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I GEÇEN 1 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açıldı. 
Birinci Oturum 

'Katar Devleti Danışma 'Meclisi 'Başkanı Abdel 
A/ i / 'Bin K'haled Al-G'hancm'nın Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisi 'Başkanını, refakatinde Türkiye 'Büyük 
Millet Meclisinden bir heyetle birlikte Katar'ı ziyaret 
etmek üzere davetine ica'bet edilmesine ilişkin Baş
kanlık I e/k ersi ka'bül edildi. 

1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/718) 
(S. Sayısı : 36'1) ve 

Kalma 'Bütçeli İdareler ve 1986 Ma'lî Yı'h Bütçe 
Kanunu Tasarısı (1/719) (S. Sayısı : 360) ile 

1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşla
rın Kesin'hesaplarnıa Ait Genel Uygunlu'k Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1984 Malî Yılı Kesin'hesap Kanunu Tasarı
sı (3/870, 1/708) (S. 'Sayısı : 381) ve 

1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin-
lıesaplarına Ait Genel Uygunluk 'Bildiriminin Sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 'ile 1984 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin'hesap Ka
nunu Tasarısının (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 3'8'2); 

Tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 
Saat 14.00'te toplanılmak üzere 'birleşime saa't 

13.05'te ara verildi. 

Başkan 
Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Kırklareli 

Mehmet Üner Cemal Özbilen 

-»• *»>-e 

TAN AK ÖZETİ 

İkinci ve Üçüncü Oturum 
1986 Malî Yı'h Bütçe Kanunu Tasarısı (1/718) 

(S. Sayısı : 361) ve 

Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Bü'tçe Ka
nunu Tasarısı (1/719) (S. Sayısı : 360) ile 

1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların 
Kesi'rihesapiarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 'ile 
1984 Malî Yılı Kesin'hesap Kanunu Tasarısı (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) ve 

1984 Malî Yılı Kalıma Bütçeli İdarelerin Kesin-
hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1984 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin'hesap Kanu
nu Tasarısının (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382); 

Tümü 'üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

10 Aralık 1985 Salı günü saat 10.00'da 'toplan

mak üzere 'birleşime saa't 20.36'da son verildi. 

Başkan 

Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip ü y e 
Kayseri Kırklareli 

Mehmet Üner Cemal Özbilen 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN :• Ba^kanvekUi Arif. Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Sttleyman Yağcıoğlu (Samsun), Durmuş Fikri Sağlar (İçeJ) 

BAŞKAN — -Türkiye 'BÜyuk Milet Meclisinin 40 
inci Birleşimim" açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

n . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1 — Tunus Parlamentosundan bir grup milletve

kilinin ülkemize davet edilmesine dair Başkanlık tez
keresi (5/71) 

BAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet"Meclisi Baş-. 
kanlığının 4 tane tezkeresi vardır, bunları ayrı ayrı 
dku'tup 'bilgilerinize 1 tanesini de onayınıza sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Miiet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

6 Aralık 1985 Cuma günü toplanmış ve : 
Tunus Parlamentosundan bir 'grup milletvekilinin 

ülkemize davet edilmesinin, Yasama Meclislerinin 
Dış Münaselbetlerinin Düzenlenmesi İle İlgili Yönet
meliğin 16 ncı maddesi hükmü uyarınca kabulüne, 
karar vermiştir. t 

Yüce Meclisin 'bilgisine sunulur. 
Necmettin Karadumıan 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
•BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Çekoslovakya Meclis Başkanı riyasetinde 

bir Çekoslovak Parlamento heyetinin ülkemize davet 
edilmesine dair Başkanlık tezkeresi (5/72) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye İBüyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

6 Aralık 1985 Cuma günü toplanmış ve : 
Çekoslovakya Meclis Başkanı riyasetinde bir Çe

koslovak Parlamento Heyetinin ülkemize davet edil
mesinin, Yasama Meclislerinin Dış Münaselbetlerinin 
Düzenlenmesli İle İlgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 
hükmü uyarınca kabulüne, karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettin Karaduıman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Fas Temsilciler Meclisi Başkanı riyasetinde 
bir Fas Parlamento Heyetinin ülkemize davet edil
mesine. dair Başkanlık tezkeresi (5/73) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

6 Aralık 1985 Cuma günü toplanmış ve : 

'Pas Temsilciler Meclisi 'Başkanı riyasetinde bir 
Fas Parlamento Heyetinin ülkemize davet edilmesi
nin, Yasama Meclislerinin Dış Münaselbetlerinin Dü
zenlenmesi itle İlgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 
'hükmü uyarınca kabulüne, karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'a 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/925) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Tunceli Milletvekilli Ali Rıdvan Yıldırım'ın, has
talığı nedeniyle 14.11.1985 tarihinden itibaren 15 
gün izinli sayılması, 'Başkanlık Divanının '6.12.1985 
tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

•BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul eden-

— 3 — 



T. B. M. M. B : 4 0 

IH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli lda- J 
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge- 1 
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (1) 

'BAŞKAN — 1986 Mail! Yılı Genel ve Katma 
Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1984 'Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanun Tasarılarının tümü üzerindeki görüşme
lere 'kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve 'hükümet yerini almıştır. I 

Dünkü birleşimde, Sosyaldemö'kra't Hallkçı Parti 
ve Anavatan Partisi Grupları adına yapılan konuş
malar tamamlamıştı, şimdi söz sırası, Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grulbu adına Sayın Ali Bozer'indir. I 

Buyurun Sayın Bozer. (M'DP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Bozer, zamanınız 1 saat 15 dakikadır. 
MDP GRUBU ADİNA AILt BOZER (Anka

ra) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mıület Mecli- I 
sıimin değeri üyeleri; 1986 Mallî Yıllı Konsolide Büt
çe Kamunu tasarısı haıkikınıdla Milliyetçi Demokrasi I 
Partislkılin görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. ! 

Yüce Meclisimizin değerli üyelerine partim ye 
şahsım adıma içten saygılar sonar, 1986 Yılı Kon
solide Bütçe Kanunu tasıartsımım ülkemize ve aziz 
vatamdaşlaırımıza hayırlı olmasını dlilenim. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli miıMvekiıllari, 1986 Yılı Konsolide Büt
çe Kamunu tasarısı 7 trilyon 254 milyar olaraik baığ-
lanmış ve Plan' ve Bütçe Komisyonundan geçerek 
yüce Meclise ısumüknuştur. 1986 yılı konsolide 'büt
çe tasarısında 6 trilyon 750 miılyıar lira gelir öngö
rülmüştür. Bu suıretüe, bütçede 504 (miyar lira dü
zeyimde 'açık meydana gelmiş ve 'bu açığın istikraz 
ile kapatılacağı varsayımımdan hareket edilmiştik. 
1985 yılı 'bütçesinıim 5,5 trilyon düzeylinde bağlanmış 
olduğumu dikkate alıırısak, 1986 yılı (Konsolide Bütçe 
Kamunu tasarısı, 1985 yılı 'bütçesine göre yüzde 35 
dolaylarımda bir artış göstermiştir. Bu artış yüzdesi, 
1984 yıllı bütçesinıim kanunî 'başlangıç ödeneğine gö-

(1) 361, 381, 360, 382 S. Sayılı basma yazılar 
9 Aralık 1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

re, 1985 yılı bütçesinin artış yüzdesiyie hemen he
men ayını düzeydedir. 

