmesini isteriz; ama geriye 
dönüp bakıyoruz, gidilen yol ancak bir 
arpa boyudur. Sağdan sayıyorsunuz, icra
at olarak "telefon" soldan sayıyorsunuz 
"telefon" bunun ötesine ne yazık ki, ge
çilememiş; ama "Ekonomi büyüyor, eli
mizde rakamlar var. Ekonominin büyüdü
ğünü kanıtlayabiliriz. Elektrik üretimini 
artırdık, çimento da arttı. Sanayileşme de
mek ki, artıyor" diyeceksiniz. Böyle sa
vunmaları zaman zaman dinliyoruz. Ba
kın size çok basite indirgeyerek bir şey söy
leyeyim. Ekonomik olayları ancak yönlen
dirmek mümkündür. Ekonomi, aslında 
kendi kendine doğal bir büyüme yetene
ğine sahiptir. Bu şuna benzer: Nasıl bir 
anne, baba çocuğu için 8. yaşında idi ge-
,çen sene oğlumuz, çok uğraştık didindik, 
bu sene 9 yaşına getirdik diyemezse, 
-kendiliğinden büyür çünkü- siz de eko
nomiyi şuradan şuraya getirdik, bu bizim 
sayemizdedir diyemezsiniz. Zaten ekono
mi kendiliğinden büyüyor, bir şeyler olu
yor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sizin katkınız ancak şu olabilir: Biz 
bu çocuğa iyi bir eğitim veriyoruz. İyi bil
gilenmesini sağlıyomz, dil öğretiyoruz, 
matematik öğretiyoruz, okuma - yazma 
öğretiyoruz. Anne ve babanın çocuğa kat
tığı niteliktir. Yoksa o, zaten büyür. Bu 
ekonomi de büyüyor; ama Hükümet ta
rafından hiçbir yönlendirme, hiçbir doğ
ru yönlendirme yapılamadan büyüyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Devamı olduğunuzu iddia ettiğiniz parti 
ekonomiyi nasıl küçülttü? Sizin zamanı
nızda nasıl eksiye gitti? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Bakıyoruz, en başarılı olduğu
nuz konu... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim lüt
fen... Lütfen dinleyelim efendim... Dinle
yelim efendim, lütfen dinleyelim... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Bakıyoruz en başarılı olduğu
nuz konu, IMF'nin bütün dünyada az ge
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dayattı
ğı bir modeli mümkün olduğunca, seçim 
kaygıları elverdiğince uygulamaya çalış
maktır. IMF, ekonomide durgunluk ister; 
bunu başarıyla sağladığınızı görüyorum. 
Bu durgunluk özellikle konut sektöründe 
ve şimdi giderek, yayılarak otomotiv sek
töründe kendini gösteriyor. Tabiî, 
"durgunluk" deyince, iktisada aşina ol
mayan arkadaşlar şöyle bir şey düşünebi
lirler: Hiçbir konut yapılmıyor, hatta ya
pılmış olanlar yıkılıyor. Böyle bir şey ol
maz. En büyük 1929 yılı buhranında bile 
Amerikan ekonomisi bir üretimin içinde 
idi. Bunlar kıyasıdır, bu rakamlar izafî ra
kamlardır bunu söylemek istiyorum. Ya
ni, ekonomi tam anlamıyla hiçbir zaman 
durmaz. Aklınıza o şekilde itirazlar geli
yorsa, bunu yanıtlamak için söylüyorum. 
Bir durgunluk dönemine girilmiştir. Bu 
durgunluk yavaş yavaş çok önemli bir sek
tör olan bizim için konfeksiyon sektörü
ne, tekstil sektörüne de sirayet etmek 
üzeredir. 

Tabiî devalüasyon yanlış bir dışa açıl
ma anlayışından kaynaklanan bir biçim
de kronikleşti; artık, değişmez bir biçim 
aldı. Merkez Bankası Başkanı, göreve ye
ni geldiği zaman -son Başkan- $öyle bir be
yanatını okudum: "bu kurları, Türk pa
rasının kurunu günlük olarak kim saptı
yor? Ben bunu bilemiyorum, anlayamı-
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yorum" diyordu. Herhalde geçen zaman 
içinde anlamıştır; ama bizim bu konuda 
henüz hiçbir bilgimiz yok. Dileriz bize de 
anlatır. Kim bunu, saat kaçta, nasıl bir ha
leti ruhiye içinde yazıyor? (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, iktidarın 
"liberalizm" adı altında uyguladığı mo
del -sizin tercihinizdir, saygı da duyuyo
rum; ama, uygulayamıyorsunuz- sadece 
derbeder bir devletçiliktir, bir kargaşadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Evet, öyledir; 
çünkü, uyguladığınızı serbest faiz zanne
diyorsunuz, ama kontrollü bir faiz uygu
luyorsunuz; devlet bu faizin tavanını sap
tıyor; devletin denetiminde. Biraz önce 
söyledim; devlet, kurları doğrudan doğru
ya kendisi saptıyor. Türkiye'de bunun pi
yasası yok; ama, bunu saptarken karabor
sadan esinleniyor tabiî. Tahtakale'yi, ka
raborsayı siz eğer meşru bir platform sa
yıyorsanız, buna diyeceğim yok; ama 
onunla da arasında fark olduğuna göre, 
kuru da devlet saptıyor. 

Devlet, doğrudan fiyatlar üzerinde 
etkili olacak çok önemli zamlar yapıyor, 
fiyatları büyük ölçüde etkiliyor. Akarya
kıta, elektriğe arka arkaya yapılan zamlar, 
bunun en çarpıcı örnekleridir. Maaş ve üc
retleri büyük ölçüde belirleyen, gene dev
let. Çiftçinin gelirini sınırlandıran da o. 
KİT'leri özelleştirmeyi -IMF yine bir da
yatma olarak bütün dünyadaki bizim tü
rümüzde ülkelere önerdiği için- siz de dü
şündünüz, düşünüyorsunuz, birkısım da 
yaptınız; ama, bu arada devletleştirdikle-
riniz var, onları hiç hatırlamıyorsunuz. 
ANAP iktidarı, birkaç tane büyük holdin
gi devletleştirmiştir, yedi tane bankayı dev-
letleştirmiştir. Sayın Bakan diyor ki, 
"Devlete limon mu sattıralım?" Tabiî, 
devlete limon sattırmayalım; ama, devlet
leştirmeyi siz yapıyorsunuz. Bu devletleş
tirmeler sonucu^ KİT'lerin sayısı sizin za
manınızda arttı. 

Limon konusuna gelince; ben salık 
veririm, o lafı çok fazla kullanmamalı; 
çünkü vatandaş derhal, sizin kendisini na
sıl sıktığınızı hatırlayıverir, bu da hoş ol
maz. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Beceremiyorsun hoca. 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
< Olmadı; espri yakışmadı. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Devletle piyasa güçlerinin bir
birine ters, karşıt olduğunu; birbiriyle 
mutlaka çatışacağını zanneden bir tutu
mu var iktidarın. Böyle bir olay yoktur; 
bu yanlış bir değerlendirmedir. Bugün za
ten, dünyada, sizin düşündüğünüz veya 
algıladığınız biçimiyle bir serbest piyasa 
olayı da yoktur. Bunu böyle algılamaya ça
lıştığınız için zaten hala yapıyorsunuz. Bu
nun olamayacağını yaşayarak öğrendiği
niz için hep hatalar ortaya çıkıyor; serbest 
faizin Türkiye'de olamayacağını; ancak, 
faizleri tutamayacağınızı anladığınız za
man görüyorsunuz ve kararı öyle alıyor
sunuz. Tabiî, bu hatalardan vazgeçmedi
ğiniz için de 1989 bütçesi, 1988 bütçesin
den daha farklı bir konumda gelmiyor. Sa
dece bu hataları, faiziyle faturası kabar
mış bir biçimde toplumun önüne koyu
yorsunuz. 

Şimdi özellikle -zannediyorum- Ma
liye Bakanımız diyecek ki, "Hep aynı şey
leri söylüyorsunuz." Doğru; gerçekten ay
nı şeyleri söylüyoruz; çünkü aynı şeyleri 
söylemek zorunda bırakılıyoruz. Hastalı
ğa koyduğunuz teşhis yanlış olduğu süre
ce biz bunları dile getirmek zorundayız. 
Size bu düşüncelerimizi, sizin hatalarını
zı gösterinceye, anlatmcaya kadar buna da 
devam edeceğiz, kusura bakmayın. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bakın, şöyle bir mantıktan hareket 
edemezsiniz : Coğrafya dersinden birinci 
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kanaat dönemi kırık almış bir öğrenci var. 
ikinci kanaat döneminde bakıyorsunuz 
gene coğrafya dersinden kırık alacak ka
dar bilgisiz. Öğretmen ne yapacak? "Eh, 
birinci kanaat döneminde bunları söyle
miştik, kırık not vermiştik. Şimdi artık iyi 
verelim" mi diyecek? Notunuz kırık, bu
nu kabul edin. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hemen buraya bütçe açığı konusu
nu bağlamak istiyorum. Sayın Bakan -
biraz da üzülerek gördüm ki- geçen gün 
yaptığı son konuşmasında şunları söyle
di : "Bütçe açığını büyütüyorsunuz, "Biz 
şöyle bir hesap yapıyoruz, gayet açık. Di
yoruz ki, sizin verdiğiniz resmî rakam ne
dir? Yılın başında, "4,6 trilyon açığımız 
var" diyorsunuz. Biz de, "Bütçenin için
de göstermediğiniz iç ve dış anapara borç 
ödemelerini bunlara eklemek gerekiyor" 
diyoruz. Zaten eskiden ekleniyordu; yeni, 
1986'dan beri çıkarttınız, bunlar da 7 tril
yon tutuyor -hepsi bu kadar- topluyoruz 
11 trilyonun üzerinde, kaynağı belirsiz bir 
açık -başka bir deyimle- ortaya çıkıyor. 
Şimdi, Sayın Bakan, bunu savunuyor; ge
çen gün öyle savundu ki, bu konuda son 
derece haklı olduğumuza inandım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Hocam, Hikmet Çetin "10 trilyon" dedi. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Evet, 11 trilyon civarında çıkı
yor açık. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hikmet 
Çetin, "10 trilyon" dedi efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — 10-11; sizin için fark etmiyor ar
tık trilyonlar; ben de öyle global konu
şu yoru m. 

Sayın Bakan, "Bunu biz yazarsak ne 
olacak; bunun karşılığında borç alacağı
mız için o, yine onu karşılar, onun için 
yazmıyoruz" diyor. Tabiî, böyle bir mu

hasebe mantığı yoktur. Siz, harcamanızı 
yazacaksınız, karşılığında kaynağı göste
receksiniz. Siz, "Borcu, borçla ödeyece
ğiz, onun için yazmıyoruz" diyorsunuz. 
Bu, doğru; bunu, biz de söylüyoruz. Ha
kikaten siz, borcu borçla ödüyorsunuz; 
ama bir kimse çtkıp da borcun kaynak ol
duğunu ifade edebilir mi? Böyle bir şey 
olabilir mi? Bütçeyi yapmışsınız, ortada, 
harcamayla gelir arasında kocaman bir 
açık var, bu açığın bir kısmını da borç ola
rak kapatacağım diyorsunuz, bunu evde 
hanımınıza bile söyleyemezsiniz; sorun çı
kar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şu borç 
olayını bırakıp, açık olayına bir başka ta
rafından bakayım; Sayın Bakana yardımcı 
olayım. 

Peki, 7 trilyon açığı (Borç ödemele
rini) koymayalım, 4 küsur trilyonda kala
lım, geçen yıl da aynı şekilde 1988 yılının 
bütçe açığı 2,5 trilyon civarında olacak 
denmişti; bu sene Sayın Bakanın ifadesiy
le, bu açık 4 trilyonu biraz geçti; fark ne
dir? Yüzde 65, yani bütçeye konmuş tah
minle, gerçekleşme arasındaki -*b da şu an
daki tahmin- fark yüzde 65. Biz, şu farkı, 
bu yılın açığı gösterilen 4,6 trilyona ilave 
etsek, zaten 7,5 trilyonu buluyor. Yani, ne
resinden baksanız, bunu küçültmeniz 
mümkün değil. Hastayı, tabiî ki, hasta sa
hibi iyi görmek ister, iyileşeceğine inan
mak ister; ama dışarıdan bakan bir dok
tora da kulak vermek gerekir. Bu hastalık 
ciddidir, bunu söylemek istiyorum; zaten 
ciddî olmasa, enflasyon bu kadar büyük 
olmaz. 

Gelelim fonlara ; Bu fonlar konusun
da da ANAP İktidarıyla gerçekten yeni bir 
dönem başlatılmıştır. Artık, devlet bütçey
le değil, fonlarla yönetiliyor. Ülkeye fon , 
yönetimi uygulaması geldi. Fonlar eskiden 
de vardı; ama bu boyutta, bu miktarlar
da değildi. Bir örnek vereyim; Sadece iki 
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fonda; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonunda bulunan meblağların toplamı, 
bütçenin yatınm miktarları seviyesindedir. 
Bunu, Önemi arz etmek için söylüyorum. 

Sayın Bakan, "Fonlar 14,5 trilyon de
ğil; bütçenin yansı kadar değil; 9,3 trilyon
dur, yani bütçenin üçte biri kadardır" de
di. Yarısı kadar olunca kötü, üçte biri ka
dar olunca iyi mi oldu? Ben, onu anlaya
madım. Bu, her halükârda çok ciddî bir 
itiraftır. Bir bütçenin üçte biri de olsa, büt
çe dışında kullanılıyorsa, bu son derece 
tehlikeli bir olaydır. Diyeceksiniz ki, teh
like neresinde. Değerli arkadaşlar, tehlike 
şurasında : Biz, bu fonların nasıl kullanıl
dığını bilmiyoruz, halkın parasının bu fon 
yönetimleriyle nereye, ne zaman, ne şekil
de verileceğini bilmiyoruz; siz de bilmiyor
sunuz; çünkü, bunlar önünüze gelmiyor. 
Biz, hiç olmazsa soruyoruz; zannediyorum 
siz, sormuyorsunuz da. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Fonun hukukî mantığına aykırı ola
rak uygulamalar var, yasallaştırıldı; fon
lar arasında aktarmalar var. Fonların kul
lanıldığı yerler ismiyle ilgili değil. Fondan, 
bütçeye aktarma oluyor, vergilerin bir kıs
mı fonlara gidiyor; fonlar birbirine para 
veriyor; fon, konusu dışında başka olay
lara müdahale ediyor, Devletin yönetimi, 
bu üçte birlik veya yüzde 50'lik kamu kay
naklarıyla başka bir yerde, Meclisin de
netimin dışında, yapılıyor; işte, meclise 
saygısızlığın bir örneği de bu. 

"Bunlar denetlendi" deniyordu; ge
çen yıl da söyledik, bu yıl da aynı konu 
gündeme geldi, "Fonlar denetlendi" den
di; nerede denetlendi, nasıl denetlendi? 
Böyle denetim olmaz. Bilanço üzerinden... 
Hele geçen sene onlar şu elimdeki gibi, bi
rer yaprak halinde gelmişti, korkunç, çir
kin bir görüntüydü. Bu sene, özü değiş
memiş ama, görüntü olarak daha iyi, ki
tap haline getirilmiş, fonlara daha cesa-
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metli biçim verilmiş. Bunlarla ilgili dene
tim, ancak onlan denetleyen kuruluşlann 
raporları üzerinden yapılabilir. Örneğin, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
raporu üzerinden yapılabilir, Sayıştay ra
poru üzerinden yapılabilir. Bunlar gelmi
yor, uydurma bir bilanço ile bu iş geçişti
rilmeye çalışılıyor ve "Denetlendi" deni
yor. Böyle olmadığını biz iddia ettik, ne
rede iddia ettik; Anayasa Mahkemesinde 
iddia ettik. Bizim düşüncelerimizin doğ
ru olduğuna Yüce Mahkeme karar verdi. 
Yani şunu söyledi : "Bu şekilde fonlar 
denetlenmiyor'' demek istedi^ Şimdi tek
rar Sayın Bakana soruyorum : Fonlar de
netlendi mi? Denetlendi diyecek mi? 

KİT konumunda olan kamu banka
ları yıllardır ibra edilmiyor, bilinçli olarak 
ibrası geciktiriliyor. Bunlar için,," İbra 
edilmiştir" denir mi, diyebilecekler mi? 
Ama ben bir şey söyleyim, siz ne derse
niz deyin, bunların hesapları mutlaka ve 
mutlaka incelenecektir. Bundan kaçış, 
bundan kurtuluş yoktur. (SHP sıraların
dan alkışlar) Şimdi bunu ayrıntısı ile ya
pamıyoruz, çünkü defaatle ve ısrarla Baş
bakanlıktan ve Toplu Konut Fonundan te
lefonlarla arayarak istediğim halde, Baş
bakanlık Denetleme Kurulunun raporu 
verilmedi. Biri dereden su getirdiler, ra
poru vermediler; ama raporun mevcudi
yetini biliyoruz. 

.Şimdi izninizle bu konudaki görün
tüye örnek olsun diye bir hususu aktara
cağım. 1986 yılından bir olayı aktaraca
ğım. çünkü ancak o yılın raporu elimde 
var, firmanın da ismini vermiyorum. 

50 milyon sermaye ile bir firma ku-
rulmuş -döıtte birini bankaya ya yatırdı, 
ya yatnmadı- bir teşvik belgesi almış, Top
lu Konut Fonuna "Ben tekstil fabrikası 
kuracağım" diye müracaat etmiş, Toplu 
Konut Fonu da, kendi elinde bulunan bir 
araziyi ve üzerindeki natamam binaları bu 
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amaç için bu şirkete devretmeyi uygun 
bulmuş. Bunu da kendi katılım payı ola
rak yapıyor. Şimdi lütfen tarih ve rakam
lara dikkat ediniz. Olayın tarihi Haziran 
veya Ağustos 1986. Toplu Konut İdaresi 
diyor ki : "Bu yatırımın maliyeti 17 mil
yar liradır, siz sermayenizi 7 milyara ar
tırma kararı alın -bu kararı hemen kâğıt 
üzerinde almışlar- ben yüzde 10'la katılı
yorum, o da 700 milyon lira eder, 700 mil
yonun 200-205 milyonu aynîdir, bunun 
için arazi ve binaları sayıyorum, kalanı
nın da dörtte birini bankaya yatırıyorum.'' 
Şirket de kendilerine diyorki : "Ama bi
zim yatırım için paramız yok, bu yatırı
mın yüzde 60'mı -10,5 milyar lira tutuyor-
öder misiniz?" Toplu Konut Fonu da 
"Evet, öderiz" diyor. Toplu Konut İda
resi 10,5 milyar liralık krediyi de onaylı
yor ve ocak ayı içinde 2,5 milyar lirayı da 
fiilen kullandırmış. Rapor böyle yazıyor. 

Şimdi, altı ayın içinde 12,5 milyon li
ra ile devreye girmiş olan çok müteşebbis 
nitelikli iki üç Malatyalı... (SHP sıraların
dan alkışlar ve gülüşmeler)... Ocak ayının 
sonunda 2,5 milyar liranın sahibidir. Ra
poru yazan müfettiş -tabii çok ustaca yaz
mak zorunda, çünkü bu raporların yazıl
masında hayat! tehlike var- sunu ifade edi
yor : "Aracı banka, bu kredinin geri dö
nüşü için teminat vermiyor" Yani geri dö
nüşünün garantisi yok. Peki ne yapılması 
gerekiyor? İpotek alınması gerekiyor. O 
arazi ve binalar üzerinde, rapor mart ayın
da yazılırken -yani kredi kullandırıldıktan 
çok sonra' henüz bir ipotek işlemi de te
essüs etmiş değil. Zaten ipotek konsa ne 
olacak; arazinin değerini devlet kendisi 
205 milyon lira olarak biçmiş, kredinin ta
mamı 10,5 milyar; 2,5 milyar lirasını da 
çoktan ödemiş. Daha ne sermaye artırımı 
gerçekleşmiş, ne herhangi bir teminat ve 
güvence var. İşte size fon uygulamaların
dan basit ve küçük bir örnek. Tabiî bunun 
olumsuz algılanması da söz konusudur, 

olumlu algılanması da... Olumlu algıla
yanlar hemen bu yöntemli Toplu Konut'a 
müracaat edebilirler. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Tabiî, bu idare, barajlar çabuk bitsin 
diye faizsiz krediler de veriyor. O saatte 
bu barajların hepsi zaten gecikmelidir. Fa
izsiz krediler verildi; ama bunlar halktan 
borç alınarak, faiz ödenerek toplanmış pa
ralardı, ekonomik çıkar vardır düşünce
siyle faizsiz olarak verildi. Doğru olabilir; 
ama hepsi şu anda artı gecikmeler içinde
dir ve bu paraları geriye ödeyememişler
dir. Ama, anlattığım firmada hiç değilse, 
banka teminatları var!.. 

Fonların gelirleri konusuna girmek 
istemiyorum; ama orada ilginç bir pole
mik konusu var tabiî. "Biz karaborsayı 
önledik, parayı fonlara getiriyoruz" deni
liyor; ama şimdi sadece su basit örneğe 
lütfen bakınız : Karaborsada satılan ya
bana sigaranın miktarı toplam satış için
de yüzde 1 dolayındadır -öyle idi, şimdi 
ne kadar bilmiyorum- bu pay, Bakanın ifa
desiyle şu anda yüzde 15. Buradan şu 
mantık çıkıyor; 1 milyonluk kaçağı önle
mek için 15 milyon doları biz dışarıya ve
riyoruz; yani bu hesap bilmek mi?.. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bakın, aritmetik okumuş olmak, ma
tematik okumuş olmak, hesap biliyor de
mek değildir, işte bunun örneği burada. 

Geçiyorum özelleştirme konusuna, 
bununla ilgili de bir iki cümle söyleyeyim. 
Özelleştirmenin tam bir fiyasko olduğu
nu biliyorsunuz tabiî. Özelleştirmede iki 
mantık ortaya konmuştur. Bunlardan bi
rincisi; "Biz, kâr eden şirketleri halka dev
redeceğiz. Halk o kârdan pay alsın diye 
işçiye vereceğiz, vatandaşa vereceğiz." 
mantığı idi. İkincisi de; "Bunları özelleş
tirmek zorundayız; çünkü, zarar ediyor
lar, bunlar devletin üzerinde bir kambur
dur." mantığıdır. 
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Şimdi, bu iki gerekçe birbiriyle yüz
de yüz çelişen iki gerekçedir. Karar vere
ceksiniz burada, ya zarar ediyor bunlar 
deyip, zarar eden şirketi satacaksınız ve 
vatandaş ne yaparsa yapsın diyeceksiniz 
veyahutta kâr ediyorlar diyeceksiniz; ama 
o zaman da satmanın mantığı kalmıyor ta
biî; çünkü, zaten bu şirketlerin kârı dev
lete, halka hizmet olarak geri dönmüyor 
mu? Televizyon programlarında öyle de
miyor musunuz? "Devlete giden her ku
ruşunuz hizmet olarak geri döner." demi
yor musunuz? İşte bu kuruluşların kârla
rı da hizmet olarak vatandaşa geri döner. 
Bu iki gerekçe birbiriyle çelişir. Bu gerek
çenin dayanağı Başbakanın düşüncesidir; 
"KİT'leri zarar etmekten çıkarttık" di
yorlar. Doğru, bakıyorum rakamlara 1988 
yılında işletmeci KİT'ler 1,3 trilyon kâr
dadır. Diğerininkini ise bilemiyorum, 
"Zarar ettiği için satalım; ama zararı halk 
çeksin" gibi bir mantık da var orada. 

Aslında bunlardan vazgeçildi. Geçen 
gün burada sorumlu bakan bununla ilgili 
olarak; "Biz artık doğrudan halka satmı
yoruz, blok satış yapacağız; ama satın alan 
özel sektör tekelleri -biz bunu söylüyor
duk, yanlışlık buradadır diyorduk- bu ku
ruluşların hisselerini, kârı iyice artırdık
tan sonra halka satacaklar" diyor. Şimdi 
burada özel sektöre karşı bir hakaret ko
kusu var, "kâr arttıkça özel sektör bunu 
halka satmaya başlayacak" diye bir dü
şünce üretilmiş. Aslında bununla söylen
mek istenilen şudur : Biz sıkıntıdayız, ya
pacak başka bir çaremiz da kalmadı. Her 
taraftan bir şeyler topluyoruz; ama olmu
yor. Bu sistemi değerlendirip, bu satışlar
dan acaba sıkıntımıza biraz çare bulabi
lir miyiz? Düşüncenin mantığı budur. 

Bu bir borç sıkıntısından kaynakla
nıyor; çünkü, milyonlarca lira verilerek ilk 
defa bu konu,da bir rapor hazırlattırılmak 
istenen ve kendisine görev verilen bir ya

bancı şirket olan Morgan-Trast, raporu
nun birinci sayfasında şunu söylüyor : 
"Türkiye'de vatandaşa, işçiye bu satış ola
maz; çünkü, geliri çok düşük; geliri çok 
düşük olduğu için olmaz. Vatandaşa, iş
çiye de satılmazsa halka açılma olayının 
bir esprisi kalmaz; verimliliğe katkısı da 
düşünülüyorsa ancak buradan gelir." De
mek ki, milyonlar verilen bu raporun so
nuçlarına da Hükümet uymuyor. Yaptığı 
işlerde, bu şirketin söylediğinin yüzde 100 
tam tersi kanıtlanıyorsa eğer, onun için 
böyle bir mantık da üretmiş olabilir; ama 
blok satışlar düşüncesiyle Hükümetin, ye
niden özelleştirme konusunda çabalar 
içinde olduğunu izliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bunun bir diğer 
biçimi de şudur : Dış borçlar karşılığın
da, yabancılara bazı kamu tesislerini, ku
ruluşlarını devretmek. Bununla ilgili, Ali
ağa ile ilgili bazı söylentiler kulağımıza ge
liyor. Dileyelim ki doğru değildir. Çünkü 
bu, çok yanlış bir yaklaşımdır. Bu, borcu
nu ödeyemeyen bir tacirin, iflas etmiş bir 
kişinin, borcu karşılığı evindeki malını 
mülkünü satmasına benzer. Bunun bir 
ekonomik tarafı olmaz. Onun için, dile
yelim ki, kulağımıza gelen bu söylentiler 
yanlış olsun ve onu buradan gene bir yet
kili bize ifade etsin, içimizi ferahlatsın. 

BAŞKAN — Süre tamamlanmak 
üzeredir efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Teşekkür ederim efendim. 

İzin verirseniz o zaman, dış ticaretle 
ilgili bir küçük noktaya değinip sözlerimi 
toparlayayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ihracat konusunda, dışa açılma konusun
da Türkiye'nin karşısına çıkarılabilecek en 
talihsiz model Güney Kore modelidir. 
Çünkü, Güney Kore'de bugün ulaşılmış 
olan ihracat rakamlarının daha üstünde de 
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ithalat rakamları var -o ayrı bir konu, Gü
ney Kore sıkıntı içindedir-; ama, biz sa
dece ihracat kısmını da görsek, model iyi 
bir model değil. Bize bu model gösteril-
memeli; özellikle İktidar tarafından gös-
terilmemeli; çünkü, tamamen devletçi bir 
politikayla dışa dönük, ihracata dönük bir 
sanayileşme dönemi yaşatılmışttr Güney 
Kore'ye. Devlet eliyle yapılmıştır bu işler 
orada. O zaman, çok ciddî bir çelişki içi
ne düşmüş olununuz; ama ben bunun 
üzerinde fazla durmak istemiyorum, baş
ka bir şey söylemek istiyorum : Şu kapan
mış olan cari işlemler açığı, çok ciddî te
reddütlerimizi, çok ciddî kuşkularımızı 
uyandırıyor. Sadece bizim değil, özel sek
törün de uyandırıyor^ Özel sektörün tu
rizmle ilgili yaptığı bir araştırmada, çok 
açık bir şekilde, onların da aynı endişele
ri taşıdığını görüyoruz. 

Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız : 
Caıi işlemler açığını azaltan en önemli ka
lem, turizm gelirleri. Turizm gelirleri 1985 
yılında yüzde 100 artmış; birdenbire. Ne
den artmış? Çok sevindirici gibi gözüken 
bu olayın arka'sını araştırıyoruz; turizm 
gelirlerinin hesaplanma yöntemi değişmiş, 
onun için artmış. Buradan söylendi. He
saplayan şirketi inceledik biz; anket yapı
yorlar, kamuoyu araştırması yapıyorlar; 
her çıkan 1000 turistten 10 tanesine -öyle 
hesap edilmiş; tabiî yapıyorlar mı, yapmı
yorlar mı bilmiyorum- soru soruluyor. So
ru formu da var elimde. Son derece ba
sit, son derece sofistike olmaktan uzak; ba
zı noktaları kaçırabilecek bir soru formu. 
O da önemli değil. Orada, gelen turistle 
yapılan bu mülakatlar sonucunda, ortala
ma ne kadar harcadığı bulunuyor ve bu
nu turist sayısıyla çarpmak suretiyle -
tahmin ediyorum- bir rakama ulaşılıyor; 
ama ilginç olan şu -bu sene de tabiî yüz
de 49'luk bir artış var; müthiş bir trend-: 

Gerçekte 1988'den 1989'a artışı ön
ce yüzde 12,5 olarak hesap etmişler, son

ra plan hedefleri 1 milyar 660 milyon do
larken revize edilmiş, 1 milyar 770 milyon 
dolar olmuş; sonra tahmin tekrar değişti
rilmiş, 2 milyar 200 milyon dolar olmuş. 
Öngörülen programla son tahmin arasın
da yüzde 32 bir sıçrama var turizmde ve 
bakıyoruz, rakamlar da buna yakın çıkı
yor. Bununla ilgili bir beyanatım üzerine, 
Merkez Bankası yetkilileri, "Kusura bak
mayın, biz, bize gelen rakamları doğru ka
bul etmek zorundayız" dedi. Bu, zarif ve 
bürokratça bir itiraftır. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efen
dim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Bir noktası daha var bu olayın. 
Bir de çift sayma var. Turist, içeride 200 
dolar harcayıp -örnek olarak veriyorum-
300 dolara da bir halı almışsa, bu halıyı 
şirket ihracatta gösteriyor; turist de dışarı 
çıkarken, Türkiye'deki harcaması olarak 
cevap yeriyor. Onun için anket sofistike 
değil dedim. Böylece, turistin harcaması
nın bir bölümü bir ihracata giriyor, bir de 
turizme. 

Şimdi bu, Hoca'nm kedi hikâyesidir. 
"Et buysa, kedi nerede?" demiş. Onun 
gibi bir şey. Bir tanesinden bir tanesini ter
cih etmek zorunluluğu var. 

BAŞKAN — Bitirelim efendim. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (De

vamla) — Bu sistem yanlıştır; çünkü, bu 
sistemin özelliği, sadece bir tahmin olma
sıdır. 

BAŞKAN — Bitirelim efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Sayın Başkanım, 2 dakika mü
samahayla... (SHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Evet, nedir efendim?.. (SHP sırala

rından gürültüler) Nedir efendim, nedir?.. 
Kim söylüyor? Kalkın bakayım, kim? 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Ben 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Evet, söyle, ne söylüyor
sun?.. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — 
Söylediğim şu : Demoklesin Kılıcı gibi, 
vur tepesine insin kürsüden... Olur mu 
bu? 

BAŞKAN — Ne söylüyorsun!.. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (De

vamla) — Lütfen arkadaşlar... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Bı

rakın, müsamaha edin, sözünü bitirsin, 
daha sözünü bitirmedi. Burası Meclis kür
süsü. 

BAŞKAN — Sizin düşünce tarzınız
da değilim. Genel Kurulun almış olduğu 
bir karar var, sizin aldığınız bir kdrar var. 
Kendi kararınıza kendiniz uymak zorun
dasınız. İstediğiniz şekilde hareket ede
mezsiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ben, 5 dakika da müsaade ettim. Burası 
öyle her aklınıza gelenin konuşulacağı yer 
değil. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 5 
dakika sen konuştun Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız 
geçti. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — 2 dakika daha istirham ediyo
rum; toparlamak için efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, sırada bekleyen 
var; lütfen... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Anlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum 
ve toparlıyorum efendim. 

Enflasyon konusunda bir şey söyle
yerek sözlerimi bitireceğim. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetimizin 
-bakın, bunu da çok takdir ediyoruz- iti-
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raf ettiği bir husus, enflasyondaki başarı
sızlığıdır. Bu, büyük bir yüreklilikle söy
lenmiştir deniyor, ama aslında gerçek ar
tık o kadar ortadadır ki, bunu yüreksizler 
de söylemek zorundadır. İktidar partimiz 
yalnız şunu söylüyor : Biz diğer bütün ko
nularda çok başarılıyız, bir tek enflasyon
da sıkıntımız var, onu da hallettik mi bu 
dava tamam... 

İzin verirseniz, değerli arkadaşım Çe
tin bu konulara çok ayrıntısıyla girdi, ben 
sadece bu konuda size bir fıkrayı aktara
yım. Hasta sahibi, ağır hastasının başın
da doktora soruyor : Doktor, nedir acaba 
hastalık, kalpte mi birşey var? "Hayır" di
yor doktor, kalp sapasağlam. Böbrekler?.. 
Çok iyi işliyor. Mide?.. Hiçbir şeyi yok. Ci
ğerler?.. Gayet iyi. Hasta sahibi şunu söy
lüyor : Desene doktor, bizim hasta sağlıklı 
bir biçimde ölüyor. (SHP sıralarından gü
lüşmeler ve alkışlar) Hükümetin enflas
yondaki durumu budur. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla)— Biliyorsunuz, bütçenin oylan
masından önce, hayırlı ve uğurlu olması 
temennisiyle sözlerimizi bitiririz. Ben de, 
her zaman olduğu gibi, gene, bu bütçe
nin hayırlı ve uğurlu olması temennisini 
burada huzurunuzda, grubum adına size 
iletmek istiyorum; hatta bir şey daha ifa
de etmek istiyorum. Bu belki de temen
niyle de kurtarılacak bir durum değil, cid
dî bir dua da gerekebilir; çünkü gerçek
ten Tanrıya emanet bir bütçe yaptınız... 

Sabrınız için teşekkür ediyor, saygı
lar sunuyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Süleyman Demirel; bu
yurun efendim. (DYP sıralarından ayak
ta alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Meclisimizde, 9 Aralık günü başla
mış bulunan 1989 bütçe müzakereleri, 23 
Aralık 1988 günü, yani bugün sona eri
yor. 1989 bütçesinin milletimize, memle
ketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan 
niyaz ediyorum. 

1989 bütçesi denildiği zaman; komis
yonda ve Meclis zemininde hemen hemen 
kırk güne yakın zamandan beri tartışma
lar yapılıyor. 9 Aralık günü başlamış bu
lunduğumuz konuşmayı ben burada bir-
buçuk saatin içerisinde ikmal etmeye ça
lışacağım. Yalnız, bütçe bir memleketin 
sadece para hesabının değil, bütün poli
tikalarının gidişatının, her türlü durumu
nun gözden geçirilmesinin yapıldığı bir ze
mindir. Onun içindir ki, esasen çok detaylı 
bir şekilde eleştirilmiş bulunan çeşitli ko
nulara girmeye vaktim olmayacaktır. 

Bütçe müzakereleri ülkemizde her se
ne, her zaman, açık rejim olduğu sürede 
merakla takip edilir. Vatandaş bu zemin
de ne olup ne bittiğinin merakı içerisin
dedir, bu da iyi bir şeydir; çünkü, bir 
memleketin gelirlerini toplamak ve bun
ları muayyen yerlere yönlendirmekte, va
tandaş nemelazım diyemez. Orada vatan
daşın menfaati vardır. Vergi verirken ve 
bu vergilerin nereye gittiğini ve niçin sarf 
edildiğini bilmesi kadar tabiî bir şey ola
maz. Öyleyse bu bütçenin veyahut bütçe 
dolayısıyla memleket meselelerinin görü
şülmesi, ülkede vatandaşı alakadar ediyor
sa, vatandaşın bundan layıkıyla haberdar 
olması lazım. 

Şimdi, biz burada bütçe konuşuyo
ruz. Bunu herhalde kendimiz konuşmu
yoruz veya bu kürsüye gelip herkes kendi 
içini boşaltmak, merakını gidermek için 
konuşuyor değil. Esasen, biz burada ken

dimiz için bulunmuyoruz. Biz milletin ve
killeriyiz. Öyleyse milletin vekillerinin ne 
yaptığının, milletin bilme hakkı var. Bu 
hakkın, belki haberleşmenin düzgün ol
madığı zamanlarda veya ülkenin her kö
şesine, her kişisine erişmediği zamanlar
da, layıkıyla veya istenildiği kadar işleme
miş olması düşünülebilir, fakat, bugün ha
berleşmenin ülkenin yüzde 90'ma, yüzde 
92'sine kadar gidebildiği, yani şurada ne 
olup bitiyorsa; ülkenin en ücra köşesindeki 
evden, buranın görülmesinin mümkün ol
duğu bir çağda; acaba burada olup biten
leri hiç olmazsa senede bir defa, hiç ol
mazsa senede iki defa, ne olduğunu gör
mesi vatandaşın hakkı değil mi? (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu 
hak niçin esirgeniyor soruyorum? Bu rad
yo ve televizyon devletin radyo ve televiz
yonu değil mi? Acaba bu radyo sabahtan 
akşama kadar niye hizmet ediyor? Acaba, 
bu mübarek cuma günü, şu saatte bu rad
yo ve televizyonun başka bir işi mi var? 
Bu radyo ve televizyon bu ülkenin insan
larına açık olsa, buradan yapılan konuş
maları bütün vatandaşlarımız dinlese, ay
dınlama; söylenen sözleri, "Bu böyle söy
ledi, bu da böyle söyledi, şu iddialar orta
ya kondu, ama şu cevaplar verildi, benim 
kafama göre doğrusu şudur'' diye kendi 
kendine bir kanaate gelme, bir seçim ya
pabilme imkânına kavuşsa; bu demokra
siye hizmet olmaz da ne olur? Niçin, dev
letin radyo ve televizyonunu Türk vatan
daşına kapatıyorsunuz? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Kor
kuyorlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Türk vatandaşından şu veya bu ve
sileyle milyarlarca lira alıyorsunuz, bu 
radyo ve televizyona veriyorsunuz; bu, 365 
günde bir defa olacağına, 365 günde iki 
defa olsa ne olur? "Efendim, haberlerin 
seyri içerisinde..." Akşam görürsünüz ha
berlerin seyrini, üçer dakika, beşer daki-
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ka içerisine nelerin sığdırıldığmı ve bura
da söylenen sözlerin nasıl çarpıtıldığını ve 
vatandaşa bu müessesenin nasıl anlaşıl
maz hale getirilmeye çalışıldığını görürsü
nüz. 

Sayın milletvekilleri, bu müessesenin 
üstünlüğü, bu müessesenin gerekliliği, bu 
müessesenin vazgeçilmezliği, eğer vatan
daşın kafasında ve gönlünde yer etmemiş
se, demokrasi demokrasi demokrasi diye 
her gün nutuk vermenizin hiçbir yararı 
yoktur. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Öyleyse, bu müesseseyi nasıl vatan
daşın kafasına yerleştireceğiz ve bu mü
esseseye vatandaşı nasıl sahip çıkaracağız? 
Bu müesseseye vatandaş sahip çıkmadığı 
takdirde, reyine sahip çıkmaz, reyine sa
hip çıkmadığı takdirde, rejime sahip çık
maz. Öyleyse, gelin, bu müessesenin vaz
geçilmezliğini mutlak manada sağlamak 
görevi birinci derecede, bu sıralarda otu
ran muhterem üyelerindir. 

Şimdi ne oluyor? Sayın Hükümet 
Başkanı buraya geliyor, 1989 bütçesiyle 
başarmak istediğimiz, güzel insanları, say
gılı, hoşgörülü, aynı zamanda fikirleri 
farklı bile olsa, medenî bir hava içerisin
de tartışan insanlar diyarı bir ülke mey
dana getirelim. Tamam, burada tartışıyo
ruz; ama, burası, sadece burası için var 
değil ki. Bu tartışma; siz söyleyin, siz söy
leyin... Bu tartışmanın bir yararı olması 
lazım; çünkü, bu müessesenin bir masra
fı var, bu masrafı ödeyen millet. Bir de, 
bu müesseseye bağlanan ümitler var; bu 
ümitleri ne kadar hak ettiğimizi de, mil
letin, kendi kafasına yerleştirmesi lazım. 

Niçin acaba, devletin radyo ve tele
vizyonu -birerbuçuk saatten, üç tane gru
bu bulunan partiye dörtbuçuk saat, Hü
kümete de birbuçuk saat, toplam altı saat 
eder- bu yayını altı saat yapsa, acaba te
levizyon ekranları mı patlar, ne olur? 

(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Şimdi, şunu ifade edeyim ki, mille
tin birinci konuşmaları dinleyip, ikinci ko
nuşmaları dinleyememesi suretiyle, bu 
tartışma yarım kalıyor. Bu şudur : Siyasî 
iktidar, muhalefet partilerine, evvela, 
"Gelin, konuşun" diyor, yani öyle geliyor 
hadise, onlar da gelip konuşuyorlar, son
ra kendisi, kendi usulüne göre cevaplar ve
riyor; bu cevapları millet dinliyor ama, o 
cevaplara cevabı, millet dinlemek imkân
larından mahrumdur. 

Öyleyse, hoşgörü diyorsanız, burada 
kendinizin lüzumunu, kendinizin dışında 
bulunanların da lüzumunu kabul etmeye 
mecbursunuz. Bunu kabul etmediğiniz 
takdirde, kendinizin gerekliliğini ve baş
kalarının gerekliliğini de kabul etmeye 
«ıecbursunuz. Bunu da kabul etmediğiniz 
takdirde, bu müesseseyi savunmakta güç
lük çekersiniz. Ben bunu söylemek istedim 
başlangıçta. 

Sonra, bu müzakerelerin, bir cuma 
gününe rastlatılmış olmasını da üzüntüyle 
karşılıyorum. Allanın günü bitmedi; bu 
bütçe 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe gire
cek... 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Mübarek gün olduğu için. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Allanın her günü mübarek... Cu
martesi günü yapsaydınız ne olurdu? 

Evet, bu iki hususu kaydettikten son
ra, neden bunlar oluyor, neden korkuyor
sunuz? Devletin radyo ve televizyonunun 
gücü malum. Bu gücü siz kullanıp da, 
başkalarına kullandırtmamak gibi bir yo
la niçin gidiyorsunuz, milletin aydınlan
masından niçin korkuyorsunuz, milletin 
gerçekleri bilmesinden niçin korkuyorsu
nuz? Bunun bir tek izahı olur; o izahı da 
şudur : Gerçekten, milletin çoğunluğuna 
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dayanmayan bir iktidara sahipsiniz... 
(ANAP sıralarından "Plak" sesleri) 

Plak tabiî..i Bu plak, değerli bir plak
tır. (DYP sıralarından alkışlar) Yani siz 
"Plak" deyince ben, bunları söylemekten 
vaz mı geçeceğim? 

Yüzde 36 oyla, yüzde 65 sandalye el
de etmiş bir tek memleket yoktur, bir tek 
memleket gösteremezsiniz. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — En son, Pakistan'da yapılan seçim
lerde Benazir Butto'nun partisi yüzde 40'a 
yakın oy almış ve yüzde 42 sandalye çı
karmıştır. Herhalde demokraside Pakis
tan'ın gerisinde olmayı içimize sindirme
miz mümkün değildir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) , 

Yunanistan'da PASOK yüzde 45,8 
oyla yüzde 53 sandalye almış, Federal Al
manya'da CDU ve CSU yüzde 48,8 oyla, 
yüzde 49 sandalye almış, ingiltere'de Mu
hafazakâr Parti yüzde 42'4 oyla yüzde 61 
sandalye almış. Buna "Hah" falan deme
ye kalkmayın; yüzde 42 oy... Seçim siste
mi de tamamen değişik ve dayandığı sis
tem de tamamen dar bölge sistemidir. 

Değerli milletvekilleri; burada ne ya
pılıyor? Burada yapılmakta olan şey şu
dur: Bir ülkenin yönetiminde seçim yapıl
mış ve bir siyasî iktidar çıkmış. Bu seçim, 
hür ve serbest bir seçim mi, değil mi me
selelerini şimdi tartışmayı bir kenara bı
rakıyorum. Farzedin ki hür ve serbest bir 
seçim yapılmış, farzedin ki millet iradesi 
buraya aksetmiş, farzedin ki, millet, ha
kikaten, temsilî demokrasinin gereği olan 
bir müesseseyi çıkarabilmiş. Bu takdirde 
ne olacaktır? Bu müessesenin içinden bir 
hükümet çıkacak ve bu müessesenin gü
venine dayanan bu hükümet, ülkeyi yöne

tecek ve bu müessese de o hükümeti de
netleyecektir. 

Bu hükümet ne yapacaktır? Bu hü
kümet, istediğinden istediği kadar para 
alıp, istediği yere sarf etme durumunda 
olamaz. Öyleyse, memleketin kaynaklarını 
bilecek, hesaplayacak. Kimden ne alması 
lazım geldiğini ona göre tespit edecek ve 
bunları nereye sarfedeceğini de ayrıca bir 
esasa bağlayacaktır. 

Alırken, aldığı yerden adaletle alacak; 
sarf ederken, muayyen maksatları yerine 
getirmek için sarfedecek. Alırken, vergi 
parasıysa, adaletle alacak; borçsa, ödeye
bileceği kadar alacak. Alırken, vergi pa
rası ise, takati olmayandan vergi alıp, va
tandaşı anasından doğduğuna pişman et
meyecek. Borçsa, gırtlağına kadar ülkeyi 
batırıp, gelecek nesilleri borcun altından 
kalkamaz duruma düşürmeyecek; ödene
bilir şekilde alacak. 

Peki, bunları sarf ederken nereye sarf 
edecek? Bunları sarf ederken halkın mut
luluğuna, halkın refahına, ülkenin gelece
ğinin teminat altına alınmasına sarfede
cek. Evvela halkın bugününe ve yarınına 
sarfedecek; sadece ülkenin geleceğine sarf 
ettim deyip işin içinden çıkamayacak. 