'Değerli milletvekilleri, bu rakamlarım gerçekliği 
hususuma dikkatlerimizi çekmek listiyorum. 1985 ve 
1986 yılları bütçeleüi gerekçelerinden almış olduğu
muz bu rakamlar tamamen yanıltıcıdır ve 1986 yıllı 
Konsolide Bütçe (Kanunu tasarısının büyüklüğü açı
şımdan, gerçeği fcesıimllikie yansıtmamaktadır. 1985 yı
lı bütçesiyle 1986 yılı konsolide 'bütçe tasarısını kar-
şıllaştırabi'lmek için her liıkıi 'bütçeyli de aynı esasa icra 
etmek gerekir. 1986 yılı bütçesi 'başka bir teknikle 
düzenlenmiş ve 1985 yılı 'bütçesimden daha farklı ül
kelere dayandırılmış'tır. 

Bilindiği gibi, 1986 yılı konsolide 'bütçe tasarısın
da liç ve dış borç anapara taksit ödemeleriyle, iç ve 
dış iborçlanma tutarları yer 'almamıştır; 'başka bir de
yimle, bu kalemler bütçe dıişı 'bırakılmıştır. Geçen 
yıll ile bu yılım 'bütçesini aynı esasliaıra irca ederek 
karşılaştırdığımız talkdirde, 1986 yılı konsolliıde 'büt
çe .tasarısında yüzde 30 .değil, yüzde 70 düzeylinde 
'biır artışım bullunduiğu kolayca müşahade ediliır. Bir 
'bütçenıinı 'bu düzeyde 'büyümesi, kısıtlı gelir kaynak
lan muvacehesinde asla tasvip göremez; böylesine 
'biır 'büyüme enflasyonist 'baskımın ciiddî bir işaıreti-
dir. (MDP sıırailarımdlan «Bravo» 'sesleri, 'alkışlar) . 

Değenli milletvekilleri, izninizle, vardığım bu mu
kayese sonucumu isizlere nakamılaırto, ifade etmek 'iş
itiyorum. 

Bütçe tasarısında yer lailmıayan 1986 yılı dış borç 
anapara talksidi ödemesi, 680 milyar Türk Lirası
dır Bu lakama, bütçe 'tasarısındaki, 1 dolar = 500-
Tüırlk Likası verişimden haıraket edüımek ısureıtıjyl'e vaırıl-
mrştır, Hükümetin hu öngörüsü isabetsizdik ve 1986 
yılımda dolarım değerli, 560 Türk Lirasının üstünde 
gerçekleşecektir. Nitekim, 1985 yılı bütçe gerekçe- • 
sindeki, 1 dolar = 475 Türk Lirası tahmini ger
çekleşmemiş, ve dolar dış piyasalarda düşmesine rağ
men, Türk Likası karşısında değer kazanmıştır. Bu 
takdirde, 1986 yılı dış borç anapara taksidi 680 
milyar likayı aşacaktır. Biz, 'buma 'rağmen hüküme
tim 'öngörüsünü esas almak suretiyle bütçenin me öl
çüde 'büyüdüğünü değerlendirmek istiyoruz. 

1986 yılı iç borç anapara taksidi ödemesi ise 900 
milyar Türk Lirası düzeyindedık. Bu kalem de, biraz 
önce arz etmli§ olduğum veçhie, bütçede yer ataa-
mıştır. Bu suretle, 198'6 yılı dış ve 'iç borç anapara • 
talksidi ödemelerimin toplamı 1 ıtrilyöm 580 milyar 
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Tüınk Lirasıdır ve 1 trilyon 580 ımlilyar liralık bu ka
lem, tekrar ediyorum, bütçede yer ataaıfhıştır. 

Bu durumda, 7 .trıiiıyon 254 ımilyaniık bütçeye, 1 
trilyon 580 aruiilyaır ilave edildiği takdirde, 1985 ve 
1986 yılı bütçeleri aynı esasa lirca edilmiş olur. Bu 
takdirde, 1986 yılı konsolide bütçe tasarısı 7 tril
yon 254 milyar Türk lirası değil, 8 'trilyon 834 mil
yar Türk Lirası 'düzeyime ulaşır. Bu gerçeik rakamı, 
19*85 yılı bütçe rakamını teşkili eden 5 trilyon 500 
milyar ıile 'karşılaştıracak olursanız, 1986 yılı bütçesi 
artışınım yüzde 70'e ulaştığını kolayca müşahede 
edersimiz. 

1986 yılı bütçesimdekli bu artış yüzdesini, makul 
ve bilimsel standartlara uygun telakki etmek müm
kün değildir. Hükümetten, bütçenin bu boyutunu 
açıkça ifade etmesini ve bütçe içindeki kalemlerin, 
bütçe içindeki payımı, bu gerçek bütçe boyutuna gö
re 'hesaplamasını 'beklerdik. (MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, aıllkışlar) 

Bu durum. karşısında, iç ve dış borçlar nasıl te-
lıafıi edilecektir, sorusu ister istemez karşımıza çıkı
yor. Bu takdirde aklımıza gelen ilk yol, iiç istikraz 
ve dış istikraza başvurmadır. 1986 yılı konsolide 
'bütçe gelirleri, 6 trilyon 750 milyar Türk Lirası ola
rak öngörüldüğüne göre, 'açık, 8 trilyon 831 milyar 
Türk Lirası ile, 6 trilyon 750 milyar Türk Lirası 
arasındaki farktır. 'Başka bir deyimle, bu açık, büt
çe tasarısında öngörülen 500 milyar Türk Lirası 
açılk dahil, 2 trilyon 081 milyar Türk Lirasıdır. Bu 
da enflasyonu tahrik edici, 'önemi, çok önemli bir 
faktördür. (MDP sıralarından alkışlar) 

Keza, bu açık, 1985 yılı bütçesi açığının da çok 
çok üstündedir. Hükümet, bu açığı kapatmak için, 
biraz evvel arz ettiğim, veçhile, bilmecburiye, iç ve 
dış 'borçlanmaya başvuracaktır. Bu açığım 280 miyar 
Türk Lirası dış borç teminiyle karşılanacaktır tahmin 
ediyorum. Açığın ged kalan 1 trilyon 800 milyar li
rası iç borçlanma yolluyla kapatılacaktır. îç 'borç te
mini dolayısıyla çıkarılacak tahvil ve diğer menkul 
kıymetlere yüzde 50 civarında faiz ödeneceğiı dik
kate alınırsa, enflasyonum me ölçüde kamçılanacağı 
daha açık bir şekilde ortaya çıkar. 