Böyle yapmazsa acaba ne olur? Ya
ni, bir siyasî iktidar gelip, beş sene sonra 
"Bundan aldım, şuralara da verdim" de
yip, "Ne var bunda yani, işte Keçiören'e 
çocuk parkları yaptık, caddelerin kenarı
na direkler diktik, ışıklar saçılıyor, Anka
ra gibi şehirde iki tane kavşak vardı, bun
ların sayısını altıya çıkardık. Bakın büyük 
şehirlerin silueti değişti, transformasyon 
yaptık" derse iş biter mi?.. Bitmez. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Hepsi o kadar mı? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Eğer aldığı paraları nereye koyaca
ğını, bir siyasî iktidar daha önceden tespit 
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etmemişse, beş sene sonra bu duruma dü
şer ya da tespit etmiş de oralara sarf et
memişse, bir siyasî iktidar bu duruma dü
şer. Onun içindir ki, o zaman vatandaş çı
kıp diyecektir ki, "iyi ama, park açmak 
gayet iyi, park çok iyi, çocuklann oyna
ması için fevkalade iyi. Keçiören'de bir 
parkın olmasına kim itiraz eder? Yalnız, 
Türkiye'nin bu kadar çocuğu var, bu ço
cuklann hepsi için park yapabildin mi? 
"Hayır, sadece burada yaptık; çünkü, bu
rası görünür vaziyette, herkesin gördüğü 
bir yerde.'' Ben misal olarak söylüyorum 
bunu. (ANAP sıralarından gürültüler) 
"Kavşak yaptım", "Bu da iyi. Peki ama, 
şu bölgenin okulunda bir sınıf, bir öğret
men var, yüz tane çocuk bir sınıfa gidi
yor; şurada, hastane kapısında hastalar sı
ra bekliyor; şurada vatandaş, hastasını re
hin etmiş... Bunlara bir çare?.. Yahut, genç 
insanlar işsiz dolaşıyor, askerliğini bitirmiş 
gelmiş; okul bitirmiş kızlar, erkekler işsiz 
dolaşıyor. Bunlara bir çare?.. Bunlara ça
re ne buldun? Keşke bu parkı, bu kavşağı 
yine yapsaydın da, sadece bunları açmakla 
kalmayıp bir de fabrika açsaydın, fabrika" 
diyecek vatandaş. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sonra, 1989 senesine giriyorsunuz. 
1989 senesine girerken vatandaş soracak
tır, daha doğrusu, bu ülkenin düşünen zi
hinleri soracaktır : "Ülkenin hangi me
seleleri çözülmüştür? 1983'te devraldığı
nız bu iktidar ülkenin hangi meselelerini 
çözmüştür? Bu bütçeyle, bu paraları sarf 
ederek ülkenin hangi meselelerini çözecek
siniz?" 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Se
nin zamanında bütün bunlar çözülmüş 
müydü? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efen
dim... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim zamanımda bütün bunlar 

çözülseydi, size ne lüzum kalırdı burada? 
(DYP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
Bu kadar beleşçilik olmaz canım. Bir de 
her şeyi çözüp size mi verseydik yani? Hiç
bir iktidar her şeyi çözmez, çözemez de. 
Bunlar sadece mertebe meselesidir ve me
sele şudur: Ülkenin birçok meseleleri dün 
vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. 
Bunların ne kadarını çözüyorsunuz, ne öl
çüde bunlan çözüyorsunuz, ne ölçüde 
dertleri hissedilir olmaktan çıkarıyorsu
nuz, ne ölçüde bunları ağırlaştırıyorsu-
nuz? Şablon budur, yoksa "Sen hepsini 
çözdün mü?" Size, "Hepsini niye çözme
diniz?" diyen yok ki. Ne ölçüde çözülmüş
tür? Şimdi onlara bakacağız. Binaenaleyh, 
burada ne konuşuyoruz? Burada, beş se
ne içerisinde bu kadar para topladınız; 
vergi, fon; bu kadar para toplaçtınız, borç, 
dışarılardan, içeriden; evvel Allah,yani... 
Peki, bunlar nereye gitti? 1989 senesine gi
rerken bunlarla ne yaptınız? İşte millet 
adına bunları sormak bizim görevimiz ve 
kendi vicdanınızla başbaşa kaldığınız za
man bunları sormak sizin de göreviniz. 
Devletin sosyal vasfı ne oldu? Bunları sor
mak, sizin vazifeniz. Kalkınma meselesi 
ne oldu? İstikrar ne oldu? Gelir dağılımı 
ne oldu? Bölgelerarasındaki dengesizlik ne 
oldu? Türkiye nereye varacaktı, nereye 
vardı? Bunlara cevap aramak bizim vazi
femiz. 1983'te Türkiye'de neler konuşu
luyordu? işsizlik konuşuluyordu. Hangi 
ölçüde konuşuluyordu, bugün hangi ölçü
de konuşuluyor? Bunu sormak bizim va
zifemiz ve görüyoruz ki, işsizler ordusu 
daha da çoğalmıştır ve yine görüyoruz ki, 
içeriden, dışarıdan verilen raporlara gö
re, işsizler ordusuna yeni ilaveler yapıla
caktır, çoğalacaktır. 1983'te ne konuşulu
yordu? Pahalılık konuşuluyordu, enflasyon 
konuşuluyordu. Ne olmuştur pahalılık? 
Kat kat artmıştır, o günler aranır hale 
gelmiştir. 1983'te sizin Türkiye'yi dev
raldığınız günleri, bu memleketin 

— 670 — 
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milyonları arar hale gelmiştir. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tabiî ki, 1983'te ülkenin sanayileşme
si konuşuluyordu. Ne olmuştur sanayileş
me? Durmuştur. Bunu, siz, kendiniz de 
söylüyorsunuz. Binaenaleyh, Türkiye'nin 
borçlarını 1648 milyar dolardan 50 mil
yar dolara çıkarıp, zeytinin tanesini 35 li
raya, ekmeğin dilimini 25 liraya çıkarıp, 
halka dönüp. "İşte kavşak yaptık ya, işte 

, ışık yaptık ya, işte park yaptık" diye bu
nun içinden çıkamazsınız. 

Ülkenin dış haklan savunulabilmiş 
mi, dışarıdaki haklar savunulabilmiş mi? 
Bunlar sorulacaktır; yani Batı Trakya'da 
bir Doktor Sadık Ahmet olayı var. Dok
tor Sadık Ahmet olayı, bir uçtur. Davos 
ruhu, iyi, kimsenin Davos ruhuna falan 
itiraz ettiği yok. Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki meseleleri dövüşerek çözün di
yen yok. Zaten, dövüşerek çözün diyen ol
saydı, bu zamana kadar dövüşürlerdi. Bu
nu barışla çözün; ama haklan koruyarak 
çözün. Ne olmuştur? Lozan Antlaşması
nın Batı Trakya'daki Türklere getirdiği 
haklar bugün ne durumdadır? Batı Trak
ya'daki Türkleri ne ölçüde koruyorsunuz? 
Lozan Antlaşmasının Batı Trakya'daki 
Türklere getirdiği haklar bugün ne ölçü
de işler vaziyettedir? Bunlan sormak bi
zim hakkımızdır ve nihayet, beşyüz sene 
evvel götürüp, bırakıp geldiğimiz Bulga
ristan'daki 1,5 milyon soydaşımızın dinleri 
değiştirilmiş, adlan değiştirilmiştir, "Bun
lara ne olmuştur?" diye bu kürsüden sor
mak bizim vazifemiz; bunlan soruyoruz. 
(DYP sıralanndan, "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Nihayet, Kıbns'ta müzakereler yapı
lıyor ve şunu söylemek ve sormak bizim 
hakkımız ve vazifemiz : Kıbns'ta, kaza
nılmış haklardan geriye gidilemez; tekrar 
1974 öncesindeki günlere dönülemez; Kıb-
ns'taki soyddşlanmızın yeniden bir meza

limin kucağına atılmasına kimse razı ola
maz ve kimse, Kıbrıs'ta, kazanılmış hak
lardan bir taviz veremez. Bunları söyle
mek de bizim hakkımız; işte, bunlan ya
pıyoruz. 

Bunlan söylediğimizi Türk vatandaşı 
duysa ne olurdu? Bakınız, şu olurdu : 
Türk vatandaşı, bu müesseseye daha çok 
sahip çıkar, siyasî iktidar olarak doğru ve 
zor kararlan aldığınız zaman size de sa
hip çıkardı; bunu önlemiş oluyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Devleti, aslında bir refah devleti 
olma yoluna girmiş, bir sosyal devlet ol
ma yoluna girmiş; çünkü Türkiye Cum
huriyetinin Anayasasının 5 inci maddesi, 
Türk vatandaşının refah ve mutluluğunu 
sağlamayı devlete görev olarak veriyor, bu
nu istikrar içerisinde yapmayı da devlete 
görev olarak veriyor. Bu ülkede refah ve 
mutluluk, Türk vatandaşının hakkıdır. 
Türk vatandaşının refah ve mutluluğunu 
sağlayacak olan, hukuk devletidir, sosyal 
devlettir, laik devlettir. Acaba, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, beş senelik idareniz
de, sosyal devlete yaklaşmış mı, uzaklaş
mış mı? Ne kadar uzaklaşmış, ne kadar 
yaklaşmış, bakalım : 

Evvela eğitime bakalım : Eğitimde, 
konsolide bütçe içinde eğitim bütçesinin 
oranı 1965'te yüzde 16,4; 1975'te yüzde 
16,5; 1980'de yüzde 15,5; 1988'de yüzde 
11,6'dır. Kaldı ki, bu konsolide bütçe he
saplarında 1988'in bütçelerine fonlar ve
saireler dahil olmadığı için bu rakamlar 
daha da küçük. Zaten, Türkiye'de şimdi 
rakamları birbiriyle karşılaştırmak hemen 
hemen imkânsız; manaları değişik, seri
ler değişik; ama yapabileceğimiz en düz
gün hareket. Hükümet başkanı şuraya ge
lip diyebiliyor ki; ben rakamlara baktım, 
sizin dediğiniz gibi değil, işte, bizim de
diğimiz; bunlar da devletin rakamları, 
devletin arşivlerinden veya devletin neş-
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rettiği dokümanlardan alınmış rakamlar. 
Binaenaleyh, ne yapmışsınız eğitimi? Eği
time verilen ödenekleri, devletin eğitime 
verdiği önemi azaltmışsınız. Peki, dünya 
ne yapıyor? 1987'de gayri safî millî hâsı
ladan Türkiye'nin eğitime ayırdığı yüzde 
2,7; 1984'de Federal Almanya'nın ayırdı
ğı yüzde 4,6; İngiltere'nin ayırdığı yüzde 
5,2; İspanya'nın ayırdığı yüzde 3,3; Por
tekiz'in ayırdığı yüzde 4,2; Yunanistan'
ın ayırdığı yüzde 2,4; Mısır'ın ayırdığı da 
yüzde 5,2'dir. Değişik seneler bunlar; ama 
hepsi 1980 sonrasında. Buyurun, hem 
kendi içinde, hem dünyaya baktığımız za
man rakamlarınız gösteriyor, sosyal dev
letten eğitimden uzaklaşmışsınız. , 

Peki, sağlık : Sağlık ve eğitim devle
tin vazifeleri, bunu yapacak başka kimse 
yok. Ne yapmışsınız sağlıkta? 1965'de yi
ne Sağlık Bakanlığı bütçesinin konsolide 
devlet bütçesine oranı yüzde 4,8; 1980'de 
yüzde 4,1; 1987'de yüzde 2,7; yüzde 2,7'ye 
inmişsiniz, yarıyarıya inmişsiniz. Öyle ise, 
nasıl burada gelip söyleyebiliyorsunuz 
"Devlet her zamankinden daha çok 
sosyaldir" diye? Bununla da kalmıyoruz. 

İşsizliği yüzde 22 sınırına çıkarmış
sınız. Efendim, yüzde 15 idi, yüzde 17 idi, 
ben bunların hesap tarzlarına girmeyece
ğim. Eğer hakikaten bunları tartışabilme
ye cesaretiniz varsa, hakikaten zemin bu
lun tartışalım. İddia sahibi biziz. Beyyi-
ne külfeti, iddiasını ispat bize düşer; ama 
zemin lazım. Bulun zemini, Türkiye'de iş
sizliğin yüzde 22 olduğunu ispatlayalım. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkış
lar) 

Sosyal devletten uzaklaşmışsın/z. 
Türkiye'de kalkınmamış yörelerle, kalkın
makta olan yöreler; yani biraz gelişmiş yö
relerle, gelişmemiş yöreler arasındaki fark 
büyümüş. Hayır, büyümemiş değil... İşte 
telefon götürdük ya... Telefon götürmek, 
evet medeniyetin bir vasıtasıdır, ama be

nim vatandaşımın satmalma gücü yoksa, 
telefonun parasını veremez, telefonu da
hi kullanamaz. Elektrik götürdük ya... 
Bunların hiçbirisi kâfi değil. Satmalma 
gücü olarak ne götürdünüz? İş imkânı ola
rak ne götürdünüz? Hiçbir şey. 

Evet, burada soruyorum. Kars'a ne 
götürdünüz? Yine burada soruyorum Ça
nakkale'ye ne götürdünüz, Nevşehir'e ne 
götürdünüz, Artvin'e ne götürdünüz, Gü
müşhane'ye ne götürdünüz, Mardin'e ne ' 
götürdünüz, Elazığ'a ne götürdünüz, Kas
tamonu'ya ne götürdünüz, Adıyaman'a ne 
götürdünüz, Erzincana ne götürdünüz? 
Gelin burada söyleyin şunları götürdük di
ye, gelin söyleyin. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Sosyal devlet, evet, gelin burada söy
leyin şu hizmetleri götürdük diye; Kars'
ın, 1976 senesinde yeri alınmış, etrafına tel 
örgü çekilmiş şeker fabrikası yapılacak di
ye. Kars'ın girişinde bir fabrikası vardır. 
Beş senedir gidersiniz gelirsiniz şeker fab
rikası yapacağız diye, bir topak şeker ve
rir gibi, Karslılara bu vaadi verirsiniz. 
Çarşamba'daki şeker fabrikasını bir ta
mamlayın. 32 milyar lira para sarf edil
miş, boşta duruyor. Erciş'deki şeker fab
rikasını bir tamamlayın; ama gidin Kars'
ın şeker fabrikasını da' yapın. 

Geçen sene geldik burada söyledik, 
dedik ki, GAP Projesi, GAP Projesi diyor
sunuz -vaktim kalırsa onlara tekrar 
döneceğim- ama GAP Projesi dediğiniz 
olayda acaba bir hava meydanına bir,ha
va limanına gerek yok mu? Hadi bakalım, 
birisi çıksın "Yaptık ya" desin aranızdan, 
hadi deyin "Yaptık ya" diye. Yaptık ya di
yemezsiniz de "Açtık ya" diyebilirsiniz. 
Evvel Allah açtığınız doğrudur. (DYP sı
ralarından alkışlar) Neyi açtığınızı söyle
yelim. 1600 metre uzunluğunda zaten ora
da bir toprak pist vardı. Ben 1965'de Da-
kota Teyyaresi ile o toprak piste indim. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 
Niye yapmadınız? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Neyi yapmadık? Neyi? 1980'de iha
ledeydi, haddi layık çıkmadı, ondan son
ra bir defa daha ihale edilmedi. Sekiz se
ne geçti, benim size sorma hakkım var, bu 
sekiz sene zarfında niye yapmadınız diye? 
Bu sekiz senenin hadi üç senesi size ait ol
mayabilir; ama beş sene zarfında niye yap
madınız? (DYP sıralarından alkışlar) Her 
şeyi ben yaptıktan sonra, size oturmak dü
şerdi, size kalanları da siz yapsaydınız. 

Bu Urfa Hava Meydanının neyini 
yaptınız? Sadece yirmi santim toprak, yir
mi santim stabilize üzerine bir beton, ne 
kulesi var ne aydınlatması var. Yani 1 mil
yar 400 milyona, 1 milyar 900 milyona ne
rede görülüyor havameydanı çıksın. "İş
te yaptık..." Haydi inin bakalım o hava-
meydanına, gidin bakalım büyük bir tay
yareyle inin. Size Türk Kuşu tayyaresi için 
Şanlıurfa'ya havameydanı yapın diyen yok 
ki. Şanlıurfa'yı dünyayla birleştirin diyo
ruz, dünyayla. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kars Havameydanındaki üç bin met-a 

relik pist 1976 senesinden beri yapılır; ev
vela 1 600 metreye indirilir, sonra 2 bin 
metreye çıkarılır, sonra 3 bin metreye çı
karılır. Pist yapılmış, ışıklanması yok, ter
minal binası yok, kulesi yok. Buyurun, aç
tığınız bu. Erzincan... Erzincan'da açtığı
nız da bu. Pist var, ışıklandırma yok, ku
le yok. Oralara kim inecek, nasıl inecek? 
Beyefendiler, beyefendiler... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
An talya-Dalaman'ı biz yaptık. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Dalaman'ı biz yaptık biz. Dala-
man'la sizin hiçbir alakanız yok. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evet, 
Dalaman 1976 yılı ihalesidir, Antalya da 

bizim. İhaleyi de biz yaptık inşaatı da biz 
yaptık. Dalaman 1981 senesinde hazırdı. 
Dalaman vesaire diye ağızınızı hiç açma
yın. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Dalaman'ın nerede olduğunu biliyor mu, 
sor bakalım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sayın milletvekilleri, lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şimdi, mesele şudur : Ben sosyal 
devleti anlatıyorum. Kalkınmamış yöreler, 
Kars göçüyor, Kars'ta 200 dükkân, 200 ev 
satılıktır. El uzatın burada diyoruz. Belki 
beyhude diyoruz; ama içimize sığmıyor 
onun için söylüyoruz bunu. Kars'ı bir mi
sal olarak söylüyorum. Kalkınmada önce
likli yöreler; 11,5 milyar bu yörelerin Des
tekleme Fonuna para konmuş, bu mahal
li teşebbüsleri destekleyecek, bunu 3,5 mil
yara indirmiş planlamada komisyon, son
ra çıkarmışlar 5 milyara. Bu 11 milyarı 5 
milyara indirmek değil, 50 mUyara çıkar
mak lazımdı, eğer hakikaten kalkınmamış 
yöreler diye bir meseleniz var idi ise. Ge
lin buradan söyleyin bakalım, efendim bil
mem ne fonundan.bilmem nereden para 
vereceğiz diye. Ya hiçbir şey söylemezsi
niz ya böyle bir şey söyleniniz. 

Yoksulluk sınırı 171 bin lira olan bir 
Türkiye'de işçinin vasat! aldığı para ne? 
İşçinin vasatf aldığı para 120 bin lira ile 
150 bin lira arası.Yoksulluk sınırı 171 bin 
lira, yani zarurî ihtiyaçlarını, asgarî zarurî 
ihtiyaçlarını, bu da bugün için, yarın bu 
sınırlar değişir; ama bütün bunların ya
nında tüketimi aşağı indirmişsiniz; haki
katen, tüketim inmiş. Evet, tüketimi bir 
miktar kısmak lazım; ama böylesine fuka
ra bir memlekette tüketimi zaten barın
ma sınırında olan, yoksulluk sınırında 
olan vatandaşlardan neyini keseceksiniz 
tüketimi kesip? Tüketimi, tüketim bollu
ğu içerisinde olan memleketlerde kesecek-
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siniz. Böyle, tüketim kesmek suretiyle yap
tığınız, tasarruf değildir; bu rızktan kes
mektir, yaptığınız iş odur. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Beyler, refah devleti istiyorsunuz. Re
fah devleti... Öyle diyor, sosyal devlet bir 
yerde refah devlettir. Refah devleti herke
sin karnının doyduğu, sırtının pek oldu
ğu devlettir. Bu devlet, herkesin kâfi mik
tarda para kazanabildiği bir devlettir; el 
emeğinin, alın terinin alındığı bir devlet
tir. Hani el emeğinin, alın terinin karşılı
ğı? Ve nihayet indirmişsiniz bu memleke
tin köylüsünün, işçisinin, memurunun 
gayri safî millî hâsıladan aldığı yüzde 55 
payı, yüzde 30'lara indirmişsiniz. Yani, 
devletin sosyal devlet hali kalmamış. Bu
nun yerine 1989 yılını vatandaşın üstüne 
yağmur gibi yağan vergiler yılı yapmışsı
nız. Evet, 18 tane vergi kanunu çıkarılmış. 
1989 yılında peşin vergiden tut bilmem ne
ye kadar vatandaşın her şeyinden vergi alı
nacaktır; içtiği sudan teneffüs ettiği hava
dan. Buraya kadar varan bir vergilendir
me getiriyorsunuz ki, bunda adalet yok
tur, buna refah toplumu diyemeyiz. Bü
tün bunları yaparken, aslında Anayasanın 
5 inci ve 166 ncı maddelerinin ihlali içeri
sindesiniz: 

Peki bunlar böyle de, "Yani bunları 
biz kendiliğimizden mi yaptık" diyecek
siniz. Bir plan, program vesaire falan tat
bik etmedik mi?" diyeceksiniz. Etmişsi
nizdir plan, program falan da, aslında bu 
plan ve programa baktığınız zaman, me
seleler çok değişik gözüküyor. 

Bakınız, 1963'ten beri ülkenin kay
nakları nasıl dağılmış : Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında tarıma, yüzde 15,3; 
İkinci Planda -sabit sermaye yatırımları 
bunlar- yüzde 11,8; Üçüncü Planda yüz
de 11,8. Bunlar gerçekleşme rakamlarıdır. 
Dördüncü Planda yüzde 10 ve Beşinci 
Planda, yani bu sene biten Planda -ki, al

tıncı plan yapılacak, 1989 senesinde Mec
liste konuşulacak. Altıncı plan yapılmaz
sa zaten 1990 bütçesi yapılamaz- yüzde 
11,4 kaynak ayrılmış. Ayrılan miktar bu, 
gerçekleşen ise yüzde 8,5. İmalat Sanayi
ine ayrılan yüzde 20,8, gerçekleşen 16,1. 
İmalat sanayiinin rakamlarına bakalım : 
Birinci Planda 19,6; İkinci Planda 25,7; 
Üçüncü Planda 28,2; Dördüncü Planda 
25,6 ve Beşinci Planda 20,8; inmişsiniz, 
16,1. 

Kalkınma dediğiniz hadisenin içeri
sinde tarım ve sanayi vardır. Başka şeyler 
de var, ama bu işin motoru tarım ve sa
nayidir. Sanayidir motoru; ama tanmı da 
bir kenara bırakarak kalkınma olmaz. 

Şimdi soruyoruz; bu kalkınma nere
de kaldı, nerede duruyor? Nerede mi du
ruyor; işte planla yüzde 11,4 olarak tarı
ma ayrılan kaynaklar, bu seneyi de oldu
ğu gibi tahakkuk etmiş olarak koysanız, 
yüzde 8,5 oluyor imalat sanayiinde ise 
yüzde 16'ya iniyor. 

Bakalım gerisi ne olmuş bunun. Ge
risi de şöyle : Madencilik yüzde 6,1 ola
rak konmuş, yüzde 3,7'ye inmiş. Yani, ül-

Jcenin tabiî kaynaklarından refah almak 
yok; bırakmışsınız madenciliği bir yere. 
Enerji; 14,9 koymuşsunuz, 13,7 olmuş. 
Ulaştırma; 18,6 koymuşsunuz, 22,6 olmuş. 
Tarım; 0,9 koymuşsunuz, 3,1 olmuş. Ko-

.nut; 15,2 koymuşsunuz, 18,1 olmuş. Eği
tim ve sağlık meselelerini biraz evvel söy
ledim. 

Binaenaleyh, plan yapmayı yapmış
sınız da çarptırmışstnız planı. Plan çarpı
lınca da "Biz sanayie önem vermiyoruz, 
çünkü, sanayi devletin yapacağı iş değil
dir, sanayii kim yaparsa yapsın." demiş
siniz. Sanayie önem vermediğiniz zaman 
ihraç edilecek mal nereden çıkacak? "Va
tandaş yapacak" denilebilir; ama vatan
daş ne ile yapacak sanayii? Yüzde 140 fa-
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izle vatandaş neyin sanayiini yapacak, 
hangi sanayii yapacak? Vatandaşın böyle 
yüzde 140 fazla sanayie yönelmesi müm
kün değildir; netice itibariyle yapmıyor 
da. 

Soruyoruz; 1989 senesine girerken, 
Türkiye'nin üretim kapasitesine acaba ne 
eklendi? Borcunu 18 milyar dolardan 50 
milyar dolara çıkarmışsınız ve 19-20 tril
yon iç borca girmişsiniz, önümüze gelen 
bütçe bir borç bütçesi. Peki; ama ülkenin 
bugünü ve yarını, ülkenin tarımına, ma
denlerine, sanayiine koyduğu yatırımlar
la teminat altına girer. Tarımını geriye gö
türmüşsünüz, madenciliğini geriye götür
müşsünüz, sanayiini de geriye götürmüş
sünüz ülkenin. 

Bakınız ne oluyor : İmalat sanayiinin 
toplam yatırımlar içindeki payı 1983'te 
yüzde 22,6 imiş, 1988'de 14,8*e inmiş. 
1983'de özel sektörün imalat sanayiinde
ki hissesi yüzde 27,5'miş kendi yatırımla
rı içerisinde, 1989'da yüzde 22,3'e inmiş 
carf fiyatlarla. Reel fiyatlara vurduğunuz 
zaman bu nispetler de kalmıyor orta yer
de. 

Kamu sektörünün 1983'de imalat sa
nayiindeki hissesi yüzde 19,4'müş, 1989'da 
bu miktar yüzde 5'e inmiş. 

Yapmıyorsunuz, yaptırmıyorsunuz; 
acaba hangi üretimle bundan sonraki yıl
ların ihracatını sağlayacaksınız. Soruyoruz 
: Hangi üretimle bundan sonra gayri safi 
millî hâsıla büyüyecek? 

Burada gelir övünürsünüz; övünme
nize bir şey demiyorum ve cevap da iste
miyorum. Bunları sadece sizlere söylemi
yorum zaten, bu zeminde vatandaşıma 
söylüyorum, bu milletin insanlarına söy
lüyorum; ama bu işten sorumlu sizsiniz. 
Binaenaleyh, biz sizi takip etmeye devam 
edeceğiz, burada söylediğimiz sözlerle bu
rada kalmayacağız. İslediğiniz kadar ke

sin televizyonda konuşma hakkımızı; ya
ni meydanları da elimizden alamazsınız 
ya? (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

İstiyoruz ki, gelin, "Bunlar yanlıştır" 
deyin diyebiliyorsanız. 

Ne yaptınız'bu ülkenin planlarını, 
programını? Her şeyini buruşturmuş kâ
ğıda çevirmişsiniz. Burada bir şeye işaret 
etmek istiyorum : Ne yaptınız bu ülkenin 
Anayasasındaki esasları? 

Bakınız, modern devlet, kaynakların 
nasıl toplanacağını ve dağılacağını esasa 
bağlamış. Ben iddia ediyorum, siz, esas
ların hiçbirisine riayet etmiyorsunuz. Bu
gün ülkenin çektiği sıkıntıların sebebi bu
dur; devleti ciddiye almıyorsunuz ve dev
leti yıprattınız; işte bunu söylemek istiyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi duruyorsunuz, duruyorsunuz, 
1989 senesine gelince, "Döviz meselesini 
hallettik" diyorsunuz. Yani 1989 senesin
de bu kendiliğinden mi halloldu? -Buraya 
da vaktim olursa, ayrıca geleceğim- Ha
yır, kendiliğinden hallolmadı : 

Devlet idaresinde önemli olan olay, 
üç dört sene sonrasını, üç dört sene evve
lini görmektir. Yoksa, 1989 senesine gelin
ce, bulduğunuz neticeleri yorumlamak ve 
ona göre bir kılıf hazırlamak cihetine git
tiğiniz takdirde, bütün bu dokümanlar 
karşısına çıkar, "Bunlar ne olacak" diye. 
Yani, karşınıza devletin anayasası çıkar, 
planı çıkar, programı çıkar, "Bunların pla
nını da, programını da siz yaptınız" diye 
çıkar, "Nasıl çarpıtınız bu rakamları" di
ye çıkar. 

Değerli milletvekilleri, istikrar fevka
lade önemli bir unsurdur; yani istikrar un
suruna geliyoruz, Nedir istikrar? 

Ekonomik istikrar bir ülkede enflas
yonla başlar, siyasî islikrar gene ayrı bir 
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konudur; ama ekonomik istikrarın göster
gesi enflasyondur, gelir dağılımıdır, işsiz
liktir. 

Bütün bunlara baktığımızda, şayet 
bir ülkede enflasyonun yüzde 90'lar sını
rında olmasının istikrar sayılması müm
künse, o zaman enflasyon yüzde 1, yüzde 
2, yüzde 3 civarında olduğu memleketle
re ne diyeceğiz? (DYP sıralarından 
"İstikrarsız" sesleri) 

Enflasyonun yüzde 90 olduğu bir 
memlekette ekonomik istikrardan bahse
demezsiniz. Böyle bir enflasyona ne ban
kalar sisteminiz dayanır, ne ücret sistemi
niz dayanır, ne sendika sisteminiz daya
nır, ne de sigorta sisteminiz dayanır; yani 
böyle bir sisteme, bir piyasa ekonomisi sis
temi dayanmaz, zaten dayanmıyor da. 

Ondan sonra ücret sistemine yeni ila
veler getiriyorsunuz, "Mukaveleli perso
nel kullanacağız" diyerek Meclisten ka
nun çıkarıyorsunuz, devletin bütün per
sonel rejimini allak bullak ediyorsunuz, bir 
sabah kalkıp bakıyoruz ki, Anayasa Mah
kemesi onu iptal etmiş. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

işçiye süper emeklilik getiriyorsunuz, 
ikiye ayırıyorsunuz; sana mukaveleli, sa
na şu kadar, onun yanındakine, mukave
lesiz, yansı kadar. O da olsun efendim 
mukaveleli... Ertesi sene adamı işten atı
yorsunuz, sokaklarda dolaşır hale geliyor. 
Memur için, bürokrasi için devlet de bir 
teminat ister. Kişi hakları vardır, perso
nel hakları vardır. Bu hakları allak bullak 
ettiğiniz zaman administrasyon işlemez; 
administrasyonu felç haline getirmişsiniz-
dir. Bunların hepsi enflasyona yarım ya
malak tedbirler arayıp bulamamaktan 
geliyor. 

Enflasyon üzerinde 3-5 cümle söyle
mek istiyorum. Bunların başında, hızla
nan ve yıllık temposu yüzde 100'ü aşan 

enflasyon geliyor. "Enflasyonun bir cemi
yette yaptığı tahribat saymakla bitmez. 
Hızlı bir enflasyon, ücretle geçinenleri pe
rişan eder. Esnafınızın dükkânlardaki raf
ları boşaltır ve onların ufak sermayelerini 
yok eder. Aylarca çalıştıktan sonra idrak 
ettiği mahsulünü bir defada satan, elde et
tiği gelirle yeni mevsime kadar geçinen 
çiftçinizi de enflasyon perişan eder. Bu şe
kilde bir ekonomik ortamda yatırım ve 
üretim kararları da çok yanlış olabilir. Ge
çirdiğimiz tecrübelerle başka ülkelerin tec
rübeleri enflasyonist dönemlerde karabor
sa ve haksız kazançların arttığını açık bir 
şekilde göstermektedir." 

Böyle bir beyan var. Bu beyanda di
yor ki, eğer bir ülkede enflasyon varsa, es
nafın rafı boşalır, ücretle geçinenler peri
şan olur, aylarca çalıştıktan sonra mahsu-

~ lünü satmış bulunan çiftçiler perişan olur 
ve böyle bir ortamda doğru yatırım karar
ları, doğru üretim kararları da alınamaz. 

Şimdi, Türkiye'de 1989 yılına girer
ken -yüzde 90'İt bir enflasyonla girdiğimi
ze göre- acaba şu teşhisteki enflasyonun 
yaptığı bu zararlar vaki olmuş mudur, ol
mamış mıdır? Yani, beyan bu; bu beyan 
doğru. Bu beyan doğru ise, bu beyanın ne
ticeleri de doğru; yani bu beyandaki tah
ribat doğru. 

Şimdi bakalım bu beyan kimin; bu 
beyan Sayın Özal'ın. Yeri, İzmir 2 nci İk
tisat Kongresi, tarihi 1981 yılının eylül ayı. 
Değişen bir şey yok. Öyleyse 1989 senesi
ne girerken Türkiye'nin durumunu Sayın 
Özal'ın ağzından rapora bağlayalım. Enf
lasyon yüzde 90; bu ne yapmıştır, işçiyi pe
rişan etmiştir. Hayır etmemiştir deyin ba
kalım. Etmediyse, nasıl etmemiştir? Etme
diyse bunu niye söylediniz? Hakikaten, 
enflasyon iyi bir şeyse, yüzde 90'da dur
mayın, çıkın yukarıya; biraz daha yuka
rıya, (DYP sıralarından alkışlar) Esnafı 
perişan etmiştir, köylüyü perişan etmiştir. 
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Hayır etmemiştir deyin bakalım... Bunları 
diyemezsiniz. 

Başka ifadeler de var, deniyor ki, 
"Enflasyon dar gelirlinin durumunu da
ha kötüye götürür, fakir daha fakir zen
gin ise daha zengin olur. Enflasyon dar ge
lirli için yapılabilecek en büyük zulüm
dür." Bu söz de Sayın Ozal ' ın. Demek ki 
dar gelirliye en büyük zulmü yapmışsınız. 
Hayır yapmadık deyin... 

Hayır biz dar gelirliyi ezdirmedik di
yorsunuz. Şu marifetinizi görse herkes, na
sıl ezdirmemişsiniz? Enflasyon olacak, 
köylü ezilmeyecek, memur ezilmeyecek, 
işçi ezilmeyecek, esnaf ezilmeyecek ve enf
lasyon olacak; nasıl olacak bu? O zaman, 
kim ezilecek, ezilen kim? Gelin bu ikile
mi orta yerden kaldıralım. Birinci söyle
diğiniz doğru, ikinci söylediğiniz doğru 
değil. 

Enflasyonu aşağıya çekeceğiz, bunun 
anahtarı cebimizdedir, pahalılığa karşı 
özel reçetemiz var diyorsunuz; çıkarın şu 
reçeteyi çıkarın. Çıkarın şu anahtarı ne
redeyse? (DYP sıralarından alkışlar) Bu 
anahtarı, bu reçeteyi ne güne saklıyorsu
nuz? Çıkarın... Bunu söylemek, bizim gö
revimiz. Bu sözleri millete söyleyen sizsi
niz. 

"Kendini bildi bileli, memurun, iş
çinin, emeklinin gelir kaderi değişmedi. 
Maaşlarına zam yapıldıysa, fiyatlar, arttı. 
Kaşıkla verilen zammı, enflasyon, kepçey
le götürdü..." Yani, sizin kaşıkla verdiği
nizi enflasyon kepçe ile götürmedi mi di
yorsunuz? Bu da yine Sayın Ozal ' ın be
yanı. 

"Enflasyon zammı getirir, enflasyo
nu ise, yanlış, hesapsız bir ekonomi poli
tikası getirir. Bir memlekette doğru eko
nomik politikalar izlenirse, her şey düze
lir ve açıkça ifade ediyorum düzelecek
tir..." Demek ki, enflasyonun sebebi ney

miş? Yanlış politikalarmış. Bunu kim söy
lüyor? Sayın Özal söylüyor. Bugün Tür
kiye'de enflasyon var mı? Var. Sebebi ne 
imiş? Yanlış politikalarmış. Varsın olsun 
diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şimdi ba
kın nasıl transformasyon oluyor. Bir trans-
yormasyon var orta yerde. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Devam ediyoruz : "Can la başla ça
lıştık. Açık söylüyorum; 1987'deki enflas
yon yüzde 15'e inecek. Enflasyon yüzde 
10'a inmezse, gelir dağılımında zorluk çe
keriz. inşallah, 1988'den evvel yüzde 10 
civarına indiririz..." 1988'de yüzde 90'a 
çıkmışız. Hakikaten şaşıyorum; bunları 
söyledikten sonra, çıkıp arkasından "ha 
yat pahalılığından şikâyet, ihtiyaçların art
masından kaynaklanmaktadır" diyebili-
yorsunuz. Transformasyonu görüyor mu
sunuz? 

Kalkınan her ülkede enflasyonun ol
ması doğaldır diyebiliyorsunuz. Acaba, 
bunları söylerken, 1981'de veya 1983'te 
Türkiye'nin kalkınan bir ülke olduğunu 
bilmiyor muydunuz? Size söylemiyorum, 
Sayın Özal'a söylüyorum. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Beyler, be
nim hedefim kişiler değil, benim hedefim; 
ne olmuş, ben onu ortaya koyuyorum; ben 
görevimi yapıyorum. Benim kişilerle bir 
meselem yok. Bu lafları kim söylediyse, 
mahcup duruma düşer; düşmüş... Benim 
söylediklerim varsa, gelin buradan onları 
söyleyin. Ben 25 senedir bu fırtınanın için
deyim. Gelin söyleyin... (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Enflasyonu hızla aşağı çekmek, be
raberinde çok büyük sakıncalar getirir. 
1992'ye kadar makul bir düzeye -yüzde 
20'nin altına- indireceğiz..." 50 milyar do
lar borca çıkmışız, borçlu Türkiye'den 
güçlü Türkiye'ye geldik diyoruz, iyi mi? 
Bunları diyebilmek için, gerçekten insa
nın fevkalade çok rahat olması gerekir ve 
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şaşarım bunları diyebilmek için, insanın 
sadece rahat olması yetmez; bunları diye
bilmek için, insanın, plan, program, he
sap, kitap gibi bütün bu kavramlardan da 
uzak olması gerekir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri,alkışlar) Gerçekten, hesap 
kitap bildiğini iddia eden kimselerin bu 
çeşit lafları söyleyebilmesi mümkün değil
dir. Bunlar, söylenemeyecek kadar boş laf
lardır, boş. Birincileri doğru da, ikinciler 
için söylüyorum. 

Transformasyon olmuş. Bu tenkitle
ri, bu eleştirileri yaptığım zaman, iyi; ama 
sizin yanınızda çalıştığı filan diye bana ta'-
ân edenler var. Ben de uzun zamandır iza
hını arıyordum; transformasyonu buldum 
şimdi. Transformasyon var orta yerde. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Değerli milletvekilleri, netice itibariy
le ne oluyor? Bir senede, elektriğe üç de
fa, kömüre altı defa, akaryakıta altı defa, 
gübreye dört defa, demire beş defa, kâğı
da üç defa, çimentoya altı defa zam yapıl
mak suretiyle, her şey kat kat artıyor ve 
geliyoruz çiftçi ve köylünün durumuna. 
Çiftçi ve köylünün durumunun feci vazi
yette olduğunu ifade ettim. Bütün bunla
rın yanında, ekonomik devrimden bahse
diliyor. 

Burada bir şey söyleyeceğim; iktidar 
sözcüleri buraya gelip, elektrik filan diye 
övünürler. Bir şey demiyorum; hakikaten 
elektrik önemli bir konudur, övünülmesi 
de gerekir. 1984'de Türkiye'nin elektrik 
tüketimi yüzde 12,4 artmış, 1985'te yüz
de 9,4 artmış, 1986'da yüzde 10,4 artmış, 
1987'de yüzde 11 artmış, 1988'de yüzde 
7,5 artmış, 1989'da da yüzde 6 artacağı 
tahmin ediliyor. Tüketim; bu çok önemli 
bir olaydır. Beğenmediğiniz yıllar var; 
1975, 1976, 1977. Elektrik tüketimi, 
1975'te yüzde 18,7 artmış, 1976'da yüzde 
19,1 artmış, 1977'de yüzde 11,7 artmış. Yi

ne beğenmediğiniz yıllar var; 1966, 1967, 
1968, 1969. Bu yılların hepsinde de elek
trik tüketimi yüzde 11'in üstünde artmış. 

Sanayi, 1970'de elektriğin yüzde 
68'ini kullanıyormuş, 1985'te elektriğin 
yüzde 63'ünü kullanır hale gelmiş; sana
yi aşağıya gidiyor. 1970'de tüketim 7 mil
yar kilovat/saatmiş, 1980'de 21 milyar ki
lovat/saat olmuş; 3 defa artmış. 1989'da 
45 milyar kilovat/saat olacak. 1990'da da, 
haydi diyelim ki 50 milyar kilovat/saat ol
du. 1970-1980 trendine baktığınız zaman, 
1990'daki elektrik tüketiminin 50 milyar 
kilovat/saat değil, 60 milyar kilovat/saat ol
ması lazım. Neyle övünüyorsunuz? Mem
leket geriye gidiyor. Yani, beğenmediğiniz 
1970'li yıllarda elektrik 3 defa artmış. 
1980'li yıllar; 3 defa artırın, 60 milyar ki
lovat/ saate geleceksiniz. "Mik t a r " diyor
sunuz, buyurun miktar. 

M E H M E T PERÇİN (Adana) — Al
lah bir daha geri döndürmesin. 

SÜLEYMAN D E M İ R E L (Devam
la) — Eğer elektrik adına, elektriğin " E " 
sini biliyorsanız çok şey ifade eder. (DYP 
sıralarından alkışlar) Işık gözüme geliyor, 
o sözü kim söylüyor bilmiyorum, duymu
yorum da. Yani fuzili yere bir de ışık yi
yoruz burada; televizyon yok, ışık var. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Bulgaristan'dan elektrik alıyorduk, 
şimdi satıyoruz. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
" U ç ampulden birini söndü rün"dediğini-
zi unutuyorsunuz. 

SÜLEYMAN D E M İ R E L (Devam
la) — "Üç ampulden birini söndürün" di
ye Amerika'da da derler, Avrupa'da da 
derler; o tasarruf. " Sen sokağa çık, ce
binde ne kadar para varsa, isteğin kadar 
saç" derler mi? Türkiye, enerjinin yüzde 
42'sini ithal ediyor; bugün de üç ampul
den birini söndürün. 

678 — 
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Gene söylüyorum, elektrik mi; be
nimle başa çıkamazsınız. Hakikaten tar
tışacak bir zemin bulun, gelin elektriği de 
tartışalım. Neresinden başlamışız; Tanrı
ya şükür olsun bin kilovatlık santrallann 
içinde varım, 1 milyon kilovatlık santra
lın içinde de .vanm. Yani o işin içerisin
den çıkamazsınız. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, size bir ifade 
daha okuyorum; "1950 yılından itibaren 
Türkiye ekonomisinde dikkate değer ge
lişmeler kaydedilmiştir. Zaman zaman or
taya çıkan ve kısa süren ekonomik krizle
re rağmen, alınan sonuçlar ümit vericidir. 
Nitekim, 1963-1976 döneminde ortalama 
yüzde 6,5 olarak gerçekleşen gayri saf! mil
lî hâsıla artış hızı, dünyada örnekleri na
dir görülen kalkınma hızları arasında sa
yılmaktadır." Bu beyan kimin biliyor mu
sunuz; bu beyan, "1970-1980 yılları 
kayıptır" diyen Sayın Özal'ın. Bu beyan 
nerede yapllmış biliyor musunuz; 1983 yılı 
hükümet programında. (DYP sıralanndan 
alkışlar) 

Yani bir daha hatırlatalım; 
"1963-1976 döneminde ortalama yüzde 
6,5 olarak gerçekleşen gayri safî millî hâ
sıla artış hızı ise, dünyada örnekleri nadir 
• görülen kalkınma hızları arasında sayıl
maktadır." Buyurun. Şimdi bunu kötülü-
yorsunuz ve geliyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, burada üç beş 
cümleyle yatırımlara gelmek isterim, vak
tim yok. Yani, birbuçuk saat olacağına iki 
saat olsa daha iyi olurdu. 

Şimdi, şu tranformasyonlarla ilgili 
birkaç kelime söylemek istiyorum. Sayın 
Özal, "Döviz meselesini hallettik" diyor. 
Her sene 4.5 milyar dolar borç bulmak 
durumunda bulunan bir ülkenin, döviz 
meselesini nasıl hallettiğini anlamak 
mümkün değildir. Bulamadığınız yerde o 
4.5 milyarı, o zaman bakın ne oluyor, o 

zaman seyredin gümbürtüyü ne oluyor. 
I "Döviz meselesini hallettik" diye, nasıl 

söyleyebiliyorsunuz? Brezilya'nın 12.5 mil
yar dolar cari işlemler fazlası var; ama dış 
borçları var, o 12.5 milyar dolar gittikten 
sonra, daha dışarıdan borç bulmak mec
buriyetinde. Cari işlemler dengesi olayı, 
"Tek başına döviz meselesini hallettik" 
demeye size hak verdirmez, kimseye ver
dirmez. Döviz meselesi, ödemeler denge
si meselesidir. Ödemeler dengesini nasıl 
hallettiniz? Bu sene 7 milyar 200 milyon 
dolar borç ödeyecek, faiz ve ana para ola
rak borç ödeyecek olan Türkiye ve 50 mil
yar dolar borcun takriben 10-12 milyar do
lan kısa vadeli, "verin" dediği zaman ver
mek mecburiyetinde bulunan bir Türki
ye, acaba döviz meselesini nasıl halletmiş 
ki? Bu, boş laftır, boş; başka bir şey değil. 
Transformasyon dediği, boş lafa döndü 
şimdi. 

"Efendim, biz, büyük şehirleri pırıl 
pınl hale getirdik, içecek su, Kınık Tüne
li..." vesaire; Kınık Tüneli ne zaman baş
lamış; 1974'de. Bunun başındaki Çamîı-
dere Barajı ne zaman başlamış; 1976'da. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Niye bitiremediniz? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Peki, Ankara şehrinin suyunu dü
şünen olmamış mı? Düşünmüş. Bayındır 
Barajı, Kurtboğazı Barajı, Çubuk Barajı, 
bunlar ne zaman yapılmış. Siz, sadece bu 
barajlarda aşağı yukarı 500 milyon met-
remikap su birikecek, bunu getirip şehre 
dağıtacaksınız^ birçoğu da şehre bağlan
mış. Kınık Tüneli, Çamlıdere Barajını 
şehre bağlayan bir tünel, 1974'de... 
(ANAP sıralarından, "Dikseydiniz ya" se-
si) 

Canım elbiseyi dikmişiz, düğmesini 
dikmek de size kalmış, onu da siz dikin. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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Bugün dahi, İstanbullu, geçen beş se
ne içerisinde sizin İstanbul'a eklediğiniz 
sudan bir avuç kullanmıyor. İstanbullu 
daha yüzünü, Alibeyköy Barajından, 
Ömerli Barajından gelen sularla yıkıyor. 
Daha Çekmece sistemi vesaire ilave edi
lecek ve Damok sistemi 1969'da ilave edil
miş. 

ZEYNEL ASLAN (Adıyaman) — 
Mimar Sinan'ındı. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, Mimar Sinan'ındı. Mimar Si
nan'dan Ömerli Barajına epey mesafe var, 
Ömerli Barajı 1965'te temeli atılmış, 
1966-1967-1968; 1968'de hizmete girmiş, 
150 milyon metremikap su; Alibeyköy Ba
rajı da öyle. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Darlık Barajı var. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, şu kadar, bir avuç. Onlar, hep 
o sistemin parçası. 

1968'de çıkarılan bir kanunla, nüfu
su 100 bini aşan şehirlerin içmesuyunu 
devlet yüklenmiş. Bunu, şimdi Devlet Su 
İşlerinin elinden almaya kalkmak fevka
lade yanlıştır. Sizi ikaz ediyorum; bırakın. 
Devlet Su İşleri bunları yürütmeye devam 
etsin. İhtisas dairesi odur, bu işleri bilen 
daire odur. "Efendim, başka birisi yapa
maz mı?" Yapar; ama yanlış olur, tecrü
be oradadır ve Devlet Su İşleri Dairesi de 
bu devletin. 

Değerli milletvekilleri, yatırımlar dö
külüyor. Tasarruf olayına gelince; tasarruf
ların artırılmış olması çok iyi bir şey de, 
artmış mı artmamış mı; hesap tarzına 
bağlı. Hakikaten bu tasarrufların reel fi
yatlarını aldığınız zaman, tasarruflarda 
öyle övünülecek bir artış yok; ama cari fi
yatları aldığınız zaman, yine burada, dış 
âlem gelirleri, dışarıdan alman borçlar, 
içeriden alınan borçlar, çıkarma, ilave der

ken, birtakım şişirmeler var. Yine söylü
yoruz; keşke Türkiye'nin tasarrufu daha 
çok olsa. Tasarruf olayını hallettiniz de, ni
ye yüzde 80 enflasyon var? Döviz mesele
sini hallettiniz de, niye Türkiye'nin lirası 
yerinde durmuyor, boyuna inmeye devam 
ediyor? Bunlar boş laflardır. 

Sayın Başkan, 25 dakika vaktim var 
mı? 

BAŞKAN — Var efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Tabiî buraya bu kadar sığdı. 
"Alternatifimiz yok" diyorsunuz. Elhak 
yoktur alternatifiniz. Çünkü, herkes icra
atıyla ölçülür. Sizi terazinin bir kefesine 
koyalım; bakalım sizi kim dengeleyebilir? 
Terazinin kefesine tabiî, seyyiatmızla, yap
tığınızla, iyiliğinizle, kötülüğünüzle, her 
şeyinizle koyacağız. Koyalım : Yüzde 90 
enflasyon, 50 milyar dolar borç, yüzde 22 
işsizlik, fevkalade kötü bir gelir dağılımı, 
bölgeler arasında kalkınmamtşlığın açılmı
şı; sanayii durdurmuşsunuz ve tarımdaki 
millî gelir seviyesini 500 dolardan 300 do
lara indirmişsiniz; tarımda 30 milyon in
san güvenlikten mahrum; eğitimi indir
mişsiniz, sağlığı indirmişsiniz; bütün bun
ların hepsini indirmişsiniz. Sizi dengele
yecek kimse yoktur. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Çünkü, sizi dengeleyebilmek için 
bunların hepsinden daha fazlasını yapmak 
lazım. Evvel Allah, bu halinizle alternati
finiz yoktur; mübarek olsun size. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, geçen toplan
tının sonunda bir konuya temas etmiştim, 
o konuya dönmek istiyorum. 

*' Referandu mda yanlışlık yaparsanız, 
oyunuzu bizim söylediğimiz yönde kullan
mazsanız 1980 öncesine döneriz. Türkiye'
yi kimse kurtaramaz." 21 Eylül 1988. Ya
ni, bu söz, hemen hemen iki ay evvel söy-
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lenmiş. Söyleyen Sayın Özal, söylendiği 
yer İstanbul. Referandum yapılmış, ahali 
de sizin dediğinizin aksine oy kullanmış. 
Şimdi Türkiye'yi kimse kurtaramayacak 
mı?.. 

"1980 öncesinde ülke ıstıraplı günler 
yaşadı. Size bu günleri yaşatanları, siz ge
çen sene affettiniz -öyle de değil ya 
aslında- şimdi bunlar tekrar oralara gel
mek istiyorlar. Ben onların gelmesinden 
korkmuyorum; ama onlarla beraber 1980 
öncesinin Türkiyesine tekrar gelirsek bu 
memlekete acırım. Bir daha ayağa kalk
mamız kolay olmaz.'' Bu sözün söylendi
ği tarih 19 Eylül 1988, söylendiği yer Bur
sa. 

Referandum yapılmış, sizin dediğini
zin aksine, millet oy vermiş. Şimdi, Türki
ye... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Aksine vermemiş. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Vermiş canım... Yüzde 51 oy iste
mişsiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Gitmişsiniz "Şakası mı var bunun, 
alın işte, marttaki seçimi kasıma getirmek 
istiyoruz. 'Evet' deyin kasıma gelsin" de
mişsiniz. Adam da yüzde 65'iyle "Hayır" 
demiş. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Kaçı sizin? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Siz, yani bu şartlar içerisinde hiç zi
yan etmezsiniz maşallah yani. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, sayın milletvekilleri... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Peki; ama bütün bunlara rağmen, 
Bursa'da yüzde 63, İstanbul'da yüzde 60 
vatandaş "Hayır" demiş. Siz "Aman 
'evet' deyin. 'Evet' demezseniz böyle 

olur." demişsiniz; Türkiye'nin genelinde 
yüzde 65 vatandaş "Hayır" demiş. Şim
di bir durun bakalım ne oluyor : Ve ge
çen sene, 1987 referandumunda çıkmışsı
nız, demişsiniz ki; "12 Eylül öncesine dö
nerseniz kan dökülür. Af çıkarsa, anarşist
ler salıverilecektir." Binaenaleyh, bunun 
üzerinden de bir sene geçmiş; sizin dedi
ğiniz gibi, referandumdan dolayı ne kan 
döküldüğü var, ne şu var, ne bu var ve va
tandaş da sizin dediğinizi yapmamış, ak
sini yapmış, kan falan da dökülmemiş; ne 
de anarşistler salıverilmiş. Zaten, referan
dum sonrasında, referandum neticesine 
göre kimsenin anarşist salıvermeye gücü 
yok. Hükümet değil çünkü. 

"Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit 
yeniden gelecektir. Behice Boran'la, Do
ğu Perinçek de gelecektir" demişsiniz. 

Şimdi, bu söz 1987'de söylenmiş. O 
zamandan bugüne kadar aşağı yukarı 14 
ay geçmiş. Vatandaş sizin dediğinizi tut
mamış da, bu tehditleri savunmuşsunuz, 
bunların hiçbirisi de olmamış. Yalnız, me
sele burada bitmiyor. Şu mesele hakkın
daki düşüncelerimi biraz daha söyleyece
ğim; benim bu kürsüde bulunuşumun se
beplerinden birisidir. Şu sebeple bunu söy
lüyorum : Gelin, demokrasiyi müessese 
olarak, hiçbirimizin şahsî, meselesi değil, 
müessese olarak ayakta tutmanın yolları
nı ve icaplarını, yapabiliyorsak beraberce 
arayalım. Olay budur. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) —- Şapkayı alıp gitmemek
tir mesele. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Şapka meselesi şudur :.. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 25 senedir o şapka benim elimde, 
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haydi seni de görelim 25 sene. (DYP sıra
larından alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Göreceğiz, göreceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
killeri... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Işıktan yüzünüzü seçemiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —- Lütfen, sayın milletve
killeri... Dinleyelim... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İsminizi bağışlar mısınız, yüzünü
zü seçemiyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Kızdığımdan dolayı değil; o şap
ka, Türkiye'de demokrasi kavgasının sim
gesidir. Sen bunu anlamamışsan ben ne 
yapayım. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) İşte, o şapkayı sallaya salla
ya Türkiye'nin bir ucundan buraya gel
dik yine. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Onlar şapkayı bilmez, miğferi bilir. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — O dediğiniz şey, mües-
seseleşecektir. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yüzünüzü görebilsem belki daha 
münasip bir cevap bulurdum; ama bey
hude, kameranın ışığından göremiyorum. 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Söyleyeceğim şudur : 9 Aralık 1988 
tarihinde, yani bundan 15 gün önce, ül-
l--de pek çok kişiyi rahatsız eden ve dile 
getirilmesi dahi hâla korku, kuşku ve kaygı 
kaynağı olan bir konuyu, başarısızlığını
zın sığınma yeri olmaktan çıkarmak iste
diğimi ifade etmiştim. Üzerinde durdu
ğum husus, "12 Eylül konuşulsun mu, ko
nuşulmasın mı?" konusu değildir; "Siyasî 

iktidar tarafından kullanılmaya, istismar 
edilmeye devam edilsin mi, edilmesin 
mi?" konusu idi biraz evvel izah ettiğim 
gibi. 

Maksadım, geriye dönük bir hesap
laşma değil; zihinleri ve vicdanları rahat
latma, Türk Devletinin ve rejiminin işle
mesi için, gerçeklerin ortaya çıkmasını 
sağlama ve siyasî iktidarın yaptığı "12 Ey
lül tacirliği"nin gerçeğini ortaya çıkar
maktı. Tacirlik yapıyorsunuz, bunu orta
ya çıkarmaktı. Maksadım, siyasî iktidarın 
dilindeki, "12 Eylül öncesine dönersiniz 
ha..." şeklindeki bir tehdidi, siyasî sermaye 
olmaktan çıkarmaktı. Konu saptırıldı, du
rum aydınlığa ulaşmadı. Onun için, soru 
ve iddialarımı tekrarlamak zorundayım. 
Sayın Özal, öyle anlaşılıyor ki, kendisi de 
öyle beyan ediyor ki, Türkiye ortamının 
politiza olmasından rahatsızdır. 

Sabah, "Hanımlar Saati" nden baş
layıp, radyo ve televizyonun kapanışına 
kadar, hükümet üyelerinin olur olmaz her 
türlü hareketiyle yaptığı resmî geçitin ara
sına, muhalefet partilerinin lider veya söz
cülerine ayrılan saniyelerle ölçülebilecek 
zamandan dahi rahatsızdır. "Bir memle
ket, bu kadar politize olmaz" diyorlar. 
Acaba, Türkiye'den başka, dünyada her
hangi bir memleket var mıdır ki, devletin 
yayın organları, bir hükümetin propagan
da aracı olarak böylesine kullanılsın? Bu
nun içerisinde, muhalefete ayrılan 40-50 
saniyeyi bile tahammülsüzlükle karşıla
mak, daha doğrusu bundan duyulan ür
küntü, bir zaafın veya korkunun işareti ve
ya itirafı değil de nedir? Buna verecekleri 
cevabı da, şimdiden biliyorum : "1980 ön
cesine mi dönelim?" Her fırsatta kullanı
lan bu tehdit, Türkiye'yi çoraklaştırıyor. 
Bunun üstüne varacağım. 

Demokrasiyi ve gereklerini 
"politizasyon" diye horlamanızı ve dışla
manızı, halkın teba gibi değil de, vatan-
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daş gibi, memleket meselelerine ve kendi 
meselelerine sahip çıkmasını anlayama
manızı, kabul edememenizi normal sayı
yorum. Demokrasi, anarşinin ve güven
sizliğin sebebi sayıldığı müddetçe, demok
rasiyi gerçekleştirmemiz mümkün değil
dir. Eğer demokrasi, 12 Eylül öncesi hi
kâyelerinizde ve istismarlarınızda söyle
mek istediğiniz gibi, huzursuzluk ve gü
vensizliğin sebebi ise, ona ulaşmak için 
gayrete ne gerek var. 

Onun içindir ki, "Gelin, bu mesele
yi konuşalım, olayın içyüzünü bütün un
surlarıyla milletin gözleri önünde tartışa
lım; millet kararını verirken, doğru veri
lerden hareket etmiş olsun, dolayısıyla 
doğru sonuca varsın" dedik. Amacımız, 
ne kimseyi suçlamak, ne de kendimizi sa
vunmaktır. Amacımız, başarısızlıkları ört
mek için kullanılan bu istismar aracını 
alarak, milletin doğruyu bulmasına yar
dımcı olmaktır. 

Şimdi bakalım ne sormuşuz, ne ce
vaplar almışız. Ben, "Kan bugün de akı
yor, üstelik güvenlik görevlilerinden şehit 
edilenlerin sayısı eski dönemi ikiye 
katladı'' diyorum. Yani, geçmiş iktidarla
rın icraatını iddia ettiğiniz gibi, katladı
nız mı, katlamadınız mı? Bir ayrı bahis. 
Tartışmak ister; ama devlet güvenlik kuv
vetlerinden şehit olanların sayısı ikiye kat
lanmış. Tekrar ediyorum; Bu olayların hâ
lâ sürüp gittiği yerler, bu vatanın toprak
ları, orada ölenler de bu vatanın çocukla
rıdır. Her ne kadar, Sayın Özal'ın bir ta
lihsiz beyanında ifade ettiği gibi, mühen
dis, doktor veya profesör değillerse de, bu 
vatanın vatandaşlarıdır. (DYP sıraların
dan alkışlar) Bu dönemde şehit olan su
bay, asker ve polis kadar hangi dönemde 
oldu? Yine ilk konuşmada "kötü icraatı
nızı savunamıyorsunuz, 12 Eylülün arka
sına sığınıyorsunuz" diyorum. Çıkın, "12 
Eylülün arkasına sığınmadık" deyin. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Dedik efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — "Radyolarda, televizyonlarda, se
çimlerde, referandumlarda bu istismarı 
yapmadık" deyin. Referandumda "12 Ey
lül öncesine dönersiniz ha" dediniz. "Ben 
gidersem kan gelir" dediniz. Çıkın, hayır 
demedik deyin. Millet de "yüzde 65 ile 
sen git de, ne gelirse gelsin," dedi. (DYP 
sıralarından alkışlar) Eğer can havliyle bu 
gerekçeyi söylemeseydiniz, yani, "ben gi- • 
dersem kan gelir'' demeye getirmemiş ol
saydınız, milletin size verdiği cevap da bu 
kadar anlamlı olmazdı. Yani, sizin iddia
nız olan kanı dahi, size tercih ettiğinin işa
retidir yüzde 65. Yok, o hale siz getirdi
niz. Eğer "bizim icraatımız iyidir, 12 Ey
lül şalı ile örtünmemize gerek yoktur" di
yorsanız, çıkın açıkça "yüzde 90 enflas
yon iyidir" deyiniz. "Bir tane zeytin 35 
lira iyidir" deyin. "Bir dilim ekmek 25 li
ra, iyidir" deyin. İnsaf edin. İktidar dö
neminizin sonunda, bizim idaremizde bir 
kilo zeytin almak için verdiği parayı va
tandaş, şimdi sizin iktidarınızın sonunda 
bir tane zeytin için kullanacaktır. Buna iyi 
deyin, gelin. 

Çıkın bir ton kömür 150 bin lira, iyi
dir deyin. Çıkın, "yüzde 22, leri bulmuş 
işsizlik iyidir" deyin. "Bu memlekette bü
tün çalışanların (işçisi, memuru, köylüsüy
le) millî gelirden aldığı pay yüzde 30'lara 
düşmüş, bu iyidir" deyin. Bunların iki
sinden birini söylemek zorundasınız. 

Yine diyorum ki, zihinlere korku sa
lıp vatandaşın doğruyu bulmasını engel
liyorsunuz. Çıkıp, yapmıyoruz deyin. De
miyorsunuz, diyemiyorsunuz, diyemezsi
niz; çünkü, hayat kaynağınız odur. Bu çar
pık iktidarı sürdürebilmenizin, size göre 
elinizde kalmış tek vasıtasıdır. 

Yine diyorum ki, 13 Eylül günü bi
ten kan, 11 Eylül günü niye bitmemiştir 
şeklindeki vatandaşın zihnindeki bir soru
dan yararlanarak, siyaset ve siyasetçiyi 
parmağınızla göstererek, işte bunlar, se
bep bunlar diye göstermeye ne hakkınız 
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vardı? Madem bizim darbelere teşekkür 
etmemiz gerektiğini ifade edecek kadar 
darbe takdirkârısınız, o zaman bu soru
nun cevabını da sizin tarafınızdan veril
mesi lazım gelir. Esasen, bu sorunun ce
vabı doğru olarak bilinmediği müddetçe, 
1980 öncesine dönersiniz korkutmaları 
boşlukta kalır; Türkiye, doğruları hiçbir 
zaman bulamaz. Bu sorunun cevabı veri
lecektir. Bu çirkin istismar terk edilecek
tir. ikisinin bir arada kalması memleket 
siyasetine hep zarar vermeye devam ede
cektir. Siz, devlet elinizde, milleti korkut
maya devam edeceksiniz, devletin bütün 
vasıtaları elinizde, gelin milleti aydınlata
lım diyeceğiz, ona gelmeyeceksiniz, o za
man bunun nesi siyaset, nesi eşitlik, nesi 
dürüstlük?.. 

Yine diyorum ki, kan dökenlerle dök
türenler ortada dururken, suçu demokra
side, onun kalbi olan parlamentoda, siya
sette, siyasetçide, partilerde (ki, o partiler 
demokrasinin ayrılmaz parçası olarak 
Anayasalarda yer almıştır; bugünkünde 
de; ki, siz de partisiniz) yani demokratik 
müesseselerde aramak, altınızdaki dalı 
kesmektir. 

Yine diyorum ki, 12 Eylül 1980, hür 
parlamento nizamına son vermiştir. Ma
dem tekrar bir parlamento kurulacaktı, 
ötekisi niye kapatıldı? Buna ne cevap ve
rebilirsiniz? Gelip, "12 Eylülcüler sizi ce
zalandırmadı, daha ne istiyorsunuz?" di
yebilirsiniz. Böylece de, demokrasi tarihi
ne geçecek bir darbe avukatlığı yapmış 
olacaksınız. Gelin bunu da deyin... Gelin 
bunu da deyin... (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Ha
tay) — Sayın Cindoruk'a da cevap verin. 

BAŞKAN — Bir saniye müsaade 
eder misiniz efendim? 

Programımıza göre, çalışma süresi 
tamamlanmak üzeredir. Konuşmanın bi

timine kadar sürenin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Parlamentoların üzerinde milletten 
başka bir varlık kabul eden zihniyetin ne 
demokrasi, ne de hukukun içinde yeri yok
tur. Onun için, sözlerimin başında söyle
dim, gelin bu müessesenin vazgeçilmezli
ğini, bu müessesenin üstünlüğünü, bu 
müessesenin gerekliliğini savunalım. Ya
ni, eğer bir kafa veya düşünüş, olur böyle 
şeyler, parlamentolar kapatılabilinir, diye-
biliyorsa; bu kafanın demokrasi içerisin
de, hukuk içerisinde, mantık içerisinde ye
ri yoktur. Çünkü, bir şeyin gerekçe olma 
gücü kabul edilirse, o şey gerekçe olma 
vasfını ve özelliğini hep korur. Parlamen-

- tonun kapatılmasına bir defa gerekçe bul
dunuz mu, hep gerekçe bulabilirsiniz, her 
zaman gerekçe bulabilirsiniz. Onun için
dir ki, bindiğiniz dalı kesiyorsunuz, de
dim; yani, dün gerekçe olan şey yarın da 
gerekçe olabilir. 

Yine diyorum ki, sizin bu kanı önle
mekte hiçbir rolünüz yoktur. Kanı siz mi 
önlediniz? Öyleyse, neyin istismarını ya
pıyorsunuz?.. 

Yine diyorum ki, susarak, 1983'te ha
zır bulduğunuz ortama sahiplenmek gibi 
bir siyasî açıkgözlülüğün peşine düşüyor
sunuz. Bu, dürüst bir hareket değildir. 

Askerin nüfuzunu siyasete, hatta si
yasetinize alet ediyorsunuz; ters teper, di
yorum. "Hayır" demiyorsunuz. Uçuru
mun kenarı hikayeleriyle, 75 sene evvel
kiler dahi, bütün darbecilerin gerekçele
rini bile ağzınızda geveliyorsunuz; bunu 
diyorum. Susuyorsunuz! Yine diyorum ki, 
kimlere yaranmak istiyorsunuz? Cevap 

/yok... 
"1983'te destek görmedik, köstek 

gördük" diyorsunuz. Birkaç partinin ve 
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binlerce adayın menedildiği bir seçime so
kulmuş olmanızı, müsaade alarak parti
nizi kurmuş olmanızı unutuyor görünü
yorsunuz. Bundan büyük destek olur mu? 
Meydan boşaltılıvermiş. Şimdi onun be
delini ödüyorsunuz. Sonra, dönüp dönüp, 
"Eski partilere de hak verdik..." Hayır, 
burada oturanlar eski partiler değil, bu
rada oturan yeni partiler. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — Eskilerin devamısınız. 

SÜLEYMAN DEMİREL <Devam-
la) — Eski partilerin fikrini, kadrosunu 
devam ettirmek ayrı şey, bir darbeye ma
ruz kaldıktan.sonra darmadağınık olmuş 
siyasî kadroları yeni baştan toparlayıp, fev
kalade zor şartlar altında, eşit olmayan 
şaıtlar altında bu mücadeleyi yapabilmek 
ayrı şey... Burada AP veya CHP oturmu
yor. Ben, AP'nin 17 sene genel başkanlı
ğını yaptım. Burada Doğru Yol Partisiyle 
SHP oturuyor. SHP kendisini savunur. 
Sadece dönüp diyorsunuz ki, "İşte ne ge
tirdiniz?.." Siz AP ile veya CHP ile seçi
me girseydiniz de, o zaman görürdünüz 
ne getirdiğimizi. (DYP ve SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ondan sonra diyorsunuz ki, "1984 
senesinde herkesi seçime soktuk ya..." 
Sokmayıp ne yapacaktınız; lütuf mu yap
tınız, merhamet mi yaptınız? Burası sizin 
çiftliğiniz mi? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Lütuf tabiî... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Siz olsaydınız yapmazdınız. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Tartışalım... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Haa, onu da tartışalım... Pişman 
ederim hepinizi. (DYP sıralarından alkış
lar) Bunu söyleyeni, evet... Gelin açın bu 

zemini; ama yerinizden laf atacağınıza, te
levizyonu açık yapın. 

Yine diyorum ki, haklarının askıya 
alınışını alkışlayan bir Meclis olmaz. Çün
kü, o askıya alınan hak, burada oturan 
kimselerin ne şahsi hakkıdır, ne de malı
dır. Öyle değildir ki, kimseye devretsin... 
Esasen onlar, birer hak olmaktan ziyade, 
bizi buraya gönderenlerin verdiği bir gö
revdir, hatta burada bulunuşumuzun se
bebini teşkil eden bir görevdir; yani hik
meti vücudumuzdur. O haktan ne vazge
çilmesi, ne de devredilmesi mümkündür. 

Hakların askıya alınışını kabul eden 
veya alkışlayan bir müessese, kendi lüzum
suzluğunu da ilan etmiş oluyor. Gelin bu 
müessese ve rejim üzerindeki ipoteği kal
dıralım. Yaptığınız iş, bu ipoteği alkışla
maktır. Geleceğe güvenle bakmanın yolu, 
bu müessese üzerindeki ipoteği kaldırmak
tır. Bunu, milletin gündemine getiren siz
siniz. Başarısızlıklarınıza bahane bulmak 
için getirdiniz : "Ben iyiyim" diyemedi
ğiniz için getirdiniz. Bunun manası, "Ben 
iyi değilim; ama ehven-i serim, bana razı 
olacaksın" demektir; bunu diyorsunuz. 

Bu örtüyü üzerinizden çekmekteki 
asıl amacımız, sadece allında yatan başa
rısızlığınızı ortaya çıkarmak değildir. Çün
kü, ona fazla ihtiyaç yoktur. Vatandaş, ic
raatınızı kendi hayatı ile yaşıyor. Sizin 
"transformasyon" diye isim takdığınız ic
raatınızı vatandaş, pahalılığın, yoksullu
ğun ateşten gömleği olarak sırtında taşı
yor; o bakımdan ihtiyaç yok. Fakat, vatan
daşın zihnindeki bağların çözülmesi, teh
ditlerin ortadan kalkması, rejime güven
sizliğin ortadan kalkması; işte vatandaşın 
hür, arı, duru bir şuur ile doğruyu bul
ması, tercihini de ona göre kullanması 
için, bu istismar örtüsünü üzerinizden çe
kip almak kararındayız. 

Her iki seçime de, referandumlara da 
böyle gittiniz. Birçok şeyi bu yanlış ve çir-
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kin istismara borçlusunuz. Yoksa amacı
mız ne kendimizi savunmak, ne kimseyi 
itham etmektir. Kapanması gereken bir 
yarayı kaşıdınız, deştiniz, hem de barış gü
vercini rolü oynayarak deştiniz. "Barış is
tiyoruz, kardeşlik istiyoruz, hoşgörü..." 
Bunların hepsi laftır. 

Barışı kimin için istiyorsunuz? Sene
lerce bu ülkeye hizmet etmiş kadroları eli
nizin işareti ile gösterip, orta yerde suç 
yokken, suçluluk yokken, hâkimlerin, 
mahkemelerin suçlamadığı kimseleri suçlu 
olarak göstermeye devam etmek nerenin 
barışı, neyin barışı?.. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Ken
dimiz için bir şey istemiyoruz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — "Ben gidersem..." Ülkenin askeri
ni istismar ediyorsunuz. "Ben gidersem 
anarşi gelir" iddiasının başka bir manası 
yoktur. Siz gidince veya giderken devletin 
güvenlik güçleri de sizinle beraber gide
cek mi? Onları da alıp götürecek misiniz? 
Güvenlik güçleri sizin hassa alayınız mı
dır? Bu mudur iddianız? İddianız bu ise, 
cevabımız şudur : O müessese sizin değil, 
milletin malıdır ve gözbebeğidir. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Dev
letin de bekasının teminatıdır. 

Eğer diyorsanız ki, güvenlik güçleri 
sadece bizim emrimizde iş yapar, başka ik
tidarın emrinde iş yapmaz... O zaman gü
venlik güçleri ile özdeşleşmiş olursunuz. 
Onlar, devletin güvenlik güçleri gibi ol
maz, hassa alayı gibi olur. 

Bu müessese ile özdeşleşmiş olmak 
iddiası, unutmayın ki ve kimse de unut
masın ki, sizin icraatınızın bütün fatura
sını da bu müessese ile paylaşmak olur. Bu 
müesseseye haksız yere sizin icraatınızdan 
fatura çıkar. İsraf, suiistimal, yolsuzluk id
dialarına kadar her şeye de o güzide mües
seseyi bu sakim tutumunuzla kendinize 

ortak etmiş olursunuz. Ne bu yersiz iddia, 
ne bu yersiz iddianın sükût ile dahi zımnî 
kabulü, siz dahil, hiç kimsenin haddi ve 
hakkı değildir. Son derece yanlıştır, son 
derece tehlikelidir, son derece zararlıdır. 

Bütün bunların karşısına yeni bir sı
ğınma taktiği ile çıkmaktasınız. İşte bu
rada karşımıza, "Sen, 27 Mayıs için aynı 
şeyleri söyleyebilir miydin?" diye... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Hah! Onu söyle. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Açıklayın biraz onu. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kaçacak mıyız?.. 

Adeta bir demagoji abidesi dikiliyor. 
Bu da, cevapsız soruların tamamının ce
vap olarak yerine konuluyor. Bu, hiçbir so
runun cevabı değildir. Ben size, niye 
12 Eylüle karşı çıkmıyorsunuz, diyor mu
yum? 12 Eylülün arkasına sığınmayın, di
yorum; 12 Eylül istismarı sizin dönemini
zin icraatını örtmez, diyorum. Benim 
27 Mayıs ile şu veya bu şekildeki müna
sebetim, sizin ne 12 Eylülün arkasına sı
ğınmanızı, ne de başarısızlıklarınızı 
12 Eylülün arkasına saklamanızı bağışla
maz. Bu şu demektir : Benim yaptığım 
hareket kötüdür ve yanlıştır; ama bunu şu 
tarihte sen de yapmışsın... Bu, mantık de
ğildir. 

BE HİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — İkisi aynı şey değil. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Kaldı ki, ben 27 Mayıs hareketiyle 
senelerce, herkesin de şahit olduğu müca
delemi Meclis zabıtlarına dayanarak söy
lesem ne olur? Şu olur : Kabahatinize ara
dığınız örnek, emsal ortadan kalkar; ikrar 
ettiğiniz durumunuz boynunuzda bir ka
bahat olarak, bir özür olarak kalır. 
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AVNİ AKKAN (Trabzon) — Sen bi
zi düşünme, kendine bak. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İşte zabıtlar; zabıtlar burada... Ben, 
tabiî senatörlere, 300 milletvekili ve 124 
senatörü bulduğum gün siz burada yok
sunuz, sizi burada oturtmam, diye yüzle
rine haykırdım burada, bu kürsüde. (DYP 
sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu
nu, Sayın Hükümet Başkanı, Sayın Özal 
da bilir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Başbakan... (ANAP sıralarından "Sa
yın Başbakan" sesleri) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Sayın Başbakan, evet; benim eski 
Müsteşarım... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstan
bul) — O, Müsteşar oldu ama... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ne var bunda canım?.. Allah, Al
lah... Yani bunda bir küçüklük yok. Bu
gün Başbakandır gayet tabiî. Öyle diyo
ruz işte; sayın, diyoruz... 

• BAŞKAN — Lütfen efendim, dinle
yelim. Lütfen dinleyelim... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bakın, bakın, dinleyin, dinleyin... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
Lütfen... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bir şey söylemedik daha, biraz sa
bırlı olun. 

Bunu, Sayın Hükümet Başkanı, Sa
yın Başbakan, Sayın Özal'da bilir. Bilir 
ama, özürüne örnek veya ortak aramak ih
tiyacında olduğu için, onu unutur. Görü
lüyor ki, 12. Eylül arkasına sığınanlara yet
memiş 12 Eylül; yani, onun arkasına sı

ğınmak yetmemiş, bu defa da benim ar
kama ve 27 Mayısın arkasına sığınma gay
reti içerisindedirler; fakat sığmıyorlar, hep 
bir tarafları açıkta kalıyor. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Boşuna uğ
raşmayın. Şunu biliniz ki, darbelere met
hiyeler dizmeden önce, başkalarını da on
lara teşekküre davet etmeden önce; yani 
onlara şükranlarınızı ifade etmeden önce, 
"Ben demokratım" sözünü terk ediniz. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramânma-
raş) — Siz terk ediniz... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Darbelere eğer methiyeler diziyor
sanız, bu, demokratlıkla bağdaşmaz. De
mokrasi dışı olaylara, hukuk dışı olaylara 
methiyeler dizenler ve gerekçeler uyduran
lar demokrasiden ve "Demokratım" de
mek hakkında vazgeçmiş olurlar. Eğer de-' 
mokratlıktan bahsederlerse, bu artık ruh
tan, özden kopmuş, sadece yüze takılan 
bir maske olur. 

12 Eylülün arkasına sığınmaktan vaz
geçeceğiniz gibi, gelin şu 27 Mayısın ar
kasına da sığınmaktan vazgeçin. Hep mi 
bir yerlere sığınacaksınız? Eğer iddia et
tiğiniz şeye siz de inanıyorsanız, niye ge
lip görev kabul ettiniz? Sayın Özal size 
söylüyorum : Hakikaten benim 27 Mayı
sın arkasına sığındığıma ve bunun da kö
tü bir şey olduğuna inanıyorsanız, niye ge
lip benimle senelerce görev yaptınız? 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Gel buradan söyle... Siz beni Başba
kan yapmadınız, ben sizi Müsteşar yap
tım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Adamınız yoktu, seçtiniz. Seçmeyip ne ya
pacaktınız? Mecburdunuz, onun için... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Hiçbir şeye mecbur değildim. Bı
rakın, karıştırmayın. Karıştırırsanız hepi-
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nizi mahcup ederim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

K E R E M G Ü N E Ş (Kars) — Su İş
leri Müdürü. . . 

AVNİ AKKAN (Trabzon) — Ne ya
parsın ki?.. "Şunu yaparım, bunu yapa
rım..." Hiçbir şey yapamazsın... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lüt
fen... Dinleyelim efendim, lütfen... 

SÜLEYMAN D E M İ R E L (Devam
la) — Onurlu insanlar, özürlü insanların 
yanında görev yapmaz. Bakıyorum, 1975 
senesinde benim başında bulunduğum 
Partiye aday olmak için başvurmuş, red
dedilmiş kimseler... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen. . . Lütfen 
efendim... 

SÜLEYMAN D E M İ R E L (Devam
la) — Tekrarlıyorum cümleyi; bunun bu
rada muhatabı var : 

Bakıyorum, 1975 senesinde benim 
başında bulunduğum partiye aday olmak 
için başvurmuş, reddedilmiş kimseler, 
1971'deki olay için burada " şapka" diye
biliyorlar. (DYP sıralarından alkışlar) 

12 Eylül, Parlamentoyu kapatmıştır. 
O n u n açtığı yoldan gelen bugünkü yöne
tim de Parlamentoyu askıya almıştır. İş
te, bugün de Parlamento askıda. Bütün 
bunları millet dinlese ne olurdu?.. (ANAP 
sıralarından, "Size göre öyle" sesleri) Şu 
söylenenlerin burada duvarlar arasında 
kalmasından başka bir şeyi yok işte... 

Geçen defa söyledim : Yasa yapma 
hakkını, bütçe yapma hakkını elinden al
mıştır, dedim; bu yaptığınız bütçenin ya
rısıdır, dedim. Oysa, bütçe ve bütçe hu
kuku, bir devletin gelir ve giderlerinin ta
mamını sarf ve tahsil yetkisidir. Buna ve
receğiniz cevabı da biliyorum; bilmem 
hangi tarihteki bütçenin binde birini, belki 

de milyonda birini tutan bir fon bulup, 
onunla kendinizi savunmaya kalkacaksı
nız. Hep aynı şey; geçmişe sığınmak... 

İhtilallerle beraberliğiniz, sadece si
ze imtiyazlı bir seçim ortamı sağlamasın
dan ibaret değil. Bakış açınız aynı; hatta 
ihtilalcileri bile geride bıraktığınız örnek
ler var. "Kaldırmayın yasakları" dediniz, 
"rengimiz turuncudur" dediniz... Bu ayıp 
unutulamaz. İçeride ve dışarıda bu ayıp
la demokrasi masalları anlatamazsınız. O 
renk turuncu değil, aslında karadır. 

Bunların hepsinin cevabı o 27 Mayıs 
demagojisi miydi? Bana atfettiğiniz söz, 
benim 27 Mayısa dayandığımın değil, 
1961 Anayasasının 27 Mayısa ve Atatürk 
devrimlerine dayandığının ifadesinden 
ibarettir. Ben dayanıyor değilim 27 Ma
yısa. (DYP sıralarından alkışlar) Evet, evet 
öyle... " L â takrib bussalâte" deyip de "Ve 
entim sükâra" demedikten sonra neye ya
rar? Evet, namaz kılmayın (Lâ takrib bus
salâte). Ne zaman? İçkili olduğunuz za
man. " N a m a z kılmayın"ı diyorsunuz, 
" İ çk i l i o lduğunuz z a m a n " ı demi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Süre t amamlandı 
efendim. 

SÜLEYMAN D E M İ R E L (Devam
la) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Oysa, herkes biliyor ki, 27 Mayıs bi
zi kuyruk yapmıştır; Demokrat Partinin 
kuyruğu yapmıştır. Biz Demokrat Parti
nin kuyruğu olduk; ama siz, kendi kendi
nizi 12 Eylülün kuyruğu yaptınız. (DYP 
sıralarından alkışlar) Yani, 27 Mayıs bizi 
Demokrat Partinin kuyruğu yaptı; 12 Ey
lül hiçbir şey demeden, siz gittiniz, onun 
kuyrukluğuna talip oldunuz. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Herkes yerinden memnun; siz yeri
nizde, biz yerimizde... Leküm dinüküm 
veliyedîn; siz bildiğiniz yola gidin, biz bil
diğimiz yola gidelim. Her darbenin kar-
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şıstnda oldum; benim siyasî hareketim ve 
siyasî partim her darbenin karşısında oldu; 
benim siyasî kadrom her darbenin karşısın
da oldu, tavizsiz, ivazsız... Hiçbir darbeyle 
kol kola girmedim. Eğer bir darbeyle kol ko
la girseydim, burada siz değil belki de ben 
otururdum; ama dürüst olmazdı. (DYP sı
ralan ndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Siz darbeleri savunadurun, biz de de
mokrasiyi ve sizlerin oturduğu yeri savun
maya devam edelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bütçe, milletimize, memleketimize 
hayırlı, uğurlu olsun. (DYP sıralarından 
ayakta sürekli alkışlar, SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam et
mek için saat 14.30'da toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.15 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Ozbilcn (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşi
minin ikinci Oturumunu açıyorum. 

A) 

a) 

1. -

II.- — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖNERİLER 

Danışına Kurulu Önerileri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurul çalışmalarına 27.12.1988 Salı gününden 
başlamak üzere 10 gün ara verilmesine ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bütçe tasarıları üzerin
deki son görüşmelere başlamadan evvel, 
Danışma Kurulunun bir önerisi var; oku
tup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
22.121988 

Danışma Kurulunca aşağıdaki öne
rinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grup Başkanvekili 

Haydar Özalp 
SHP Grup Başkanvekili 
.Onur 'Kumbaracıbaşı 

DYP Grup Başkanvekili 
Koksal Toplan 

Öneri : Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, 27.12.1988 Salı gününden başla
mak üzere çalışmalarına 10 gün ara veril
mesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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III. — KANUN TAŞARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —1989 Malt Yılı Bütçe Kamum Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/496) 
(S. Sayısı : 111) (Devam) 

2. — 1987 Malt Yûı Genel Bütçeye Dahü 
Kuruluşların Kesinhesaplartna Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1987 Malt Yılı Kesinksap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı: 134) 
(Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 Mali Yûı 
' Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/497) (S. Sayısı : 112) (Devam) 

4. —1987 Mali Yûı Katma Bütçeli İdare
lerin Kesinhesaplartna Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1987 Malî Yüı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. Sayısı : 
136) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Işın Çelebi; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇE
LEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1989 Yılı Bütçe Tasarısı üze
rinde, Anavatan Partisinin görüşlerini 
sunmak için huzurunuzdayım; hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Değei'li arkadaşlarım, burada, Ana
vatan Partisi adına resmi doğru çekmek 
ve Türk ekonomisindeki gelişmeleri doğru 
analiz etmek ve pozitif yanlarıyla, negatif 
yanlarıyla tüm gerçeği tartışmak ihtiyacı
nı, bu sabahki konuşmalardan sonra da

ha kuvvetli olarak hissettim. Çünkü biz, 
resmi doğru çekebilirsek ve geleceğe dö
nük tartışmalara ışık tutması açısından 
teşhisleri doğru koyabilirsek, sağlıklı bir 
gelecek yaratabiliriz. 

Değerli aı-kadaşlarım, bu nedenle, 
1988 yılındaki gayri safı millî hâsıladaki 
gelişmeyi, 1988 yılındaki gelişmeleri kısaca 
vereceğim : 1988 yılında, ilk üç aylık ge
lişme trendine göre, Türk ekonomisinde 
yüzde 7'lik bir büyüme hızı trendi vardı. 
Ancak, enflasyonist gelişmeler dikkate alı
narak ekonominin ısısı düşürülmeye çalı
şılmıştır ve 1988 yılının ikinci altı ayında 
alman karar ve tedbirlerle Türk ekonomi
sindeki bu ekonominin ısısını veya diğer 
bir deyişle ivmesini aşağıya çekme prog
ramı belli ölçülerde başarılı olmuş ve bu
gün gayri safi millî hâsıla yüzde 6 dola
yında bir büyüme hızını temin etmiştir. 
Ancak, buna rağmen, imalat sanayinde
ki gelişme 1988 yılında yüzde 9 düze
yindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, 
1988 yılına baktığımızda, temel problemi, 
kişi kişi yaptığımız görüşmelerde, çalışma
larda ve ekonometrik analizlerde bize şu
nu göstermektedir; pratikte de, teoride de 
bu görüşü doğrulayan çok önemli bulgu
lar vardır. Türkiye'nin büyüme talebini, 
büyüme hızını yeterince karşılayacak kay
nakların yetersizliği problemi... Bu büyü
me hızını sağlam kaynaklardan finanse 
edebilme meselesi, 1988'in veya 1989 ba
şındaki Türkiye'nin önemli problemlerin
den biridir. Ancak Türkiye 1988 yılında 
ilk kez, yurt içi tasarruf oranlarının gayri 
safi millî hâsıla içindeki payı, sabit serma
ye yatırımlarının gayri safi millî hâsıla 
içindeki payını aşmıştır. Bu, gelecek için 
önemli bir göstergedir; ekonominin ısısı-
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nm düşürüldüğe bir dönemde ihracatın 
yüzde 13'lük artışını sürdürmesi önemli 
bir gelişme göstergesidir ve Türk sanayii
nin dışa açıldığını, dış pazarda rekabet 
şansının arttığını ve kökleştiğini gösteren 
önemli bir göstergedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1988 yılının bir 
başka önemli göstergesi, uzun yıllardan 
beri ilk kez cari işlemler açığının pozitif 
vermesidir ve dış borçlann koordineli yö
netimi, dış borçların sistemli kullanımı, 
1988'de dış borçlarda belirli bir azalmayı 
da temin etmiştir. 1988 yılında dış borç 
oranımızda, bir önceki yılın sonuna göre 
9 milyon dolarlık bir azalma vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1988 yılını tar
tışabiliriz. Ancak, bugünü tartışırken, dü
nü de iyi tespit etmek, dünün problemle
rini ve dünü iyi analiz etmek, gelecek için 
doğru kararlar verebilmemiz ve geleceği 
iyi belirleyebilmemiz açısından çok önemli 
olduğu kanaatindeyim. 

1984 ve 1988 dönemine baktığımız
da, büyüme talebini -biraz önce belirtti
ğim gibi- finanse edecek kaynakların te
mininde önemli problemlerle karşılaşıldı
ğını; ancak bunun, Türkiye'nin belli ya
pısal problemlerinden armdırılamayan so
runlar arasında yer aldığını görmekteyiz. 
Ancak buna rağmen Türkiye, geçmiş beş 
yılda yüzde 6,5'luk bir büyüme hızına 
erişmiştir ve Türkiye. 1984-1988 yılları ara
sında -sabit fiyatlarla yapılan çalışmadır-
64 milyar dolarlık yatırım realizie etmiş
tir. 1975 ve 1979 yılları arasındaki beş yıl
lık dönemde ise yapılan toplam yatırım 
52 milyar dolardır. Yaklaşık 12 milyar do
lar daha fazla yatırım realize edilmiştir. 
Yıllık ortalamasını alırsak, 1975'le 1977 
arasında yapılan yatırımın yıllık miktarı 
4,8 milyar dolardır, 1978-1979'da 5,9 mil
yar dolar, 1984 ve 1988'de ise bu oran, 
7 milyar doların üzerine çıkmıştır. Gerçek
ten, Türkiye'nin yapısal değişiminin oldu-
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ğu ve gerçek yatırımcı bir dönemin yaşan
dığı dönem olmuştur; 1984 ve 1988 
dönemi. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönemde 
Türkiye dış borçların yönetiminde daha 
koordineli, daha sistemli olmuştur. Dövi
ze çevrilebilir mevduat veya garantisiz ti
carî borçlar gibi kaynaklar değil, daha 
uzun vadeli, daha sistemli borçlanmaya 
gitmiştir; ama bu borçlarını, Türkiye'nin 
üretken alanlarında, Türkiye'nin yatırım
larında sorunları olan alanlarda kullan
mıştır, değerlendirmiştir. Türkiye, 1984'le 
1988 arasında 21 milyar dolar dış borç te
min etmiştir veya dış borç stokuna ilave 
yapmıştır. Bunun yüzde 75'i proje kredi
sidir. Bu proje kredisinin yüzde 32'si ener
jide, yüzde 30'u ulaştırmada, yüzde 10'u 
imalat sanayiinde kullanılmıştır. Bu bu
gün Türkiye'nin üretimindedir, taşında-
dır, toprağındadır, yatırtmmdadır ve bun
lar, ekonomiye bugün ciddî ivme kazan
dırıcı özellikler arz etmektedir. Türkiye, 
1984 ve 1988'de enerjide, ulaştırmada, alt
yapıda ve benzeri sektörlerde, diğer bir de
yişle temel sektörlerde yaptığı yatırımlar 
sonucu, ekonomik gelişmeye ciddî bir iv
me kazandırıcı kaynak tahsisinde bulun
muştur ve bugün Türkiye'de, imalat sa
nayii dahil, tüm alanlarda ciddî bir büyü
me talebi vardır; ancak Türkiye, bunlara 
yeterince kaynak tahsis edememektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türk 
ekonomisinin durumunu tartıştığımızda, 
özellikle görmekteyiz ki, Türkiye, 1984 ve 
1988 yılları arasında pozitif ve negatif yan
larıyla -tam bir objektif resim çekmeye ça
lışarak belirtiyorum- ciddî bir dışa açılma 
politikasını realize etmiştir, ihracattaki ge
lişme, sanayide hızlı bir gelişmeye neden 
olmuştur. Kapasite kullanım oranlan yüz
de 40'lardan yüzde 70'lerin üzerine çık
mıştır. Burada, sanayileşme adına söz edil
di. Uygulamadan, o sahadan gelen bir in
san olarak, herkesle her konuda tartışmaya 
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hazırım. Herkese açıkça, bu meseleleri 
tartışmaya hazır olduğumuzu, proje pro
je, tesis tesis tartışmaya hazır olduğumu
zu belirtirim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sen neyin temsilcisisin? Sen neyi tartışa
caksın?.. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Türki
ye'de 1976-1980 dönemi arasında "Serma
ye hâsıla katsayısı" diye teknik olarak tar
tışılan bir terim vardır; o da 14'tür. Yani, 
14 birim yatırım yapıyorsunuz 1 birim 
üretim alıyorsunuz; yani, boş yatırım ya
pıyorsunuz; yani, kapasiteleri kullanamı
yorsunuz; yani, üretmeyen boş yatırımlar 
yapılan bir dönemi yaşamıştır Türkiye... 