Bu açıklamalardan şu -sonuca varıyorum : 1986 
yılı konsolide bütçesi, uluslararası standartlara uygun 
hale getirtiliyor bahanesiyle, bütçe tekniği değiştiri
lerek hazırlanmış ve bu suretle bütçenin gerçek bo
yutu ve açığı yüce Meclisim dikkatlerinden kaçırıl-
muştır. (MDP sıralıarından alkışlar) 1986 yılı bütçe
si. bu halliyle, samimî, gerçekçi ve alışılmış bir büt-
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çe niteliğimi taşımamaktadır. Bütçenin önemlli bir 
kısmımı teşkil eden iç ve dış borç anapara taksit öde
meleriyle, iç ve dış 'borçlanma, yüce Meclislin bilgi 
ve denetimi dışımda bırakılmıştır. Bu suretle, yasa
ma organımın denetimli dışında bırakılan meblağ, 
yalınız anapara borç taksıkJii ödemeleri 'olarak 1 tril
yon 580 milyar Türk Lirasıdır; ayrıca 280 milyar 
Türk Lirası düzeyinde yeni dış borç temimi keyfiyeti 
de Meclisim bilgi ve denetimi dışında kalmaktadır. 
1 trilyon 251 milyar liralık bütçede, Meclislim bilgi 
ve denetimi dışında kalan bu kısım çok önemli bir 
me'blağı ve oranı oluşturmakladır." 

Di» bütçe tekmiğin'im, uluslararası standartlara uy
gum olduğu iddia edilebilir; fakat 'bu bütçe tekniği, 
bizim mevzuatımıza, Anayasamın 161 iinci maddesi -
mim bininci fıkrasına aykırıdır. Biz uluslararası 'stan
dartlara göre değil, kendi ülkemizin mevzuatına gö
re hareket etmek mıecburiyetıimdeyiz. (MDP sıralarım
dan alkışlar) 

»Anayasanın 161 ineli maddesinin 'birinci fıkrası, 
harcamalarım yıllık bütçelerle yapılacağımı amir bu
lunmaktadır. Anaborç taksidi ödemeleri bütçe dışıma 
çıkarılmıştır., Borç ödemelerimin bütçe dışımdan ya
pılması; ilkesine dayalı bir bütçe-tertibi, Anayasanın 
adı geçen maddesine tamamen terstir. Kaldıki, borç 
meblağı da, konsolide bütçenin tümü dikkate alın
dığında, önemlli düzeye ulaşmaktadır. Borç taksit
leri ve yeni borç temiınli kalemlerine, sayıları 70'ieri 
aşan fonlarda biriken 1 trilyon 300 milyar civarın
daki meblağı da ilave ettiğiniz takdirde, yalmız bu 
yıl için 3 trilyona yakım bir meblağ yasama orga
nımın . demetimi dışımda kalmaktadır; 7 trilyonluk 
bütçemin 3 trilyonu yüce Meclisim denetimi dışında 
kalmaktadır. Buma bütçe demezler... (MDP sırala
rımdan alkışlar) 

Eğer bu isistemli yıllar itibariyle uygularsanız, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinim en önemlli görevlerin
den biri, elimden alınmış olur. Çünkü, bütçe dışımda 
kalacak meblağ, yıllar itibariyle büyüyecektir. Bu iti
barla, konuyu çoik önemli görüyoruz ve hükümetlin 
mutlaka bu uygulamadan vazgeçmesi gereğimi sami
miyetle vurguluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu büyüklükteki kalemle
rin bütçe dışına bırakılması, yüce mecliste bütçe mü
zakerelerini boş ve anlamsız bir hale getirmiştir; baş
ka bir deyimle, bütçe müzakereleri boş bir seremoni 
haline gelmiştir. Yüce Meclise bütçe, bir kanun ge
reğini sureta yerine getirmek düşüncesiyle takdim 
edilmiştir. Bu durum karşısında yüce Meclis gerek-
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siz yere, bütçe müzakerelerine uzunca bir süre ayır
maktadır. Bu tutuma karşı olduğumuzu kesin bir dil
le ifade etmek istiyorum. 

Keza, borçların ve fonların bütçe dışında bırakıl
ması suretiyle, yüce Meclis, kamu kesiminin gerçek 
boyutunu değerlendirmek imkânından da yoksun bı
rakılmıştır. Bu durumu bazı rakamlarla açıklamak 
isterim. 1986 yılı bütçesi 7 trilyon 254 milyar lira 
olarak dikkate alınırsa, bütçe içinde yatırımların 
oranı yüzde 17,8'dir. Buna karşılık, bütçe iç ve dış 
borç anataksitleri ödemelerini dikkate alırsak, 8 tril
yon 834 milyar liralık bütçe içindeki yatırımların 
payı yüzde 14,6'ya düşer. Bu, yatırımların bütçe için
deki bu düşük payını gizlemeye matuf bir tedbirdir. 
Bu ise, yatırımlarda ciddî bir düşmedir; endişe ve
ricidir. Geçen yıl yatırımların bütçe içindeki oranı 
yüzde 18,2 olduğuna göre, bu yıl, bu yatırımlarda 
bir düşüş olduğu rakamlarla teyit edilmektedir. Do
layısıyla, işsizlikle mücadele gerçekleşemez; yatırım 
ve üretim artışı yeterli olamaz; personel giderleri 
için de aynı sonuca varmak mümkündür. 

7 trilyon 254 milyar liralık bütçede personel gi
derlerinin payı yüzde 21 ve 8 trilyon 834 milyar li
ralık bütçede ise bu oran yüzde 17,5'a düşer. Ge
çen yıl personel giderlerinin bütçe içindeki payının 
yüzde 21'e ulaştığı dikkate alınırsa, bu konuda da 
bir azalma olduğu açıkça görülür. 

Değerli milletvekilleri, iç ve dış borç ödemeleri 
taksitlerinin bütçe dışı bırakılması yanında, borçların 
yönetimi sorumluluğunun Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına verilmiş olması, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının esasen zedelenmiş olan yapısını daha da 
bozmuştur. Maliye Bakanlığında ve özellikle Hazi
nede fonksiyonel açıdan gerekli olan vahdet kalma
mış, gelirler bir bakanlığa; borçların temini, öden
mesi, takibi bağımsız başka bir üniteye. verilmiştir; 
buna, hazinesiz Maliye Bakanlığı derler, (MDP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bir ölçüde de 1986 yılı 
bütçesinin ilke ve hedefleri üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. Hükümetin enflasyona ağırlık vermiş ol
ması dolayısıyla, ben de bu kısımda enflasyona ağır
lık vermeyi tercih ettim. 1986 yılı Bütçe Tasarısı, 
enflasyonla mücadeleyi esas amaç olarak belirle
miş bulunmaktadır. Hükümet enflasyonu yüzde 25'e 
çekmeyi hedeflerken, bütün dengeleri de bu varsayı
ma göre oturtmuştur; ama ne yazık ki, hükümet 
daima kriter, kıstas değiştirmektedir. Geçen sene 
ortalama yüzde 25 enflasyon olacağı ifade edilirken, 
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bu sene her nedense, sene sonu yüzde 25 denmiş. 
Bu kriter değişikliğini ben anlayamıyorum. Her sene 
değişik kriterlerle bütçe buraya gelirse, sağlıklı ten
kit yapmak imkânı kalmaz. Bu varsayımın gerçekleş
mesini de uzak bir ihtimal olarak görüyorum. 1985 
yılı bütçe tasarısında, enflasyonun yüzde 25'e çe
kileceği ifade edilmiş ve hatta Sayın Maliye ve Güm
rük Bakanı, bütçeyi Meclise sunuş konuşmasında, 
«Enflasyonla mücadelede taviz vermeden yolumuza 
devam etmek kararındayız» şeklinde beyanda bulun
muştur. Buna karşılık, 1985 bütçesi hakkında gru
bumun görüşlerini açıklarken, Hayal kurarak, enf
lasyonu yüzde 25'e çekemezsiniz demiştim; değerli 
bir milletvekili arkadaşım yerinden müdahale ede
rek, «Nereden biliyorsunuz?» sorusunu tevcih et
mişti. Maalesef, arkadaşlarım, zaman beni haklı çı
kardı. Enflasyon yüzde 25'e indirilemedi. Benim ge
çen yılkı beyanım bir kehanet değildir; önümüze se
rilen bütçe verileri, bu tahminimizi peşinen teyit 
eder nitelikte idi. 