ALİ ESER (Samsun) — Açın televiz
yonu da tartışalım. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Ama 
Türkiye'nin 1984 ve 1988'de sermaye hâ
sıla katsayısı 4'e gelmiştir; yani, 4 birim
lik yatırımla 1 birim üretim alır. Bu, dev
letin resmî rakamlarıdır; bu, Dünya Ban
kasının resmî rakamlarıdır; bu, uluslara
rası düzeyde teknik rakamlardır. Herkes
le her konuyu burada -meydan okuyorum-
tartışabiliriz arkadaşlar... (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Ne oldu, sen niye sinirlendin öyle yahu?.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Dinleyeceksin kardeşim, dinleyeceksin! 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletve
killeri, lütfen... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Biz, 
Türk ekonomisini tartışırken, ihracatın ge
lişmesini, sanayiin gelişmesini tartışırken, 
ihracattaki sanayi mamullerinin payı yüz
de 80 artarken; ihraç ettiğimiz ülkelerde
ki Türkiye'nin sanayi ürünlerinin payına 
da baktığımızda ilginç bir tabloyla karşı

laşıyoruz : Almanya'ya 1975 yılında yap
tığımız ihracatta sanayi mamullerinin payı 
yüzde 36 iken, bu rakam yüzde 80 olmuş
tur. Amerika'da yüzde 5,5 iken, yüzde 
65 olmuştur. İngiltere'de 1975'te yüzde 21 
iken, 1987'de yüzde 84; Sovyetler Birliğin
de yüzde 15 iken, yüzde 50 düzeyine ulaş
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu dönemde 
diğer olumlu bir gelişme, Türkiye'de re
kabetin gelişmesi, müteşebbis ve girişim
cilik kabiliyetinin artmasıdır; serbest pi
yasa ekonomisinin gereği hisse senedi pi
yasasının devreye girmesidir. Türkiye'de 
bugün yaklaşık 450 şirket İstanbul Men
kul Kıymetler Borsasına üyedir ve Türki
ye, Amerika ve Avrupa para piyasalarına 
profesyonelce -girmektedir. Türkiye, fınans 
sektöründe çok dinamik bir yaklaşımla ge-

Jeceğe daha umutla, daha güvenle bak
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka 
önemli gelişme; belediyelere aktarılan ya
tırımların, o parkların hor görüldüğü bir 
anlayıştır. Biz, belediyeciliğe Türkiye'de 
yeni bir anlayış getirdik; demokrasinin gev
reğiydi bu. Parkları yaptık; çünkü, insan-
doğa ilişkisini düzenlemek gerekiyordu. 
Altyapıları yaptık; çünkü, insanlar kana-
lizasyonsuzluktan sağlığını yitiriyordu. 
Buna para harcadık; onur duyuyoruz, gu
rur duyuyoruz arkadaşlar... (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Biz, yeni kentleşmenin, şehir altyapı
sını yeniden oluşturmanın, insan-doğa iliş
kisini düzenleyen bir parti olmanın da ge
leceğe dönük onurunu yaşıyoruz ve eğer 
sosyal refah endeksi olsaydı, bunlar sayı
sal olarak ifade edilebilseydi, kalkınmada 
bu rakamların daha net göstergelerini gö
rebilirdik. 

Ankara'da bir hava kirliliği meselesi 
vardı, güvercinler ölüyordu. Bu, Meclis
te tartışıldı, hatırlıyorum. Bugün Ankara'-
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da hava kirliliği problemi kalmadı. Bu, hor 
görülecek bir şey midir, bu, horlanacak bir 
olay mıdır? Lütfen, dikkatinizi çekerim... 

Değerli arkadaşlarım, bunun gibi 
toplam refahın artmasına dönük birçok 
örnek verebilirim; telefonun, televizyonun 
kullanılmasına, hane halkının kendi evi
nin sahibi olmasına dönük bir yığın ra
kamlar... Görüyoruz ki, Türkiye'de top
lam refah artıyor ve Türkiye'de buna pa
ralel demokratikleşme, sivilleşme de sürü
yor. Avrupa Topluluğuna üyelik, önemli 
bir gelişmenin de başlangıcı ve Türkiye'
nin dış itibarı ciddî biçimde arttı. Türki
ye, örneğin Amerika ile, ağırbaşlı, güvenli 
ve gurur duyurucu bir ilişki içine girdi. 
Dış ticaret aktivitesi içinde, geleceğe dö
nük önemli çalışmalar içinde. 

Bugün gerçekten Türkiye'de önemli 
bir gelişme de, uzlaşmasını bilen ve tartı
şan bir toplumun ortaya çıkmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar işin po
zitif yanları; ama bu gelişmelerin yanı sı
ra, evet, birtakım sorunlar da var, söz edil
di; yapısal ve konjonktürel sorunlar ve 
1988'in veya 1989'un enflasyon problemi... 
Ancak, 1980 öncesini tartışmak; geçmişi, 
dünü tartışmak zorundayız. Çünkü, bu
güne doğru teşhis koyabilmek ve geleceğe 
dönük çözümleri doğru üretebilmek için, 
geçmişi iyi analiz etmek zorundayız. Bun
dan hiç kimse kaçamaz. Böyle bakamayız 
olaylara; geçmişi tartışmak, geçmişi ana
liz etmek zorundayız. 

M E H M E T D Ö N E N (Hatay) — 
Geçmişte de ekonominin başında sen 
vardın. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değer
li ardakaşlarım, dünü iyi analiz etmeden 
bugünü değerlendirmenin zorluğundan 
söz ettim. Gerçekten bugün enflasyonun 
iki temel problemi var; kamu açıkları ve 
K İ T finansman açıkları... Enflasyon, çok 
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basit bir tanımıyla, karşılığı olmayan har
camadır ve Türkiye, kamu açığı proble
mini önemli ölçüde yaşamaktadır. Vergi 
gelirlerini artırmak, kamu gelirlerini ar
tırmak zorundadır. Türkiye, neden kamu 
gelirlerini yeni baştan artırmak noktasına 
gelmiştir? Çünkü, 1984 sonrasında vergi 
yasalarında, vergi gelirlerinde Türkiye'de, 
ücretliler lehine önemli değişiklikler yapıl
mıştır. 

M E H M E T DÖNEN (Hatay) — Bu
nu sen söyleme bari Işın... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Gelir 
Vergisinde önemli değişiklikler yapılmış
tır. Vergi İadesi Kanunu ile faturalı ya
şamda önemli gelir transferi sağlanmıştır. 
Belediyelere ve mahallî idarelere toplam 
vergi gelirlerinin yüzde 14'ü devredilmiş
tir. Ne yapılmıştır bununla? Yollar, altya
pılar... Bu, topluma; bu, halka götürülen 
hizmettir. 

Değerli arkadaşlarım, KDV uygula
ması ve yeniden değerlendirmeyle sana
yicinin enflasyondan korunması temin 
edilmiştir; ama bunlar, gerçekten artan 
yatırımı yeterince finanse edemeyen kamu 
gelirini de beraberinde getirmiştir. Bugün 
iç borçlar -evet- 9 trilyondur. Bu, yatırım
larda kullanılmıştır. Bu yatırımlar hepimi
zin malıdır, hepimizin onurudur; hepimiz 
kullanacağız, hepimiz yararlanıyoruz. Bu 
iç borçlar, maalesef, bu faiz oranlarıyla 
bugün bütçede bizi bağlamaktadır. Benim 
bilebildiğim kadarıyla, kamu maliyesi te
orisinde hükümetler, bütçenin yüzde 
20'siyle oynayabilecek bir esnekliğe sahip
tir. Cari harcamalar ve transfer harcama
ları önceki yıllardan belirlenir. Türkiye, 
neden iç borçlanma noktasına gelmiştir? 
Çünkü Türkiye 1984 sonrasında yoğun bir 
yatırım çabası içine girme noktasında, gir
me kararında kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1975 sonrasın
da yoğun bir yatırım isteği var; yoğun bir 
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yatırım proje payplaynı (pipe-line) oluş
turulmuş. Ancak, bu isteğin, bu arzunun, 
bu programa konan projelerin, yoğun ya
tırım talebinin gereği yapılıyor mu? Kay
nakları yeterince bulunuyor mu? Bir de 
onu incelemek lazım. Ben inceledim, hay
retler içinde kaldım. 1970'le 1980 arasın
da bir tek vergi kanunu çıkarılmamıştır 
Türkiye'de ve 1974'ten sonra petrol fiyat
ları dünyada alabildiğine yükselirken, 
24 Şubat 1974'le 9 Eylül 1977 arasında 
petrol fiyatları ve ona bağlı KİT fiyatları 
sabit tutulmuştur. Geleceği ipotek altına 
alan bundan çok daha ilginç bir olay olur 
mu? Ben hatırlıyorum, demir-çelik fiyat
ları sabit tutulduğu için ikili fiyat doğmuş
tur, tahsis dönemi doğmuştur. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sen 
yaptın onu Işın; başında sen vardın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Dinleyelim efendim... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değer
li arkadaşlarım, 1970-1980 arasında hiçbir 
vergi kanunu çıkarmadan, o yatırımları fi
nanse etmek için sağlam kaynakları dü
şünmeden, "Ben yatırıma başladım" de
mek yeterli midir? 3-5 yılda bitmesi gere
ken projeler 10-15 yılda bitmiştir. Tek 
tek, proje proje buraya da getireceğim, 
tartışacağız; ama şu mantıkla yapılmıştır, 
başlanmıştır : "Nasıl olsa istim arkadan 
gelir..." Evet, istim arkadan gelmiştir; ama 
1984'ten sonra; 100 liraya mal olacak proje 
500 liraya mal olduktan sonra. Yoğun iç 
borç ve dış borç kullanılarak ve bu ülke
de bu yatırımlar hızlandırılarak ve bitiri
lerek istim sonradan gelmiştir. Şimdi onun 
hesabını bizden soruyorsunuz; ama biz 
onur duyuyoruz bu yatırımları yapmış ol-
maktak dolayı, bu ülkeye hizmet etmiş ol
maktan dolayı. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, gene 
dolar bazında sabit fiyatlarla yatırımlara 
baktığımda, l984'le 1988 arasında, 1975'le 

1979 arasındaki yatırımlara göre enerjide, 
ulaştırmada, turizmde, hizmetlerde önem
li artışlar var. Bunu uzatmak mümkün. 
Türkiye'de bütün bu projeleri tartışmak 
mümkün; ama, enflasyonun bugün bir 
başka kaynağı KIT finansman açığı, de
dim. İşte bugün KİT finansman açığının 
bir başka önemli nedeni, o projelerin bit
mesi gereken sürelerden çok geç bitmesi 
ve artan yatırım maliyetlerini bugün top
lumun ödemesi, işletme sermayesi yeter
sizliği ve orada yoğun kullanılan dış kay
nakların geri ödenmesinde karşılaşılan 
problem, diğer bir deyişle, gerçekçi bir 
maliyet-fiyat dengesinin kurülamamasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben size bir ör
nek vereceğim : İskenderun Demir-
Çelik'in tevsiatı 2,2 milyon tona çıkarken 
-bu proje 1975'te programa alınmıştır-
proje maliyeti 1987 sabit fiyatlarıyla 
-enflasyondan arındırarak söylüyorum-
1,3 trilyondur. Proje 1987'de bittiğinde, 
maliyeti 1 trilyon 900 milyardır. 600 mil
yarı bu toplum ödemektedir. Bugün dış 
borcu 160 milyon dolardır. Üretim mali
yetlerine bakın, satış fiyatları içinde bu 
maliyetler; dış borcun geri ödenmesi, kur 
farkı, finans yükü yoktur. Bunları Hazi
ne açıktan ödemektedir. Bunu uzatmak 
mümkün. 

Pazar günü Konya'da TÜMOSAN'a 
gittim. Bu tesis 50 bin motor kapasiteli
dir, 16 bin adet üretim yapıyor. 100 bin 
traktör kapasitesi boş yatıyor. Türkiye'de 
155 bin traktör kapasitesi var. Bu tesisin 
yaklaşık 68 milyon dolar dış borcu var. Bu 
tesise sahip çıkmamız lazım. Bu tesise 
1976'da başlanmış, henüz bitiyor. Bu ka
dar uzayan bir motor projesi olur mu? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 5 
senedir ne yapıyorsunuz? 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bu örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Bu projelere yoğun kaynak tah-
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sis edildiği için bitirildi. İsterseniz size Pet-
kim'den örnek vereyim... Maliyet-fiyat 
dengesini dünya borsa fıyatlanna göre 
oluşturmaya çalıştırdığınız zaman, bir yı
ğın insan gürültü koparıyor. Niye?.. Borç
ları artsın, dış borçları ödenmesin; ama, 
gerçek maliyetinin altında fiyatla satılsın... 
Bu, ekonomi değildir. Verimlilik ve rasyo
nellik çağımızın ve geleceğin en önemli 
kavramı. Türkiye'de verimliliği ve rasyo
nelliği tüm KİT'lerde oluşturmak zorun
dayız. Bunu oluşturamadığımız sürece 
enflasyona mani olamayız arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme 
meselesi o kadar hafife alınacak bir mese
le değil. British stili örneğini yaşadık. 4 yıl 
önce Margaret Thatcer Amerika'dan Mc 
Grogel'i getirdi. Ciddî bir reorganizasyon 
yaptı. Dünyada en kritik tesislerden biriy
di, bugün en verimli tesislerden biri hali
ne geldi ve 4Aralık 1988'de hisse senetle
ri dörtte bir fiyat etmiyordu, iki misline 
bir günde satıldı. Biz de bu örnekleri 
Türkiye'de uygulamak zorundayız. Biz, 
boş kapasiteleri yapıp, boş tutmak yerine; 
Türkiye'de verimli yatırımları, verimli 
üretimi ve uluslararası rekabet koşulları
na, uygun kaliteli üretimi tutturmak zo
rundayız ve biz bunu serbest piyasa eko
nomisiyle sağlayabileceğimizi görüyoruz; 
yaptık, denedik ve o deneylerimizden al
dığımız güçle de bu enflasyon problemini 
1989'da çözeceğiz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1975-1977 dö
nemini, 1978-1979 dönemini, 1984-1987 
dönemini, her şeyi tartışırız burada; ama 
ciddî iktisatçılar, gelecekte iktisat tarihini 
yazarlarken, gerçeği bu topluma anlata
caklardır. Çok iyi yapılan demogojilerle 
sağda solda insanları dümdüz edebilirsi
niz, öyle yazabilirler; ama, kimseyi kan
dıramazsınız. Gerçeği o iktisat tarihçileri 
yazacaklar. Onun için, geleceğe dönük ka

rarlarımızı verirken lütfen doğruyu; sade
ce iyi veya kötü tablolan abartarak çiz
mek, karamsar tablolar çizmek yeterli de
ğildir, gerçeği görüp, gerçeğe göre karar
lat vermek, tablolar çizmek gerekir. Ör
neğin; cari işlemler açığı pozitif oldu, de
dik. "Efendim, turizm gelirlerinde anket 
yöntemi olur mu?" Şimdi, bildiğim kada-
nyla gümrüklerde gelen turist sayısı za
ten belli ve Türkiye'nin ilk on aydaki tu
rist sayısı geçen yılın yüzde 40 üzerinde 
ve 1987'nin turist sayısı da bir önceki yıla 
göre yüzde 20 artmış; yapılan yatınmlar 
da ortada. Anket yöntemi kişi başına ya
pılan harcamayı gösteriyor. Dünyada uy
gulanan iki yöntem var; biri anket yönte
midir, diğeri de banka kayıtlandır. Tür
kiye'de banka kayıtlanna gidilmiyor, ama, 
Merkez Bankasında genel hesapta cross-
check yapılıyor. Bu, bu kadar hafife alı
nacak, bu kadar üstün körü geçiştirilecek 
bir olay değildir. Türkiye'de turizm gelir
lerinde ciddî bir artış vardır ve cari işlem
ler açığı bu yıl pozitiftir, 

Değerli arkadaşlanm, ben, özellikle 
bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. An
cak, biz şunu biliyoruz; 1989 yılında bu 
sorunları birlikte aşacağız ve burada yine 
hep beraber bu meseleleri tartışacağız. 
Ancak, şunu öncelikle belirtmek is
tiyorum : 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Işın, 1978 de de bizi böyle hatırdın. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — 1980 
öncesi geleneksel bunalım politikalarının 
yarattığı temelsiz sorunlar hep gündeme 
getiriliyor. Geleneksel birtakım bunalım 
politikalarının geçici olan tartışmaları da 
zaman içinde eriyip gidiyor. Görüyoruz ki, 
1985 yılında Türkiye'de, "Yatırımlar dü
şüyor, durgunluk artıyor" tartışmaları 
vardı. Zaman geçiyor ve bugün bir bakı
yoruz ki, 64 milyar dolarlık yatırım yapıl
mış. O günkü tartışmanın gerçekle ilgisi 
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yok. 1988 başında yoğun bir dış borç tar
tışması oldu; ama bugün Türkiye'nin öde
meler dengesi problemi yok. Bugün enf
lasyon problemini tartışıyorsunuz, seneye, 
Allah izin verirse, o da olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, şunu çok açık
ça söylemek istiyorum : 30 Kasım 
1987'den itibaren her gün bunalım poli
tikasının örneklerini veren ve her gün bu
nalım politikasının sonucu kavga, tartış
ma isteyen bir dönem geçirdik. Oysa bi
zim, orta vadeli kararlara, istikrara ihti
yacımız var ve o nedenle halk tarafından 
hükümetlere dört yıllık veya beş yıllık yetki 
veriliyor, o nedenle dört veya beş yıllık ik
tidarlar tüm dünyada yönetime geliyor. 
Çünkü, bizim çalışmaya ihtiyacımız var ve 
çözümlere ihtiyacımız var. Bizim gelece
ğimizde kavgaya ve boş lafa yer yok; ka
ramsar tablolara hiç yer yok, bunun kim
seye de yararı yok. Bu karamsar tablola
rın ancak, halka tepeden bakan bazı ilginç 
kişilere yararı var. 

Değerli arkadaşlarım, ben demokra
siyi sadece sayısal anlamıyorum; ama, de
mokrasiyi sayısal anlayanlai'imız da var. 
Elimde çok ilginç bir not var; bunu, izin 
verirseniz okuyacağım. (11 Kasım 1969'da 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan bir ko
nuşmanın tutanağıdır) Bu notta şöyle di
yor : "Çoğunluk nedir? Bunun münaka
şasını yapmakta fayda görüyorum. İki par
ti seçime girmişse, biri yüzde 50'den aşa
ğı almışsa, otomatikman diğeri yüzde 
50'den yukarı alır. Bir seçim sisteminin, 
yüzde 50'den aşağı alanını iktidara getir
mesi, yukarı alanını muhalefete götürmesi 
de düşünülemez. Üç parti seçime girmiş
se, iktidar olacak partinin diğer ikisinin ye
kûnundan fazla rey almasını talep etmek 
mümkün değildir. Dört parti seçime gir
mişse..." diye devam ediyor. (ANAP sıra
larından, "Kim söylemiş?" sesleri) Sayın 
Süleyman Demire! söylemiş efendim. 

(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Şimdi... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — "Yüzde 35'le yüzde 
65'e sahip olunur" mu diyor? Onu iyi 
oku. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Din
leyelim, lütfen... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, ben şunu söylemek isti
yorum : Kendinden başka hiç kimseye hü
kümet olmayı layık görmeyen bir anlayı
şa, bilimin ve teknolojinin geliştiği, gele
ceğin daha dinamik olacağı bir Türkiye'
de yer yoktur. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Kendi geçmişi
ni tek alternatif olarak sunmak, kendine 
hayranlıktır. Oysa, politik perspektif, ge
leceğe açık olmaktır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
O meziyete siz de sahip olun evvela. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Politi
ka, ileriye dönük, dinamik olmayı, deği
şim önerileri ve yenilikler getirmeyi gerek
tirir ve ANAP, ileriye dönüktür ve gele
ceği temsil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, görüyoruz ki, 
1984 sonrası gelişmelerinde ve bu trans
formasyon meselesinde de anlaşamadığı
mız noktalar var. Gerçekten, 1984 sonra
sında çok önemli gelişmeler olmaktadır. 
Sayısal gelişmeleri anlattım; ama toplum
sal, politik ve ekonomik alanda yapısal ge
lişmeler olmaktadır ve bunun temel es
prisi, yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın 
temel ilkeleri ise, kapalı toplum olmaktan 
çıkıp, açık toplum haline gelmektir; eko
nomik, politik ve toplumsal anlamda bir 
gelişmeyi gerçekleştirmektir. Toplum, ar-
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tık kendisini devletin vasisi olarak gören
lerin vesayeti dışında politika yapabilmeli 
ve tartışabilmelidir. Demokratik bir top
lumda politika, üstten direktiflerle değil, 
yetişkin bir toplum arayışının pratiğiyle 
oluşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamda, 
1984 sonrasında ekonomik hayatın rasyo
nel işleyebilmesi için birçok karar alınmış
tır ve bunun temelinde, devlet daha az, 
daha iyi ve daha hızlı karar verebilmeli, 
mantığı vardır. Bu anlayışa son beş yıldır 
yeni perspektifler kazandırılmaktadır. An
cak, biraz önce de belirttim, bazı siyaset 
adamları, demokrasiyi sadece ilkelere 
oturtmak gereğinin dışında, sayısal birta
kım rakamlara oturtmak, demokrasiyi sa
dece sayısal bir olay olarak görmek alış-
kanlığındalar. Ben, tüm Batı ülkelerinin 
birçok siyasal partilerinin program ve tü
züklerini inceledim. Görüyorum ki, Tür
kiye'de temelde ilkesizlik ve kavramsızlık; 
siyasî partilerin programlarını inceledi
ğimde çok net ortaya çıkıyor. Geleceğe yö
nelik politika üretemediğiniz zaman; bu
nalım politikaları, karamsar tablolar ve 
kavgayla siyaset yapmayı sürdürme arzu-: 
su ön plana çıkıyor. Oysa, Türk toplumu 
bu durumu artık kabul etmiyor. Çünkü, 
biraz önce de belirttiğim gibi, politika, ile
riye dönük ve dinamik bir çalışmadır ve 
dünya hızla değişirken; yeni önerilere, yeni 
insanlara, yeni dinamik kurum, kuruluş 
ve yöneticilere gerek vardır. Türk toplu
mu da, işte bunun gereğini yerine ge
tiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, her alanda ba
şarılı olmak için; inançlı insanların, kafa
sı ve yüreği güçlü kadroların ve takım oyu
nuna inanan kişilerin bu başarıyı Türki
ye'de sağlayacağına inanıyoruz. 

Bütçenin, milletimize ve memleketi
mize hayırlı olması dileğiyle, hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erol Zeytinoğlu, 
buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA E R O L 
ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1989 Malî Yılı 
Konsolide Devlet Bütçesi Kanunu Tasa
rısı üzerinde Anavatan Partisi Grubu adı
na ikinci konuşmayı yapmak üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Bı* vesiley
le Yüce Meclisin siz çok değerli milletve
killerini, şahsım ve partim adına en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
26 Ekim 1988 tarihinde Plan ve Bütçe Ko
misyonuna sunulan ve orada yaklaşık 
24 gün süreyle, çok değerli komisyon üye
lerinin yoğun çalışmaları ve olumlu görüş 
ve fikirleriyle olgunlaşarak, 9 Aralık 1988 
tarihinde Yüce Meclisimize sunulan 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı o tarihten 
bu yana, çok çeşitli, çok yönlü ve çok bo
yutlu tartışmalara konu olarak kanunla-
şabilecek bir hale gelmiştir. 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı üzerinde, gerek Plan ve Bütçe Komis
yonunda, gerekse bu Yüce Mecliste, bu 
kutsal kürsüde konuşma yapan tüm mil
letvekillerine, partim ve şahsım adına şük
ranlarımı arz etmeyi, ödenmesi gereken 
bir borç biliyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
vergi ve sair kaynaklardan elde edilen ge
lirlerle, kamu masraflarının tümünü ve 
miktarlarını tayin ve tasdik eyleme hak
kına "Bütçe hakkı" denilmektedir. Günü
müzde ve demokratik ülkelerde bütçe hak
kı, halk temsilcilerinin bir araya toplan
dığı meclislere aittir. Ülkemizde de bu 
hak, Türk Milletini temsil eden siz değerli 
milletvekillerinin bir araya geldiği Türki
ye Büyük Millet Meclisinindir. Bu neden 
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ledir ki; bu hakkı uygulamak, gerçekleş
tirmek, bu Mecliste yer alan ve milleti 
temsil eden her milletvekilinin hem hak
kı, hem de görevidir. Bütçe hakkının mil
let temsilcileri olan sizlere tanınmış olma
sı, egemenliğin bilakaydu şart millete ait 
olmasından dolayıdır. Bundan dolayıdır 
ki, bütçe tasarısının aynen veya tadilen ka
nunlaşması, iktidar partisine olan güveni; 
tersi ise, iktidar partisine olan güvensizli
ği yansıtır. 

Demokrasi rejiminin var olduğu bü
tün ülkelerde, egemenlik millete aittir. Bu 
nedenle de, bütçe hakkını kullanmak, yal
nız ve yalnız milletin temsilcileri olan mil
letvekillerine tanınmıştır. Bu hak, çok kut
saldır. Bu hak, bu Meclisten alınamaz, 
başka hiçbir yere devredilemez. Nitekim, 
ülkemizde de bütün kanunlar Sayın Cum
hurbaşkanının onayına sunulduğu halde, 
Sayın Cumhurbaşkanının onayına, veto
suna sunulmayan tek bir yasa vardır ki, 
o da bütçe tasarısıdır. 

Nitekim, 1660 yılında ingiliz Parla
mentosunda ikinci Charles'm söylediği ta
rihî sözler, bütçe hakkının demokratik ül
kelerde ve parlamentolarda ne büyük 
önem taşıdığını dile getirmektedir, ikinci 
Charles diyor ki; "Kardeşlerime 1 şilin ve
remeyecek bir durumdayım. Davetlileri
me, hatta aranızda bulunan ziyaretçileri
me bile sofra kurmaktan acizim.'' Görül
düğü üzere, bütçe hakkının böylesine bir 
titizlik ve ciddiyetle kullanılması lazım ge
lirken, ne yazık ki ve üzüntüyle belirtmek 
gerekir ki, tam 15 günden beri bu Yüce 
Meclisin bu kutsal çatısı altında ve kutsal 
kürsüde 1989 bütçesi adına, bütçeden baş
ka her şey alabildiğine söylendi. Evet, geç
tiğimiz 15 gün içinde bu kutsal kürsüye çı
kan her muhalefet milletvekili, 1989 yılı 
bütçesi vesilesiyle, ANAP iktidarı ve onun 
Hükümeti hakkında söylemedik bir şey bı
rakmadı, her milletvekili, aklına ve dili

nin ucuna ne geldiyse, canı istediği gibi, 
eğriyi doğrudan, doğruyu eğriden ayır-
maksızın, haklıyı haksızdan, haksızı hak
lıdan ayırmaksızın, ayırma ihtiyacını duy
maksızın eleştirdi, kötüledi, istediği yere 
istediği biçimde mesaj verdi ve yaptıkla
rının yanlış ve haksız gururu içinde bu 
kürsüyü terk etti. Ancak, hemen söylemek 
isterim ki, çok değerli milletvekilleri, 
ANAP İktidarı olarak biz bu durumu pek 
yadırgamadık. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Her seferinde 15 kişiydiniz. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Zira, muhalefetin bu tutumuna ve 
onun her zaman ve her vesileyle beyaza 
"Siyah", siyaha "Beyaz" demelerine alı
şığız, alıştık, daha doğrusu, sayın muha
lefet tarafından alıştırıldık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz de 
inanmıyorsunuz söylediklerinize Sayın 
Hocam. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Her ne kadar, gerek demokratik rejim
lerin doğal bir sonucu olarak, gerekse büt
çelerin günümüzde taşıdığı özellikleri ne
deniyle, meclislerde bütçe dışına çıkmak, 
iktidarların iktisadî, sosyal ve kültürel ha
yatı hakkında görüşler ileri sürmek, hü
kümetlerin izledikleri ve izleyecekleri po
litikaları eleştirmek ve hatta daha ileri gi
derek, hükümetlere güvensizlik belirtmek 
bir teamül ise de, konuşmaların ve eleşti
rilerin vicdanî ölçü içinde olması, iktidar
lara insafsızca ve hatta gaddarca yüklenil-
memesi de, aynı teamülün bir gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, sayın muhalefet 
bu kürsüde, her zaman olduğu gibi, bu 
kez de hırçın ve yıkıcı olmayı yeğlemiş, ya
pılanlara, değil bir gözünü, iki gözünü ka
pamış, hatta kulaklarını da tıkayarak, en 
abartılı ve en acımasız bir biçimde gerçek
leri saptırmış ve başta Sayın Başbakanı-
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mız olmak üzere, .Anavatan İktidarına, 
akıllarına gelen her şeyi çok rahatlıkla söy
lemişlerdir. 

Milat'tan önce 2 nci yüzyılda Roma
lılarla Kartacalılar arasında tutuşulan bir 
harpte, Kartacalılan mağlup edebilmek 
için, "Günaydın" yerine, "Kartacalılara 
ölüm" sloganını benimseyen Romalılar gi
bi, sayın muhalefet partililer de buraya çı
karak, sadece ve sadece ANAP Hüküme
tine ve onun Başkanına ileri geri şeyler 
söylemeyi, tıpkı "Günaydın" demek gibi 
benimsemişlerdir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ayıp hoca, ayıp; yaşma başına yakışmıyor 
yani. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Ama, unutulmasın ki, Romalılarla 
Kartacalılar arasındaki savaş yüzyirmi yıl 
sürmüştür. Eğer siz, aynı tutumunuzu de* 
vam ettirecek olursanız ve Sayın Başkanı
mıza çatmaya devam edecek olursanız, bu 
savaşınız da yüzyirmi yıl sürecektir ve da
ha yüzyirmi yıl bizim Başbakanımıza çat
maya devam etmeniz lazım gelir. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kısaca ve özet
le söylemek isterim ki, 1989 yılı bütçe mü
zakereleri nedeniyle sayın muhalefet şu 
hususu açıkça ortaya koymuştur : Bugün
kü muhalefet partileri, bu tutum ve du
rumlarıyla, değil iktidar olmak, muhale
fet olmayı bile becerememişlerdir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sus, sus, faz
la konuşma, ukala. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Beceremediklerini şuradan da anlamak 
mümkündür ki, gazetelerden öğrendiği
mize göre, önceki dönemlerde bakanlık 
veya milletvekilliği yapmış, ancak bir kıs
mı, başarılarını kanıtlayamadıkları için, 

bugün siyaset dışı kalmış birçok zevattan 
danışman olarak yararlanmayı uygun bul
muşlardır. Bu durum karşısında, ister is
temez düşünüyoruz; muhalefetin böyle bir 
danışma heyetine ihtiyacı var mı? Konuş
tukları zaman mangalda kül bırakmayan 
muhalefet, bu görevini bugünkü kadro
suyla yürütemez mi? Oysa, muhalefette 
çok değerli zevat vardır, ilim adamları var
dır, profesörler vardır, doçentler yardır, 
tecrübeli siyaset adamları vardır; hatta, sık 
sık bu kürsüye çıkan ve muhalefetin söz
cülüğünü yapan Sayın Kamer Genç gibi 
ağır toplan da vardır. (ANAP sıralanndan 
alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşek
kür ederim. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— O halde, böyle bir danışma heyetine ve 
ayrıca hariçten gazel okuyan ve ucuz kah
raman olmak isteyen, adını sanını değiş
tirme ihtiyacı duyan veya Pendik'ten öte
ye geçmediği için Türkiye'yi İstanbul zan
neden, hayatının yansını zenginliği nede
niyle Amerika'da geçiren bazı profesörle
rin yardımına neden gereksinme duymak
tadırlar? Unutulmasın ki, bu konuda 
Türkçe bir deyim vardır : "Eskiye rağbet 
olsa, bitpazarına nur yağar." 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sız 
prenslerden medet umuyorsunuz ya. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Milleti kaz yerine koyan sensin. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, öyle zannediyo
rum ki, sayın muhalefet liderlerinin ve sa
yın muhalefet milletvekillerinin, ANAP 
İktidarına olan bu haşin ve hırçın tutum
ları, geçmişlerdeki başarısızlıklarının ne
den olduğu kompleks ile Anavatan Parti
si İktidarının son beş yılda gösterdiği çağ 
atlayan başarıyı kıskanmalarından ileri 
gelmektedir. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Maskara oldun sen. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Oysa, şunu artık iyi bilmek gerekir ki; 
1988'ler Türkiyesinde, hemen hemen hiç 
kimse, ne kavgadan, ne kırgınlıklardan ya
na, ne de "Türkiye battı, batıyor" gibi ha
yalî iftiraların ve ithamların yanındadır. 
Her şey, büyük Türk Milletinin gözü 
önünde cereyan etmekte; o, her şeyi bil
mekte ve görmekte ve o, hiçbir zaman ek
silmeyen ve azalmayan sağduyusu ile en 
iyi, en güzel ve en doğru kararı vermek
tedir. Nitekim, 6 Kasım 1983 tarihinde 
Anavatan Partisini İktidara getiren millî 
irade, Yüce Türk Ulusu, 1987 seçimlerin
de Anavatan Partisine olan güvenini tek
rarlamış, 1988 eylülünde yapılan referan
dumda ise, bu güveninin en son ve en ye
ni kanıtını vermiştir ve asla şüphe etmi
yoruz ki 26 Mart 1989 tarihinde yapıla
cak mahallî seçimlerde Türk Ulusunun 
sağduyusu, bir kez daha Anavatan İktidarı 
lehine tecelli edecek ve muhalefet partile
ri, Anavatan İktidarına yönelttikleri bu
günkü haksız ve insafsız eleştirilerinden 
dolayı büyük Türk Milleti huzurunda bir 
kez daha mahcup olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu 
anda üzerinde konuşmakta olduğum 1989 
malî yılı bütçesi, İkinci Özal Hükümeti
nin programıyla, kalkınma planlarının ön
gördüğü makro ekonomik hedefler göz 
önüne alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 
1989 Yılı Bütçesinin temel hedefi, tasar
rufa azamî özen gösterme, mevcut kay
nakları en etkin ve en verimli bir biçimde 
kullanma, sağlıklı ve istikrarlı bir kalkın
ma sürecini devam ettirme ve nihayet, aşı
rı bir durgunluğa yol açmadan, enflasyo
nu azaltmak ve makul bir düzeye indir
mektir. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu te
mel hedefleri realize edebilmek amacıyla, 

gerçekten büyük bir vukuf ve titiz bir ça
lışmayla hazırlanmış olan 1989 Bütçesi, 
dar; fakat samimî, gerçekçi ve eldeki im
kânlar dahilinde ülke ihtiyaçlarına azamî 
ölçüde cevap verebilecek bir niteliktedir. 
1989 yılı bütçesi, antienflasyonist bir uy
gulamanın yapılacağını gösteren bir büt
çedir. Bu bütçeyle, bir yandan enflasyo
nu makul bir düzeye indirmek mümkün 
olurken, bir yandan da, yüzde 5 gibi asla 
küçümsenmesi mümkün olmayan bir kal
kınma hızını realize edebilmek mümkün 
olacaktır. Bu bütçeyle sabit gelirlilerin, 
enflasyon hızının üstünde bir gelir düze
yine ulaşabilmeleri mümkün olacağı gibi, 
keza, gene bu bütçeyle sınırlı; fakat gelir 
dağılımında gözle görülebilir sağlıklı bir 
iyileşmenin gerçekleştirilebilmesi de müm
kün olacaktır. Ayrıca bu bütçeyle, devlet 
hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, 
İcamu hizmetlerinin miktar ve kaliteleri
nin iyileştirilmesi mümkün olacaktır. 

Bu bütçe samimîdir; çünkü, bu büt
çede yer alan 4,5 trilyon boyutundaki açık, 
bu samimiyetinin en güzel bir kanıtıdır. 
Bu açığı az göstermek için, ne bütçe ge
lirleri şişirilmiş, ne ödenekler ülke ihtiya
cının daha altında tutulmuş ve sonradan 
Yüce Meclisinize ödenek talebinde bulun
mak üzere gelinmesi düşünülmüştür. Bu 
bütçe, tasarrufa önem vermektedir; bu ne
denle, dar bir bütçedir; ama asla ekono
mik kalkınmayı kısıtlayıcı, ekonomiyi da
raltıcı, darboğazlara sürükleyici bir büt
çe değildir. Bu neden i bu bütçeyi hazır
layan, başta Sayın Maliye Bakanımız ol
mak üzere, Bakanlığın tüm mensupları
na, bu çok olumlu çalışmalarından dola
yı, partim ve şahsım adına en derin teşek
kürlerimi arz etmeyi zevkli bir görev bili
yorum. Zira, iyi biliyorum ki, böyle bir 
bütçe hazırlamak, yani sınırlı bir gelire 
rağmen, hem devletin temel kamu hizmet
lerini aksatmayacak ödenekler ayırmak, 
hem devletin iç ve dış borçlarını aksatma-
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dan ve devletin itibarını sarsmadan öde
mek, hem de küçümsenmeyecek bir kal
kınma hızını amaç almak, hiç de kolay bir 
şey değildir. 

Kuşkusuz, böyle bir bütçe hazırla
mak kadar, onu uygulamak da zor ve ya
pılışında olduğu gibi, aynı titizliği ve ce-
lâleti gerektirir. Nitekim, meşhur devlet 
adamı Thiers, masrafçı bakanlara karşı 
hazinenin korunabilmesi için, maliye ba
kanının zamanında yırtıcılık derecesine 
varan hiddetli bir huya ve şiddetli bir ka
raktere sahip olmasını ister. Ancak, bu sa
yededir ki, devlet parasının suiistimaline 
engel olmak, kamu hizmetlerinin en 
önemlisini, az önemli olanına tercih etmek 
suretiyle, devlet gelirlerini yerinde ve za
manında kullanmak mümkün olur. Bu ne
denledir ki, pek Sayın Maliye Bakanımı
zın bundan sonraki işlerinin zor olduğu
nu zannediyorum; ancak, Maliye Bakanı 
olmak, kuşkusuz kolay değildir. 

Bakınız, meşhur maliyeci Giledston, 
maliye bakanını, elindeki terazisinin denk
liğine halel gelmeden, dikenli bir yoldan 
yürümek mecburiyetinde olan bir kimse
ye benzetmektedir. Keza, Robert Lov, 
"Maliye Bakanı, daima gelir fazlası bul
mak için yaratılmış bir sihirbazdır" der 
ve benim rahmetli hocam Ordinaryüs 
Profesör Nihat Sayer ise, Maliye bakanı
nı, ellerinde ağır gülleler tanıyan ve iki di
rek arasına gerilmiş ince bir tel üzerinde 
dengesini bozmadan yürüyebilen bir cam
baza benzetmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, ge
rekse 15 günden beri bu Yüce Mecliste, 
bu kürsüye çıkan her milletvekili konuşa
cağı bakanlık ve daire, ne olursa olsun enf
lasyon konusunu dile getirmiş ve enflas
yon oranını, âdeta açık arttırmaya çıkara
rak, bu vesileyle Hükümete veryansın et
miştir. Kuşkusuz, muhalefet milletvekille

rinin bu tutumunu ve "enflasyon, 
enflasyon" diye, enflasyon kavramını, enf
lasyona uğratmalarını yadırgamamak ge
rekir. ANAP İktidarının beş yılda neler 
yaptığını, hiçbir iktidarın başaramadığı, 
hatta el atmaya cesaret edemediği işleri 
başarı ile yaptığını bildikleri ve elbetteki 
söyleyecek başka bir şey bulamadıkları 
için, inecekler, çıkacaklar, enflasyonu di
le getirecekler ve mal bulmuş Mağribi gi
bi enflasyon kavramına sarılacaklardır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Başba
kanınız da "Enflasyon, enflasyon" diyor; 
o da mal bulmuş Mağribi gibi oluyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Mal bulmuş Mağribi sizsiniz. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bizim de , Hükü
metimizin de, sizin de bildiğiniz gibi, bu
gün bu ülkede bir enflasyon olayı vardır. 
Biz, ANAP İktidarı olarak, bu enflasyo
nun varlığını ne saklıyoruz, ne küçümsü-
yoruz ve ne de "Adam sen de; ne olursa 
olsun" diyoruz. Başta, Sayın Başbakanı
mız olmak üzere, Hükümetimiz ve parti
miz, enflasyonu ciddiyetle izliyoruz, onu 
önemsiyoruz, onunla mücadele etmeyi ve 
onu en kısa bir sürede makul bir düzeye 
düşürmeyi arzuluyor ve bunu ısrarla, sa
mimî bir biçimde amaçlıyoruz. 

Nitekim, 1989 yılı bütçesiyle, Türki
ye'de 1989 yılı, enflasyonla mücadele yılı 
ilan edilmiş, 1989 Bütçesi bu amaçla ve bu 
istikamette hazırlanmıştır. Ancak, hemen 
söylemek isterim ki, bugünkü yüksek enf
lasyon hızının müsebbibi, yalnız ve yalnız 
Hükümetimiz ve onun uyguladığı politi
kalar değildir. Enflasyon, bir ekonomik so
nuçtur. Hepimizin bildiği gibi, ekonomik 
olayların sonuçları, ister olumlu, ister 
olumsuz olsun, hemen olayların vukuu 
bulduğu anda veya dönemde değil, olay
ların türüne göre, birkaç yıl sonra, hatta 
5-10 yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Zanne-
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dildiği gibi, bugünkü enflasyon, dünden 
bugüne ulaşmış bir ekonomik sonuç de
ğildir. Türkiye bugün enflasyonist ortama 
1975 yılından itibaren uygulanan planlı 
bir plansız ekonomi uygulaması ile ve 1978 
yılı başından itibaren şiddetlenen enflas
yonist bir politikanın sonunda ulaşmıştır. 

Eğer, Türkiye ekonomisi 1979'larda 
uçurumun kenarına kadar gelmeseydi; 
eğer ekonomi, 1980'lerde yüzde 106 do
layındaki enflasyonlara maruz kalmasay-
dı; eğer 1980'den önce gayri safı millî hâ
sıla artış hızları sıfırın altına düşmeseydi; 
eğer 1979'larda imalât sanayii üretim hı
zı eksi 5'lerde olmasaydı; sanayide kapa
site kullanım oranı yüzde 140'lara kadar 
düşmeseydi; eğer dış ticâret hacmi 5 mil
yar dolar açık vermeseydi; eğer yatırım
lar yarım kalmasaydı; enerji darboğazı ol
masaydı ve nihayet, yokluklar, kuyruklar, 
karaborsa, Sayın Özal'a kötü bir miras 
olarak kalmasaydı, bugün enflasyon, asla 
ve asla bu düzeyde olmazdı. 

Sayın milletvekilleri, ancak, nedeni 
ne olursa olsun, ister kökü 1980 öncesine 
kadar uzansın, isterse 1980'den önceki ya
raların sarılması amacıyla uygulanan eks-
pansiyonist ekonomi politikasından kay
naklansın, bugünkü enflasyonu en kısa bir 
sürede makul bir düzeye indirmek, bizim 
partimizin boynunun borcudur ve bizim 
partimiz, bunu yapabilecek güçtedir. İn
şallah, her güçlüğü yenmiş, her alanda 
hızlı bir kalkınma sağlayarak, geri kalmış
lığın zincirini kırmış Anavatan İktidarı, 
enflasyonun da üstesinden gelecek ve akıl
cı bir politika izleyerek, onu makul bir dü
zeye indirecektir. 

Sayın milletvekilleri, buraya her çı
kan muhalefet milletvekilleri, "Niçin 1980 
öncesinden bahsediyorsunuz? Biz, bugü
nü konuşuyoruz, bugünün başarısı veya 
başarısızlığı bizi ilgilendirir" diyorlar. Sa
yın milletvekilleri, muhalefet, ANAP İk
tidarını alabildiğine suçlamaktadır, başa

rısızlıkla itham etmektedir; oysa, başarı 
veya başarısızlık izafî bir kavramdır. Ba
şarı veya başarısızlık, bir kıyaslama sonun
da ortaya çıkar ve ancak bu kıyaslamaya 
göre değer ifade eder. ANAP İktidarı ne
ye göre başarılıdır, neye göre başarısızdır... 
Bunun sonucunu anlayabilmek için, 
ANAP İktidarını kendinden önceki dö
nemle kıyaslamak gerekir. 

Bahusus, ANAP'ı suçlayanlar, bu ül
kenin daha önce ekonomik, sosyal ve si
yasal hayatında söz sahibi olmuş, Başba
kan olarak, bakan olarak bu ülkenin ka
derini tayin etmiş ve onun mukadderatı 
üzerinde karar vermiş ve kararlarını uy
gulama alanına koymuş kişiler olunca, 
ANAP iktidarının başarısını anlayabilmek 
için, elbetteki ANAP dönemini, bu kişi
lerin dönemiyle kıyaslamak kaçınılmaz bir 
zorunluktur. 

Evet, Türkiye'nin bugün ANAP İk
tidarıyla nereden nereye geldiğini anlaya
bilmek için, öncelikle ANAP İktidarının 
"ekonomi" diye neyi devraldığını, ANAP 
İktidarından önce ülkenin nasıl olduğunu 
ve ülkede ne vardı, ne yoktu; bunları iyi 
bilmek gerekir. 

Bu nedenle de, isteseniz de, isteme
seniz de, hoşunuza gitse de, gitmese de, 
rahatsızlık, huzursuzluk verse de, verme
se de, duymak isteseniz de, istemeseniz de, 
bugün iktidarın başarılı olup olmadığını 
anlamak için, 1980 öncesinin yaprakları
nı açacağız, o dönemle bu dönemi karşı
laştıracağız ve ondan sonra sizin, bizi 
Türk Milletine şikâyet ettiğiniz gibi, biz 
de Türk Milletine dönüp, "Ey Türk Mil
leti, işte bugün bizi beğenmeyenlerin ve 
bugün bizim yerimize iktidara talip olan
ların dünkü dönemleri... İkisini kıyaslayın 
ve kararınızı ona göre verin" diyeceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, 1980 öncesini hatırlamak, bir 
başka yönden de zorunluluk arz etmekte
dir. Zira, ekonomide elde edilen veya kar-
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şılaşılan sonuçlarda, önceki yılların çok 
büyük, çok yönlü ve çok boyutlu etkisi var
dır. İşte, bu nedenler bizi 1980 öncesine 
döndürmekte ve o dönemi hatırlatmayı 
kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak, 1980 ön
cesini ben hatırlatmayacağım; biz söyle
yince kızıyorsunuz. Onun için, 1980 ön
cesi Türkiye ekonomisinin ve sosyal yaşa
mının nasıl olduğunu, size, bir yetkilinin 
ağzından aynen, kelime kelime duyurmak 
istiyorum. 

Bakın ne diyor : "Türkiye, bir paha
lılık ve kuyruklar ülkesi durumuna geti
rilmiştir. Et kuyruğu, kömür kuyruğu, 
benzin, mazot, demir, çelik kuyruğu, za
man zaman çimento ve sigara kuyruğu 
günlük yaşamın parçası durumuna gel
miştir. Çiftçiler, traktör için, ilaç ve güb
re için, hatta çoğu kez ürünlerini satabil
mek ve sattıkları ürünün parasını alabil
mek için kuyruğa girmek zorunda kalmış
lardır. Sanayiciler, Merkez Bankasında ay
larca uzayan transfer kuyruklarında bek
lemişlerdir. Yıllar boyunca birikmiş ülke
nin toplam borcu ise 4 milyar 750 milyon 
dolardı. Oysa, aynı hükümetin bu ay gö
revden ayrılırken bıraktığı toplam borç 
9 .milyarın üstündedir. Üstelik, bunun 
yüzde 80'i kısa vadeli borçtur. Merkez 
Bankasında aylardır transfer edilemeyen 
ithal talepleri 1 milyar 350 milyona ulaş
mıştır. Kısa vadeli borç yükü görülmemiş 
ölçülere vardtrıldığı gibi, uluslararası eko
nomik işlemlerde karşılıksız çek kullanma
yı da âdet haline getirmiştir. Bu yüzden, 
birçok yabancı ülkelerde Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasının çekleri, artık ka
bul edilmemektedir. Bazı yabancı temsil
ciliklerimizdeki görevlilere aylıkları uzun 
süre ödenememektedir." 

Arz ettiğim bu sözler bana ait değil
dir; bunlar, 28 Haziran 1977 tarihinde 
kurduğu hükümetinin programını oku
mak için bu kürsüye çıkan ve ekonomiyi 

Sayın Demirci'den devralan Sayın Bülent 
Ecevit'in sözleridir. Sayın Ecevit, Hükü
metini 21 Temmuz 1977 tarihine kadar 
sürdürmüş ve iktidarı bu tarihte yeniden 
Sayın Demirel'e bırakmıştır. Bu tarihte 
beşinci kez iktidara gelen Sayın Demirel'-
in iktidarı ise, 5 Ocak 1978 tarihine ka
dar sürmüş ve bu tarihte iktidarı yeniden 
Ecevit'e bırakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, bir 
saniye efendim... 

Eğer süreleri paylaştınızsa; size yarım 
saatlik süre isabet ediyorsa, süreyi geçir
diniz efendim. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Devamla) 
— Peki efendim, bitiyor. 

ikinci kez iktidarı Sayın Demirel Hü
kümetinden devralan Sayın Bülent Ece
vit, 5 Ocak 1978 tarihinde, gene bu kür
süde, Sayın Demirci'den nasıl bir ülke, na
sıl bir ekonomi devraldığını şu cümleler
le söylüyor : 

"Hızlı enflasyon ve görülmemiş ha
yat pahalılığı, döviz yokluğu, ağır dış borç
lar, enerji ve mal kıtlıkları, ihtikâr, kara
borsa, yatırımda ve üretimde etkinliğin 
büyük ölçüde aksamış olması, her alanda 
savurganlık ve kadro şişkinlikleri ve top
lumsal barışı bozacak boyutlara ulaşan iş
sizlik, bu mirasın gözler önünde belirgin 
örnekleridir. Bugün hızlı enflasyon, esa
sen dengesiz olan gelir dağılımını daha da 
kötüleştirerek, geniş halk topluluklarını 
yokluklara sürüklerken, aynı zamanda 
plansız ve programsız uygulamayla birlik
te, ekonomide kaynak dağılımını büyük 
ölçüde bozmuştur." 

Peki, Sayın Demirel'den böyle bir ül
ke devralan Sayın Ecevit Hükümeti yeni
den iktidara geldiği zaman; içinde bugün 
SHP sıralarında yer alan sayın milletve
killerinin o zaman başbakan yardımcısı, 
bakan olarak görev aldıkları o hükümet, 
Sayın Demirel'den aldıkları bu ülkeyi ne 
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hale getirmişlerdir?.. Başarılı mı olmuşlar
dır; onu da izin verirlerse, Sayın Demirci'-
in ağzından söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, 
lütfen. 

E R O L Z E Y T İ N O Ğ L U (Devamla) 
— 12 Kasım 1979'da, tıpkı bugün olduğu 
gibi, Sayın Demirel gene kürsüde; ama, 
o günden bugüne transformasyon olduğu 
için, çok değişik üslup ve cümlelerle, çok 
değişik bir biçimde, ülke hakkında bakın 
neler diyor : ' 'Anarşi çok büyük boyutla
ra ulaşmış, cinayetler, yangınlar, sabotaj 
ve soygunlar birbirini takip etmiş; Cum
huriyet tarihinde görülmemiş olaylar vu
kuu bulmuştur. Toplumun huzuru olağan
üstü bir şekilde bozulmuştur. Vatandaş, 
devleti arar hale gelmiştir. Kasım 1979'da 
Türkiye, huzur, güven, kanun ve nizam 
hâkimiyeti arayan bir ülkedir. Kasım 
1979'da, Türk vatandaşının bugüne ve ge
leceğe olan güveni kalmamıştır, fiayat pa
halılığı, fakir, fukarayı, dar gelirli vatan
daşları ezmiş, 1979'un ilk dokuz ayında 
enflasyon yüzde 100'ü aşacak bir hale gel
miştir.' ' 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın 
efendim; süreniz bir hayli geçti. 

E R O L Z E Y T İ N O Ğ L U (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

İşte sayın milletvekilleri, bugün zem
zemle yıkanmış gibi karşımıza çıkarak, 
bizleri insafsızca eleştiren bugünkü mu
halefetin -işlerine-geliyorsa kabul etsinler, 
gelmiyorsa etmesinler; o zaman sözümü 
geri alırım- devamıyız diye övündükleri 
dünkü partilerinin, ülkeyi ne hale getir
diklerinin kısa bir tasviri. Şimdi bunları 
unutmuş gibi, Anavatan'in yaptıklarını 
beğenmiyorlar. Anavatan'm beş yıllık geç
mişinde, okuduğum 1980 öncesi satırlar
la en ufak bir benzerlik var mı; bugünkü 
Anavatan'la dünü mukayese edebilmek 
mümkün müdür? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye bugün, 
beş-on yıl öncesine kıyasla, hem siyasî, 
hem de ekonomik yönden çok daha güçlü 
ve istikrarlı bir yapıya kavuşmuştur. 
ANAP İktidarı,. iktidarda olduğu sürece 
de, bu özelliğini ve mazhariyetini devam 
ettirecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi en derin saygılarımla selamlar, 
1989 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haydar Özalp, buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, sayın konuşmacının ne ka
dar zamanı var? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özalp. 

ANAP G R U B U ADINA HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1989 malî yılı 
bütçesi üzerinde, artık son sözleri söylü
yor, son değerlendirmeleri yapıyoruz ve 
bir bütçe görüşmesi daha, böylece sona er
miş olacaktır. Başka bir tabirle de, galiba 
bu işin kubbesini dikme, Haydar Ağaya 
nasip olacaktır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bilindiği gibi, bütçe görüşmeleri, her 
yönüyle millî ihtiyaçların ele alındığı ve 
çözüm yollarının tartışıldığı en önemli ya
sama faaliyetlerimizden biridir. Sonunda 
en iyisini, en güzelini, ülkemize ve mille
timize en yararlısını ortaya koyabilmek 
için, komisyonlarda ve Meclisimizde, ge
celi gündüzlü bir ayı aşkın bir müddet ça
lışma yaptık. Bu zaman zarfında, değerli 
arkadaşlarımızdan, dengeli, ölçülü, uya
rıcı ve yol gösterici konuşmalar dinledik; 
ama itiraf edelim ki, zaman zaman tartış
ma sınırlarını zorlayıcı davranışlara, kar-
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şılıklı suçlamalara, hatta kavgalara da şa
hit olduk. Tabi! ki insanoğlu melek değil
dir; herkesin içinde az veya çok iyilikler 
de, kötülükler de barınır ve zaman zaman 
çeşitli davranışlarla tezahür eder. 

Aziz arkadaşlarım, bizler burada, ül
ke ve millet sorunları hakkında konuşu
ruz; ama, unutmayalım ki, millet de bi
zim hakkımızda konuşuyor. Geçmiş yıllar
da, sadece gazete sayfalarında geçen faa
liyetlerimiz, şimdi televizyon ekranların
da milletimizin gözleri önüne sergilen
mektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalnız 
Başbakanın konuşmaları geçiyor; bizim
kiler hiç geçmiyor. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Takdir edersiniz ki, bu durum, sorumlu
luğumuzu daha da artırmaktadır. Bu duy
gular içerisinde sürdürmeye gayret edece
ğim konuşmama başlarken, Yüce Mecli
sin siz değerli üyelerini en derin saygıla
rımla selamlar, bütçemizin bütün bu ha
zırlık safhalarında emeği geçen arkadaş
larıma şükranlarımı sunar, biraz sonra ka
bul buyuracağınız şekilde, bütçemizin 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bir toplu
mun demokratik rejimde yürütülerek, is
tikrar içerisinde gelişmesini sağlayacak 
makro dengeleri tespit etmeye yarayan 
malî nitelikte çok önemli bir vesika olan 
bütçe, toplum hayatının her yönünü ilgi
lendirdiği için, müzakerelerde akla gelen 
her konu açılır ve tartışılır. Ben inanıyo
rum ki, iktidarın bir yıllık icraatını, kamu 
yararına yapacağı işleri belirleyen, malî 
bakımdan ona destek sağlayan bütçe mü
zakereleri, her konuda başarıyı bulmak 
için, tartışmaya elverişli bir zemini oluş
turur. Bu tartışmalar, bir uzlaşmayla so
nuçlandığı zaman, Yüce Meclisimiz kamu 
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yaranna yapılacak işlerde en doğruyu, en 
güzeli bulmuş olur. 

Muhterem milletvekilleri, hepimizin, 
Türk toplumunun çoğunlukla benimsedi
ği siyasî ve felsefî görüşleri mesnet yapa
rak, kendi benliğimizi aşabildiğimiz ölçü
de amaca hizmet edebileceğimiz bilincin
de olmamız gerekir. Bunun temelinde de, 
bencillik değil, delikanlılık, katılık değil, 
hoşgörülük yatar. Görmediğimiz için de
ğil, gördüğümüz halde; bilmediğimiz için 
değil, bildiğimiz halde, sırf karşılıklı zıt
laşmalar sebebiyle sergilediğimiz şu tab
lolara bakın... Bir kesim arkadaşlar kap
kara, bir diğer kesim arkadaşlar bembe
yaz tablolar çizmeye uğraşıyor; bununla 
da avunuyoruz. Bu milleti ümitsizliğe dü
şürmeye veya hiçbir problemimiz yokmuş 
gibi güllük gülistanlık göstermeye hangi
mizin hakkı var? Bizim, geçmişi kötüleme
memiz kadar, geçmiştekilerin de bugün 
için kara tablolar çizerek, milleti bölüp 
parçalamaya, huzur kaçırmaya hakları 
yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) Hani 
"Bekâra kan boşamak kolay gelir" dedik
leri gibi iktidarda bulunmamanın rahat
lığıyla, Yaradana sığınıp, aklına geleni söy
lemek, muhalefet yapmak olmamalıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçmişte bir iktidar partisi sayın li
derinin -kendileri bugün de aramızda 
bulunuyorlar- şu ifadelerini burada söy
lemeden geçmek istemiyorum: "Demok
rasi, siyasî iktidar ile sorumlu ve devlete 
sadık muhalefeti içine alır. Siyasî iktidar, 
çoğunluğun neticesidir. Siyasî iktidar azın
lığı ezmeyecektir; ama, icraat yapabilme
si için, millete vaat ettiği hususlarda ka
rar alacaktır. Muhalefetin, bu kararları 
eleştirme hakkıdır. Ancak, bu kararların 
karşısına.dikilip, bunları yok farz etmesi 
hakkı değildir. Bu takdirde, azınlığın mü
saade etmediği hiçbir şey yapılamaz; de
mokrasi manasını kaybeder; bu, bir azın-
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hk sultası olur. Çoğunluk idaresi, yerini" 
azınlık tahakkümüne bırakır. Böyle bir şey 
düşünülemez." Demirel'in Büyük Hede
fi Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Doğru isimli 
kitaptan alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yapılanlar bal
çıkla sıvanamayacağı gibi, yapılamayan
lar da milletten gizlenmemelidir. Elbette, 
toplumumuzda sıkıntılar var, çarpıklıklar 
var; bunun yanı sıra da, hizmetler için 
çırpınan insanlar, verilen güzel hizmetler, 
gelişen koskoca bir Türkiye de var. Bu du
rum cumhuriyet hükümetlerine dün de 
böyle idi, bugün de böyledir ve böyle ol
maya devam ediyor. 

Daha bir süre yapılacak çalışmalar, 
gösterilecek üstün gayretlerle, ancak düz
lüğe kavuşması mümkün olacak toplumun 
tortulaşmış çarpıklıklarını, ANAP İktida
rının son beş yılının ürünüymüş gibi gös
termek istenilmesi de, ne insaf ölçülerine 
sığar, ne aklıselim sahiplerinin hafızasına 
sığar. Bunların altında yatan nedenler de, 
yakın mazide bir ara milletçe geçirdiğimiz, 
içeriden ve dışarıdan kaynaklanan depres
yonların, siyasî ihtiras uğruna verilen yer
siz, ölçüsüz tavizlerin ağırlığını hesaba 
katmamak mümkün mü? 

Bütün bu sorunlarımızın hakkından 
gelmenin, dışarıda son yıllarda kazanılan 
itibann meyvelerini toplamanın, ancak, is
tikrar ve huzur içinde, yanlışlıklar yapma
dan sarf edilecek olağanüstü çalışmalara 
bağlı olduğunu hiçbir zaman hatırımızdan 
çıkarmamamız gerekir. İşte, bu vasıtanın 
yaratılmasında, bizim parlamento olarak 
dikkat etmemiz gereken hususlara, geç
mişten bazı misaller vererek dokunmak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, dikkatinize 
sunmak istediğim birinci husus şudur: 
Anayasamızın 8 inci maddesi, "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, 
bütün milleti temsil ederler" demektedir. 

Milletvekilleri göreve başlarken, bu Ana
yasaya sadakat yeminini etmişlerdir. Ama, 
zaman zaman, bu gerçeklere aykırı düşen 
beyan ve davranışlara şahit oluyoruz. Ba
zen kendisini, milletin temsilcisi değil de, 
bir zümrenin temsilcisi,, bir bölgenin 
vekil-i umuru gibi görenler var. Bunlar, 
kendilerine Anayasa çizgisinde bir yer bul
malıdırlar, Anayasamıza uyum sağlama
lıdırlar. Anayasamıza, demokratik esaslara 
ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ay
kırı düşen davranışlar, genellikle, karşı 
partilerden eleştiri almaktadır. Karşı par
tilerden gelen eleştiriler de, gereken etki
yi gösterememekte, hatta, eleştiriye uğra
yan kimsenin partisinde bir savunma dav
ranışına yol açmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ana
yasayı iyi öğren Sayın Özalp. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Bu 
suretle partilerimiz, Anayasaya aykırı dav
ranışlar için bir sığınak haline gelmekte
dir. Oysa, hiçbir parti kötülerin ve kötü- ^ 
lüklerin sığınağı olmaz, olmamalıdır. Bu
nu aydınlatmak için, zamanınızı almama
ya dikkat ederek, geçmişten birkaç misal 
vermek isterim. 

Eski dönemlerin birinde, bir millet
vekili arkadaşımız, bir ramazan günü bir 
avukatın evinde, gece cürmi meşhut ha
linde yakalanır. Belki hatırlayanlar olacak
tır; yakalanan milletvekili, kendini savun
mak için bir de vecize söylemiştir; "Ben 
iftara gelmiştim, sahura kaldım" dedi. Bu 
olayı, yalnız karşı parti kınadı, hatta, ge
nellemeler yaparak kınadı; "Bunların 
hepsi böyledir, hep dinden, diyanetten söz 
ederler, yaptıkları da bu " dediler. Bu ge
nelleme, o milletvekilinin partisinde tep
ki yarattı, karşı saldırıya getirildi, anlam
sız ve yersiz söz düellosu arasında olay 
unutulup gitti. 

Aradan kısa bir süre geçti; öbür par
tiye mensup bir milletvekili -yakında rah
metli oldu kendisi, Allah rahmet eylesin-
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Diyanet İşleri Başkanını makamında 
yumrukladı. Bu olay da, milletvekilinin 
kendi partisi içinde örtbas edilmeye çalı
şıldı. Kınama karşı partiden geldi; karşı
lıklı kınamalar, olayı arka plana itti; so
nunda kaybolup gitti. Oysa, her iki parti 
içinde de, kendi arkadaşları tarafından ya
pılan hareketlerden üzüntü duyan insan
lar vardı. 

Bir olay daha hatırlarım; SHP İzmir 
Milletvekili olan bir arkadaşımız, Ziraat 
Odaları Birliği Yönetim Kuruluna üye 
seçildi. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Bütçeyle ne alakası var bunların? 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — O 
günkü Anayasa da, bugünkü Anayasa da 
bu seçimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği ile bağdaşmayan işler arasında sa
yıyor. "Bir milletvekilinin üyelikle bağdaş
mayan bir görev alması halinde de millet
vekilliği düşer" denir. Meclisimizde uzun 
müzakereler yapıldı; "Kendiliğinden mi 
düşer, Meclis kararıyla mı düşer?" soru
larına cevap arandı. CHP Grubu diren
dikçe direndi, küfürleşmeler, kavgalar 
günlerce sürdü, bir çözüme bağlanama-
dan kapandı gitti. Aradan bir süre geçti, 
o arkadaşımız Adalet Partisine girdi ve İs
tanbul İl İdare Kuruluna getirildi. 

Hukukî meseleler, hukuk kuralları 
içinde ele alınmazsa, her meseleye parti çı
karı açısından bakar, politik icaplara uy
durmaya çalışırsak, sonuçta böyle sürpriz
lerle karşılaşabiliyoruz. 

Tekrar ediyorum; karşı partiden ge
len eleştirilere eleştiriler etkili olamıyor. 
Partileri kötülemekle ve yanlışlıklarla, ken
di bünyelerinde işleyen etkili bir denetim 
yolu bulmamalıdırlar. Aksi halde partiler, 
içinde bazı kusurları barındıran bir sığı
nak olmaktan kurtulamazlar. 

"Anayasa, demokrasi, cumhuriyet" 
gibi temel kavramlar, bir değerler sistemi, 

bir kurallar manzumesidir. Bu kurallar ya 
sağlıklı bir biçimde ya da zaman zaman 
ihlale uğrar, işlemez hale gelir. Bu nokta
da dikkatinizi davet etmek istediğim hu
sus şudur: Bir anayasa hükmünün ihlale 
uğraması, mücerret bir tepki doğurmuyor. 
Bozulan kuralın sonucuna bakıyoruz; so
nuçta bize dokunan bir şey yoksa, sessiz 
kalmayı; gizli veya açık bir memnuniyet 
vesilesi sayıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir de
fa ihlalle bir şey olmaz Sayın Özalp (!) 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Aleyhimize bir durum ihdas etmişse, o za
man "Şu, şuna aykırıdır" diye tepkimizi 
ortaya koyuyoruz; tabiî, ahval ve şeraitin 
elverdiği ölçülerde. 

Muhterem milletvekilleri, 27 Mayıs 
da, 12 Eylül de bir müdahaledir. İkisinde 
de cumhuriyet askıya alınmış, Meclis da
ğıtılmış, demokrasi tadil edilmiştir; ama 
gelin görün ki, 27 Mayısa alkış tuttuğu 
halde 12 eylüle karşı çıkan ya da 12 Eylü
lü hesaba çekerek 27 Mayısa sadakat nut
ku söyleyen kimseler çoktur ve hayattadır. 
Çünkü, kendileri için biri lehte, diğeri 
aleyhte durum ihdas etmiştir. "Tapuyu 
deldirmem" diyen de "Yasakları deldim" 
diyen de aynı kişidir. Oysa, ikisi de Ana
yasa hükmüdür. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Ne var ki, birisi hesabı
mıza uygun, biri değildir. "Dürüst seçim 
istiyoruz'' derken, bu seçimin dürüst ol
madığını ilan etmek, bu Meclis, millî ira
deyi yansıtmıyor demektir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OÖLU (Hatay) — Doğru. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Hele, "Yüzde 36 oyla Meclisin yüzde 65'i 
işgal altında" demek, Parlamentonun göz
den düşürülmesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin meşruiyetine suizannt davet et
mek değil midir? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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"Doğru" diyenlere sesleniyorum. 
Söz buraya gelmişken, bu konuda yi

ne, bu kürsüden geçmişte yapılan bazı ko
nuşmaları zabıtlardan, size, ben de bir 
tekrarlamak istiyorum. 

"Seçim sistemi mi diyorsunuz?.. Aynı 
seçim sistemi size de tatbik edildi; kaza
nıp gelseydiniz. Yani, seçim sistemi bize 
ayrı, size ayrı tatbik edilmedi ki... Müsa
vi şartlar altında bir platforma çıktık; siz 
her şeyi vaat ettiniz, biz ölçümüzü muha
faza ettik. Evsiz olana ev vaat ettiniz, top
rak işleyenindir dediniz, muhtara maaş 
vaat ettiniz, 500 lira da borç affettiniz ki; 
kimin parasını kime veriyorsunuz? Verdi
ğiniz bonoları kendi cebinizden ödersi
niz." 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sen nerede idin? 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — Yi
ne devam ediyorum: 

"Çoğunluk nedir?.. Bunun münaka
şasını yapmakta fayda görüyorum. İki par
ti seçime girmişse, biri yüzde 50'den aşa
ğı oy almışsa, diğeri otomatikman yüzde 
50'den yukarı oy alır. Bir seçim sistemi
nin, yüzde 50'den aşağı oy alanını iktida
ra getirmesi, yukarı alanını muhalefete gö
türmesi de düşünülemez. Üç parti seçime 
girmişse, iktidarı alacak partinin, diğer 
ikisinin yekûnundan fazla rey almasını ta
lep etmek mümkün değildir. Dört parti se
çime girmişse, bunlardan birinin, diğer 
üçünün mecmuundan fazla rey almasını 
talep etmek mümkün değildir." 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Kim demiş bunları? 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sab
redin efendim. 

"Sekiz parti girmişse, Türkiye'de ol
duğu gibi, bunlardan birisinin, diğer ye
disinden daha fazla rey almasını talep et

mek akla sığmaz. Aldığı ahval de olur, al
madığı ahval de olur. Aslında, diğer yedi 
partinin almış bulunduğu, reyler kabili 
cem değildir. Ayrı ayrı görüşlerin etrafın
da, ayrı ayrı kümelenmeler olmuştur. Öy
leyse, ekseriyet, sekiz partinin etrafında
ki kümelerden en büyüğüdür; ama, Mil
let Meclisinde iktidar olabilmenin, daha 
doğrusu, güvensizlik oyuna dayanabilme-
nin şartı, 226 sandalye demektir." 

Dün böyle düşünürken, bugün tersi
ni düşünmek, "Dün dündür felsefesinin 
bir sonucu mu acaba?" diye sormadan ge
çemiyorum (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Yasaklı mıy
dınız o zaman? 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Sonra, muhterem arkadaşlarım, kim ki
me şikâyet ediliyor?.. Meclis millete şikâ
yet-ediliyorsa, millet kararını seçimden se
çime verir. Seçim zamanı değilse, bu şi
kâyetlerle kimlere, ne söylenmek isteniyor? 
Bunlar, şahsî hesapları hukukun üstüne çı
karmak; şahsî hesaplara uygun geliyorsa 
Anayasadan demokrasiden söz etmek de
mektir. Oysa, Anayasa, millî bir vesikadır, 
millî iradenin mahsulüdür. Anayasası ta-
tışmalt, demokrasisi tartışmalı, rejimi is
tikrarını bulmamış bir ülke görüntüsünü 
vermek, bazı kimselerin hesabına uygun 
düşebilir; ama, Meclis içinde hiçbir arka
daşımız, konuşmaları ve davranışlarıyla, 
bu hesabı güdenlere misal olmamalı, de
lil vermemelidir. Herkesin kafasında bir 
Anayasa modeli olamaz. Anayasamıza or
taklaşa sahip çıkmalıyız. O, değerler sis
teminin en üstünde yer almaktadır. Her
kes, kafasında bir demokrasi biçimi ya sa
tamaz; demokrasimiz kuralları ve işleyi
şiyle Anayasa içinde özünü ve şeklini bul
muştur. Şüphesiz, anayasalar da değişmez 
vesikalar değildir; ancak, değişmeden önce 
de anayasa değiştikten sonra da anayasa
dır. Hiçbir kimse, beğenmediği bir ana
yasa hükmünü yok sayamaz. 
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Muhterem milletvekilleri, zaman za
man Meclisimizde, suçlamalara, ağır sa
taşmalara, hatta kavgalara varan oturum
lar oldu. Hep düşünürüm, "Bu kavgalar 
ne için?" diye. Millet için mi? Hayır. Mil
let işi de bir yana, ülke sorunları da bir 
yana; bu kavgalar, şahsî hesaplaşmalardır. 
Kaldı ki, herkesin de, geçmişte bir açığı 
nasıl oka bulunuyor. Demokrasiye geçti
ğimiz tarihten beri bu iş böyle gidiyor. 
Sözlerimin bir yerinde de ifade ettiğim gi
bi, vaktinde "Ahval ve şeraite uygundur" 
diye söylediğimiz bir söz, günün birinde, 
ahval ve şerait değişince, bu gün söyledik
lerimize ters düşüyor. Bu terslikler, bu te
nakuzlar da, siyasî hasımlarımız için mü
kemmel bir hitabet malzemesi oluyor. Bu 
suretle, Meclis müzarekereleri, zaman za
man gerçek vasfını yitiriyor, birbirinin açı
ğını kollayan kimselerin, yekdiğerinin sır
tını yere getirebilmek için kullandığı bir 
oyun ve tam manasıyla bir şahsî hesaplaş
ma havasına dönüşüyor. Zaten birbirimi
ze bir şey anlatmak karşımızdakini ikna 
etmek, onu kazanmak gibi bir amacımız 
olmuyor bazan; birbirimizi susturmak, 
sindirmek, mat etmek için konuşuyoruz. 
Bu ortamda, ne dinleyen konuşanı, ne de 
konuşan dinleyeni anlar. 

1950 - 1960 arası iktidar - muhalefet 
ilişkilerini hatırlayalım; Rahmetli Bayar -
İnönü veya Menderes - İnönü mücadele
leri, zaman zaman memleketimizi büyük 
çalkantıjara sürüklemiştir, suçlayıcı, aşa
ğılayıcı davranışlar, kin ve intikam kokan, 
halkı tahrik eden cümleler, Meclis koridor
larından köy kahvelerine kadar yayılır; 
kahveler ayrılır, camiler ayrılır, yollar ay
rılırdı. Bu mücadeleye, "Millet uğruna 
yapılmış bir mücadele" demek mümkün 
değildir; bu hareketler, tam manasıyla 
şahsî birer hesaplaşma, bir öç alma sava
şıydı. O günlerde bir gazetede şöyle bir re
sim vardı: Bir köy camii resmi. Ortasına 
bir kilim gerilmiş; CHP'liler bir tarafın
da, Demokrat Partililer de bir tarafında 

namaza durmuşlar. Resim altı olarak da 
şu cümle yazıyordu; "Allah bir, cemaat 
iki", sonunda nereye vardık; malum. 

27 Mayıs sonrasında da, geçmişten 
ders alınmadığının acı örnekleri vardır. 
Sayın Demirel - Sayın Ecevit ilişkileri de 
bir gerginlik içinde geçmiştir. Karşılıklı 
suçlama, sürtüşme ve devamlı zıtlaşma... 
Tipik bir örnek olduğu için hep hatırla
rım; Sayın Demirel Başbakan, Cumhur
başkanına haftalık ziyaretini yapmış, ga
zetecilerle görüşüyor. Bir gazeteci; "Sayın 
Başbakan, bugün Sayın Ecevit bir basın-
toplantısı yaptı, iktidara ağır eleştiriler yö
neltti. Bu konuda bir açıklama yapmak is
ter misiniz?" Sayın Demirel, "Yani, Ece
vit bizi beğenmiyor mu? O bizi beğenmi
yorsa, demek ki doğru yoldayız", dedi. 
Eleştirinin etkisi veya etkisizliği, işte bu. 
Uzun süre, Demirel ile Ecevit'in arasın
da bir diyalog kurulması ihtiyacından söz 
edildi, gazeteler bu telkinte bulundu. Za
man zaman Mecliste bazı milletvekilleri 
diyalogdan söz ettiler; olmadı, mümkün 
olmadı ve diyalog kurulamadı, herkes ken
di monologunu söylemeye devam etti. 

Yine, geçmişten ders almamışız, o acı 
günleri sanki yaşayan bizler değildik. Par
lamento bölük bölük olmuş, millet bölük 
bölük... Ne hakkımız vardı; geçirdiğimiz 
bunca acı tecrübeler sonrası, inandığı de
mokrasi uğruna, yine bize reyini veren ve 
bize ümit bağlayan bu milleti, bu halkı 
salkım saçak gruplar halinde kamplaştır-
maya, birbirlerine çatıştırmaya?.. Bunun 
içinde derece derece hepimizin günahı 
vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çok 
nasihat ettiniz. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
"Suçlu ayağa kalksın" dendiği zaman, 
ben de kalkıyorum arkadaşlarım. 

Sonra bir devir geldi; diyalog da ol
madı, monolog da. Herkes sustu; malum 
netice... 
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Muhterem milletvekilleri, genç de
mokrasimiz, nasıl kendi dışından kaynak
lanan müdahaleler devrini yaşamış ve bu
nun burukluğu içinde kalmış ise, bu ara 
rejimlerin yanı sıra, ihtirasımız ve bencil
liğimizden kaynaklanan adam ayartmalı, 
kadayıf kızartmah dönemlerle süren, sos
yal hayatımızda çalkantılara, ekonomimiz
de bunalımlara sebep olan ve güzelim yıl
larımızı heba eden, kapkaranlık kara re
jimler de yaşadık. Kamplaşmalar kemik-
leşti, terör tırmandı, fabrikalarımız tü
müyle çalışamaz hale geldi, ekonomi tam 
bir darboğazın içine girdi; sonunda de
mokratik rejim de kilitlendi. İşte bu dö
nemde, o güzelim fabrikalar yüzde 10 ran
dımanlarla verimsiz çalışır hale geldi. İçin
de yaşadığım için ve bir ara hizmetinde 
bulunduğum için gayet açıklıkla biliyo
rum, 4 büyük sigara fabrikamız vardı; Ci-
bali, Maltepe, İzmir ve Samsun'da. Bu 
fabrikalardan çıkan sigara üretimi tüke
timi karşılamadığı için, randıman yüzde 
10, yüzde 20'ye düştüğü için, 7 tane daha 
fabrika planlandı, programlandı ve inşa-
asına girişildi. Ondan sonra da, huzurlu 
bir devir gelip de, bu fabrikalar işlediği za
man, bu defa, milyarlar bağlanan fabri
kaları ne yapacağımızı şaşırdık, kaldık. 

BAŞKAN —: Süre tamamlanıyor 
efendim, lütfen toparlayalım. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, toplusözleşme
lerde yeni Anayasamızın getirdiği antide
mokratik iddialar bugün ne kadar söz ko
nusu ise, dün, o kara rejim toplusözleşme-
leriyle tam bir antidemokratik dönem de 
söz konusu idi. Bugün gürleyip yağan, ta
bakta kül bırakmayan çok değerli arkada
şım Kırâtlıoğlu çok iyi hatırlarlar; Seydi
şehir Alüminyum Tesislerinde, fabrika 
kadrosunun normu olan 5 000 işçinin ya
nında, 4 300 işçi vardı. 

ESAT KIRÂTLIOĞLU (Nevşehir) 
— Haydar, o lafı konuşmak sana düşmez. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Efendim, ben taraflı konuşmuyorum, her 
tarafa konuşuyorum. 

4 300 işçi vardı. Kendileri bunu çok 
iyi bildikleri için, biraz üzüntü duydular 
galiba. 

Bunlar, toplusözleşme gereği, başka 
fabrikalara aktarılamaz... 

ESAT KIRÂTLIOĞLU (Nevşehir) 
— Etibank'a seni idare meclisi üyesi ya
pan biziz. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
... Oturup açıktan ücret alırken, fabrika
nın bahçesinde mevsimlik işçiler ayrıca tu
tulurdu. 

O günlerde yeni üniversiteler açmak 
için uğraş veriliyordu; kulakları çınlasın, 
o zaman CHP sıralarında olan Sayın Sü
leyman Genç, yarı şaka şunları söylemiş
ti: "İyi, siz üniversite açarsınız, biz, öğ
retmen ve öğrencilerini; yeni fabrika ku
rarsanız, biz, işçilerini ayartırız.'' Buradan 
şuraya gelmek istiyorum; ekonominin de, 
gelişmenin de -bugün görüyoruz ki- teme
linde istikrar ve huzur yatıyor. İyi dinle 
Sayın Esat Bey. 

Bugün, çoğunluğu, geçmiş istikrarlı 
dönemlerin eserleri olan fabrikalar, artık 
istikrar ve huzurun yarattığı vesat içinde, 
vardiyalarını katlayarak büyütüyor, yeni
leri ekleniyor, dış ticaret hacmimiz, itha
latıyla ihracatıyla, bugün 19 milyar 396 
milyon dolan buluyor, ihracatta ağırlık, 
tarım ürünlerinden sanayi mamullerine 
kayıyor, ithalatı ve ihracatıyla dış ticare
timiz kabuk değiştiriyor, döviz dengesi ku
rularak, yokluklar ülkesi haline gelen 
Türkiyemiz, bolluğa kavuşuyor, artık, 
elektrik enerjisi almak için, fason sigara 
yaptırmak için komşu kapılan çalınmıyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— SEKA ne yapıyor? 

BAŞKAN — Tamamlayalım 
efendim. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri/Rahmetli Bayar 
ile İnönü, seneler sonra 14 Mayıs 1969'da 
İnönü'nün evinde buluştular ve kapının 
önünde el ele tutuşarak gazetecilere poz 
.verdiler. İki lider küsecek, millet de bir
birine küsecek; iki lider barışacak, millet 
de birbiriyle barışacak... Tecelliye bakın, 
bazı taraftarlar kendi liderlerinin kavga
sına öyle gönül vermişlerdir ki, İnönü'nün 
evine gitti diye Bayar'ı kınadılar. 

Sayın Ecevit ile Sayın Demirel'in hu
sumeti de, elbet ömür boyu sürmedi, on
lar da 12 Eylülde bir araya geldiler. Öyle 
ya; iki mihnet bir teselli edermiş. Bugün 
neredeyiz, ne yapıyoruz? İşte bütçe görüş
melerimiz.- Yine gerginlik, yine sert tar
tışmalar, suçlamalar, hesaplaşmalar... Bu
nun sonu nereye varır? 

Demokratik parlamenter rejimimizin 
yürümemesi için bir sebep mi var? Bence 
hayır. Parlamentodaki şu tabloya bir ba
kalım... Geçmişin her türlü şartları için
de büyük hizmetler vermiş, müdahale 
devrinde hakkı olmadığı halde, 12 Eylü
lün yürüttüğü denge politikasında ihanet 
edenlerle, hiçbirimizin içine sindiremediği 
denge terazisinin bir diğer kefesine kon
muş, böylece müdahalelerin en acısını ve 
ıstarıbmı yaşamış, devleti ve milleti bilen 
bir lider bir köşede; orta sıralarda, mede
nî, ölçülü, mazide yaşadığımız sıkıntıla
rın bir büyük nedeni olan aşırı solun sı
nırını, ülkemizin menfaatleri ölçüsünde sı
nırlamasını bilen bir liderimiz Anamuha-
lefet Partisinin başında; İktidarımızın ba
şında da, yılların bilgi birikimiyle, hizmet 
ve vatan sevgisiyle dopdolu bir lider. Tü
müyle vatansever olduğundan hiç şüphe 
edilmemesi gereken, pırıl pırıl Atatürk 

nesli bir Parlamento. Dışarıya haset geti
recek kadar, kıskançlık verecek kadar gü
zel bir tablo. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayalım 
efendim. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Ben, bu çatı altında birçoğunuzdan daha 
uzun süre bulundum; acı tatlı olaylar ya
şadım. Sözümün başında söylediğim bir 
hususu tekrar etmek istiyorum. Biz bura
da millet işlerini konuşuyoruz, ama mil
let de bizim işlerimizi konuşuyor, bizim 
yaptıklarımızı görüyor, seyrediyor. Kendi
mize çekidüzen vermeliyiz, bazı temel me
selelerde ortak bir çizgide bulunmalıyız. 
Devlet, demokrasi, cumhuriyet ve Anaya
sa gibi temel kavramlarda milletçe ortak 
inançta ve desteğinde olmalıyız, halkı te
dirgin eden bitmez tükenmez tartışmalar
dan uzak durmalıyız. Bir damla kirli su 
bir sürahi temiz suyu kirletir; bazen bir 
üyenin yaptığı yanlışlık, genelleme yapı
larak tüm Meclise mal ediliyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen ta
mamlayalım. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Değerli arkadaşlar, Avrupa ülkeleriyle iyi 
ilişkiler kurmak istemiyor muyuz; İslam 
alemiyle ilişkilerimizi geliştirmek istemi
yor muyuz; kimimiz sosyalist enternasyo-
nalda, kimimiz demokratlar birliğinde 
dostluklar kurmaya, diyalogumuzu geliş
tirmeye çalışmıyor muyuz? Elbette bun
lar gerekli, faydalı işler; ama, önce birbi
rimizle ilişki'kurmamız, ilişkilerimizi ge
liştirmemiz, önce birbirimizi kazanmamız 
gerekmez mi? Elbette görüş ayrılıklarımız 
olacak; tasavvurda, tedbirde farklı yönle
rimiz vardır, olacaktır da, ama hepimiz 
için ortak olan, ortak millî değerlerimiz ve 
ortak çıkarlarımız var. Bunları koruyup 
geliştirmek elimizdedir. Tabiî başımızda li
derlerimiz, başkanlarımız, yöneticilerimiz 
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vardır; önce onlar başlamalıdır ve ilk ham
le de liderlerden gelmelidir. 

Bazen düşünürüm, "Bizim parti ile 
SHP'li ler arasında ortaklaşa savunduğu
muz, elele, elbirliği ile ele aldığımız kaç 
mesele var?" derim. Anayasaya, cumhu
riyete, demokrasiye bakış açılarımız fark
lı. Türk diline, tarihe, geleneklerine bakış 
açımız farklı. Bazen Atatürkçü dünya gö
rüşü, laiklik ve rejime yönelik hareketler 
karşısında farklı hassasiyet gösteriyoruz. 
Bu farklı hassasiyetler, çoğu kere tartıştı
ğımız konuların bir sonuca bağlanmasını 
da önlüyor. Siyasetle ilgilendiğim zaman
dan bugüne kadar takip ederim; bir ko
nunun tartışması, arada bir kaybolur, tek
rar ortaya çıkar; daha da ne kadar sürer 
bilmiyorum; bu konu, laiklik konusudur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 1950 - 1960 
arası vardı, 1960 - 1980 arası devam etti, 
şimdi de var; zaman zaman tartışma şid
detlenir; bazen şahıslar, bazen belli halk 
kesimleri suçlanır, bir müddet sonra laik
lik üzerinde tartışma durur, sessizliğe bü
rünür. Tartışma niye durdu, laiklik bir çö
züme mi bağlandı?.. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özalp, bir sani
ye efendim... Lütfen... 

Bakınız, grubunuzun söz süresi 10 
dakika geçti efendim. 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Benden evvel geçti efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

HAYDAR ÖZALP (Devamla) — 
Konuşmaktan yorulduğumuz için durduk, 
dinlendikten sonra yine bir gün tartışırız. 
Oysa, her hususu konuşmalıyız; fakat so
nuca bağlamalıyız. 

— 712 

Değerli arkadaşlarım, elbette her par
tinin ülke ve millet sorunları hakkında ayrı 
bir görüşü, ayrı çözüm yolları vardır. Bu 
tabiidir. Tabiidir de, hiç ortak yönlerimiz 
Olmasın mı? Bütün partilerin programla
rında, millî birliğimizin önemi vurgulan
mıştır. Paki, bu birlik nerede olacak, hangi 
konularda olacak? Sanıyorum, hatta ina
nıyorum ki, bu birlik, ortak millî değerle
rimiz ve millî çıkarlarımız etrafında ola
cak. Anayasa, cumhuriyet ve demokrasi
nin ilkelerine sadakat ve milletimize elbir
liği ile hizmet etmeli, iktidar, iktidar ol
manın yetki ve imkânlarını kullanabilmeli, 
muhalefet de, günün birinde iktidar olma 
ümidini yitirmemelidir. 

Demokrasi ile demir başlık bir ara
da yaşamaz. Devlet hayatı şahıslarla ka
im değildir; iyisi de, kötüsü de bir gün gi
decektir Ve genç nesiller bizim yerimizi 
alacaktır, yeter ki, dama çıkanlar, merdi
veni beraber çekmesinler. Yetişip gelen 
genç nesiller, yükselme ve ilerleme imkâ
nını bulsunlar; ilimde, sanatta, siyasette 
ge/ıç kabiliyetler, geçmişte yaşanmış kav
gaların kaygısından uzak kalarak, heye
canla, inançla geleceğe uzansınlar. 

Bir dilin, bütün incelik, nezahat 
ve zerafetle konuşulduğu üç yer varmış. 
Biri, o ülkenin baroları, ikincisi o ülke
nin tiyatro sahneleri, üçüncüsü de o 
ülkenin parlamentoları. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nde, Türk Dilinin 
en doğru, en zarif ve güzel örneklerini din
lemek temennisi ile hepinize en derin 
saygılarımı sunar, milletimize, bütçe
mizin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
(ANAP sıralarından ve S H P sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın 
Alptemoçin, buyurun efedim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
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çok değerli üyeleri; 1989 yılı bütçesiyle il
gili müzakerelerin sonuna gelmiş bulunu
yoruz. 9 Aralık 1988 gününden bu yana, 
büyük bir özveriyle ve büyük bir sabırla 
sürdürülen çalışmalar, inşallah bugün ta
mamlanacak ve hepimizin büyük bir ti
tizlikle üstende uğraştığımız bütçe, mem
leketimize ve milletimize hayırlı hizmet
ler ifa etmesi için kabul edilecek. 

Sayın milletvekilleri, bütçe müzake
releri, her zaman önemli müzakereler ol
muştur. Çünkü, bütçeler, gayet ciddî do
kümanlardır, çünkü bütçeler, hükümetle
rin bir yılki programlarını, planlarını or
taya koyarlar, hükümetlerin uzun vadeli 
planlarla uyumunu bir kere daha anlatır
lar ve Yüce Meclisin iktida olan güvenini 
bir kere daha teyit etmesine vesile olurlar. 
İşte bu bakımdan, fevkalade büyük önem 
taşıyan bütçe müzakerelerinin sonuna gel
miş olmamız münasebetiyle, ben de, büt
çenin hazırlanmasındaki bazı temel pren
sipleri sizlere arz ederken, bu arada ya
pılmış olan tenkitlere de değinmek ve ba
zı konulara açıklık kazandırmak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; aslında günlerden beri konuşuluyor; 
bugün de konuşuldu, değerli muhalefet üç 
saat konuştu, biz Hükümet olarak, ancak 
birbuçuk saatte bunlara, cevap vermeye ça
lışacağız. Görüyorsunuz, ben de, zaman
dan şikâyet ediyorum, sayın muhalefet 
partileri liderleri veya konuşmacıları da 
zamandan şikâyet ediyorlar. Bugün mu
halefet olarak şikâyet edenler, eskiden ik
tidar olarak da şikâyet etmişler. Mesela 
"1969 senesinde radyoda; bir milletvekili 
olan parti de 10 dakika, 360 milletvekili 
ve senatörü olan parti de 10 dakika yer 
alıyor" diye zamanında şikâyetler olmuş; 
ama o günlerdeki bir Meclis tutanağını, 
müsaade ederseniz, enteresan ve bugüne 
biraz uyduğu için okuyorum. Şöyle söy

lüyor o günün konuşmacısı, devrin Baş
bakanı: "Muhterem senatörler, bizim, 
devlet radyosunu iktidarın borazanı hali
ne getirmeye ihtiyacımız yoktur. Neden 
yok? Çünkü, biz, devlet radyasyonu kul
lanmak suretiyle, propaganda yapma ih
tiyacı içinde değiliz. 