Bütçe yürürlüğe girdikten sonra, hükümet, enf
lasyonun aşağı çekilememesini sunî bazı sebeplerde 
aradı: Enflasyonun kontrol altına alınamaması, Sa
yın Ulusu Hükümetinin zamları zamanında yapma
masına bağlandı; daha sonra, kusur, mahallî seçim
lerde ve KDV'de bulundu; son olarak da, her ne
dense, enflasyonun müsebbibi, DÇM'ler oldu. 

Enflasyonun gerçek sebebini aramak yerine, za
hirî sebeplerle uğraşmak ve uygulanan ekonomik 
politikayı bilimsel ve gerçekçi açıdan revizyona tabi 
tutmamak hususunda ısrar etmek suretiyle, hiçbir 
olumlu sonuca varılamadı. Tekrar arz ediyorum; Bu 
bütçe ile 1986 yılında enflasyonu yüzde 25'e çeke-
meyeceksiniz. 

Bu konuda psikolojik faktörü de hiç iyi kullanmadı
nız, Hükümet yetkilileri her gün başka başka enflasyon 
oranlarını dile getirirlerse, bunların hiçbiri de gerçek
leşmezse, halkın, enflasyonun aşağı çekileceğine iliş
kin ümidi yok olur. Bu kez, enflasyonun olumsuz 
etkisinden kurtulmak için herkes kendi imkânları 
nispetinde stokçuluğa başlar; bu da enflasyonun tır
manmasının, tahrik edilmesinin başka bir sebebidir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal hükümetinin 
işbaşına geldiği günden bu yana enflasyonun yüzde 
kaç oranında artmış olduğunu hiç düşündünüz mü? 
Resmî istatistiklere göre, Sayın özal hükümetinin 
iki yıllık iktidarından enflasyon oranı yüzde 100*e 
varmıştır. 
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HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Kibrit 
2,5 lira idi, 20 liraya çıktı; yüzde 800 eder. 

ALÎ BOZER (Devamla) — Bu yi, enflasyonun 
yüzde 45'i mutlaka aşacağını tahmin ediyoruz. Hal
buki, Saym Özal hükümetinin programında enflas
yon en ciddî bir hastalık olarak belirlenmiş ve bütün 
program, enflasyonu yüzde 30,6'dan daha aşağı çek
mek ilkesi üzerine hazırlanmıştır. Enflasyon yüzde 
100'lere vardığına göre, hükümetin ekonomik prog
ramı başarısız olmuş; işçi, memur, çiftçi, esnaf, 
emekli bütün dar ve sabit gelirli vatandaşlar peri
şan hale düşmüşlerdir. (MDP sıralarından alkışlar) 

Tekrar ediyorum, 1986 yılı bütçesiyle, aynı acıklı 
tablo devam edecektir. Bu itibarla, hükümeti, eko
nomik politikasını revizyona tabi tutmaya ve piyasa 
ekonomi araçlarını iyi kullanmaya davet etmeyi gö
rev sayıyorum. Aksi takdirde, bütün dar gelirli 
vatandaşlar zor bir yıl daha geçireceklerdir, işçi, me
mur ve emekli kesimi için öngörülen mütevazi üc
ret artışım biraz olsun etkili hale getirmek üzere, 
ekonomik politikayı, Maliye ve para politikasını göz
den geçirmek şarttır. 

Değerli milletvekilleri, hükümet, bugüne kadar 
memur maaşlarına enflasyonun üzerinde zam yap
tığı iddiasında bulunmuştur. Bu iddia gerçek midir? 
Bunu yüce Meclisin tahkik etmesi gerekir. Biz pe
şinen söylüyoruz ki, hükümetin bu konudaki beyan
larına katılmıyoruz. Ücretlere yapılan zam, 1985 yı
lındaki enflasyon oranının altında olduğu gibi, 1986 
yılı enflasyon oranına da yaklaşamayacaktır. Esasen, 
erozyona uğramış bulunan ücretlere enflasyonun al
tında zam yapmak suretiyle ücretliler daha da zor 
şartlarla karşı karşıya bırakılacak ve enflasyonun bü
tün yükü ücretli kesime yüklenmiş olacaktır. 

Memur ve emeklilere yaplan zam ancak yüzde 
30'u bulmaktadr. Ücretlilere takriben yılın birinci 6 
ayında yüzde 16,2; ikinci 6 ayında da yüzde 14,3 ci
varında zam öngörülmektedir. Ancak, bu iki yüz
deyi toplayarak varılan sonuç yanıltıcı olur; çünkü 
yılın ikinci 6 ayında yapılan zammın yarısını düşmek 
gerekir; yılın ikinci 6 ayında yapılan zam bütün se
neye sari değildir. 1986 yılı için ücretlilere yapılan 
zam yüzde 23,5 dolayındadır. Bizim hesabımıza 
göre, yeni düzenlemeleri de dikkate alarak, vergi 
iadesi yoluyla ücretlilere ortalama yüzde 4 civarında 
bir imkân daha sağlanacaktır. Bu itibarla, ücretli
lere azamî yüzde 30 civarında bir zam yapılmış ola
caktır. 
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Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi 
dolayısıyla ücretlilerin bir miktar daha artacağını 
dikkate alamayız değerli arkadaşlarım; çünkü diğer 
vergilerle, Gelir Vergi tutarının azalmasından doğa
cak imkân fazlasıyla geri alınmış olacaktır. 1985 yı
lında enflasyonun yüzde 45'ten aşağı olamayacağı 
ve aynı yılda ücretlilere yapılan zammın, bu oranın 
çok altında olduğu dikkate alınırsa, ücretlerin, enf
lasyon oranının çok gerisinde kaldığı görülür. Kal-
dıki, 1986 yılında da enflasyon yüksek olacak ve 
ücretler gene enflasyon oranına yetişemiyecektir. 

Her nedense şunu anlayamıyorum: Enflasyon 
oranı yüzde 25 olarak düşünülmekte ve ücretlere ya
pılan zam da bu orana göre tespit edilmekte ve hiç-
bir zaman enflasyon bu oranda tutulamamaktadır. 
Bu vesileyle, reel enflasyon oranının, resmî istatis
tiklerin çok üstünde olduğuna da işaret etmek isti
yorum. Enflasyon oranının tespitine esas olan kalem
lere, bazı zarurî ihtiyaç maddeleri ve bunlardaki fi
yat artışları ilave edildiği takdirde, reel enflasyon 
oranının çok daha yüksek olduğu görülür. 