Biz, büyük bir partiyiz, Türkiye'nin 
her köşesinde teşkilatımız var, bugün 358 
milletvekili ve senatörümüz var, icap etti
ği zaman yurdun her köşesine yayılırız, sa
lon, salon, köşe, köşe derdimizi anlatırız, 
milletin derdini alırız. Böyle yâpageldik," 
Anavatan Partisi, büyük bir partidir. Ana
vatan Partisinin ülkenin her köşesinde teş
kilatı vardır. Anavatan Partisi, bugün Yü
ce Mecliste 290 milletvekiliyle temsil edil
mektedir, icap ettiği takdirde, köşe köşe 
dağılır ve Anavatan Partisini, porgramla-
rını ve prensiplerini yurdun her köşesine 
rahatlıkla anlatırız. Bizim de, radyoya ve
ya televizyona sığınma ihtiyacımız yoktur 
Allah'a çok şükür. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
TRT'yi kullanmayacaksınız ama... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim 
inanıyor bu sizin söylediğinize?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; zamandan şikâyet edip, za
manı hovardaca harcamak için, müsaade 
ederseniz, önce değerli konuşmacıların di
le getirdiği bazı hususlar üzerinde, daha 
önce her ne kadar konuşmalar yapmış ol
sak da, bazı açıklamalar getirmek is
tiyorum. 

Bir değerli konuşmacımız veya he
men hemen konuşmacılarımızın hepsi, 
fonlar ve fonların denetimiyle ilgili olarak 
gene burada açıklamalar yaptılar. 

— 713 — 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
"fonlar denetimsizdir" demek, haksızlık
tır. Bir kere, fonların kendi bünyelerinde 
denetim teşkilatları vardır, fonların bağlı 
oldukları bakanların denetleme teşkilatı-
ları vardır, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na bağlı, maliye teftiş kurullarının ve in
celeme kurullarının her zaman denetleme' 
imkânı vardır Başbakanlık Teftiş Kurulu
nun denetleme imkânı vardır ve Devlet 
Denetleme Kurulu her zaman denetleme 
yapar, yapmıştır, yapmaya devam etmek
tedir. Ayrıca, hatırlayacaksınız, 3346 sa
yılı Kanunla, Yüce Meclisin de fonlar üze
rinde yasama organı olarak denetleme 
yapması imkânı getirilmiştir; ancak Ana
yasa Mahkemesi bu kanunu iptal etmiş
tir. Kısa Zaman içerisinde bu eksikliği ye
niden düzenlemek, inşallah bu Yüce Mec
lisin en önemli görevlerinden bir tanesi ol
mak durumundadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ra
porları getirin de görelim, denetlenmesi 
mümkün değil. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Size takdim edilen raporla
rı, sizlere takdim edilen hesapları, ben 
mutlaka en ince teferruatına kadar, kuş
kusuz bir şekilde incelediğinize inanıyo
rum. Yoksa, bu incelemeleri yapmadınız 
mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yaptık, 
yaptık da, onlar işe yaramayan raporlar, 
çoğunu örtbas ettiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Devamla) — Tebrik ediyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, gene bu
rada tartışılan, konuşulan bir konu var; 
rakamları bazen çarpıtmak, bazen eğri 
büğrü hallere getirmek hoşumuza gidiyor. 
Bir değerli konuşmacımız, daha dün bu

rada açıklamaya çalıştığım bir konuyu ge
ne biraz çarpıtarak ifade etti; "1989 yılı 
bütçesi olarak enflasyon hedefiniz yüzde 
49. Kalkınma hızınız yüzde 5. Gelir tah
minleriniz de yüzde 67 artış gösteriyor. İş
te, yüzde 49 ile 5'i çarparsanız, bölerse
niz, toplarsanız, sizin gelir olarak artış tah
min ettiğiniz rakam, reel olarak bir şey ifa
de etmez" dedi. 

Sayın milletvekilleri, acaba bu konuş
macı, bu yüzde 49 rakamını bilerek mi, 
yoksa bilmeden mi kullandı; onu bilemi
yorum, çünkü enflasyon denilen şeyle, def-
latör denilen şey, birbirlerinden farklı ha
diseler, farklı rakamlar. Gerçi, birbirleriyle 
bağlantıları var; çünkü bir tanesi hesaben 
bulunan bir rakam, öbürü, gerçekleşen, 
yaşanan bir şey. Birinin tahmini var, biri
nin hesabı var. Dolayısıyla, bütçe hedef
lerinde, yıl sonu enflasyonu olarak ifade 
edilen rakam yüzde 38, hesap edilen def-
latör rakamı yüzde 49'dur. Deflatörü, enf
lasyon olarak alıp, çarpıp, bölüp, topla
mak, acaba kime, ne kazandırır? Herhal
de, artık çok değerli konuşmacı, bu açık
lamadan sonra, bir daha enflasyonla def
latörü birbiriyle karıştırmaz inan
cındayım. 

"Son yılların yaşanan en büyük 
enflasyonu" ifadesinde bulunuldu. Haki
katen 1983 yılında, iktidar olduğumuz yı
lın sonunda, toptan eşya fiyat endeksi yüz
de 40,1 olarak gerçekleşmiş. Yani, iktida
rımız, 1983 yılının ikinci yarısında, gide
rek artan trentte bir enflasyon devralarak 
işbaşına gelmiş. Gerçekten 1984 yılında 
yüzde 53,5; 1985 yılında yüzde 38,2;. 1986 
yılında da yüzde 24,6 oranında enflasyon
lar gerçekleşmiş; ancak, nedenlerini daha 
önce birçok kereler açıkladığımız enflas
yon, 1987 yılı sonunda maalesef tahmin 
ettiğimiz rakamların üzerinde, yüzde 48,9 
olarak gerçekleşmiş. Bu sene toptan eşya 
fiyat endeksinin 11 aylık değeri yüzde 
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62,7'dir; eğer kasım sonu, kasım sonu ola
rak bakarsanız, 12 aylık enflasyon rakamı 
yüzde 80,2'dir. Öyle inanıyoruz ki, bu ra
kam, aralık ayı sonu itibariyle, yüzde 
60'lar civanna inecektir, ama bu rakam 
da yüksektir ve açıkça ifade ettiğimiz gi
bi, iktidar olarak hedefimiz, bu rakamı 
1989 yılı sonunda en az yüzde 38'ler se
viyesine indirmek; daha sonra da daha dü
şük seviyelere çekmektir. Bunu, bir kere 
daha ifade etmek istiyorum. Ama, Türki
ye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en yük
sek enflasyonlu yıllar sadece bunlar değil
dir. Hani diyoruz ya eskilere dönmeyin, 
bakmayın; tamam eskilere dönemeyelim, 
bakmayalım; ama bu kürsüden söylenen 
sözler, sadece burada kayıtlarda kalmıyor, 
burada söylenen sözler, vatandaşlara da 
gidiyor; oralarda da yanlış imajlar olma
sın diye hatırlatma babında, birkaç yıldaki 
enflasyon rakamını da sizlere arz etmek 
istiyorum. 

Mesela, 1977'de yıl.sonu toptan eşya 
fiyat endeksi yüzde 36,1; 1978'de 48,8; 
1979'da 81,4; 1980'de 94,7. Tabiî ki, orta
lama değerler bunun da üstünde; yüzde 
100'lerin üzerine çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, enflasyon, 
kimsenin savunabileceği bir husus değil; 
bunu, biz de ifade etmişiz. Önümüzdeki 
dönem içinde 1989 yılından başlamak üze
re, enflasyonu makul seviyelere indirmek 
için bütün çabalarımızı harcayacağımızı 
burada, bu vesileyle bir kere daha ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; burada yine, dış borçlar, dış borç ar
tışlarının nedenleri ve dış borç stokları ra
kamları zaman zaman dile getiriliyor; ki
misi 50 milyar dolar diyor, kimisi 52 mil
yar dolar diyor, kimisi başka bir rakam ifa
de ediyor. Bizim ifade ettiğimiz rakamlar, 
belirli tarihlerdeki stokları gösteren ra
kamlardır. 1983 - 1987 dönemi itibariyle 

baktığımızda; 1982 sonu itibariyle borç 
stokuna göre artış miktari 19 milyar 419 
milyon dolardır. Bir değerli konuşmacı bu 
rakamı - zannediyorum- 29 milyar dolar 
olarak ifade etti; "Dış borç stoku arttı; 29 
milyar dolar arttı" Benim elimdeki rakam 
19 milyar 419 milyon dolar ifade ediyor; 
bunun 4 milyar 935 milyonu cari işlem 
açığından; 4 milyar 364 milyonu rezerv 
artışından; 7 milyar 929 milyon doları 
stokdaki döviz borçlarının birbirine karşı 
kur değişikliğinden -çapraz kurlar 
nedeniyle- 2 milyar 691 milyonu da yıl 
içindeki değer değişikliklerinden meyda
na gelmektedir. Devletin resmî rakamları 
bunlardır; 52 milyarlara ve 29 milyar ar
tışlar gibi rakamlara itibar etmemek ge
rekir. Bu kadar çok konuşulan bu konu
da, o kadar çok açıklamalar yapmamıza 
rağmen, hâlâ aynı şeyleri ifade etmek, aca
ba kime ne kazandırır, onu bilemiyorum; 
ancak böyle bir şey yapmayı düşünüyo
rum; -Sayın Bakanım ve Sayın Başbaka
nımla da mutabakata varmak suretiyle- şu 
çok konuşulan ve tartışılan dış borçlar ko
nusunu bir beyaz kitapçık haline getirip, 
yine kamuoyunun bilgilerine takdim ede
lim ve lüzumsuz spekülasyonlar yapılma
sın; yorum yine herkese açıktır; herkes is
tediği yorumu istediği gibi yapsın; ama ye
ter ki, doğru rakamlar telaffuz edilerek ya
pılsın. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; burada, kalkınmaktan, büyük sana
yi toplumu olmaktan vesaire bahsedildi. 
Biz, kalkınmak, sanayileşmek konusunda
ki temel fikirlerimizi hep ifade ettik; "Bi
zim felsefemizde devlet, nazım rol oyna
malıdır; devlet, altyapıyı yapmalıdır ve asıl 
girişimci hür teşebsüs sahibi vatandaşının 
sanayi kurmasını, vatandaşının çalışma
sını sağlamaktır; onu asla engelleme
mektir" diye bir, kere daha ifade edelim. 
Bizim, sanayideki fikrimiz ve anlayışımız, 
devletçi bir kalkınma ve sanayileşme an-
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layışı değildir. Dün ben burada "Devlet, 
kalkıp vatandaşının yapabileceği, pijama, 
ayakkabı yapıp satmak veya limon satmak 
gibi konularla uğraşmamalıdır, bunu va
tandaşına bırakmalıdır ' ' derken, herhan
gi bir şey kastetmedim; ama dün ifade et
tiklerimi, hiç fikir değiştirmeden gene ay
nen ifade ediyorum. Aslında, Türkiye, 
-bilerek veya bilmeyerek, mutlaka bilerek-
kaynakları yetsin veya yetmesin doğru bir 
ekonomik büyüme trendi ve modeli yaka
lamıştır. Devlet Bakanlığım zamanında 
C O M E C O N ülkesi bazı ülkeleri ziyaret 
ettim. Hakikaten, bu ülkelerin bazıları çok 
büyük ağır sanayii kurmuşlar; tonajı bil
mem ne kadar bin DVVT'luk gemileri ya
pabilecek, çok ağır uçakları, ağır tankla
rı, topları, yapabilecek, çok büyük tonaj
da kapasitesi olan kamyonları yapacak bir 
endüstri kurmuşlar; ama, o koskocaman 
endstüri hiç iş yapamaz bir halde, atıl bek
lemektedir. Pazar yok, satamıyor; devlet 
tarafından yapılmış olduğu için rekabet 
edemiyor, mücadele edemiyor. Dolayısıy
la, o ülkelerin ekonomileri " d a m a " demiş 
vaziyettedir; o koskocaman, hiçbir işe ya
ramayan ve devlete katkısı olmayan büyük 
kuruluşlar yüzünden. Biz, Allah'tan o ka
dar çok büyük sanayileri kurmamışız 
Türkiyemize. Sanayiler büyüdükçe komp-
leksleşiyor, yönetimi zorlaşıyor, finansma
nı zorlaşıyor ve eğer iyi yönetemezseniz, 
iyi pazar bulamazsanız, o zaman da dev
letin sırtına yük oluyor. Biz, zaman, za
man, kendi kamu iktisadî teşebbüslerimi
zin bile sırtımıza yük olduğundan şikâyet 
etmişizdir. Bu konuları sadece biz söyle
medik; bizden önceki hükümetler de büt
çe görüşmelerinde, program takdimlerin
de hep ifade edegelmişlerdir. 

Dolayısıyla, büyük sanayi vesaire gi
bi, birtakım sloganların peşine takılma
mak lazım. Sanayii kurarken, programlar
ken, hedefleri saptarken akılcı olmak la
zım. Rekabet etme gücü, bu ülkenin kay

naklarıyla nerelerde sağlanabilir, rekabe
ti nerelerde yakalayabiliriz; bunu iyi tespit 
etmek ve ona göre hareket etmek lazımdır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; bir değerli konuşmacımız, gene her 
zaman ifade edildiği gibi, "Siz devleti ça
lıştırmıyorsunuz, Meclisi çalıştırmıyorsu
nuz, çok sayıda kanun hükmünde karar
name çıkardınız, bu kanun hükmündeki 
k a r a r n a m e l e r l e devle t i yöne tmeye 
çalışıyorsunuz" dedi. Bu konuda açıkla
malar yaptık; ama mademki buraya tek
rar tekrar getiriliyor, müsaade ederseniz 
bir kere daha arz edeyim. 1972 tarihinden 
b u g ü n e k a d a r -d ikka t l e r in i ze a rz 
ediyorum- en son 350 numarayı almış ka
nun hükmünde kararname çıkarılmıştır. 
Bunlardan 278 tanesi yayımlanmış. Yani 
1972 yılından bu yana 278 kanun hük
münde kararname çıkmış. Bizim döneml
imizden önce, 173 sayıya kadar 126 adet, 
bizim dönemimizde ise 152 adet kanun 
hükmünde kararname çıkarılmış. Bunlar
dan halen 127'si yürürlükte, 66 tanesi kal
dırılmış, 85 tanesi ise kanunlaşmış. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Onlar 
hep eski zaman... 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Kanunlaşan, toplam 85 adet 
kanun hükmündeki kararnameden 11 ade
di daha önceki dönemlerde, 74 adedi ise 
bizim dönemimizde kanunlaşmış. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Bizim 
zamanımızda çıkan 4 adettir. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Yani, biz, sadece bizim za
manımızda çıkarılan bazı kanun hükmün
de kararnameleri kanunlaştırmamışız, 
bizden önce çıkarılmış, çoktan kanun ha
line dönüştürülmesi gereken kanun hük
mündeki kararnameleri de kanunlaş-
tırmışız. 
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Çok değerli milletvekilleri, dolayısıy
la, " B u meclisi çalıştırmıyorlar" diye şi
kâyet edip, kanun hükmünde kararname
lerin çokluğundan bahsetmek mümkün 
değil. Kaldı ki, bu kanun hükmündeki ka
rarnamelerin, yani biraz önce bahsettiğim 
yürürlükteki kanun hükmündeki kararna
melerin bir kısmı, kendisinden önceki ka
nun hükmündeki kararnameleri çıkart
mak için çıkarılmış, bir kısmı, personelin 
özlük haklarını düzenlemek için çıka
rılmış. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; Meclisin çalıştırılması çalıştırılmama
sı konusu, sadece bugünün konusu değil, 
geçmişte, de bunlar söylenmiş. Biz, "So
rulara cevap vermeyeceğiz" diye bir tu
tum içinde değiliz; ancak, soruların sorul
masını engelleyecek Meclis araştırmaları
nın çokluğundan şikâyet ediyoruz. Mec
lis araştırmaları bu kadar çok sayıda gel
meseydi, o sırada bekleyen soruları mut
laka cevaplandırırdık. Sorulardan kaçma
ca yok; ama ne yapalım, mekanizmayı ça
lıştırmak istemeyenler var, Meclisi çalış
tırmak istemeyenler var. Biz ne yapalım? 
"Gelin, çalışın" dediğimizde; "Gece ya
rısına kadar çalışalım, sabaha kadar çalı
şalım; kanun bitinceye kadar çalışalım" 
dediğimizde, hep engeller çıkaranlar baş
kaları, biz. çıkarmıyoruz. 

Efendim, şimdi bu, bugünün konu
su değil. Bakınız ben 1967 yılındaki bir 
Meclis konuşmasından bir pasaj okuyaca
ğım; müsaade ederseniz; şöyle: "Bizim 
anlayışımızda demokrasinin temel mües
sesesi, zincirdeki müesseselerin en mühi
mi ve en muazzamı bu Meclistir. Daha 
doğrusu bu Meclis ve Senatodur (o zaman 
Senato da var) yani Parlamentoyu kaste
diyorum. 

Onun için, muhterem milletvekille
ri, bu, muhalefet iktidar meselesi değildir; 
bu, hepimizi şu çatı altında toplayan mil
letin meselelerini didik didik konuşma im

kânı veren, her kuruşun hesabını, her ha
reketin hesabını soran, sadece hükümet
lerin yaptıklarının değil, tasavvur halin
de bulundukları bazı teşebbüslerin dahi 
hesabını soran bu müesseseyi itibarlı ve 
yüksek bir noktada tutmaya mecburuz. 

Onun için diyorum ki, Meclisin yüz
de 50 zamanını, işte böyle bulacağınız 
problemlere cevap filan gibilerden konu-
şaraktan, Meclisin yüzde 50 zamanını 
murakabe fonksiyonu ile geçirirsek, diğer 
yüzde 50 zamanında da kanun yapmak, 
af çıkarmak, mukaveleleri, devletlerarası 
anlaşmaları tasdik etmek gibi fonksiyon
ları yapmaya çalışırsak, bütün bu fonksi
yonlar aksar. 

Bugün 160 tane kanun Mecliste ko
misyonlardadır. Diyeceksiniz ki, ' iktidar 
partisisizniz, Meclisi işletmek sizin göre-
vinizdir.' Muhterem milletvekilleri, bunun 
ağırlığı yoktur. Burada muhalefet safların
da oturan sayın milletvekilleri, iktidar saf
larında oturan sayın milletvekilleriyle ay
nı mesuliyeti haizdir. Milletvekili olmak 
mesuliyeti; paye bu. 

Binaenaleyh, komisyon* toplantısın. 
siz kendiniz yapın, yani o zaman muha
lefetin vazifesi, sadece Meclisin büyük ka
pısından girip, bu salona girmek, istediği 
zaman girmemek, ondan sonra çıkıp git
mek değildir." 

Eğer Meclisin çalışmamasından şikâ
yet ediyorsanız, hakikaten altına imza koy
duğum bu değerli konuşmacının ifadesi 
gibi, bu mesuliyeti hep beraber taşıyalım 
ve bu Meclisi çalıştıralım. Biz buna her 
zaman hazırız... (ANAP sıralarından al
kışlar) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Ça
lışalım; niye çalıştırmıyoruz Sayın Bakan? 
Siz istediğiniz gibi hareket ediyorsunuz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
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(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvelleri; şimdi, müsaade ederseniz sı
ra bütçe açıklarında. 

Ben buradaki konuşmacıların söyle
diklerini büyük bir dikkat ve saygıyla iz
liyorum; ama her nedense bazı konular
da ısrarla ve inatla bazı hataları tekrar et
meye özen gösteriyorlar. "Bütçe açığı, öy
le, 4 trilyon, 4,5 trilyon değildir; şunu da 
bunu da koyarsanız bu açık 7 trilyon, 8 
trilyon, 9 - 10 trilyon olur" diyorlar. Ra
kamda kimse mutabık değil, herkes daha 
büyüğünü söylemek çabasında; ama, bir 
açık artırma gibi âdeta gidiyor. Biz de ifa
de ediyoruz ve diyoruz ki, bu bütçe tarzı, 
1960'lardaki, 1970'lerdeki, 1980'lerdeki 
bütçe tarzı değil, biz bunu değiştirdik ve 
bir borç idaresi geliştirdik. Bütçenin için
de devletin öz kaynakları ile elde ettiği ge
lirlerin tamamı vardır, bütçenin içinde 
ödenen faizler masraf olarak kaydedilir; 
ama ödenen borç anaparaları ve bu para
ları ödemek için veya başka maksatlarla 
aldığınız borçlar bütçenin içinde gösteril
mez. Bu, nerede gösterilir? Bütçenin için
de değildir; ama bütçenin altındadır. Bu, 
bir nakit yönetimidir. Bu, devlet borç ida
resi tarafından takip edilir. Sizlere, zaten 
bütçenin takdimi sırasında, bu rakamla
rın herbiri ayrı ayrı, en ince teferruatına 
kadar verilir; denetiminize, takdirinize, in
celemenize sunulur. Biz bunu ifade 
ediyoruz. 

Ne olacak, yapacağınız anapara öde
melerini bütçenin içine koyarsanız; alaca
ğınız borçları bütçenin gelirleri olarak ko
yarsanız?.. Olacak olan şey, sadece bütçe
nin hacmi büyür. Olacak olan şey, belki 
bütçe rakamı (X) tir, öbürü (X + l) olur ve
ya (X - 1) olur. Yani, bütçe açığına yakın 
bir değeri bulursunuz. Dolayısıyla, ben di
yorum ki, eğer bir mukayese yapacaksa
nız, mukayeseyi eşit şartlarda yapınız. 
Eğer, bir tarafta bütçe açığına borç ana
para ödemeleri koyuyorsanız, öbür tara

fına da, ne olursunuz, geliniz, aldığınız 
borçlan gelir olarak kaydediniz. 

Şimdi, çok uzaklara gitmeyeceğim, 
sadece size 1984 yılı Bütçe Kanununu gös
tereceğim. 1984 yılı Bütçe Kanununda, il
gili cetvellerde, iç borç anapara ödemele
ri, dış borç anapara ödemeleri ve faizler 
gider olarak yazılmış. 3 üncü maddede, 
denge olarak, "Ödenekler toplamı ile tah
min edilen gelir arasındaki fark, iç borç
lanmayla karşılanacaktır. Bu miktarı 1 ka
tına kadar çıkarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir." diyor. Açık borçlanma olarak gös
terilen bu rakam, borçlanma yaptıkça, 
borçlanma hâsılatı, yıl içinde4, bütçeye ge
lir olarak kaydedilmek suretiyle muhase-
beleştirilmiştir ve yılın sonunda -1984 yılı 
Bütçesine baktığınızda- gelirler arasında, 
yaptığınız borçların miktarı da vardır. 

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, büt
çe açığının üzerine, yapılan anapara öde
melerini koyup, gelirlerin var olacağını dü
şünmeden, "Açık miktarı 7, 8, 10 trilyon, 
11 trilyon olur" demek, yanlıştır, haksız
lıktır: arz etmek istiyorum efendim. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; -gene bir konuşmacımız ifade etti-
fonlarla ilgili bazı hususları arz etmiştim, 
bir de rakamsal bir bilgi vereyim. Bu yıl 
137 fonun bütçesini, hesaplarını sizlere 
takdim ettik. Bunların arasında 56'sı Üni
versitelerin Öğrenci Harçları ve Araştır
ma Fonu, bir tanesi ÖSYM Fonu; geriye 
kalan fon sayısı 85. Bunların 3 tanesi ha
len çalışmıyor. İşlerliği olmayan -biraz ön
ce söyledim- 4 tanesi 141'den düşüldü, 37 
oldu; Hollanda Fonu, Tütün Üretimini ve 
Satışını Geliştirme Fonu, Bitkisel Yağlar 
Fiyat İstikrar Fonu vesaire gibi fonlar. De
mek ki, fonların büyük bir çoğunluğu, bi
zim dönemimizden önce başlatılmış olan 
fonlar. 

"Efendim, gene sizden öncekileri an
latıp, bu fon meselesini bize izah edecek-
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ler filan dedi bir sayın konuşmacı. Baş
ka çarem yok, ne yapayım? Habire aynı 
şeye geliyorsunuz; var işte, o fonlar yar. 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu, İhracatı 
Teşvik Fonu gibi fonlar var; ama bunun 
yanı sıra, Muhtaç Asker Aileleri Yardım 
Fonu, Sivil Savunma Fonu, NATO Fonu, 
Köy Camilerine Yardım Fonu, Vakıflar 
Özel Fonu, Afet Fonu, Deprem Fonu, Ge
cekondu Fonu, Yeni Yerleşimler Kredi Fo
nu, GİSAT Fonu, Orman Köylerini Ko
ruma Fonu, Mili! Parklar Fonu, Özel İs
kân Fonu gibi fonlar var; üstelik bu fon
lar pek öyle ciddî bir kanunla filan da çı
karılmamış. Kanunlarla çıkarılan, esasla
rı, kaynaklan ve denetim mekanizması 
açıkça ortaya konulan fonlar, bizim döne
mimizde çıkarılan fonlardır. 

Efendim, turiznvgelirleri hesabı, ge
ne bir yanlış varsayımdan hareket edile
rek ortaya konulan bir husus. Oraya geç
meden önce, bir değerli büyüğümün 1976 
yılında söylediği bir ifadeyi arz ederek ge
çeceğim. Bu bütçe açıkları, fonlar vesai
reler üzerinde tartışılıyor ve sayın konuş
macı bakın ne diyor: "Aslında, denen şey
ler genellikle şunlar; bütçe denk değildir. 
Buna verdiğimiz cevap, en iyi tahminlere 
göre hazırlanmıştır. Her bütçe tenkidin
de bu sözler söylenir. Gayet tabiî ki, ge
lirler de tahminlerden ibarettir giderler de 
tahminlerden ibarettir; ama, hükümeti
miz kasten huzurunuza denk olmayan bir 
bütçe getirmemiştir; en iyi tahminlere da
yanarak, en iyi niyetle bir istikrar bütçesi 
getirmiştir, bir hizmet bütçesi getirmiştir." 
Aynen katılıyorum, hiç itirazım yok. 

Yine bu devlet büyüğümüz, bir baş
ka konuşmasında da şöyle diyor: "Muh
terem milletvekilleri, Türkiye'deki iktisa
dî istikrarın tümünü, bütçe açığına, Ha
zine açığına bağlamak mümkün değildir. 
Evet, bütçe açığı, Hazine açığı bir faktör
dür; ama, bu faktör zayıf ekonomilerde 

mühimdir, kudretli ekonomilerde o kadar 
mühim değildir." 

Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisi 
kudretlidir, bütçe açıklarını gayri safî millî 
hâsılaya oranladığınız zaman, tahammül 
edilebilir rakamlar olduğunu siz de kabul 
edeceksiniz. Değerli büyüğümüzün ifade 
ettiği sözleri, aynen huzurunuzda bir ke
re daha tekrar ediyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; vaktinizi çok fazla almak istemiyo
rum, onun için bazı konuları müsaade 
ederseniz, atlayacağım. 

Bir sayın konuşmacı burada, ' 'Vergi 
hakça olmalıdır, vergi gelirleri alınabilir 
olmalıdır" diye ifadede bulundular; doğ
rudur. Ben size şunu hatırlatayım; 1980 
yılında 1 milyon liralık dilime ortalama 
yüzde 60 vergi uyguluyorsunuz. 1981 yı
lında da ilk 1 milyon liralık dilime uygu
lanan vergi nispeti yüzde 40'dır, bu rakam 
daha sonra yüzde 68'e kadar gidiyor. 
1981'de ilk dilime uygulanan yüzde 40'm 
düşürülme politikası devam etmiş, Hükü
metimiz tarafından da uygulanması sür
dürülmüştür. Bu rakam 1982'de yüzde 39; 
1983'de yüzde 36; 1984'de, 1 milyonluk di
lim için yüzde 30; 1985'te ilk 1 milyonluk 
dilim, için yüzde 20 olmuştur. Daha son
raki yıllarda ilk dilim 1 milyondan, önce 
3 milyona, sonra da 5 milyona çıkarılmış
tır. Ayrıca, geçim indirimi rakamları ar
tırılmıştır. Ayrıca, kalkınmada öncelikli 
yörelerde geçim indirimi nispetleri iki kat, 
dört kat, altı kat, sekiz kat olarak uygu
lanmaya konulmuştur. Dolayısıyla, özel
likle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşla
rımızın daha az vergi ödemesi için birta
kım düzenlemeler yapılmıştır. 

Burada, bunu gözardı etmek müm
kün değildir. Bir taraftan bunu gözardı et
mek, öbür taraftan da gelip, "Efendim, 
bir zeytinin tanesinin kaç lira olduğunu 
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hesap edebiliyor musunuz; tahmin edebi
liyor musunuz?" demek, bence haksızlık
tır. Şimdi, sayın büyüklerimiz burada ko
nuşurken, "Burada konuşulan sözlere 
dikkat etmek lazımdır; çünkü aksi takdir
de mahcup olabilirsiniz.'J diyorlar; ben de 
buna katılıyorum. Şimdi, acaba bu sözü
nü, yani, "Bi r zeytin tanesi şu kadar ol
du, bu kadar pahalı zeytin satmak 
günahtır" sözünü; merak ediyorum, zey
tin üreticisi olan bir bölgede, mesela Bur
sa'da, Gemlik'te veya Orhangazi'de rahat 
rahat söyleyebilir misiniz? Kesin olarak 
söylemek mümkün değildir; çünkü, müs
tahsilin alınteı-inin en iyi şekilde değerlen
dirilmesi esastır. 

NEC CAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
1 Gerçek öyleyse... 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Öyledir, öyle olması gerekir. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Aracı kapıyor parayı, aracılar elinden alı
yorlar. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Öyle olması gerekir. Siz zey
tincinin yanında, "Zeytin parası çok dü
şüktür, bunu artırmak lazımdır' ' derseniz, 
ondan sonra da başka bir o r t amda "Zey
tinin tanesi çok pahalı o ldu" diye şikâyet 
ederseniz; o zaman biraz çifte standart uy
gulamış o lu r ve b i r gün m a h c u p 
olursunuz. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
"Para üreticinin eline geçsin" diyoruz. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Biz senelerdir mahcup olmadık, siz mah
cup oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Ben, seçim propagandaları 

döneminde Bursa'da söylenen başka söz
leri de hatırlıyorum. Biraz önce, bazı çiftçi 
borçlarının affedilmesi falan söylendi. 
Bursa'da bir zamanlar -tabiî, tarih oldu 
artık bunlar; bu tarihi tekrar tekrar söy
lememek lazım ama- şu söz dahi söylen
di; "Çiftçinin 1 milyona kadar olan borç
ları affedilecek" denildi. Sonra, gazeteler
de bu, "100 bin lira" falan diye tavzih 
edildi; ama, önce söylenen söz 1 milyon 
liraydı. 

Şimdi, o tarihte şu sual soruluyordu: Bu 
memlekette kaç çiftçi var? Herhalde, 3 -
3,5 milyon çiftçimiz vardır. Vatandaş so
ruyordu: "Çiftçilerin 1 milyon borcunu 
affederseniz, acaba bu kaç trilyona baliğ 
olur?" diyordu. Hesap, 3,5 trilyondu. O 
zaman, esnaf ayağa kalkıyordu: 'Çiftçinin 
1 milyon liralık borcunu affediyorsun da, 
niçin benim hakkımı yiyiyorsun?" diyor
du. Türkiye'de gene 3 - 3,5 milyon da es
naf var; onun da 1 milyon liralık borcunu 
affetsek, hesap şöyle oluyordu: 3,5 orada, 
3,5 burada, etti size 7 trilyon. 

O tarihteki bütçe, aşağı yukan 11 tril
yondu sayın milletvekillerimiz. Şimdi, 11 
trilyonun 7'sini, çiftçiye ve esnafa verdik; 
memurumuz var, işçimiz var; bunları da 
düşünmek lazım... 

İBRAHİM, G Ü R D A L (İsparta) — 
Seçimlerde, fonlardan aldığınız paralarla 
oy satın aldınız. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, 
dolayısıyla, bu sözleri çok dikkatli kullan
mak lazım; hakikaten, insan bazen mah
cup duruma düşüyor. 

Şimdi, burada seçim konuları tartı
şıldı. Benim aklıma geldi, merak ettim -
hadi diyelim ki 6 Kasım seçimleri şöyle ol
du, böyle oldu- acaba, 25.Mart seçimle
rinden itibaren, bazı partilerin oylarına ne 
oldu? 6 Kasım seçimlerinden sonra yapı
lan ilk seçim, 25 Mar t 1984 günü yapılan 
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seçim Doğru Yol Partisi 13,25 almış, Halk
çı Parti 8,75, SODEP 23,40. Hatırlıyor
sunuz, Doğru Yol Partisi, birilerine ema
net edilmişti; hakikaten, emanetçiler, o ta
rihten sonra büyük cesaret ve büyük bir 
çabayla çalıştılar, oylarını artırdılar. 23 Ey
lül 1986'da Doğru Yol Partisinin aldığı oy 
miktarı, 23,53 olmuş; büyük bir rakama 
ulaşmış, hakikaten tebrik etmek lazım. 

Ben, 29 Kasım 1987 milletvekili se
çimindeki oylara da baktım, Doğru Yol 
Partisi 19,14 almış; emanetçiler bıraktık
tan sonra, asılları biraz düşürmüşler oy
ları. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

M E H M E T K O R K M A Z (Kütahya) 
— Dürüst ve açık şartlarda mı yapılmış? 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi 
deniliyor ki, "Yüzde 36 Anavatan Partisi 
aldı, geri kalanı bizimdir; siz burada yüz
de 65 sandalyeye sahip olarak, demokra
siyi temsil edemezsiniz." Ben, o seçimde
ki rakamları aldım; hesabım yanlış değil
se, 19,14 Doğru Yol Partisinin, 27,74 de 
SHP 'n in oyu var; ikisinin toplamı 43,88. 
Şimdi, bu 43,88, bir partiyi, hakikaten ik
tidar yapar. Bildiğiniz veya daha önce ifa
de edilen bir şeyi ben tekrar ediyorum, ku
sura bakmayın; o zaman, bu iki parti bir
leşir, Allah hayırlısını nasip eder, buraya 
çoğunluk partisi olarak gelirler. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ayıp 
oluyor Sayın Bakan, ayıp. Size yakışmıyor. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Dolayısıyla, "Efendim, eğer 
seçimler haklı olarak yapılsaydı, demok
ratik olsaydı, filan etseydi, filan..." diye
rek, artık bu konuları konuşmamak lazım. 

Millet kararını vermiştir, bu memle
kette bütün organlarıyla demokrasi çalış

maktadır, bugünün demokrasisine kara le
ke sürmek, hiç kimsenin hakkı olmamak 
gerekir. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Başbakan hâlâ karısına soruyor be! Han
gi demokrasiden bahsediyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. Lüt
fen... Sayın milletvekili, lütfen dikkatli ko
nuşunuz! 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Yalan mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim!.. 

MALİYE V E G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 

Sayın milletvekili, sükûneti bozuyor
sunuz, görüşme düzenini bozuyorsunuz, 
size ihtar ediyorum! 

T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— Sabırla dinliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Devamla) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekilleri; sözlerimin sonuna geldim. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; gene, üzerinde çok konuşulan bir baş
ka konu üzerinde ufak bir açıklama yap
mak istiyorum ve ondan sonra huzurları
nızdan ayrılacağım. Bu da, gelir dağılımı 
konusu; "Gelir dağılımı bozulmuştur" 
sözleri var. 

Gelir dağılımıyla ilgili olarak Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından 1963 yılın
da bir araştırma yapılmış; bu araştırma
nın sağlıklılığını tartışmıyorum. Orada ve
rilen rakamlara göre, ailelerin en alt gelir 

1 — 
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grubundaki yüzde 20'sinin gelir payı yüz
de 4'tür. Ailelerin en üst gelir gruptakile-
rinin yüzde 2 7' sinin gelir payı yüzde 
57'dir. 

Yine, 1968 yılında Hacettepe Üniver
sitesi tarafından bir araştırma yaptırılmış 
ve en alt gelir grubundaki ailelerin yüzde 
7'lik kısımdakilerin gelir payı yüzde. 
3'müş. 1963'te yüzde 4,5 olan rakam, 
1968'de yüzde 3'e inmiş. Öteki yüzde 
20'nin, yani, en üst gelir grubundaki yüz
de 20'nin payı ise yüzde 60. 

1973 yılında DPT tarafından bir 
araştırma yapılmış, en alt gelirdeki pay 
yüzde 3,5; en üstteki pay ise yüzde 56,5. 

1986 yılında TÜSİAD bir araştırma 
yaptırmış; buradaki rakamlar da yüzde 
3,9 ve yüzde 55,9 olarak çıkımş. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şu anda Devlet İstatistik Enstitüsü tara
fından yapılan, Türkiye Hane Halkı Ge
lir ve Harcama Araştırması tamamlanmış 
ve sonuçlan derlenmek üzeredir, önümüz
deki günlerde neticeleri belli olacaktır. Do
layısıyla, "Bugün itibariyle bu rakamlar 
şöyledir, böyledir" diyerek birtakım tef
sirler yapmak mümkün değildir. Tabiî ki, 
gelir dağılımını, antienflasyonist ekonomi, 
maliye ve para politikalarıyla düzenlemek 
bizim de görevimizdir. 

Sizlere bir enteresan pasaj okuyaca
ğım; sene 1968 ve gelir dağılımından bah
sediliyor. "Memleketimizdeki gelir dağı
lımı meselesi devamlı olarak Yüce Mecli
sin ve kamuoyumuzun gündemini işgal et
miştir. İktidarlarımızın hiçbirisinin gayri 
adil bir gelir dağılımından yana olduğu
na inanmıyoruz. (Biz de inanmıyoruz) 
Ancak, bu meselenin sık sık gündeme ge
tirilerek istismar edilmesi, memleket ya
ran nı düşünen bir kimseye fayda getirme
yecektir." 

Söylenen diğer sözleri atlayarak, de
vam ediyorum: "... Gelirin eşit dağılma

sını, dünyanın hiçbir yerinde sağlamak 
imkânı olmamış. Sovyet Rusya Anayasa
sı 'Çalışmayan yemez' diyor. Anayasası
na koymuş; çalışmayan yemez. Hani, Ba
tı'dan hiçbir misal bulamayacağımız gibi, 
Doğu Blokundan da hiçbir misal bulma
mıza imkân yok. Onun için, vatandaşa 
yanlış fikirler verirseniz, işte o zaman, 
fakrü hali olan insan, fakrü hali olmayan 
insana; ki onun da fakrü hali olmayan in
sana mutlaka 'soyguncu vurguncu hırsız' 
derseniz, o ikisi birbiriyle tutuşur, biz si
ze bunları tutuşturmayın diyoruz. Ne ya
parsanız yapınız, Türk vatandaşını birbir
leriyle tutuşturmayın diyoruz.." 

Gelir dağılımıyla ilgili değerlendir
meler, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafın
dan önümüzdeki günlerde yayınlanacak
tır. Öyle inanıyoruz ki, uygulayacağımız 
politikalar sonucunda, ülkemizde de iste
nilen seviyelerde veya bugünkü rakamla
rın daha ötesinde, daha iyi bir gelir dağı
lımı gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 yılında, tasarruf alışkanlığını, devlet
ten başlayarak, iktisadî işletmeler, aile ve 
fertlere kadar, toplumun her kademesine 
bir yaşam tarzı olarak yerleştirme gayreti 
içinde olacağız. 1989 yılı bütçesi bu- felse
feyi içermektedir. Tasarruf uygulaması 
özenle sürdürülecek; para-kredi, maliye 
politikası araçları ve kamu açığı, işte bu 
anlayış içinde takip edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
uzun bir zamandan beri görüşüp, sonu
na getirdiğimiz çalışmalarımızın sona.er-
mesi münasebetiyle, hepinizin yaptığı ça
lışmalardan ve gösterdiği dikkatli ve ba
şarılı çalışmalardan dolayı Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum; 1989 yılı bütçesinin, 
Türkiyemize, Yüce Türk Milletine hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, say
gılar sunuyorum. 

Sağ olun efendim. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Hükümet adına, Baş
bakan Sayın Turgut Özal; buyurun efen
dim. (ANAP sıralanndan ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1989 yılı bütçesinin Yüce Mec
liste görüşülmesinin bu son gününde, Hü
kümet adına, bütçenin üzerinde yapılan 
konuşmalara, değerlendirmelere ve tenkit
lere cevap vermek istiyorum. Bu konuş
mamı, her zaman olduğu gibi, geniş bir 
hoşgörü anlayışı ve bir iktidar olmanın ha
vası içerisinde, söylenen sözlere ve yapı
lan tarizlere de mümkün olduğu kadar çok 
sert cevaplar vermeden, yapmaya çalı
şacağım. 

Daha evvelki konuşmamın başlangı
cında, memleketimizin şu geçtiğimiz beş 
sene içinde önemli değişikliklere uğradı
ğını, bunun da kelime olarak, bir trans
formasyon olduğunu ifade ettim; "Tabi
atıyla, transformasyon büyük değişiklik 
ifade eder. Bunun en başında Türkiye'nin 
dışa açılması, sanayi. malları ihracatı 
geliyor" dedim. Bu konular üzerinde fazla 
duracak değilim; ama, bir iki rakamla me
seleyi bir kere daha hat m niza getirmek is
tiyorum. 

Bugün, Türkiye, ödemeler dengesi 
bakımından tarihinin, yani cumhuriyet ta
rihinin en güzel günlerini yaşamaktadır. 
Bunun aksini iddia etmek mümkün değil
dir. 1975 senesinde Türkiye'nin bütün dö
viz gelirleri -ihracat dahil, bütün işçi dö
vizleri dahil- 3 milyar 450 milyon dolar, 
cari işlem açığı ise, 1 milyar 648 milyon 
dolardır. 1980'e geldiğimizde, o zamanki 
gayretlere rağmen Türkiye'nin bütün dö
viz gelirlerinin sadece 5 milyar 800 mil
yon dolar olduğunu, aynı sene cari işlem 
açığının 3 milyar 400 milyon dolara ulaş
tığını görürüz. 1983 senesinde bu rakamın 
8.5 milyar dolara ulaştığını; yani, döviz ge
lirlerinin 8,5 milyar dolar olduğunu; bu
na mukabil, cari işlem açığının da 1 mil

yar 800 milyon dolar olduğunu görürüz. 
Bu sene, ekim ayı sonu itibariyle Türki
ye'nin cari işlem fazlası vardır: 400 küsur 
milyon dolar. (ANAP sıralanndan alkış
lar) Yani, cari işlem açığı değil, cari işlem 
fazlası vardır. Bu da, Merkez Bankamızın 
ekim ayıyla ilgili yeni çıkardığı tablodur. 
Yıl sonu tahmini şöyledir: Türkiye'nin 
19,5 milyar dolar civarında döviz geliri 
olacaktır ve cari işlem açığı, ya sıfır veya 
pek az pozitif olacaktır. 

Bunu, bilhassa şunun için söylüyo
rum: Uzun mücadeleler sonunda Türki
ye'nin vardığı önemli bir noktayı bilhas
sa belirtmek istedim; çünkü, unutmaya
lım, bütün geçmiş iktidarlar, hep bu dö
viz sıkıntısıyla uğraşmışlardır. Ben, 
1950'lerde, Başbakanın ve Maliye Baka
nının, dışarıya gideceklere döviz tahsis et
tiğini hatırlarım. Aynı Konu, 1960'larda 
başımıza geldi. 1970 para operasyonu ya
pılmadan evvel, transferler aşağı yukarı 
önüç ay bekliyordu. 1977'de şubat ayın
da özel sektörle ilgili transferler durmuş
tu ve 1977 sonrasında şöyle bir hadise da
ha vardı: Liste yapılmıştı, "Türkiye, an
cak şunlan ithal eder" diye. Listenin ba
şında, tabiatıyla zarurî ihtiyaç maddele
riniz var; gübre, gübre hammaddeleri, ilaç 
vesaire gibi. Bunun haricindeki maddeler 
ithal edilemez" gibi kayıtlar vardı. 

Yine aynı tarihlerde (unutmuyorsam 
1979'da) o günkü iktidarın bir bakanı Lib
ya'dan petrol almaya gidiyor. Bana bunu 
söyleyen, o tarihte, o sırada sefirlikte bu
lunmuş bir zattır, hikâyeyi ondan duy
dum... (SHP sıralarından, "Hikâye olur 
mu?" sesleri) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"Hikâye..." Başbakana olur mu?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hikâye değil efendim, hakikat, 
gerçek; ben ondan duydum. (SHP sırala
rından, Hikâye olur mu?" sesleri) 

— 723 — 
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BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, lütfen dinleyelim, lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türkiye'nin petrol açığı var. 
Libya bize petrol veriyor ve o sıralarda res
mî fiyatlar, spot fiyatların altındadır, ya
ni, spot fiyatlar daha yukarıdadır; petrol
de öyle bir durum vardı. Libya, bir mik
tar petrolün varilini bize, resmî fiyatın 1 
dolar veya 1,5 dolar altında veriyor. Ba
kanımız, bir parti daha petrol istiyor. îs
tenen miktar, 1 tanker yükü; belki o gün
kü parayla 20 - 25 milyon dolarlıktır. Ka
bul ediyorlar. Fiyatını soruyor: "bize bu 
petrolü, acaba yine bize yaptığınız indi
rimli fiyattan verecek misiniz?" Bunun 
üzerine diyorlar ki "Hayır, veremeyiz. 
Lütfen..." Konuşma burada bitmiştir; ya
ni bir nevi, bakanımızı, o konuşmanın bit
tiğini ihsas ederek dışarıya çıkarıyorlar; 
hoş bir şey değil. Bunu, şunun için söylü
yorum: Türkiye, bu sıkıntılı günleri yaşa
mıştır her geçen idare devrinde yaşamış
tır. Onun için, yapılan değişikliğin önemi
ni anlamak bakımından bunu bilhassa be
lirtmek istedim; çünkü vardığımız nokta
da bugün Türkiye'nin göğsü açıktır ve o 
ülkelere kredi verme durumundadır; ya
ni, vaktiyle kredi istediği ülkelere kredi 
verme -tabiatıyla, malını satmak için- du
rumundadır ve kredi de vermiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — O ma
salı daha önce de dinlemiştik. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bahset
tiğiniz bakan kimdi Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

. BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, ikinci 
önemli transformasyonu şehirler üzerin
de yaptığımızı söyledim. Hakikaten, büt
çemizden fedakârlık yaptık, devlet gelir

lerinden, yani merkezî idarenin gelirlerin
den fedakârlık yaptık ve çok büyük deği
şiklik getirdik. Mahallî idarelere bütçeden 
bu ayrı imkânları vererek, orada halka da
ha iyi hizmet götürülmesini temin ettik; 
bu, başlıbaşına bir değişikliktir. Hiçbir ik
tidar bunda başanlı olamamıştır. Çok söy
lenmiştir; yerinden yönetim... "Verinden 
yönetime önem vermek... Hiçbirisi başa
rılı olamamıştır. Bugün biz, bürokrasinin 
direnmesine rağmen, hiç çekinmeden bu 
yetkileri mahallî idarelere devrettik ve on
ları aynı zamanda gelirlerle donattık. Ne
tice ortadadır. Bugün, Ankara şöyledir 
böyledir -geçen konuşmamda, biraz da 
müstehzi bir ifade ile söyledim-, Keçiö
ren'de park yapılmış; yüzlerce park yapıl
dı, daha büyükleri de yapılıyor. Ankara'
yı gördüğünüz için, tavsiye ederim, diğer 
şehirleri de görün; oralarda da aynı deği

şiklikler var. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kaldı
rım taşlarını söküp, yeniden yapmak be
lediyecilik değildir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Üçüncü büyük değişikliği, biz 
devleti sanayiden ve ticaretten çıkarmaya 
çalıştık. Birçok iktidarlar da, bizden ev
vel bu işi yapmaya çalışmışlardır; ama ba
şarılı olamamışlardır; biz bunda başarılı 
olduk. Bugün, Türk Devletinin, bir arka
daşımızın dediği gibi, ne yeni iktisadî te
şebbüsler kurma arzusu vardır, ne de böy
le bir şeyi kurmuştur. Hatta, biraz sonra 
bahsedeceğim, iktisadî devlet teşekkülle
rini, kamu iktisadî teşebbüslerini özelleş
tirme programımız aynı -belki biraz ağır-
tempoda yürütülmektedir; gereğinden 
dolayı. 

Altyapı meselesinde; sulama tesisle
ri, barajlar, elektrik enerjisi, -detaya gir
mek istemiyorum-, telefon meselesi, kara-
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yolları, otoyolları... Bütün bunların hepsi 
yine Anavatan İktidarı zamanında yapıl
mıştır. Şimdi, şöyle söylemek kabil, "Efen
dim, biz başladık..." Geçen sefer de ifade 
ettim, başladığınız sizin; güzel; bitirdiği
niz de sizin. Gerisi kimin olacak? 

Şimdi bakınız, bir misal var; Kara
kaya Barajı. 1976'da başlamış, o devrin 
Sayın Başbakanının, Karakaya Barajının 
defterini imza ederken yazdığı şeyleri de 
okudum. "Bir en evvel bitsin" demiş. 
"Gönül, daha fazla şeyler görmek istiyor" 
demiş, bir şeyler söylemiş, güzel güzel şey
ler söylemiş. 1976'dan 1983'e gelmişiz, ye
di sene geçmiş. Yedi sene sonunda bara
jın ancak yüzde 16 veya 17'si yapılmış. Biz 
1983'te aldığımız bu tesisi 1987'de işlet
meye açtık. İşte iş böyle yapılır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bakınız, hemen bir konuyu da sırası 
gelmişken söyleyeyim. Barajlardan aşağı 
yukarı 84 baraj 1983'e kadar Türkiye'de 
tamamlanmış. Bunları ayırt etmek müm
kün; hangisi 1980'e kadar yapılmış, han
gisi 1980-1983 arasında yapılmış. Bizim 
dönemimizde, bu sene sonuna kadar (Beş 
senede) 39 baraj buna ilave edilmiş. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
dece temelde kalmış Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yapılmış, işletmeye açılmış di
yorum, işletmeye açılmış. 39 tane baraj... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
dece bekçiler duruyor... 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen, sayın 
milletvekilleri... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Başlayıp, bitirdiğiniz 
kaç tane Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletve
kili... Lütfen... Dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL(De-
vamla) — Ayrıca 63 tane baraj da şu an
da inşa halinde. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Bakınız, önemli olan, işi bitirmektir. 
Bir entresan misal vereyim. İki tane şeker 
fabrikası burada bahsedildi. Bir tanesi 
Van-Erciş, diğeri de Ereğli Şeker Fabrikası. 
Ereğli Şeker Fabrikasının temeli 1979'da 
atılmış; ama olduğu gibi kalmış, temel 
atılmakla kalmış. Etrafı çitle çevrilmiş bir 
saha, içinde bir kulübe. 1987 senesinde te
mel attığımız zaman orada manzara bu 
idi. Aynı şekilde, Van-Erciş Şeker Fabri
kası da güya 1976'da temeli atılmış; 
1976'da atıldığına göre, herhalde 1980'e 
kadar bitmesi lazımdır. Hayır, hiçbir şey 
yapılmamış. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
1980'den 1987'ye ne yaptınız? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — O da aynı yerde kalmış. Biz, 
1987'de gittik, temelini attık; 1988'de de 
sizleri davet ediyorum, bu sene sonunda 
açılışını beraber yapalım. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İsterseniz, Ereğli fabrikasının açılışını 
da dört ay sonra beraberce yaparız. 

Gene bizim dönemimizde, beş sene
dir Türkiye'deki millî tasarrufların gayri 
safi millî hâsılaya oranının, 1983 yılında, 
yüzde 16 küsur olduğunu ve 1988 senesin
de bu rakamın yüzde 25 civarına geldiği
ni söylüyorum. Bu da, millî tasarrufları ar
tırmada Anavatan İktidarının ne kadar 
başarılı olduğunu açık bir surette gös
teriyor. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 
1980'de kaç, 1980'de? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî aslında şöyle bir şeyler 
var : Geriye doğru giderseniz, millî tasar
rufların yüksek olduğu; ama 1980 yılına 
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doğru gelirken süratle düştüğünü müşa
hede edersiniz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
Olur mu?.. Yüzde 20. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çok aşağıya düştüğünü müşa
hede edersiniz. 

Yatırımların büyük bir kısmı,, demin 
söylediğim gibi, cari açıktan, yani dış açık
la kapatıldığını, bunun, da büyük borçlan
malara sebep olduğunu açık bir şekilde 
görürsünüz. 

Bütün bunların hepsi değişmiştir. 
Bugün Türkiye 1988 yılında kendi cari iş
lem açığını kapatmakla, tasarrufuyla ya
tırımını aşağı yukarı eşit hale getirmiştir 
ve yüksek seviyede getirmiştir. Bu da geç
tiğimiz yıllarda hiçbir şekilde başarılmış 
bir husus değildir. 

Başka bir şey daha söyleyeyim; 
1975-1980 arasındaki -demin bir arkada
şımız da bahsetti- katî rakamları verece
ğim. Yatırım yaparsanız, karşılığını alır
sınız. İmalat sanayiinde çok yatırım yapıl
dığı iddia ediliyor. Evet, yatırım yapılmış, 
ama o yatırımları çalıştıracak hammadde 
alınamamış, elektrik yok. 1975-1980 ara
sında imalat sanayiinin sermaye hâsıla 
nispetini mukayese ettiğiniz zaman, dün
yanın en acayip rakamı çıkıyor. Yani, 33 
yatırım yapıyorsunuz, 1 hâsıla alıyorsu
nuz. Bütün yatırımlarda ölçerseniz, aşağı 
yukarı 12-13 yatırım yapıyorsunuz, 1 hâ
sıla alıyorsunuz. 

1980-1983 arasında, yani, askerî ida
re döneminde rakamlar şöyle : Bu rakam 
imalat sanayiinde 33 yerine 4,2; toplam
da da 6,2. Anavatan döneminde, son beş 
senede imalat sanayiinde 2,2 yatırım, 1 hâ
sıla. İşte böyle olur. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Fabrika mü
dürlerine koltuk yatırımı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Toplamda da 3,9 yatırım, 1 hâ
sıla. Bu da yatırımların ne kadar rasyonel 
yapıldığını, projelerin ne kadar titizlikle 
seçildiğini çok açık surette göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye bugün eskisinden çok farklı ola
rak rahatça borç alabiliyor ve rahatça bor
cunu ödeyebiliyor. Bugün, rahatlıkla, "ge
çen sene 7 milyar dolar borç ödedik" di-
yebiliyoruz, 3 küsur milyar doları faiz, 3 
küsur milyar doları anapara. Bunu söyle
yen bjr memleket, 1980'e gelirken maale
sef Lüksemburg'un 1 milyon dolarak yar
dımına muhtaç kalmıştı, borcunu ödeye
mez bir memleket haline gelmişti. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

1984 yılına gelinceye kadar, birçok za
manlarda olduğu gibi ve yine sayın mil
letvekillerinin hatırlayacağı gibi,4 yurt dı
şına çıkma iki senede veya üç senede bir 
defa idi. İnsanın cebine de en. fazla 400 
dolar almasına müsaade ederlerdi -resmî 
olarak- ve genellikle de, bir bavulla gidi
lir on bavulla geri dönülürdü. Yapılan iş 
bu idi. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Japonya seyahatinde o da geçildi; yirmi 
bavulla döndüler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün Türkiye'den dışarıya 
çıkmak hiçbir tahdide tabi değildir. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Kimler çıkabiliyor, onu da söyleyin? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Herkes çıkar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
milletvekilleri, lütfen dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eskiden olan karaborsa, hak
sız kazanç, tahsis devri, hepsi kapanmış
tır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin za-
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bularını inceledim, bütçe müzakerelerin
de bahsedilen tahsis meselesi, karaborsa 
meselesi bütün zabıtlarda var. Bugün hiç
bir şekilde, bu konularla ilgili en ufak bir 
şey yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH, SÜMER (Diyarbakır) — 
Hayalî ihracat var, hayalî ihracat... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De^ 
vamla) — Memleketimizin dışından; Su
riye'den, Irak'tan, İran'dan, Libya'dan, 
Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan, Polon
ya'dan ve bütün diğer ülkelerden turist
ler Türkiye'ye alışveriş etmeye geliyorlar. 

İsçilerimiz, o eski devirlerdekinin tam 
tersine, arabalarının üstüne koca koca ba
vulları koyup gümrük kapılarından kav
ga ederek geçmiyor; aynen medenî bir in
san gibi, Avrupalı gibi,* Kapıkule Gümrük 
Kapısından üç beş dakikada geçiyorlar. 
Artık, eskisi gibi, Türkiye'de "Şu da la
zım, bunu da getirin; bu da lazım, bunu 
da getirin "laflarının hiçbirisi kalmamış
tır ve Türkiye'de her sey vardır. (ANAP 
sıralanndan "Bravo" sesleri,. alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Para kalmadı, para... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bi
raz da, Amerika'da aldığınız doktor un
vanından bahsedin!.. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
Dinleyelim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, buraya gelip, kolay
lıkla, "Gelir dağılımı bozuldu, işsizlik 
yüzde 20 oldu, borç 50 milyara çıktı" di
yebilmek için, bir eski liderin dediği gibi, 
bir daha iktidar olma ümidinin olmama
sı lazım. Aynen böyle söylemiş, "Muha
lefet, iktidara karşı konuşurken dikkatli ol
malıdır. Yarın iktidar olabileceğini düşü
nenler, soramlu konuşurlar, iktidar olaca
ğını düşünmeyenler ise sorumsuz konu

şurlar." (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Anamuhalefet partisi sözcüleri 
"Efendim, işsizlik yüzde 20 oldu" diyor
lar. Nasıl oluyormuş yüzde 20? Açın, pla
na bakın, programa bakın... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sokağa bak sokağa... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... yüzde 14,5 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Millet
vekillerine sor, milletvekillerine... 

( BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
lütfen dinleyelim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Anamuhalefet öyle bir şey söylemedi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Söylediğinizi hatırlıyorum yüz
de 2Q diye. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ben öyle bir sey söylemedim. Yanlış ha
tırlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, dinleyelim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tuta, 
naldan incelettirin, bizim söylemediğimizi 
göreceksiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gelir dağılımının bozulduğu
nu iddia ettiler. Gelir dağılımının bozul
duğunu gösterecek herhangi bir gösterge 
yoktur, bir. 

1973 senesinde yapılmış bir gelir da
ğılımı araştırması var; bunun haricinde de 
hiçbir gelir dağılımı araştırması yoktur. 
Devlet İstatistik Enstitüsü daha yeni ya
pıyor; bir de bu. İkincisi.. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Biz ay
dan gelmedik ya. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bizi diğer muhalefetle karıştırmayın. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dinleyelim efendim, dinleyelim... Böyle, 
karşılıklı olarak hep bir ağızdan konuşma
yalım... Dinleyelim efendim, dinleyelim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — "Gelir dağılımı bozuldu" di
yenlere sadece Ankara, İstanbul ve İzmir 
gecekondularındaki televizyon, buzdola
bı ve çamaşır makinelerini bir hatırlata
yım. (SHP ve DYP sıralarından gülüşme
ler, alkışlar[!]) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Ama, onlar da suyun içinde kaldı şimdi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— Sayın İnönü de yanlışlıkla o ge
cekondulardan birine gitti de, ondan sonra 
hatırlarsınız gazetelerde çıkan haberleri. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bir 
de siz gidin Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
böyle, yerinizden karşılıklı olarak konuş
mak, laf atmak, söz kesmek bizim Tüzü
ğümüzde yok efendim. Lütfen efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yani, Sayın İnönü gitmedi mi 
gecekondulara? (SHP sıralarından 
"Gitti" sesleri) 

Gitti tamam; yani benim başka söy
lediğim bir şey mi var "gitti" dedim. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— SEKA işçisine ne kadar verdiniz onu 
söyleyin, cesaretiniz var mı, gidebilir mi
siniz oraya? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim... (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, dinleyelim efen
dim lütfen... Lütfen dinleyelim efendim... 

Bu kürsüden her şey konuşuluyor 
efendim, yerinizden müdahaleye gerek 
yok, öyle heyecanlanmanıza da hiç gerek 

yok. Burada her şey açıkça herkes tarafın
dan, her sözcü tarafından söyleniyor. Si
zin yerinizden söylediklerinizi burada söz
cüleriniz en güzel bir şekilde ifade ediyor
lar efendim, lütfen dinleyelim; ancak öy
le yararlı olabiliriz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, özelleş
tirme konusu üzerinde de bir parça konuş
mak istiyorum. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, başlangı
cında, 1930'lu yıllarda kurulduğu zaman, 
bu kuruluşlarla ilgili kanun gerekçesinde 
de görüldüğü gibi, bilahara halka mal edil
mek üzere kurulmuş; ama zaman ve şart
lar bunların halka devredilmesine; yani 
özelleştirilmesine mani olmuştur. 

1950de iktidara gelen Demokrat Par
tinin programında da bu konu vardı; ama 
onlar da başarılı olamadılar. Ondan son
ra iktidara gelen partilerin programların
da da olabileceğini tahmin ediyorum. Da
ha sonra bir karma ekonomi hadisesi or
taya girdi. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri Türkiye'
de sanayileşme konusunda önemli rol oy
namışlardır; ama, kanaatimce, devirleri
ni tamamlamışlardır. 

Bizim programımız, bunları özelleş
tirmektir. Bu maksatla ilgili kanunları çı
kardık, gerekli çalışmalar da dikkatli bir 
şekilde yapılıyor. 

Tabiatıyla, bizim yaptığımız önemli 
bir husus da, kamu iktisadî teşebbüsleri
ni, özellikle işletmeci kuruluşları kârlı hale 
getirmek ve bunları devletin bütçesine yük 
etmemektir. 

Şunu da ifade edeyim : Kamu ikti
sadî teşebbüsleri, bugün hakikaten eski
sine nispetle kârlı kuruluşlar haline gel
mişlerdir. Gelmiş olmalarına rağmen dev
lete doğru dürüst bir kaynak sağlamamak
tadırlar. 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) - Arpa
lık dağıtıyor Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yani, bir özel kuruluş olsa, bu 
özel kuruluş kâr dağıtır, vergi verir. Ma
alesef, kamu iktisadî teşebbüslerimiz, geç
miş yılların da çok açık bir surette göster
diği gibi, devlete en fazla vergi borcu ta
kan kuruluşlardır. Ondan sonra, devlete 
bir kâr payı vermemektedirler; kendi ka
zançları aımumiyetle tekrar kendi yatırım
larına doğru gitmektedir. Bunlann da, her 
zaman doğru yatırımlar olduğunu, hiçbir 
iktidar iddia edemez. Biz bu maksatla bu 
kuruluşları önümüzdeki dört sene içinde 
-inşallah büyük ekseriyetini- özelleştirece
ğiz. Demin sayın anamuhalefet partisinin 
söylediği rafineriler de buna dahildir; on
ları özelleştireceğiz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Meclisi ne zaman özelleştiriyorsunuz?!. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bu
rada muhalefet sözcülerinin getirdiği ko
nulardan bir tanesi de -meşhur bir laf var
dır; benim oğlum bina okur döner döner 
yine okur diye- enflasyon meselesidir. Ta-
bif ki, ben bahsetmesem siz, "niye bah
setmiyorsunuz?" diye soracaksınız. 1987 
seçim beyannamemizde ve bilahara hükü
met programında açık bir surette 
1983-1987 arasında enflasyonda istediği
miz hedefe varamadığımızı çok açık ve net 
bir şekilde söyledik. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Halloldu, gerek yok; milleti hallettiniz na
sıl olsa. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 
1983'te ne diyordunuz ama? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim söyledik; 1983-1987 
arasında istediğimiz, arzu ettiğimiz hedefe 

varamadığımızı, bu konuda başanlı ola
madığımızı 1987 seçim beyannamesinde 
söyledik. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) .— 
Daha da yükselttiğinizi söylediniz mi? 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu, açık bir surette ifade edil
miştir. Buna göre de milletin önüne git
tik, biz bu işleri yaptık, bu işte de başarılı 
olamadık; ama size de şunu söylüyoruz 
dedik; enflasyonda 1992 yılıdır hedefimiz. 
1992 yılında makul bir seviyeye indirece
ğiz dedik. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Makul bir seviye!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Buna göre milletten rey aldık. 
Buraya geldik; sandalyelerin -denildiği 
gibi- yüzde 65'i bize ait oldu, geri kalanı 
da size ait oldu. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Bakınız, bununla da kalmadınız... 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Bravo doktor!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — ... arkasından şöyle oldu : Bir 
referandum meselesi çıkardık. Referan
dum meselesinde bizi tuzağa düşüreceği
nizi zannettiniz, hesabınızı ona göre yap
tınız, kazdığınız kuyuya Allah sizi düşür
dü. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) - Gru
bunuz bile buna inanmadı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sebebi şu; netice itibariyle, 
Anavatan İktidarı aynı reyi referandum
da -sizin söylediğiniz gibi- daha yüksek 
enflasyonlu bir devrede aldı. Netice itiba
riyle, kilometreyi sıfırladık. (SHP ve DYP 
sıralarından "ağlaya ağlaya" sesleri) 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Netice budur. Bu da milletin 
huzurunda yapılmıştır; sıfır kilometre ile 
yeni baştan başlıyoruz. Tabiatıyla bizim 
yüzde 20 civarında rey alacağımızın veya 
yüzde 25- civarında rey alacağımızın rü
yasını görenler vardı. Ne yapalım; iktidar 
meselesi; aç tavuk kendisini dan ambarın
da görürmüş. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Olmuyor Sayın Başbakan, olmuyor... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bu 
sözler size çok yakışıyor Sayın Başbakan. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim 
dinleyelim... Lütfen... Lütfen dinleyelim 
efendim. (Gürültüler) Lütfen dinleyelim 
efendim... Lütfen... (ANAP ve SHP sıra
larından ayağa kalkmalar ve karşılıklı laf 
atmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Lütfen efendim... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başbakan, referandumda kendini or
taya koydun, mahallî seçimlerde ne yapa
caksın? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yenilen pehlivan güreşe doy-
mazmış derler, sizinki de ona benziyor. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — 
Ağladın sen, ağladın... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, biraz da 
yüzde 36 meselesi üzerinde konuşmak is
tiyorum. 

Yine, bir sayın liderimizin Meclis za
bıtlarına girmiş bir sözü var. Diyor ki : 
Değerli milletvekilleri, hadiselere nasıl ba
karsanız bakınız..." İlk önce 1967'de söy
lediğini okuyayım : "Müessir hükümet 
meselesine gelince : Muhterem milletve

killeri, ben, seçim esnasında koalisyonlar
dan şikayet ettim; koalisyon hükümetleri, 
hiçbir zaman müessir olmamıştır" dedim. 
Dediğim doğrudur. Dört senedir Türki
ye'de dört koalisyon hükümeti değişmiş
tir. Her birinin kurulması, güvenoyu al
ması, takriben 25 ila 30 günü almış, do
layısıyla 115 işgünü zayi olmuştur. Hükü
met kuracağız diye ve her hükümet kurul
duktan sonra memleket üç dört ay çeşitli 
intibaların içine girmiştir. Dört senede 115 
gün... Bugün benim savunduğum fikir 
doğrudur. Almanya'da kurulmuş bulunan 
Erhard'dan sonraki Kieşinger Hüküme
tinin hükümet programı tetkik edilirse 
görülür ki, orada hükümet programının 
hemen birinci sayfasında, "Biz bu koalis
yonu öyle bir seçim kanunu çıkarmak için 
kurduk ki, bu seçim kanunu koalisyonla
ra set çeksin. Bu Avrupaf bir düşüncedir, 
yani, koalisyonları kaldırmak için, koalis
yon kurmak bir Avrupaî düşüncedir di
yor." 

Aynı sayın lider, 1976'da da şöyle di
yor : "Değerli milletvekilleri, hadiselere 
nasıl bakarsanız bakın, orta yerde bir ger
çek var. Bu gerçek şudur : Geçen otuz se
ne zarfında Türkiye'nin istikrarlı dönem
leri vardır, istikrarsız dönemleri vardır. 
Türkiye ne kazandıysa istikrarlı dönem
lerde kazanmıştır." (ANAP ve DYP sıra
larından "doğru" sesleri) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Yalan mı demiş?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — "İstikrarsız dönemlerde Türki
ye yerinde saymıştır. Türkiye'nin, zaman 
kaybetmeye tahammülü yoktur. Öyle ise, 
istikrarı muhafaza etmeye gayret şarttır, 
ülkenin yararınadır. 1961 Anayasası yü
rürlüğe girdikten bu yana geçen onbeş se
ne zarfında, Türkiye'de oniki hükümet 
kurulmuştur. Şayet, Adalet Partisinin tek 
başına iktidar olduğu beşbuçuk seneye ya-
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km zamanı çıkarırsanız, Türkiye'de onbir 
hükümet kurulmuş oluyor. Kaç senede?.. 
Dokuzbuçuk senede..." 

Bunlar güzel laflar, ben de aynen iş
tirak ediyorum. Zaten aksini söylemedik. 
Dikkat ederseniz, "1971'den 1980*e kadar 
dokuz senede oniki hükümet" dedik. 

Sayın lider, 1967'de, "Seçim kanun
larını öyle yapalım ki, koalisyonSuz hükü
met kurulsun" diyor. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Yüzde 35'le istikrar olsun dememiş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu seçim kanununu, bizden ev
velki iktidar yapmış. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Yüzde 35'le yapalım 
dememiş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bizden evvelki iktidar, yani as
kerî idare zamanında bu seçim kanunu ya
pılmış. Biz, bu seçim kanunuyla gelmişiz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hangi partiler vardı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Üç tane parti mücadele etmi
şiz ve gelmişiz. 

Dikkat ederseniz, o seçim kanununu 
yapan biz değiliz. O seçim kanununu ya
panlar burada var; Danışma Meclisi üye
leri var. (ANAP sıralarından "Kamer 
yaptı" sesleri) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bakanlar Kurulunda da var Sayın 
Başbakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben 
yapmadım; sizi iktidara getirenler yaptı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1983'te bu seçim kanunuyla ik
tidara geldikten sonra, gene hepinizin bil

diği gibi, 1984'te mahallî seçimleri yaptık. 
Kanunu değiştirdik; o zaman, bugünkü 
parlamentoda mevcut olmayan partilerin 
de iştirakini temin ettik. Bunu da biz yap
tık. 1987 referandumuna gitme kararını da 
biz buradan geçirdik. Eğer, biz istemesey-
dik, o kararı da çıkarmazdık. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Size de o yakışırdı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bütün bunlar oldu. 1987 seçim
lerinde biz yüzde 36 küsur oy aldık. Biz
den sonra gelen SHP yüzde 24 küsur oy 
aldı, ondan sonra gelen Doğru Yol da yüz
de 19 oy aldı. Mesele şuradadır, Seçim 
Kanunu yanlış filan değildir, kimse için de 
dizayn edilmiş değildir. Siz de bu oyu alır
sanız, bu nispetler meydana gelirse, siz de 
yüzde 65 sandalyeyi alırsınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Millet iradesi ne olacak? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ama, bakınız, ortada misal var; 
1983 seçimlerinde Halkçı Parti yüzde 30,5 
rey aldı, SHP'den fazla rey aldı. SHP hâlâ 
o reye yetişemedi daha. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Gene 1983 seçimlerinde, 
MDP de DYP'den fazla oy aldı; yüzde 23 
rey aldı, şimdi onlar da yüzde 19. Bakın, 
eğer dağılım böyle olmasaydı; yani SHP 
yüzde 24 küsur rey alacağına -biz ondan 
yüzde 50 fazla rey aldık- yüzde 30-31 rey 
alsaydı, biz 290 milletvekili çıkaramazdık, 
bu mümkün değildi. Yani, kabahati biraz 
kendinizde bulun; niye bizde buluyorsu
nuz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, geçen konuş
masında (yani bütçenin başlangıç konuş
masında) Sayın Demirel bize "12 Eylül 
ürünü" dedi Bugün bunu da kâfi görme
di; bu sefer "12 Eylül kuyruğu" dedi. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Kılı. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Tabiî ki biz, eski Başbakanımız 
olduğu için kendisine karşı yumuşak ha
reket etme durumundayız. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Senin her tarafın sert olsa ne olur? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yalnız, bir noktayı hatırlatmak
ta fayda var. Herkes çok iyi biliyor; biz 12 
Eylülün tercih ettiği parti değildik; millet 
çok net olarak bunu biliyor. Yani, bunu 
söylemenin bir faydası yok. (DYP sırala
rından gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Sunalp Paşa burada; "İhanete 
uğradık" diyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 12 Eylülün tercih etmediği bir 
parti olduğumuzu dünya âlem biliyor; sa
dece Türkiye değil, dünya âlem biliyor. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Ama, bir şeyi söyleyebilirim; 12 Ey
lül yönetiminden sonra demokrasiye ge
çişi ve memleketi kalkındırarak, demok
rasiye de herhangi bir zül getirmeden, en 
ufak bir leke sürmeden bir seçime götür-
müşüzdür, o seçimi de başarıyla yapmı
şızdır ve inşallah, 1992 seçimine de aynı 
şekilde memleketi götü rece gizdir. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Aynı seçim sistemiyle mi Sayın Başbakan? 
Yani, bu seçim sistemiyle mi gideceksiniz? 
Bir de bunu duyalım da rahatlayalım. 
Yoksa gene değişecek mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, din
leyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Rahat ediniz. Bu seçim sistemi 
Türkiye'ye istikrar getirmek için, koalis
yonlara mani olmak içindir. Demin de 
okudum, Sayın Demirel'in de bu konuda 

daha evvelki fikirleri benzer ve paraleldir. 
Zaten, bakıyorum, birçok zabıtları okuyo
rum; fikirlerimizde bazı noktalarda hemen 
hemen bir farklılık yok; farklılık sadece 
koltukta. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

Şimdi, tavsiyem size şu : Eğer, ikti
dar olmak istiyorsanız -demin de 
söylediğim- yan yana oturuyorsunuz, ba
zı huylar birbirinize geçebiliyor, bir ara
ya gelin, rey sayınız yüzde 43 oluyor, o 
yüzde 43'le muhakkak, çok rahat iktida
ra gelebilirsiniz. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Seçime üç 
gün kala yine ağlarsınız. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ayıp, 
ayıp; yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Sa
yın Demirel'in dediği gibi, 27 Mayıs ile 
onun ilgisi olmayabilir; 12 Eylül ile bizim 
bir ilgimiz yok. Yalnız, askerî idare döne
minde vazife aldım; doğrudur. 22 ay Baş
bakan Yardımcılığı yaptım, memleketime 
hizmet ettim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Çok yakıştı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ondan sonra da, hiç kimsenin 
desteğine sahip olmadan, Anavatan Par
tisini kurdum, arkadaşlarımla beraber bü 
memlekette en fazla reyi alarak iktidar 
olduk. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
—Efendim, pişmanlık yasası var zaten, 
yararlanabilirsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eğer, 12 Eylülle bir hesabı olan 
varsa, bunu bizden sormasın; onlar, ken
di hesaplarını kendileri görsünler. 



T.B.M.M. B : 51 23 . 12 . 1988 O : 2 

ERTEKİN D U R U T U R K (İsparta) 
— Sen, 12 Eylülü istismar ediyorsun onun 
için sana söylüyoruz. 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Ben geçen konuşmamda -belki 
kızmış olabilir- 27 Mayıs konusunda söy
lediğim sadece şudur : *'12 Eylülü bugün 
burada çok rahatlıkla, televizyon, o zaman 
canlı yayın oluyor, konuşabiliyorsunuz; 
ama, 27 Mayısa acaba 1965-1971 arasın
da bir söz söyleyebildiniz m i ? " Yani, 
"Başbakanlığınız devrinde bir söz söyle
yebildiniz m i ? " dedim, söylediğim budur. 

A B D U L L A H U L U T Ü R K (Afyon) 
— Zabıtlara, bakın. 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Ve söylenen sözü de, dikkat et
tim, analiz ettim, 27 Mayısın bahsedilme-
sine lüzum olmayan bir yerdir. 

' ERTEKİN D U R U T U R K (İsparta) 
— Niye bahsettin o zaman? 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Niye bahsetmiş, onu kendisine 
sorunuz. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bakınız, 27 Mayısta gadre uğramış, 
hakikaten, benim görüşüme göre şehit ol
muş bir Başbakan var, iki tane arkadaşı 
var. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Sayın Demirel yakından bilir; Men
deres'in idam edildiği gün, o idam habe
rini, kendisiyle beraber radyoda dinledik. 
Ama, onlar, Menderes, Zorlu ve Polat-
kan'm hatırasına bir şey yapamadılar. Şu 
sebep, bu sebep; onu bilmem. 

Biz Demokrat Partinin devamı oldu
ğumuzu iddia etmedik; hiçbir partinin de
vamı olduğumuzu iddia etmedik; ama, 
işin doğrusu ne ise onu yapmaya çalıştık; 
Adnan Menderes, rahmetli Zorlu ve Po-
latkan'ın itibarlarını iade ettik. (ANAP sı

ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ümit ediyorum ki, Sayın Menderes'
in ailesiyle mutabık kalabilirsek, iyi bir ce
naze merasimi; daha doğrusu nakil, de
fin merasimini de yapmak bize nasip ola
caktır. (ANAP sıralarından " inşal lah" 
sesleri, alkışlar) 

E R O L AĞÂGİL (Ankara) — Bu se
fer de bunu kullanacaksın öyle mi? 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, 17 sene, bu 
konuyu, biz seçim diye kullanmadık. Biz 
hiçbir partinin devamı olduğumuzu da 
söylemedik; hâlâ da söylüyorum, biz De
mokrat Partinin devamı değiliz; bunu da 
açıkça söylüyorum. Hiçbir partinin deva
mı değiliz, onların mirasına da sahip de
ğiliz; ama işin doğrusu ne ise, hak ne ise, 
bir insanın itibarını iade etmek ne ise; se
vilen bir insana, memlekete hizmet etmiş 
olan bir insana, tabiî, layık olduğu yeri 
vermek lazımdır gereği ile, hareket ettik; 
yoksa, bunu, seçimdir, şudur budur diye 
düşünmüyoruz. 

E R O L AĞAGİL (Ankara) — Bırak 
numarayı. 

A B D U L L A H U L U T Ü R K (Afyon) 
— Numara yapma. 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — Bakınız, Menderes öleli şu ka
dar sene olmuş, ne tesiri olacak? Çünkü, 
onun devrinde 10 yaşında olanlar bugün 
30 küsur yaşındadır. 

İ B R A H İ M D E M İ R (Antalya) — 
Süre sınırı yok mu Sayın Başkan? 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (De
vamla) — 1960'ta doğanlar 28 yaşında. 
Onun için, bu memlekette de, tabiî, genç 
nüfus yüksektir; unutmaya da yakındır, 
herkes unutur; ama unutulmaması icap 
eden bazı şeyler var. Biz bunu hiçbir za
man seçim için düşünmedik, hiçbir zaman 
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da düşünmüyoruz. Açıkça ifade ediyorum. 
Seçime de hiçbir tesiri yoktur. Onu da iyi 
biliyorum; ama ta baştan beri düşündü
ğümüz bir konu vardı; o konuyu yerine 
getirdik, Bayar'ın da cenazesini biz me
rasimle kaldırdık. Bu da tabiîdir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Türk-
çe bilmeyen torunu ne yaptın? 

BAŞKAN — Efendim, süre tamam
lanmıştır; toparlayınız lütfen. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, bazen, 
bir Cumhurbaşkanlığı konusundan bah
sederler. Tabi! ki, bir iki kelime söylemek 
istiyorum. 

Bundan, âdet haline getirmiş gibi, 
Sayın Demirel'le SHP'nin Genel Sekre
teri bahsediyorlar. Anayasada Cumhur
başkanının nasıl seçileceği açık seçik ya
zılmış. Efendim "Anlaşma lazımmış." 
Anayasa anlaşmayı şöyle göstermiş : Eğer, 
bir aday üzerinde mutabık kalırsanız, gizli 
oy, üçte iki ekseriyetle rey alırsa birinci 
turda seçilir. Öyle değil mi? Eğer, bir aday 
üzerinde mutabık kalmazsanız, birkaç 
aday çıkarsa, tabiî ki hiç kimse üçte iki rey 
alamaz, ikinci tura, üçüncü tura gider, 
üçüncü turda -netice itibariyle- mutlak ek
seriyetle, yani salt çoğunlukla seçilir. O da 
olmazsa son iki aday arasında mesele çö
zülmeye kalkılır, o da netice vermezse 
Meclis fesh olur." Hadise bu kadar basit. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ya
ni, sen oluyorsun... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, mesele "Falanca, filan
ca olacak'' gibi eliminasyon sistemi değil. 
Bir arkadaşımız geçen gün söylemiş, "Fa
lanca, filanca olamaz" diye; güzel. Ma
dem böyle eliminasyon sistemiyle gidiyor, 
buna birkaç kişi de ben ilave edeyim. Me
sela diyeyim ki, "Sayın İnönü de olamaz" 
Olamaz, mümkün değil, Anavatan Gru

bu rey vermez. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Alkış zayıf geldi efendim, bir daha 
sorun. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Genel sekreterin de arzu etti
ği, Anamuhalefet Partisi lideri olamaz. 

Biz, İnönüyü hakikaten seviyoruz, 
Anamuhalefet Partisi lideri olarak, hep 
görmek istiyoruz. (ANAP sıralarından al
kışla/*, SHP sıralarından gürültüler) 

NECCAR TÜRKCAJtf (İzmir) — 
Önümüzdeki seçimde görürüz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Demirci'i de gösterme
yiz, onu da söyleyeyim. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) 
— Kimseden bir şey istemedik. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onun da muhalefet liderliğin
den çok memnunuz, öyle kalmasını isti
yoruz. (DYP sıralarından, "Millete gide
lim, millete" sesleri) 

Çok teşekkür ederim. (ANAP sırala
rından, "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan konuşma
sında, bir Başbakanın, bir devlet memu
runa atfen söyleyemeyeceği bir biçimde ve 
iftira atarak, 1979 yılındaki bir bakandan 
bahsetmiştir. Ben o hükümetin bir baka
nı idim. Sayın Başbakan, o bakanın kim 
olduğunu söylemek zorundadır. Aksi hal
de, kendisini yalancılıkla itham ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) Sayın Başba
kan, böyle, bir memura atfen, bir memu
run hikayesine atfen, burada bu lafı söy
leyip bırakamaz. Kim olduğunu söylesin 
lütfen. Aksi halde, o hükümetin bir baka
nı olarak söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, bizim, konuş
macılara, "Konuşmanızı şu şekilde ikmal 
edin, şu şekilde tamamlayın" deme yet
kimiz var mı? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkanım, ben daha önce basında, 
o bakanın ben olduğumu söyledim. Ben, 
"Yalan" diye söylememe rağmen, Mecli
sin kürsüsünden tekrar etmiştir. Sataşma 
vardır, söz.istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda, 
benim bilebildiğim ve tespit edebildiğim 
kadarıyla hiçbir isim zikredilmediği için, 
kime sataşma olmuştur, kime olmamıştır 
bunu tespit etmek mümkün değildir. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Başbakan, yalanını ortada bırakamaz. 

BAŞKAN — Lütfen!.. Onu, bizim o 
şekilde kabul etmemiz çok yanlış olur, 
çünkü., ortada, açık, sizin söylediğiniz doğ
rultuda, gerçeği aydınlatacak bir beyan 
yoktur. (SHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — İsim yok ki, niye üzeri
nize alınıyorsunuz? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
O zaman, ben de kendisini, iftiracı ve ya
lancı olarak ilan ediyorum efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — İsim söylemedi ki Sa
yın Çetin; ayıp ettiniz. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
Sayın Hilmi Ziya Postacı'nm bize 

ulaşmış bir talebi vardır; aynen okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sayın Başbakan, konuşması sırasın
da "Aç tavuk kendini arpa ambarında 

görür" diyerek, Yüce Mecliste hiçbir üye
nin, özellikle Başbakanın söylemeyeceği 
bir söz ile yaralayıcı olmuştur. 

Bu sözlerin düzeltilmesine yardıma 
olmanızı saygı ile arz ediyorum. 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

BAŞKAN — Sayın Postacı, bu bir 
deyimdir, bunun düzeltilip düzeltilmeme-
si, biraz evvel söylediğim gibi bizim eli
mizde olan bir husus değildir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkanım, aslında, söylemek iste
dikleri zabıtlara aynen geçmiş ve bu Mec
liste birkaç kere şahsen ben ve bütün ar
kadaşlarımın üzüntü duyduğumuz ağır ve 
yaralayıcı sataşma türündedir. Sayın Baş
bakan ve Bakanlar ve hatta bu kürsüde 
çok defa bazı arkadaşlarımız bu müsama
haya sığınarak bu tip saldırılarda bulun
makta ve Meclis çalışmaları üzüntü veri
ci boyutlara varmaktadır. Sayın Başbakan 
kürsüdeyken bu ikazı yapmış olsaydınız, 
tahmin ediyorum sözünü geri alacaktı ve 
bir dahaki konuşmalarında da böyle dav-
ranmayacaktı. Ben bir üye olarak bu du
rumun düzeltilmesini istiyorum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan o deyimi 
kullanırken isim zikretmedi; kendini tavuk 
mu zannediyor ki o sözü üzerine alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Postacı şu dilek
çenizi okuttum. Bunun düzeltilmesi tale
binde bulunuyorsunuz. Başkanlık olarak 
biz bu* talebi tekrar etmek gereğini duy
muyoruz. Çünkü bu, söylediğim gibi, alı
şılmış, tekrar edilen, her yerde kullanılan 
bir cümledir. Kimseye sataşma, kimseyi 
küçük düşürme, kimseye hakaret etme 
kastı taşımamaktadır; herkesin her vesiley
le kullandığı bir cümledir. 

O bakımdan, görüşmelerin diğer kıs
mına geçiyoruz efendim. 
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Şahısları adına, lehinde olmak üzere, 
Sayın İlhan Aşkın; buyurun. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 1989 
malî yılı bütçesi üzerindeki son konuşma 
ve tartışmaların yapıldığı şu esnada, bir 
kere daha sizlere hitap etmenin onurunu 
yaşıyorum. Kişisel görüşlerimi ifadeye ça
lışırken, hepinize saygılar sunuyor, 1989 
yılının hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir 
yıl olmasını da temenni ediyorum. 

9 Aralık 1988 gününden bugüne ka
dar, 1989 malî yılı bütçe görüşmeleriyle 
hem Türkiyemizin, hem de dünya ülkele
rinin ve özellikle bizimle münasebeti olan 
ülkelerin de siyasî, ekonomik ve sosyal du
rumlarına göz atma imkânını elde ettik. 
Gördüğümüz odur ki, insanoğlu bir süre 
önce hayal diye baktığı birçok olayların 
gerçekleşmesi ile, yeni arayışlar, yeni öz
lemler içine girmeye başlamıştır. Elektro
nikte, enerjide ve de nükleer enerjideki ge
lişmeler ile yeni sosyo-ekonomik politika
ların oluşması ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sov
yet Rusya'daki gelişmeler Uzak Doğuda
ki ekonomik gelişmeler, Avrupa ülkeleri 
arasındaki dayanışma ve gelişmeler, ister 
istemez Türkiye'yi de çok yakından ilgi
lendirmeye başlamıştır. Türkiye, nasıl bir 
politikayla dünya milletleri arasındaki say
gın yerini alabilir, özellikle bu nokta çok 
önemlidir. Geçmişten ders alıp, hatalı po
litikaları uygulamamak, yeni ve atılımcı 
politikalarla bir yere varmak, hepimizin 
ortak arzusu olmalıdır ve özellikle Anava
tan Grubu adına konuşan Sayın Işın Çe-
lebi'nin de ifade ettiği gibi, verimlilik ve 
rasyonellik içerisinde meselelere bakmak 
gereği vardır. Bunun için de, geleneksel ta
rım ülkesi olma özelliğinden çok, sanayi
leşmeye ihtiyacımız olduğu artık iyiden 
iyiye ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Anavatan Partisi İktidarı döneminde 
sanayinin ön plana çıktığını görmek, ge

leceğe olan ümidimizi artırmaktadır. Doğ
ru hedeflere ulaşmak, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi, sanayileşmeyle mümkün ola
caktır. Bunun için de, temel altyapının, 
ulaşımın, haberleşmenin, enerjinin, yük
sek teknolojinin ve de iyi yetişmiş insan 
gücünün istihdamı ve ekonomiye katılımı 
ön plana çıkmaktadır. Hemen yaranda, 
sosyal meselelerin çözümü, sağlık, eğitim, 
istihdam, konut ve emeklilik gibi mesele
lerin de çözümü gündemdeki yerini koru
maktadır. 

Nüfusu hızla artan ve 55 milyonluk 
büyük bir ülke özelliğimizle de meselele
rin çözümünün ne denli güç olduğu he
pimizin malumudur. Kaynaklarımızın kıt
lığının, dinamik politikaların uygulanma
sını güçleştirdiği de ortadadır; ama bütün 
bunlara rağmen, Anavatan Partisi İktida
rının ve onun Hükümetinin -başta Sayın 
Özal olmak üzere- başlattığı cesur ve ka
rarlı politikalarla serbest pazar ekonomi
sinin gereği dışa açılma politikalarıyla 
Türkiye, dünyanın dikkatini üzerine çeken 
bir ülke durumuna gelmeye başlamıştır. 

Başbakan Sayın Özal'm, son Ame
rika Birleşik Devletleri ziyareti ve orada 
gördüğü sıcak ilgi, bunun en belirgin ör
neğidir. 

Texas Tecnical Üniversitesince, mü
hendis ve ekonomist olarak gösterdiği ça
lışmalar ve de Türk-Amerikan ilişkilerine 
katkısı dolayısıyla verilen fahri doktorluk 
payesi, hepimizi fevkalade onurlandırmış
tır. Bu vesileyle Yüce Meclisin ve milletin 
kürsüsünde Sayın Başbakanımız Özal'i 
kutlamayı çok onurlu bir görev sayıyorum. 

Her ne kadar, Dışişleri Bakanlığı büt
çesi görüşülürken, SHP; Muhalefet ola
rak, bizim dış politikada öteden beri ba
şarılarımız vardır, Hükümetin buna tek 
başına sahip çıkmaya hakkı yoktur." gi
bi, iddialarda bulunuyorsa da... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bırak SHP'yi, sen kendi yağcılığını yap. 

— 736 — 
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İLHAN AŞKIN (Devamla) — Görü
nen odur ki, Anavatan Partisi İktidarı ve 
Hükümetinin bunda büyük payı olduğu 
da bir gerçektir. 

Sayın Bayazıt, gelin siz de bunu ka
bul edin lütfen. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bırak SHP'yi, yağcılığa devam et sen. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biz
ce, bu şekilde söylenen sözler dahi, başa
rıda kimlerin payı olduğunu açıkça gös
termektedir. Hemen ilave etmek isterim-
ki, yakın komşularımızla, Avrupa ülkele
ri, Ortadoğu ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleriyle olan münasebetlerimizdeki 
olumlu gelişmelerle birlikte, Çin Halk 
Cumhuriyeti ve dünyanın en büyük eko
nomik güçlerinden biri olma durumunda
ki Japonya ile de münasebetlerimiz olduk
ça önemli boyutlara gelmeye başlamıştır.. 
Özellikle, Japon işadamlarının ve yatırım
cılarının ülkemize giderek artan ilgileri, 
dış politikadaki ve uygulanan ekonomik 
modeldeki başarının önemli göstergeleri
dir. Ayrıca, Filistin Devletini, ilanının ilk 
gününde tanımamız da bu konudaki 
önemli bir göstergedir. Dış politikada ta
nıtımın önemi de, Anavatan İktidarının 
uygulamaları ile iyiden iyiye ortaya çıkma
ya başlamıştır. 