Değerli milletvekilleri, hükümetin takip ettiği 
ekonomik politika, mevcut hatalarıyla sürdürüldüğü 
takdirde, enflâsyonu aşağıya çekmek kabil olamaya
caktır. Müsaade buyurursanız, bu hataların ve enf
lasyon sebeplerinin kısa bir listesini vermek istiyo
rum. 

Bütçeler, gerçekçilik ve samimiyet ilkelerine uyul
madan hazırlanmakta, tasarruf ilkelerine dikkat edil
memekte, cari harcamalarda israf ve başıboşluk hü
küm sürmektedir; hatta, cari harcamaları kısmak 
yerine, yatırımlarda yüzde 20 dolayında tasarrufa 
gidilmektedir,^ 1984 yılı kesinhesabı bunun açık ifa
desidir. Bütçenin yüzde 15'ine varan bir gelir - 703 
milyar Türk Lirası - yatırımlarda kullanılamamış
tır. 

Bu politika, hükümetin, enflasyonu parasal ted
birlerle kontrol altına almak kararında olduğunun 
yatırım ve üretime yeterince önem vermediğinin açık 
ifadesidir. Cari harcamalarda mutlaka kısıntı yapmak 
gerekir. Esasen yetersiz olan yatırım harcamaların
da tasarruf yoluna gidilmemelidir. 

Enflasyonla mücadele sürdürülürken, daha ziya
de parasal tedbirlere ağırlık verilmiş ve talebi kıs
mak suretiyle enflasyonla mücadele yoluna gidil
miştir. Gerçekten, bu da bir yoldur; ancak, bu, kısa 
vadede etkili olabilecek bir yoldur. Uzun süre ta-
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lebi kısarak enflasyonla mücadele edemezsiniz. Bu 
tedbir uzun yıllar sürdürülürse, yatırımlar ve üre
tim mefluç hale gelir; istihdam sorunu ortaya çı
kar; sosyal dengeleri bozuk bir ekonomi sergilemiş 
olursunuz. 1980 yılından bu yana aym ekonomik 
politika uygulanmış ve devamlı surette, toplumun 
dar gelirli kesimi bu politikanın yükünü çekmiştir. 
Bu politika bir süre başarılı olmuş; fakat daha son
ra, üretimin artırılmasına ve yatırımların geliştiril
mesine ağırlık verilmediği için etkisini kaybetmiştir. 

Bugün hüküm sürmekte olan enflasyon, talep 
enflasyonu değil, maliyet enflasyonudur; bunu geçen 
yıl da tekrarladık. Bu itibarla, maliyet enflasyonuna 
sebebiyet vermeyecek tedbirlere itibar edilmesi gere
kir, girdilere devamlı zamlar yapılmıştır ve bu da 
maliyet enflasyonuna sebep olmuştur. Hükümet, Ka
mu Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluş
ları Hakkındaki Kanunun ruhuna ve lafzına uyma
yan zamlar yapmıştır. Bu kanun, kamu iktisadî teşeb
büslerini, KİT ve KİK olmak üzere iki grupta top
lamış ve KİT'lerin kârlılık ve verimlilik ilkelerine 
göre faaliyet göstermeleri; KİK'lerin ise, sosyal 
fayda doğrultusunda çalışmaları gereğini vurgula
mıştır; hatta KIK'lere bütçeden yardım yapılabile
ceği de kanunda öngörülmüştür. Hükümet, bütçe 
açıklarını zamlarla kapatmak yolunu tercih etmiş ve 
KİT - KİK ayırımını dikkate almadan, bütün ik
tisadî devlet teşekküllerinin mamul ve hizmetlerine-
altını çizerek söylüyorum - ölçüsüz zamlar yapmış
tır; hâttâ kanunun emrettiğinin tam tersine, KİK 
mamul ve hizmetlerine daha da fazla zam yapıl
mıştır; TEK, bu görüşü kanıtlayan en tipik bir örnek
tir. Bu suretle, bütün sektörlerde maliyet artmış; ge
niş kitleler de, bu yanlış politikadan, doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olarak etkilenmiştir. Bir araştırma
ya göre, KİT mamul ve hizmetlerine yapılan zam
lar sonucu, bunların 1984 yılı kârları yüzde 390 artış 
kaydetmiştir. Başka bir deyimle, ifrattan tefrite gi
dilmiş ve zamlarda ölçü kaçırılmıştır; başka bir 
deyimle, tekrar ediyorum, ifrata gidilmiş ve zam
larda ölçü kaçırılmıştır. Çünkü eskiden, KİT'ler ta-
mamiyle Hazineye yük idi; şimdi de halka yük ha
line getirilmiştir. (MDP sıralarından alkışlar) Buna 
karşılık, bu teşebbüslerin kârlılık ve verimlilik ilkele
ri doğrultusunda faaliyet göstermeleri için ciddî bir 
gayret sarf edilmemiştir. Bu teşebbüslerin kârlı du
ruma geçmelerinin yolu zamlarda aranmış ve bulun
muştur. Dolayısıyla, bunların kârlı duruma geçme
lerinin faturası geniş halk kitlelerine ödetilmiş ve 

ayrıca, girdilerin fiyatları artmış, maliyet enflasyonu 
sürmüştür. Dolar, yabancı piyasalarda düşmesine 
rağmen, Türk parası karşısında değer kazanmış ve 
bu husus maliyet enflasyonunun diğer bir sebebini 
teşkil etmiştir. Türk parasının diğer paralar karşı
sında devamlı değer kaybı, ithal girdilerinin fiyatını 
da artırmıştır. Ayrıca, ithal mallarının da fiyatı art
mış ve pahalı ithalat, yerli mamullerin fiyatını da 
yükseltilmiş, dolayısıyla enflasyon kontrol altına alına
mamıştır. Başka bir deyimle, enflasyonun başka bir 
sebebi, pahalı ithalattır. 

Vergi tahsilatı takibine gereken önem verilmemiş 
ve dolayısıyla, vergi tahsilatı da kayda değer ölçü
de düşüş göstermiş; vergisi ödenmeyen gelir, tü
ketimi ve enflasyonu tahrik etmiştir. 

Enflasyonun başlıca sebeplerinden biri de bütçe 
açıklarıdır. Vergilerden sağlanan gelirlerin bütçe 
içindeki payının çok düşük olması ve kamu yöneti
mindeki israfın önlenememesi sonucunda, bütçe 
açıkları büyümüş ve iç ve dış borçlanmaya gidil
miş; bu husus da, enflasyonu körükleyen başka bir 
sebep teşkil etmiştir. 