Türkiye'nin, tarihî zenginlikleri ile 
kültürünü sergiler ve diğer tanıtım biçim
leri ile diğer ülkelerde teşhir edilmeye baş
lanması, hepimizin gururunu okşayan 
olaylardır. Anadolu Medeniyetleri, Kanu
nî Sultan Süleyman, Mimar Sinan Sergi
lerinin düzenlenmesi gibi, Oxford ve 
Cambridge üniversitelerindeki Atatürk 
Araştırma Kürsülerinin kuruluşu gibi. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte sana
yimiz ucuz kredilerle, ucuz dövizlerle, 
gümrük sübvansiyonları ile teşvik edilir
ken, iç ve dış kaynak darboğazına girdi
ğimizi hiçbir zaman unutmamak gerekti

ğini, bizden çok muhalefetin hatırlaması 
herhalde yerinde olacaktır. Ödemeler den
gesinin ne kadar olumsuz noktalara gelişi 
de daima hatırlarda olmalıdır. Sayın Baş
bakanımız da, az evvelki konuşmaları ile 
buradaki gerçekleri dile getirdiler. 

Döviz tüketen, döviz bulamayınca 
da, ekonomisi altüst olan politikalarla bir 
yere varılamayacağı açıkça ortaya çıkmış
tır. Bunun için hedeflerin tespitinde, dö
viz tüketen değil, döviz elde eden politi
kaların uygulanması esası, cesaretle gün
deme gelmiş ve neticede Türkiye, ihraca
tını ve turizm gelirini beşe katlamıştır. 
Ürettiği mallarla dış pazarlara açılabilmiş 
ve ihracattaki sanayi malları, toplam ih
racatın yüzde 80'ine kadar yükselmiştir. 
İhracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 
91'lere varmıştır. En önemlisi, Ödemeler 
dengesindeki çok müspet gelişmelerle, 
ekonomik trend iyiye doğru yol almıştır; 
ama kıt kaynakların mevcudiyeti, her ge
lişme çabası içinde olan ülkelerde olduğu 
gibi, kaynak-yatırım dengelerinde, öz 
kaynak-kredi dengelerinde bazı olumsuz
lukları da beraberinde getirmiştir. Denge
lerin kurulmasında zorluklar vardır; iç ve 
dış borç yükünün artışı, enflasyonun yük
selmesi gibi. Şimdi bu olumsuz ve sevim
siz olayların mevcudiyeti ile mücadelemiz 
esas olacaktır; ama unutmamak gerekir ki, 
kalkınmakta olan ülkeler, borç almaya de
vam etmektedir ve devam da edeceklerdir. 
Ancak, bu borç almaları, giderek azalan 
bir seyir içerisinde gerçekleştirmek de ide
al bir yol olacaktır. 

Nitekim, iki yıldan bu yana olduğu 
gibi, dış borç yükümüz 37-38 milyar se
viyelerinde kalma eğilimi içine girmiştir. 
Bu konuda, Hükümetimizin ciddi bir adı
mı olduğunu da burada ifade etmek is
tiyorum. 

Milletçe fedakârlığımız yanında, üre
tim artışını sağlayacak teşviklerin ve poli-
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tikaların uygulanması, özellikle ihraç edi
lecek ürünlerin üretim safhasında ve ih
racat safhasında teşvik edilmesi de mut
laka gerekli olacaktır. Zira, kalkınma ve 
gelişme için ihracat her zaman, her ülke 
için önemini öncelikle korumaktadır ve 
koruyacaktır da. 

Tasarruf ilkesi, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımızın konuşmalarında da 
işaret ettiği gibi, tüm milletçe benimsen
meli, kamu yöneticilerinden, özel sektö
re, ailelere kadar küçük büyük demeden 
bütün gereksiz harcamalardan mutlaka 
sakınmalıdır ve arz talep dengesinin ku
rulmasına da özen gösterilmelidir. 

1989 malî yılı bütçesinin, tasarruf il
kesi anlayışı ile hazırlandığını görmemiz, 
bize 1989 yılı için büyük umutlar vermek
tedir. Diğer taraftan, vergi geliri gibi sağ
lam gelir kaynaklarına dayalı bir bütçenin 
hazırlanmış olması da, umudarımızı kuv
vetlendirmektedir. 

Belki iş âleminde biraz sıkıntılar ola
caktır; ama fedakârlık da, hepimizin üze
rine düşen millî görev olacaktır. Sanıyo
rum, enflasyonu tedricen düşürmenin yo
lu da böylelikle gerçekleşecektir. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan 
1989 yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
için de önemli olayların yaşanacağı bir yıl 
olacaktır. Burada Sayın Haydar Özalp da 
bu konudaki görüşlerini dile getirdiler. Bu 
bakımdan, sayın milletvekili arkadaşları
mız üzerlerine düşecek millî görevlerin id
raki içinde olacaktır. Buradaki tüm mil
letvekili arkadaşlarımız, bir seçimden ge
çerek, sistem ne olursa olsun, sandıktan 
çıkarak gelmişlerdir. Her birimiz de Yü
ce Milletimizin iradesini burada temsil 
ediyoruz. Onun için, yanlışlıklardan da 
kaçınmak hepimizin görevidir. "Meclis 
çoğunluğu millî iradeyi temsil etmiyor" 
gibi bir yanlışın içine girmek, bu iddialar
da bulunanların kendilerine bir fayda sağ

lamadığı gibi, bir bakıma kendi kendini 
inkâr anlamına gelebileceğini de unutma
mak lazımdır. 

Birçok demokratik ülkede birinci 
parti durumunda olanlar iktidar olmakta 
ve hükümeti kurmaktadırlar. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ve onun iradesine 
kuşkuyla bakmadan saygı duymak, her
kesten önce biz milletvekillerinin boynun 
borcudur. Parlamentoya, saygıyı da, say
gısızlığı da yanlış yorumlamamak gerekir. 
"Parlamentoya saygısızlık, parlamento de
netimlerini parmak sayısıyla engelle
mektir" şeklindeki sözler dahi demokra
siye ve parlamentoya saygısızlığın en tipik 
ifadesini taşır. Bütün dünyadaki demok
ratik ülke parlamentolarında kararlar; na
sıl almıyor, kanunlar nasıl çıkıyor bunu 
herhalde bu sözleri söyleyenler de iyi bil
mektedirler. Aksi halde, kendi iradesine 
saygı duymayan bir müesseseye başkala
rından saygı beklemek beyhude olacaktır. 
Bu müesseseye Türkiye Büyük Millet 
Meclisine öncelikle burada oturan sayın 
milletvekillerinin sahip çıkması gerekir. 
Sayın Demirel de aynı ifadeyi kullan
mışlardı. 

Artık bu gibi anlamsız münakaşala
rın da son bulması temennisiyle, bir yılı 
daha geride bırakarak, 1989 malî yılı büt
çesinin milletimize ve memleketimize 
esenlikler ve mutluluklar getirmesini Yü-

,ce Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Murat 
Sökmenoğlu; buyurun efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı seçimi 
malumunuz olduğu veçhile gizli oyla ya
pılır. Oysa Sayın Başbakan, bugün millî 
irade temsilcilerinin iradesine ipotek koy
muştur. Cumhurbaşkanı kim olacak; bu-
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na Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
rar verir. Sayın Başbakan, kendi grubu
nu şimdiden bir taahhüt altına koyabili
yor, iradelerine ipotek koyabiliyor. İşte tek 
adam zihniyeti bu... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana)— 
Anayasa maddesini oku... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Dinlemesini öğren. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bu, nasip meselesidir... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

: MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Bu nasip meselesi
dir. Kimin olacağı, günü gelince belli olur 
sayın milletvekilleri; ama şimdiden bilinen 
bir gerçek vardır, o da Sayın Başbakanın 
Cumhurbaşkanı olamayacağı gerçeğidir. 
Sayın Özal olursa., ANAP dağılır. Diğer 
liderler olursa, partileri dağılmaz. Çünkü, 
biz kökü, özü olan partileriz. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Hayal görüyorsun hayal... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Siz hayal görüyor
sunuz siz... Aç tavuk rüyasında darı gö
rür. Unutmayın onu... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim... 
Dinleyelim... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Rahatsız olmayın. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmanın ni
metlerini ve medeniyeti, yurt sathında 
dengeli ve adil bir şekilde yaygınlaştırma, 
ülkeyi işsizlikten, cehaletten ve çaresizlik
ten kurtarmak hükümetin başlıca hedefi 
olması lazımken, bunu şimdiye kadar ba
şaramamıştır. Hani herkes iş bulacaktı, 
hani herkes sağlık hizmetine kavuşacak, 
doktor ve ilaç bulacaktı, hani herkesin ba

şını sokacağı bir yuvası olacaktı, hani her
kes yarın endişesinden, ihtiyarlık kaygısın
dan kurtulacaktı? Sakat, ihtiyar, dul ve ye
tim, işsiz vatandaşlarımız sokak ortasın
da bakımsız ve sahipsiz kalmayacaktı. Bü
tün bunları başaramadınız. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik 
ve sosyal dayanışma mutlaka başarılarak, 
Türkiye fertleri, kendisine, milletine ve 
devletine inanç içinde, bugün, yarın ve ge
lecek korkusundan kurtulmuş, mesut ve 
bahtiyar insanlar diyarı haline gelmelidir; 
ama siz yapamadınız, mesut insanlar di
yarı haline getiremediniz Türkiye'yi. Ak
sine, umutsuzluk denizi içerisinde boğul
mayı çoğalttınız, hayatı çekilmez hale sok
tunuz. Hastalanan vatandaşa, parası olup 
olmadığı sorulmadan sağlık hizmeti ve ilaç 
sağlamak yerine, "paran yoksa öl" poli
tikasını uyguladınız. 

Sayın milletvekilleri, işçinin, çiftçinin, 
esnaf ve sanatkâr, memur dul ve yetimin 
gözyaşını dindirmeye çalışacağınıza, bu in
sanları kendi gözyaşları içinde boğulmaya 
mahkûm ettiniz, ihtiyar, kimsesiz ve güç
süz vatandaşlarımıza sahip olacağınıza, ya
rın endişesine düşen milyonlara, devletin 
kudretli ve şefkatli elini uzatmaya, hastayı 
ilaca, evsizi yuvaya, çocuğu okula kavuştur
maya, velhasıl insanın, insanca yaşama hak
kının icaplarını sağlamaya muktedir olama
yan bugünkü iktidar, televizyonda pembe 
tablo çizmeye, Amerika Birleşik Devletlerin
den üflemeye çalıştığı prestij havasına rağ
men, yaşanan gerçek, Türkiye perişandır, 
vatandaş ıstırap içindedir. 

Sayın milletvekilleri, asgarî geçim 
şartlarından, sağlık ve eğitim imkânların
dan, hele başını sokabileceği bir yuvadan 
mahrum bir kişinin, gerçek manada hür 
olması mümkün değildir. Malumunuz ol
duğu veçhile, sosyal devlet, hür fertlerden 
meydana gelmiş bir toplumun huzur, ba
rış ve refahı için devletin görevli olduğu-
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nu ifade eden bir terimdir. Sosyal devlet, 
devletin ekonomik yapısını tarif ve ifade 
etmez. Sosyal devlet, bir hizmet devleti
dir. Sosyal devlet, insan haysiyetine yakı
şan bir sosyal seviyeye ulaşma imkânını 
herkese sağlamakla görevlidir. Sosyal dev
let, asgarî geçim şartlarını tanzim eden, 
yeni iş imkânları açan; sağlık, eğitim, ba
rınma imkânları sağlayan gelir dağılımın
dan, adaleti temin eden, fakir fukarayı ko
ruyan ve güçlendiren, sosyal güvenlik ve 
sosyal dayanışma hizmetlerini getiren bir 
devlettir; ancak bu faaliyetlerin tamamı, 
kişinin hak ve hürriyetlerine saygılı kalı
narak yapılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, hür insan
lardan meydana gelen toplumların refah 
ve huzurlarının sağlanmasında, sosyal 
adalet sağlam bir gaye, sosyal güvenlik ise, 
sağlam bir araçtır. Yine, malumlarınız ol
duğu veçhile, sosyal adalet, hak arama im
kânlarının açık olduğu hür demokratik ni
zamda, insan haysiyeti ve hürriyeti fikri 
içinde büyür ve gelişir. Böylelikle, fakir fu
kara, sefaleti yenme imkân ve yollarının 
açık bulundurulmasıyla fırsatlardan eşit 
olarak faydalanabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devlet sa
yesinde istismar ortadan kalkacak, emeğe, 
teşebbüse ve üretime katılan bütün unsar-
larâ hak ettikleri gerçek paylar verilecek
tir; ama siz devri iktidarınızda aksini yap
tınız; alt gelir gruplarına asgarî sosyal re
fah imkânları sağlayamadınız. Sosyal gü
venliğin, vatandaşın yarınından emin ol
masının şartı olduğunu unuttunuz. Yarın
dan endişeli, sosyal güvenlikten yoksun bir 
toplum yarattınız. Sosyal güvenliğin, has
talanınca perişan olmaktan, ihtiyarlayınca 
ortada kalıp sefil olmaktan, işsiz kalınca aç 
ve açıkta kalmaktan koruyan bir teminat 
olmasına rağmen, siz, fukarayı daha fuka
ra, zengini daha zengin yapmanın sanki 
planını yapmışcasına hareket ettiniz. 

Sayın milletvekilleri, pastanın bütün
lüğünü ortadan kaldırdınız; pastanın tü
münü hayali ihracatçılarla, yeni oluşan 
birtakım sınıflar arasında paylaştırdınız. 
Sosyal adalet ve sosyal güvenlikten mah
rum insanlarla, yarından endişeli insan
larla yeniden sınıflaşmaya sebep oldunuz. 
Sosyal devlet, sosyal adalet ve sosyal gü
venlikten yoksun bir idare tarzınızla ülkeyi 
idare edeceğinizi zannediyorsanız aldanı
yorsunuz. Böyle devlet olmaz sayın mil
letvekilleri. 

Sayın Başkanım, Türkiye'nin iki 
önemli meselesi vardır; birisi, hukukun üs
tünlüğünün hiçe sayılması, diğeri de cem
reye benzettiğimiz enflasyon meselesi. 

Sayın milletvekilleri, kanun kuvvetin
de kararname, modern anayasaların getir
diği bir müessesedir; ama bir istisnadır. 
Kanun kuvvetindeki kararname, kanun 
değildir; kanun kuvvetindeki kararname, 
kanuna esas hukukî bir belgedir, buyruk
tur. Eğer kanun kuvvetindeki kararname 
alanını genişletirseniz, Meclis hâkimiye
tini daraltırsınız. Bizim, Anayasamızda ve 
rijit anayasaların tümünde, bütün Kara 
Avrupası anayasalarında, mutlaka, yasa
ma organının, yasama yapma hakkı geniş 
tutulmalıdır. Ülkeyi, hep kanun kuvvetin
de kararnamelerle idare etme hevesi, mu
rakabeden kaçma olayıdır. 

Sayın milletvekilleri, denetimden 
kaçmak hükümetleri rahatlatır; denetim
den kaçmak isteyen hükümetler, dünyada 
hep bunu yapıyor; hatta zaman zaman da 
bugünkü ve bu bizim sistemimize benzer 
hükümetlere de yasal diktatörlük diyen 
hukukçular vardır; ama yine o ülkelerde 
büyük bir kamuoyu vardır; baskı grupla
rı vardır; hür basın vardır; oralarda de
netim sadece Meclislerde değil, kamuoyu 
da vardır; vatandaşın Meclislerdeki denet
leme organları fazladır; en azından rad
yo ve televizyonu tarafsızdır. Eğer bir ül-
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kede yapılan kamuoyu araştırmasında va
tandaşların yüzde 55'ten fazlası radyo ve 
televizyonun hükümet yanlısı olduğunu 
söylüyorsa; bunun bir manası var demek
tir; ama anlayanadır bu mana. 

Sayın Başkanım, bu arada Sayın Ba
kana cevap vermek istiyorum : "Bizim, 
TRT 'ye ihtiyacımız yok, çünkü köklü 
part iyiz" diyorlar; ancak, Sayın Başba
kan, 1983 Seçimlerinden sonra grupta 
yaptığı konuşmada; "Biz, televizyon sa
yesinde iktidar olduk" demişlerdir. Sayın 
Bakanla, Sayın Başbakan arasında bir çe
lişki var; Sayın Bakan düzeltsinler isterim. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki ör
neklerde radyo ve televizyonu tarafsızdır, 
en azından tarafsız basın vardır; basın öz
gürlüğü vardır; toplantı özgürlüğü vardır; 
gösteri özgürlüğü vardır; sendika özgür
lüğü vardır; üniversite özgürlüğü; düşünce 
özgürlüğü vardır; kısacası özgürlükler ül
kesinde bunlar dengelenmiştir zaten. 

Sayın milletvekilleri, formalite icabı 
burada toplanmıyoruz. Bizim burada" 
mevcudiyetimiz, "Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir" prensibinden kaynaklan
maktadır. Millî iradenin tek tecelligâhı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
milletin üstün iradesinin temsilcileri ola
rak bulunmaktayız. Kanun kuvvetinde ka-

ı rarnameyle, yasama organının elinden 
yetkileri alınmış ise, meclis sadece forma
lite meclisi haline dönüşür. Meclisi, sade
ce formalite Meclisi olarak görüp, birkaç 
kanunu burada görüşüp çıkarmanın baş
ka da bir izahı yoktur. Üstelik bu kanun
ları, Sayın Başbakan hazırlıyor veya ha
zırlatıyorsa, bunun adına tek adam reji
mi denir. 

Bütçenin görüşülmesi sırasında Ame
rika Birleşik Devletlerine 10 günlük seya
hat sırasında oradan, içeride ayakta dur
mak için siyasî prestij havası basmaya ça
lışmanın, demokratik hiçbir mazereti de 

yoktur. Hükümet, yasamayı Amerika Bir
leşik Devletlerine taşımış, bizi oradan ida
reye kalkmaktadır. Yasamayı Amerika Bir
leşik Devletlerine taşımış da ne olmuş; dış 
politikada olmaması gerekenler olmuş; bir 
atımlıktır, atılır biter düşüncesiyle, Tür
kiye'nin öz meselesi haline gelmiş Erme
ni meselesini hafife almak, Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresinden, sözde Er
meni soykırımının kabulü manasına gele
bilecek tasarının geçmesinin önemsenme
mesi karşısında, hayretlerimi, üzüntüleri
mi ve ürküntülerimi bildirmek istiyorum. 

Sevr söylentilerinin çatlak çatlak çık
tığı şu sıralarda planlı programlı Ermeni 
özlemlerinin ilk basamağı olacak böyle bir 
tasarının Türkiye tarafından kabulü 
mümkün değildir. 

Dış politikada çokseslilik, ülkeyi çık
maza sürükler; dış politikanın sahibi Yü
ce Meclistir; Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir; Amerika Birleşik Devletleri Kong
resi değildir. 

Sayın Başkanım, burada Türk kültür 
mirası Bizans'a bağlayan, bin yıldır yaşa
yan Türklerin tarih öncesinden beri bir
birlerini izlemiş bütün medeniyetlerin kül
türünün mirasçısı sayılması, Türk müzi
ğinin özünün Bizans'tan kaynaklandığı
nı, "efeliğin" Yunanca "Efebos" tan gel
diğini yazan bir kitaptan da bahsetmek is
tiyorum : İslam dinini her halükârda teo
loji ve filoloji açılarından bakıldığında, 
Musevilik ve Hıristiyanlıkla birlikte Yu
nan felsefesini paylaştırmaktadır" diyen 
bir kitaptan bahsetmek istiyorum. 

Türk-İslam sentezine... 

H. F E C R İ ALPASLAN (Ağrı) — 
Kim yazmış o kitabı? 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E N -
O Ğ L U (Devamla) — Geleceğim, gelece
ğim beyefendi. 
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H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Hayır hayır, sizin notlarınızda kim 
yazmış? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
MUSTAFA MURAT SÖKMEN^-

OĞLU (Devamla) — "Türk-İslam kültü
rünü, Batı Akdeniz medeniyetinin bir par
çası olarak almak doğaldır'' diyen bir ki
taptan bahsederek, Türkiye Cumhuriyeti 
adına sizlerin dikkatini çekmek istiyorum. 
Kitabın adı... 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — İyi çalış
mamışsın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sen de çalış gel, on
dan sonra... Oturduğun yerden konuşma. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Siz 
devam edin efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN— 
OĞLU (Devamla) — Kitabın adı "La 
Turquie en Europe" Türkiye Avrupa'da, 
yazarı Sayın Turgut Özal deniyor. Fran
sızca olan bu yayın Türkçeye çevrilmiyor, 
herhalde toplatılmasından korkuluyor. 
Ancak, Sayın Başbakanın bu kitaba imza 
atarken okumadığı bir gerçektir. Yoksa, 
Türk-İslam sentezini savunan bir iktida
rın başının bu kitabı yazmasına imkân 
yoktur. Eğer Hükümet... 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Kim söy
lemiş .onu?.. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Kitap var, kitaptan 
bahsediyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sayın Özal'ın da 
imzası var, al oku, ondan sonra konuş ar
kadaşım. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Yazan okusun. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) Lüt
fen dinleyelim efendim... Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Evet beyefendi, "La 
Turquie en Europe" (ANAP sıralanndan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Şaşırtmayın Murat Beyi. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Eğetf Hükümet 
Türk tarihine böyle bakıyorsa, Türkiye'
nin ve Türk milletinin vay haline. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ikinci meselenin üzerinde de kısaca dur
mak istiyorum. Türkiye'nin önünde du
ran en önemli meselelerden bir tanesi de 
enflasyondur. Enflasyon kontrol altına 
alınmadıkça, ekonomik ve sosyal hayatı 
tanzim etmek dolayısıyla kalkınmayı sağ
lamak imkânsızdır... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Yazan okusun. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Kardeşim bak... 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletve
killeri... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Yerinden laf ataca
ğına gel konuş... 

Sayın Başkan, müdahale etmiyorsu
nuz ki. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin efendim. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Nereden 
kardeşin oluyor? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yin efendim. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sizin yüzde 
30'larda devraldığınız enflasyonu, yüzde 
10'lara indireceğinizi, sonra makul se
viyede... 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Onları 
söyledin, yeter. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Aynı şeyi tekrarlı-
yoruz, çünkü anlamıyorsunuz, dönüp dö
nüp aynı şeyi okumak mecburiyetinde ka
lıyoruz. Dur bakalım... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Murat Bey, bir dahaki sefere daktilo ile 
yazdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sonra makul sevi
yede tutacağınızı söyleyip, yüzde lOO'lere 
çıkarmayı başarmanızı burada tebrik et
mek istiyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, bir 
saniye... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin sözü
nü kesmeyelim efendim, lütfen dinleyelim 
efendim... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Arkadaşlar, lütfen, Murat Beyi şa
şırtmayın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Şimdi görürsün 
sen... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Yüzde lOO'lere çı
karmadaki başarınızı buradan tebrik et
mek istiyorum ve soruyorum : Bunu na
sıl başardınız? Nasıl yüzde 30'lardan yüz
de lOO'lere çıkardınız. Bunun bir açıkla

ması olması gerekir. Bari bunu açıklayın. 
Nasıl olsa düşürme konusunda bir maha
retiniz yok. Bakınız... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Kendi genel başkanına sor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Bakınız elimdeki şu 
torbaya, içini... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Erbakan 
gibi, torbayla gelmişsin. (Gülüşmeler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — İçi, yeni bastığınız 
renkli madenî para ile dolu bu torba. Bu, 
paranın deformasyonunu gösteriyor, 
transformasyonunu değil. (ANAP sırala
rından gürültüler) Bir torba para ile file 
dolmuyor, tencere kaynamıyor, ocak tüt
müyor. İşte sizin güvenceniz paranız. 
Türk parasını sarı para haline dönüş
türdünüz... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Onu bari irticalen söyle, okumadan söyle. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Bir dahaki sefere lütfen daktilo ile yazdır 
şu notlarını. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — Söylüyorum ya, sen 
ona bak Sayın Karaevli. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
lütfen dinleyelim efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN
OĞLU (Devamla) — "Enflasyonu aşağı 
çekeceğim" »deyip, bu kadar yukarı tır-
mandırmantzdaki maharet nereden gel
mektedir? Gelin, milleti bir lokma ve bir 
hırkaya mahkûm eden maharetinizi bura
dan açıklayın. Herhalde Amerika Birleşik 
Devletlerindeki dostlar bu mahareti keş
fetmiş olacaklar ki, Sayın Başbakana ikti
sat doktorluğu payesini vermişler. Bu, her
kese nasip olmaz. 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Ona sen 
sahip olamazsın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sessiz çoğunluğa 
rağmen, milletin "Belki birgün iyiye 
ulaşırız" hayaline rağmen, siz hayatı bu 
kadar çekilmez hale getirip, enflasyonu 
yüzde 100'lere ulaştırmanız için zaten fah
ri doktor olmak gerekirdi veya fahri pro
fesör olmak gerekirdi. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Çok kıs
kanç adamsın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Her şeyin bir pro
fesörü, şampiyonu var; siz de zam şampi
yonusunuz, parayı pul yapmanın şampi
yonusunuz, lirayı kuruşa indirgemenin 
profesörü oldunuz. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Yapma birader. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, fakir fukarayı ezen, ekonomik hayatı ve 
devlet hayatını felce uğratan, enflasyonda 
sonuç alıcı amansız bir mücadeleye giriş
mek şarttır. Bu mücadele ekonomik hayatı 
felce uğratmayacak, büyümeyi durdurma
yacak, milletin bütçesini ve diğer giderle
rini sağlam kaynaklardan finanse edecek, 
doğru iktisadî ve malî politikalar! içine 
alan istikrar programlarını ciddiyet ve sa
mimiyetle uygulamak suretiyle yapılır. 

Ekonomimizin içinde bulunduğu du
rumdan, çıkış bütçe uygulamasının itina 
ile ele alınmasıyla gerçekleşir. Bütçeler ile 
bir yandan yatırımlara işlerlik ve hız ka
zandırırken, diğer yandan da hayat paha-
lılığındaki artışların, kamu personeli üze
rindeki ağır tahribatını imkânlar ölçüsün
de giderecek tedbirler alınmalıdır. Bütçe 
kaynaklarının etkili, tutumlu ve verimli bir 
şekilde kullanılması titizlikle izlenmelidir. 

Enflasyonla mücadelede, özellikle 
arz-talep dengesinin bozulması önlenme
li; fiyat artışlarını durdurucu, yokluk ve ' 
kuyrukların meydana gelmesini önleyici, 
üretimi artırıcı tedbirler alınmalıdır. Bu 
arada tasarruflar teşvik edilerek, kamu ge
lirlerinin artırılmasına çalışılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu bir borç, taksit ve faiz ödeme bütçesi
dir. Eski borçları ödemek üzere, daha pa
halı yeni borçlar almak Türkiye'yi çıkma
za sürükleyecektir. 

Sayın Başbakanın bir transformasyon 
olarak göstermek istediği yurt içi tasarruf
larının artışı; israf, yolsuzluk ve partizan
lıkla şişirilmiş, yatırım oranlarının gönüllü 
yahut iradî tasarruflardan ziyade, enflas
yon ve gayri adil vergi ve benzeri kaynak
larla finanse edilmesinden başka bir şey 
değildir. 

1989 yılı bütçesi, bozulan sosyal den
genin ve sosyal adaletin düzeltilmesi ko
nusunda başarısız kalmaya mahkûmdur. 
1989 bütçesi, ekonomiye çekidüzen ver
mek, enflasyonu belirgin ölçüde azaltmak, 
sosyal dengeyi düzeltmekten çok uzaktır. 
Halen karşı karşıya bulunduğumuz ciddî 
ekonomik ve sosyal sorunların çözümlen
mesi için, 1989 bütçesinin içerdiklerinden 
çok daha bilinçli ve köklü önlemler alın
ması gereğini göremeyen Hükümetin büt
çesini tasvip de etmek mümkün değildir. 

Bütün bu sebeplerle, oyunun rengi
nin kırmızı olduğunu ifade ederek, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 

Teşekkür ederim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Torbanı unutma Sayın Sökmenoğlu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Soru 
soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim; soru yok. 

Son konuşmalar yapıldı, soru yok 
efendim. 

Şimdi, 4 ayn kanun tasarısının; yan i : 

1. 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı, 

2. 1987 Malî yılı Genel Bütçe Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı, 

3. Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları, 

4. Katma Bütçeli İdareler 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının 
tümünün açık oylamalarını yapacağız. 

Açık oylamaların bir arada ve ad 
okunmak suretiyle yapılmasını, adı oku
nan sayın milletvekillerinin kürsü önüne 
konulacak 4 ayrı oy kutusuna oylarını at
ması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğı
da adını, soyadını, seçim çevresini ve oyu
nun rengini yazıp imzalamak suretiyle oy
larını kullanabilirler. 

Oylamaya Adana'dan başlıyoruz; an
cak, rahatsızlığı nedeniyle Sayın Muslih 
Görentaş oyunu kullanabilir. 

Buyurun, okuyun : 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 
sayın milletvekili var mı efendim?.. Yok. 

Oy kullanma işlemi bitmiştir; kupa
ları toplayalım, sayımı yapalım. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ta
sarıların açık oylama sonuçlarını okuyo
rum : 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı için kullanılan oylar şu şekildedir : 
Kullanılan oy sayısı 426; kabul 286 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar), ret 139, geçersiz oy 1. 

1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı için kullanılan oy sayısı 425; ka
bul 286, ret 138, 1 geçersiz oy. 

Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı için kullanılan 
oy 424; kabul 286, ret 137, geçersiz oy 1. 

1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdare
ler Kesinhesap Kanunu Tasarısı için kul
lanılan oy 424; kabul 285, ret 138, geçer
siz oy 1. 

Sayjn milletvekilleri, Yüce Heyetiniz
ce kabul edilen bütçe ve kesinhesap ka
nunlarının, milletimiz için yararlı olma
sını dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütçenin kabulü nedeniyle teşekkür 
konuşmasını yapmak üzere, Başbakan Sa
yın Turgut Özal; buyurun efendim. 
(ANAP «ıralarından, "Bravo" sesleri, 
ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZ AL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; 1989 Yılı Bütçe Tasarısının ilk 
önce Plan ve Bütçe Komisyonunda uzun 
süre görüşülüp, ayın 9 'undan itibaren de 
Yüce Mecliste, burada detayıyla görüşü
lüp kabul edilmesi münasebetiyle birkaç 
kelime söylemek istedim. 

Bir kere, bütçenin hazırlanmasında 
emeği geçen Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili ba
kanlıkların bütün personeline, bürokrasi
de çalışan arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. 
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Hemen arkasından, bu bütçe tasarı
sında Komisyonda fevkalade büyük me
sai sarf eden, başta Komisyon Başkanı ve 
divanı olmak üzere bütün Komisyon üye
lerine -muhalefete mensup olsun, iktida
ra mensup olsun- ve orada çalışan diğer 
arkadaşlarımıza, fikirlerini gelip orada 
söyleyen diğer milletvekili arkadaşlarımı-
za, canı gönülden teşekkür ediyorum. 

Yine burada, başta sayın anamuha-
lefet partisi lideri, muhalefet partisi lideri 
ve grup sözcüleri olmak üzere, bütün ar
kadaşlarıma, bu bütçeye olan katkıların
dan dolayı teşekkür ediyorum. 

Bütçemizin, ümit ediyorum ki, tatbi
katında, burada serd edilen fikirlerin de, 

tabiatıyla bizim programımız, bizim gö
rüşlerimiz istikametinde nazarı itibara alı
nacağını ve yapılan tavsiyelere de dikkat 
edeceğimizi huzurunuzda bir kere daha 
tekrar ederken; bu bütçenin memleketimi
ze, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Ce
nabı Hak'tan diliyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
denetim konularını sırasıyla görüşmek 
için, alınan karar gereğince, 10 Ocak 1989 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.23 

• 
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1989 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısına 
Verilen- Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
426 
286 
139 

1 
22 
2 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
•Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Mehmet Ççvik 

(Kabul Edenler) 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
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Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik larımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizâmettin Özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet'Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
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Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H.Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkuıt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M.İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan M araş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
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KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparöğ] 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Müni r F. Yazıcı, 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

ADANA 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
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NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 

(Reddedenler) 

Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
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Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Göi'entaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
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Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin, 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Hüdai O rai 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

Hikmet Çetin 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza SepHoğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı O nal 
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Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Hıran Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
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Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

ADANA 
Mehmet Can 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ÇORUM 1 
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SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİYAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

(Geçersiz oy) 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

(Oya Katılmayanlar) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Ba; 
ERZURUM 
İsmail Köse 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Aytekin Kotil 
Hüsnü Okçuoğlu 
Mustafa Sangül 
İZMİR 
Türkân Akyol 

(Aç* Üyelikler) 
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Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
levfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
KONYA 
AdU Küçük 
MANİSA 
Hasan Zengin 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
SİİRT 
Zeki Çeliker 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

DİYARBAKIR 1 
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1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına 
Verilen Oyların Sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
425 
286 
138 

1 
23 

2 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Ozarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bazkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 

(Kabul Edenler) 
Rıtat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 

Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
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Ahmet r^dip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinpğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 

Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet. Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albay rak 
Yaşar Albay rak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Ozal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
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Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M.İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
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Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlı 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
ADANA 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 

B : 51 23 . 12 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Idris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şak ir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 

(Reddedenler) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
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1988 O : 2 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli. 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
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Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğullan 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin, 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

Hikmet Çetin 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Düduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökme noğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
ibrahim Gür dal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
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Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Âltun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı , 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 

Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

(Geçersiz oy) 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

ADANA 
Mehmet Can 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ÇORUM 

(Oya Katılmayanlar) 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
ERZURUM -
İsmail Köse 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Aytekin Kotil 
Hüsnü Okçuoğlu 
Mustafa Sarıgül 
Ali Topuz 
İZMİR 
Türkân Akyol 

(Açık Üyelikler) 

KOCAELİ 
Erol Köse 
KONYA 
Adil Küçük 
MANİSA 
Hasan Zengin 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
SİİRT 
Zeki Çeliker 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

DİYARBAKIR 

756 
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Katma Bütçeli İdareler 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
424 
286 
137 

1 
24 

2 

ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan' 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 

(Kabul Edenler) 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki \fcvuztürk 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Gengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
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Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçir 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Öriiç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrui Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeyttnoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Üikü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Femıh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
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Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M.İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
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KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroglu 
Yusuf BQzkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA1 

Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioglu 
Abdülvahap Dizdaroglu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloglu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoglu 

ADANA 
Cüneyt Canver 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 

B: 51 23 . 12 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioglu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoglu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoglu 
Ersin Taranoglu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altug 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan i 

Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

(Reddedenler) 

Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendag 

7*0 
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Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoglu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahattin Mumcuoglu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoglu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
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Kâzım Ulu soy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
\fcşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

Hikmet Çetin 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Duru t ürk 
ibrahim Gür dal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
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Yusuf Kenan Sönmez 
İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çuİhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

ADANA 
Mehmet Can 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
M. Abdurrezak Ceylan 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

(Geçersiz oy) 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
(Oya Katılmayanlar) 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
ERZURUM 
İsmail Köse 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Aytekin Kotil 
Hüsnü Okçuoğlu 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Türkân Akyol 

Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
ZONGULDAK 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
KONYA 
Adil Küçük 
MANİSA 
Hasan Zengin 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
SİİRT 
Zeki Çeliker 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

ÇORUM 

(Açtk Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
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1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 
Rifat Diker 

Ahmet Akgün Albayrak Hüseyin Barlas Doğu 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 

Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 

Abdurrahman Karaman Hasan Çakır 
AFYON 
Metin Bahbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 

450 
424 
285 

: 138 
— 

'1 
24 

2 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 

Abdullah Cengiz Dağyar Fethi Çelikbaş 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu Necat Tunçsiper 
Mehmet Çevik Ahmet Edip Uğur 
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Sait Ekinci 
İbrahim Özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
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Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay, 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 

Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Dogancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Femıh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
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Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü SÖylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel . 
KAYSERİ 
M.İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdu'lhalim Araş 
Bülent Atasayan 
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KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet,Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

ADANA 
Cüneyt Ganver 
M.Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 

(Reddedenler) 

Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
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Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 



T.B.M.M. B : 51 23 . 12 . 1988 O : 2 

Kâzım Ulüsoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beser Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Rtza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
ibrahim Demir 
Hasan Namal • 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhamı Binici 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin, 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

Hikmet Çetin 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman De m i re 1 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Duru t ürk 
ibrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
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Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakâl 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

ADANA 
Mehmet Can 
ANKARA 
Ercan Vuralhan (B.) 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ÇORUM 

SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
M, Abdurrezak Ceylan 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

(Geçersiz oy) 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
(Oya Katûmayanlar) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 

ERZURUM 
İsmail Köse 

İSTANBUL 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.A.) 
Aytekin Kötü 
Hüsnü Okçuoğlu 
Mustafa Sarıgül 
Ali Topuz 

İZMİR 
Türkân Akyol 

(Açık Üyelikler) 

Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

ZONGULDAK 
Tevfık Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

KOCAELİ 
Erol Köse 
KONYA 
Adil Küçük 
MANİSA 
Hasan Zengin 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
SİİRT 
Zeki Çeliker 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

DİYARBAKIR 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 İNCİ BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1988 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı: 111) (Dağıt
ma tarihi: 5.12.1988) 

X 2. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bil'diriminin Sunuî'duğu-
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1987 Malî Yrlı Kesıinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
s ı : 134) (Dağılma 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 Kartma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay "Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Kaitma Bütçeli İdareler 
Kösinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) 
(S. Sayısı: 136) (Dağıtma tarihi: 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke

nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş» 
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

4. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so-



nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

5. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alman önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, tSDEMÎR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya,; 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

8. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 ankadaşının, tütün tekelinin ık al -
dırıilmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiırıindeki gelişmelerim ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 «indi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

9. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sıiıgara (ithali

nim Türk tütüncülüğünü ve sıigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarım tes
pit etmek amacıyla Anayasamın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

11. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

12. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınna bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-



lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

14. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

15. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

,16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

17. — Zonguldak Milletvekili Tevfit 
Brtüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

18. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya

rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

19. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, .iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

20. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin-v 
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve ,14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile Al
gi]'' iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin••; sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

23. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söıkmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya-



sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

25. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

29. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et

mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

30. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ili skin önergesi (10/51) 

31. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alt iner ve 15 arkadaşınım, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorumların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca (bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (İÜ/52) 

32. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için aİınmıası gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 



uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

35. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

36. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 

için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 »ayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29,1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan seker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapüacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanından sözlü soru öneme
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is* 
temlerin değerlendiriıknesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
ttincü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişki]? 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so« 
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-ı 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
L /̂38̂  

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya il i skin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeteri 
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 



Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi' (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
iün'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31',-— Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullariı'nın, Sıkıyönetim Kanunu-* 
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıMığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rızâ Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yayı 

lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın^ 
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş* 
ler i Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

3% — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun plan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman* 
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 



ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

434 — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira? 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakanaan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50i — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ

retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve licarei 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
min, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 



kaç belediyemin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62.., — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66i — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70s — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83). 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilememin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına, ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
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Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bıafcanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
rnaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lebine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifine An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde' gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işler1! Bakanından sözlü soru önergesıi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorti 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtana ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesıi 
(6/91) 

85. — îzmir Miltetvekili K* Kemal 
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86j — Manisa Milletvekili Hasan Zen-. 
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş-
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leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocuıklan Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatii adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
'iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan t>ir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili îrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amacılar için kul-
lanıldığV iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edi
len vatandaşların sayısına İlişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sö.îlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 



104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San» 
dal Gruibu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin tu alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
tline ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü toru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 
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118. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(1) 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö^lü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda İT.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana Milletvekilli Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekilli t. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin içişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkanı ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'ûin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
timi Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve AJİağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
t 

Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak • savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Millet vekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların, cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
dilinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana iğden olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı ısilgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Mıilletvekili M. Cev
det Sdlyi'ınıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına <ve «orunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve iSipor Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
TürkçakaFın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Milletvekili Rıza IIı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 

elektrik sorununa ilişiklin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge'-
i (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığınla ilişkin İçlişleri Bakanından 
sözlü soru önergösii (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Durultürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faüz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve verg!i 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormionlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

146. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ututürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 
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147. — içel Milletvekili M. îstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

148. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin 'belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibim
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önerigesi (6/262) (1) 

149. — Haitay Milletlvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KÖBÎRLÎK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
i(l) 

150. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenler/in intibaklarının 
yenliden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

151. — Adana Milletvekili M. Halilt 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

152. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın', Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

153. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve camlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri, Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

154. — Kars Milletvekilli Mahmut 
Ahnak'ın olağanüstü hal uygulaması ne

deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

155. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

156. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalannca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
0) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara-
zisiriddci suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

158. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

159. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

160. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
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1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolum bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışma'larına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

165. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İl] Yüreğir ilçesi Kâzım 
Kara bek ir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

166. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılırna-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

167. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

168. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

169. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka

rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

170. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

1 7 1 . — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

172. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

173. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi ,(6/163) 

174. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

175. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

176. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 



177. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

178. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

179. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

180. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

181. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

182. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
NeidinVin, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

183. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nejdim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 

17 — 

tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

185. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

186..— Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

187. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

191. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 
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192. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

193. — Samsun Milletvekili Alil Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

194. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

195. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

196. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

199. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakaa-
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

200. — Ankara Milletvekili Ömer Cift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

201. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

202. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

203. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

204. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(fi/193) 

205. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
tKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

206. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden -saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 
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207. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

208. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

209. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

210. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

211. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli tli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

212. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

214. — Afyon Mületvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

215. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öneıgesi (6/207) 

216. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

217. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İ'li Yalvaç İlçesine 
bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorumuna ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

218. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlük'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

219. — İsparta Milletvekili Ertekin Du
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ûlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

220. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutünk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nımdan ısözlü soru önergesi (6/212) 

221. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dunutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 
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222. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duıruıtürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerime ve harcama
larına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

223. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdıal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün 'başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

224. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yollan Genel Mü
dürlük 'binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/216) 

225. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine ıbağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uiuağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

226. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen tmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

227. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö
rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

228. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220>) 

229. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

230. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

231. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

232. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

233. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

234. ~ İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın. istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

235. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

236. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in-



şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

237. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna iliş'un Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

239. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

240. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

241. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

242 — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önengesi (6/244) 

243. — Erzurum Milletveküı İsmail 
KÖse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

244. — Erzurum Milletvekili İsmail 
KÖse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

245. — Bursa Milletvekili Beytulİah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

246. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önengesi (6/266) 

247. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ye İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

249. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

250. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atiflla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
©akanından sözlü soru önengesi (6/270) 

251. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

252. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu Il'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/272) 

253. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkim Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

254. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerîbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başibakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

255. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

256. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmalrnoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde Sosyali Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenllik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

257. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi 
Aitıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesıinde vefat elden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından 'tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyaıl Güvenlik Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/277) 

25!8. — Ha/tay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenöğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 

politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

259. — Samsun Mililetivekili irfan De-
miralp'in, sıeçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak fayd allandırılma-
sma d'aiir Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başibakandan ısıözlü soru 'önergesi 
'(6/279) 

260. — Bursa MMötlvekili BeytuUah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde ıtnol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkim içişleri Baka
nından siözfüü soru önergesi (6/280) 

7, 
KANUN TASARI VE 

TEKLİtFUERÎYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

IIŞUERı 

1. — 320Ü sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununda Değiş'ikllilk Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/507) (S. Sayısı: 
153) (Dağıtana tarihi : 21,12.1988) 

2. — 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanu
nunun 12 nci Maddesinin Değişitirilmesi-
ne Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve İçişleri 
ikoımlisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı: 
154) (Dağıtma tar t ı l : 21.12,1988) 

3. — Bazı Kanunların Madde Numara
larının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa ve 
lAdaılelt komisyonları raporları (1/381) (S. 
Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

4. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) 
•(Dağıtma tarihi: 7.U1.1988) 
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5. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarisı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma tarihi: 
8.111.1988) 

6. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
'Maddelerinin Değiş'tirilmesin© Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma 
tarihi: 9.11.1988) 

7. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksioy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nei Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tari-
Ihii: 9.1(1.1988) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve içiışileri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi: 9JL1.1988) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaeitltin 
Kutlt'un, 3392 Saiyıh Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İlki 
Klöy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağılma tarM : 
9.11.1988) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Top'tao'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

11. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayası: 127) (Dağıtma tarihi: 23.11.1988) 

X 12. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988)1 

13. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
'Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönern Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıltma tarihi: 
23.111.1988) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetimi Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1988) 

15. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Talsarısı ve M'üllî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı : 
135) (Dağıltma tarihi: 5.12.1988) 

X 16. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
'Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

17. —1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Iışdıer 



Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

18. — RadVo ve Televizyon Verici İs-
ıtaisyönıkrmın Posta, Telgraf ve Telefon İş-
Ieteösi Genel Müldüdüğü Tarafından Ku
rulması ve îşildtilrnesii ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayaisa ve Bayındırlıik, tımar, 
Ulaştırma ve Turizm (komisyonları ra
porları (1/443) (S. Sayısı: 145) (Dağııttna 
tarihi: 7.12.1988) 

X 19. — Uydular Aracılığı, ile Denk 
Halhferllöşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve Işieitmie Anlaşmaisıeın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Düşüşleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağtaa ta
rihi : 6.12.1988) 

20. — istanbul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı terasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal tşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayıst : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

21. — Ölçüler ve Ayar Kanunu Tasa
rısı ve Adalet, Sanayii ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma 
tarihi : 21.12.1988) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi: 21.12.1988) 

X 23. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma. tari
hi : 21.12.1983) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
isviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

27. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

28. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 
Tarih ve 3450 Sayılı Kanun ve Anaya
sanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 



Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
tşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

30. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı : 156 (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

» • • • « 

(51 inci Birleşim) 