Keza, borçların bütçe üzerindeki yükü de dik
kate alınırsa, bunların da enflasyona sebep olduğu 
ve bu sebeple de yatırımlara yeterli ödenek ayrıla-
madığı görülür. Bu itibarla, yatırımların gelişmesi, 
üretimin artması için, dış borç temini yerine, dış 
borçların ertelenmesi yolları aranmalı ve aym zamanda 
düşük faizle dış kredi sağlama hususunda çaba göste
rilmelidir. Kısa vadeli dış borçlardan mutlaka kaçı
nılmalıdır. (MDP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, özellikle kamu kesiminin finansmanı için 
emisyona başvurulmuş ve Sayın özal hükümeti za
manında, enflasyon hacmi, şimdiye kadarki hükü
metler dönemlerinde görülmemiş şekilde büyümüş
tür. özal Hükümeti iktidara geldiğinde 700 milyar 
olan emisyon hacmi, bugün 1 trilyon 400 milyara 
yükselmiştir; bu da, enflasyonun başka bir sebebi
dir. 

Geçen yıldan beri devam eden nakit açıkları 
önemli boyutlara ulaşmış, 1985 yılından 1986 yılına 
intikal eden nakit açığı 1 trilyon 300 milyarı bul
muştur. Bu nakit açığı da enflasyonu tahrik edici bir 
faktördür. 

Bu yıl getirilmiş olan peşin vergi üzerinde de dur
mak isterim. Gerçekten, peşin verginin faydaları da 
vardır, zararları da vardır. Bu itibarla, bu Vergiyi 
mümkün olduğu kadar objektif bir biçimde değer
lendirmeye çalışacağım. Yüksek heyetinizin malumu 
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olduğu üzere, peşin vergi 1980'lerden sonra uygulan
mış ve alınan sonuçlar karşısında peşin ver
gi uygulanmasına son verilmiştir. Bugün, yü
ce Meclisin kabul etmiş olduğu vergi kanun
larındaki değişiklik tasarısında, peşin vergi, daha 
değişik bir sistemle yürürlüğe konmuş; KDV'nin ya
rısının peşin vergi olarak tahsil edilmesi öngörülmüş
tür. Peşin vergi, gelecek yılları ipotek altına almak 
pahasına, Hazineye gerçekten bir miktar gelir sağla
yacaktır; bu suretle de, 1986 yılı vergi gelirlerinde 
bir artış kaydedilecektir. Ancak, peşin verginin eko
nomik yönden ve seçilen kriter açısından da değer
lendirilmesi gerekir. 

Bu itibarla, soruna, firma bazında bakıldığı za
man, esasen özkaynak yetersizliği içinde bulunan 
firmaların, daha da fazla likidite sıkıntısına düşecek
leri, dolayısıyla, peşin verginin maliyeti artırıcı un
sur olarak ortaya çıkacağı meydandadır. Tabiatıyla, 
bu kez de, enflasyonun kontrol altına alınamayış se
bebi, peşin vergiye yüklenecektir. 

öte yandan, peşin vergi tahsilatının KD V'ye bağ
lanmış olması, KDV'nin vergi denetimi fonksiyo
nunu ifa etmesine engel olacaktır. Bu takdirde, Ge
lir ve Kurumlar Vergisiyle, KDV tahsilatının bekle
nen düzeye ulaşamaması ihtimali vardır. 

Değerli milletvekilleri, enflasyonun başlıca sebep
lerini arza çalıştım. Bu açıklamaları yapmaktan ama
cım, herkesçe bilinen enflasyonun başlıca sebepleri 
üzerine hükümetin eğilmesini, tedbirlerini ona göre 
almasını ve tercihlerini açık seçik yapmasım sağ
lamak içindir. Çünkü, Sayın özal hükümetinin izle
diği ekonomik politika, enflasyonu aşağı çekmek hu
susunda başarılı olamamıştır. Bu itibarla, ekonomik 
politikanın mutlaka bir revizyona tabi tutulması ge
rektiği görüşündeyiz. Hükümet, tercihlerini çelişkiye 
düşmeyecek şekilde yapmalı, ekonomik sorunları 
bütün boyutları ile görerek, liberal ekonominin araç
larım iyi kulanmalı, özellikle, ölçüsüz kararlardan 
kaçınmalıdır. Devlet idaresinde, dengelerin iyi ku
rulması ve ölçülü kararlar alınması, başarının ön 
şartıdır, özellikle, hukuktan ve ekonomi hukukun
dan ayrı, bağımsız ve bunlara ters düşen bir eko
nomi, para ve maliye politikası izlemekten kaçınıl
malıdır. 

Bütçenin önemli bir kısmının yüce Meclisin de
netimi dışında bırakılması, fonlarla devleti idareye 
yönelmenin kural haline sokulması, kesinhesap mü
essesesinin işlemez hale getirilmesi ve hükümetin he
sap vereceği yer ve merciin kalmaması, ciddî sakın
calardır. 

Hükümetin, kendi emrindeki kuruluşların temsil
cilerinden oluşan kurumlara değil, yüce Meclise he
sap vermesi, Anayasa ve demokratik parlamenter 
rejimin gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin hazırlanmasında 
esas alınan verilerden bir diğeri de, Türk Lirasının 
dolar karşısındaki değeridir. Bu hususta fazla zama
nınızı almak istemiyorum. Arz ettim; hükümetin 
öngörüsü gerçekleşmeyecek; Türk parası, dolar kar
şısında kıymet kaybedecek ve 1986'da Türk Lirasımn 
dolara paritesi 560'ın çok üstünde olacak; dolayısıy
la da, dış borçlara ayrılan meblağ yeterli olmayacak; 
yatırımları fizikî yönden gerçekleştirmek güçlüğü or
taya çıkacaktır. Bu itibarla, bu öngörüye de katıl
mıyoruz. 

1986 yılı konsolide bütçe kanunu tasarısında esas 
alınan hedeflerden biri de, gayrî samî millî hâsıladaki 
büyüme hızıdır. 1986 yılı konsolide bütçe kanunu ta
sarısında yüzde 5 reel büyüme hızı öngörülmüştür. 
1985 yılında; programa göre, yüzde 5,5 büyüme hızı 
öngörülmüş ve daha sonra da bu rakam, revize edile
rek, büyüme hızının yüzde 4,9 olacağı tahmin edil
miştir. Ancak, 1985 yılında bu tahminin de gerçekleş
mediğini görüyoruz. 1985 yılında gayrî safî millî hâsı
ladaki büyüme hızının, Plan ve Bütçe Komisyonun
dan bütçe tasarısının geçtiği şekliyle, yüzde 3,9 oldu
ğuna dikkatlerinizi çekmek isterim değerli arkadaşla
rım. Bütçe tasarısı, komisyondan bu büyüme hızı ile 
geçmiştir; biz bu büyüme hızını esas alırız. 1984 yılına 
nispetle büyüme hızında önemli bir azalma görülmek
tedir. 1984 yılında yüzde 5,9 olan büyüme hızı, 1985 
yılında yüzde 3,9'a düşmüştür. 

1984 yılını esas almanın sebebi şu: Sayın özal 
hükümeti «Her geçen yıl biraz daha iyiye gidiyoruz» 
demişlerdi. Biz şimdi aksini söylüyoruz: Her geçen 
yü biraz daha kötüye gidiyorlar. Bunu teyit etmek 
için, 1984 yılı büyüme hızını başlangıç rakamı ola
rak alıyoruz. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bilindiği gibi, 1986 yılı reel büyüme hızı yüzde 
5 olarak tespit edilmişirt. Büyüme hızının 1985 yı
lında yüzde 3,9 olması ve 1986 yılında da yüzde 5 
olarak düşük bir düzeyde öngörülmesi sonucunda, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefine ulaş
ması ihtimali hemen hemen kalmamıştır. Kaldı ki, 
1985 yılı konsolide bütçesinde yatırımlara tahsis 
edilen 1 trilyon 295 milyar Türk Lirası ile, bu bü
yüme hızının dahi gerçekleştirilebileceğinden şüphe 
ediyoruz. 
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Bunun sonucu olarak, dolar hızında fert başına | 
gayrî safî millî hâsıla da düşecektir. Nitekim, 1981 
yılında 1280 dolar olan, fert başına gayrî safî millî 
hâsıla, halen 1 000 doların altına düşmüştür. Biliyo
rum, bunun Türk Lirası ile hesap edilmesine dair 
eleştiriler vardır. Niçin doları esas aldığıma dair 
gerçekleri açıklamıyorum; zamanım müsait değildir. 

AZÎZ KAYGISIZ (Kars) — Açikla hocam, açık
la. 

ALÎ BOZER (Devamla) — Keza, başlıca sektör
lerde -dikkatlinizi çekiyorum- özellikle tarım sektö
ründe talar inkâr «dilemez; 1968 sabit fiyatlarıyla, 
büyüme hızında gerileme görülmektedir. Bu sektör
de 1968 sabit fiyatlarıylla, 1984 yılımda yüzde 3,7 olan 
büyüme hızının, 1985 yılında yüzde 2,3'e düşmesi 'ih
timali çok kuvvetlidir. Tarım üretimindeki bu gerille-
me sebebiyet Üthalata başvurulmuş ve Türkiye, tarım 
ürünü ihraç eden ülke yerline, tarım ürünü ithal eden 
ülkeler arasına girmiştir. Hayvan sayışımda azalma 
vardır. Tarım girdileri fiyatlarının yüksekliği, destek
leme fiyatlarının yetersizliği ve geç ilan edilmesi, ba
zı ürünlerden yüksek vergi alınması, tarımdaki büyü
meyi menfî yönde etkilemiştir. Bu itibarla, hüküme
tin, mutlaka 'tarım sektörünün sorunlarına eğilmesinin 
gereğine işaret ediyoruz; başka bir deyimle, bir ya
yın organının dediği gibi, özal'ı tarlaya inmeye davet 
ediyoruz. (MDP sıralarından alkışlar.) 

Sanayii kesiminde de, 1984'e oranla, hissedilir bir 
gerileme görülmektedir. 1984 yılında, 1968 sabit fi
yatlarıyla yüzde 9,3 olan büyüme hızı, 1985 yılında 
yüzde 6,5'e düşmüştür. Hizmetlerde aynı durum mü
şahede edilmektedir; bu sektörde, 1968 sabit fiyatla
rıyla 1984 yılında yüzde 5 olan büyüme hızı, 1985 
yılında yüzde 2,5'a düşecektir, | 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılında enflasyon ora
nının yüzde 45 li geçmesi, sektörler itibariyle, büyü
me hızında 1984'e nazaran bir gerileme ve gayri sa
fî mıiillî hâsılada bir 'azalma ihtimali kuvvetlidir; bu
na büyüme demezler. 

1986 yılı konsolide bütçe tasarısının 'incelenmesi 
sonucunda, kamu kesiminin küçülmesi hedefinden 
vazgeçildiği ve dolayısıyla 24 Ocak kararlarına ters 
düşüldüğü izlenimi de doğmaktadır. İtiraf edeyim, bu 
benim üçin de çok garip bir müşahede olmuştur; bu- I 
nu Yüce Meçisin dikkatlerine sunmakta yarar gör
düm. 

1985 yılı bütçesinin, carî fiyatlarla, gayri safî mil
lî hâsıla içindeki payı yüzde 18 iken, 1986 yılı bütçesi
nin gayri safî millî hâsıla içindeki payı, yüzde 25 enf- j 
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lasyon ve yüzde 5 reel büyüme hızı nazara alındığın
da, yüzde 20 düzeyine çıkmaktadır. Nerede kamu ke-
-Simiinin küçülmesi?. Büyüyor... Ben bu hesabı 7 tril
yona göre yaptım; 'bu hesabı 8 trilyona göre yaparsa
nız, kamu kesimi daha da büyürnüşltür. Bu hesap içi
ne, fonlar ve özelikle çok sakmcalı gördüğümüz, ye
rel yönetime kanaiize edilen meblağlar dahlil değildir. 
Sayın özal hükümeti, 24 Ocak kararlarından vaz mı 
geçiyor?. Bu tenakuzu anlayaımadıim. (MDP sıraların
dan alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, zamanım yetersiz olduğu 
için 1986 yılı... («Yarım saat zamanın var» 'sesleri.) 

iSayın Başkanımız müsamaha buyururlarsa beş, 
on dakika tecavüz edebilirlim. 

BAŞKAN — Efendim, daha yarım saat zamanı
nız var. 

ALİ BOZER (Devamla) — Yarım saate sığmaya
cak da, onun için efendim. 

1986 yılı konsolide bütçe 'tasarısının gelir - gider 
kalemleri üzerinde de durarak, bir ölçüde bütçenin 
anatomisini teşrih etmeye çalışacağım. 

Konsolide bütçenin ödenek çeşitleri açısından tah
lile tabi tutulması hailinde, cani hizmet ödeneklerini 
•te§Cal eden 3 trilyon 46 milyar Türk Dirası içinde 
personel ödenekleri, bu meblağın yarıdan fazlasıyla, 
1 'trilyon 550 milyar Türk lirasına başmaktadır; per
sonel ödeneklerinin tek başına konsolide bütçe ttçın-
ıdefci payı yüzde 21-Vİir; 8 trilyonluk bütçeyi dikkatte 
aJlirsanız, bu yüzde 17,5'tur. 

ödenek çeşitlerinin konsolide 'bütçe içindeki pay
ları açısından. 1985 'bütçesiyle 1986 bütçesi karşılaş
tırıldığı takdirde, her iki bütçe arasında fark yoktur; 
ancak, 7 trilyonluk 'bütçeye göre, bütçeyi geçen yıl-
ki esaslara irca eder, 8 trilyon mütalaa ederseniz, cid
dî farklılıklar vardır. Bu farklılıklar yatırım harcama
larında da görülmektedir. 7 trilyonluk bütçeye göre, 
bu yıl yatırım harcamaları 'bütçe içinde yüzde 17,9 
ve 8 küsur trilyonluk bütçeye göre ise, yüzde 14,8'diır. 
Yatıranlar düşüyor arkadaşlarım. 

1986 yılı konsolide bütçe kanunu tasarısının öde
neklerimin fonksiyonel dağılımı açısından tahlili de, 
benzeri sonuçlar vermektedir. Genel hizmetlerin 'büt
çe içindeki payı 1985 yılında yüzde 27, 1986 yılında 
ise' yüzde 27,3 ̂ tür. Sosyal hizmetlerin payı 1985 yılın
da yüzde 16,6 iken, 1986 yılında yüzde 15,7'ye düş
müştür. Ekonomik hizmetlerin bütçe içindeki payında 
da düşme görülmektedir. Ekonomik hizmetlerin büt
çe içindeki payı 1985 yılında yüzde 44,2 iken, 1986 
yılı konsolide bütçe tasarısında yüzde 41,4*e düşmüş-
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tür. Buna mukabil, devlet borçları falîzlerü ve genel gi
derlerinde ise artış vardır. 1985 yılında bu kalemin 
konsolide 'bütçe içkideki payı yüzde 12,2 iken, 1986 
yılında 'bu pay, yüzde 15,6'ya yükselmiştir. 

Bu durumu itibariyle 1986 yılı konsolide 'bütçe
si, bir 'borç ödeme bütçesi niteliğini taşımaktadır. 
Sosyal ve ekonomik 'hizmetlere ayrılan ödenekler ye
tersizdir. Bu vesileyle, dış 'borçların millî gelire ora
nı üzeninde de durmak işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütün yabancı ülkelerde 
dış 'borçlar sorunu önemli boyutlara ulaşmıştır; ama 
gelin görün ki, 'bizim dış 'borçlarımız o yabancı ülke-
lerdekiniin çok üstündedir ve onların şikâyeti dikkate 
alınırsa, bizim 'bunlardan şikâyetimizin de çok daha 
üst düzeylerde olması gerekir. 

4981 yılında dış 'borçların millî gelire oranı yüz
de 26,3 iken, 'bu oran 1985te yüzde 40,2'ye çıkmış
tır; yüzde 26,3%n yüzde 40'a; âdeta ilki misli... (Dış 
borçların millî 'gelir içindeki payının ihmal edilemez 
düzeyde olduğunu açıkça görüyoruz. Hükümetin, 
diş itibarımız var diye, dış borçlanımaya temayül 
etmemesi gerektiğimi vurgulamak işitiyorum. Aynı şe
kilde, kusa vadeli 'borçların, toplam 'borç içindeki pa
yı da 1981 yılında yüzde 14 iken, 1985 yılında yüz
de 27 Olmuştur. Bu gidiş tehlikelidir; bu gidiş, paha
lıya yabancı kaynak temini anlamını taşır. Bu politi
kadan »mutlaka vaz geçilmelidir. (MDP sıralarından 
alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri, 'bütçenin ve politikanın sa
kıncalı taraflarını samimiyetle dile getirdiğim gibi, 
gerçekçi ve doğru yerlerini de aynı samimiyetle hu
zurunuzda dile getirmeyi görev biliyorum. 

1986 yılı konsolide 'bütçe tasarısındaki 'gelir tah
minleri, büyük ölçüde, gerçekçi bir açıdan ele alın
mıştır. Konsolide bütçe gelirleri tahsilat tahlili, 1985 
yılında 4 trilyon 285 milyar Türk lirası İken, yüzde 
57,5 artışla 6 trilyon 750 milyara yükselmiştir. Su
nun 5 trilyon 750 milyar Türk Lirasının, vergi gelirle
rinden sağlanacağı tahmin edilmiştir. Vergi dışı gelirler, 
1 trilyon civarındadır. Vergi gelirlerin'in bütçe içindeki 
payının aratmasını oluimlü karşılıyoruz; açıkça ifade 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar.) Bu tedbirin 
enflasyonla mücadelede yararlı olabileceğini düşünü
yoruz. 

Gayri safî millî hâsıla içindeki vergi payının yüz
de 13'e düşmesi, hükümeti, zam yapmak suretliylle 
bütçe »açığını kapatmaya sevk etmiştlir; başka bir ifa
deyle, 'hükümet, zam yolluyla bütçe açığını kapatmayı 
tercih etmiştir; ancak, hükümet hem zam politikasını 

aynı şiddette sürdürür, hem de yüksek oranda vergi 
uygularsa, 1986 yılı, özellikle dar geliriler için çok 
daha zor olur. Bu itibarla, hükümetli, geçmiş yılarda 
olduğu gC'bi zam politikası uygulamaktan kaçınmaya 
davet ediyoruz^ 

Ücretliler için söz konusu olan vergi iadesi kap-
ısamının genişletilmesi tezine de, vergi iadesinin, ma
lî denetim fonksiyonu göreceği ve özellikle belge dü
zeninin kurulmadığı alanlarda etkili olacağı düşüncesi 
ile, katılıyoruz. 

Bununla birlikte, kısa bir süre önce Meclisin 
onayından geçmiş olup, bazı vergi kanunlarında de
ğişiklik yapan kanunun birçok hükümleri ile, özelik
le sosyal adalete ters düşen yönüyle mutabık olma
dığımızı, kanunun yüce Mecliste müzakeresi şûrasın
da dile getirmiş ve kanunun önergelerle değişftirilrne-
dini istemliştik. Bu itibarla, >bu konular üzerine ayrın
tılı olarak dönmeyeceğim. Ancak, özellikle Gelir Ver
gisi Kanunundaki 3 milyon Türk Liralık dilimindeki 
vergi oranının düşürülmesi gereğine, sosyal konult po
litikası açısından, Emlak Vergisi yükünün azaltılması 
ve müterakkiyet esasından uzaklaşılımasının sakın-
casüna ve bir kişlinin bir sosyal konutunun vergi dı
şı bırakılması zorunluluğuna ve özellikle Emlak Ver
gisinin belediyelere devredilmesinin yensiz bir tasar
ruf olduğuna, şimdilik değinmekle yetineceğim. Bu 
iikeleri içerleyen, vergi kanunlarındaki değişiklikler, 
vergi adaleti ve sosyal adalet ilkelerinin gerçekleşme
sine hizmet edemeyecektir. Bunu zaman gösterecek
tir değerli aıkadaşlarım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Tabia
tı ioabıidlır o vergi Sayın Hocam. 

ALİ BOZER (Devamla) — Teşekkür ederim mü
dahalenize. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ALİ BOZER (Devamla) — Değerli müetveMlleri, 

bu açıklamalarımdan vardığım sonuç şudur : 1986 
konsolide bütçe tasarısı çok büyük »meblağları yüce 
Meclisin denetimi dışına çıkarmaktadır. Bütçe ger
çekçi değildir. Bütçedeki hesaplar bu gerçek boyut
lara göre yapılmamış, dengeler bu gerçek boyutlara 
göre kurulmamıştır. Yatırım ödeneği yetersizdir. Sos
yal muhtevadan yoksun bir bütçe tasarısı ile karşı 
karşıyayız. Bu bütçe bir borç ödeme bütçesidir. 

Millî Eğitim Gençlik ve iSpor Bakanlığı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçedeki paylarına 
bakacak olursanız, bu bütçenin sosyal muhtevadan 
ne kadar yoksun olduğunu açıkça görürsünüz. 
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Değerli arkadaşlarım, Mn verirseniz, geri kalan 
•kısa süre içinde, ekonomi'k politika ha'klkındatoi mü-
tallaalarımı da arz etmek istiyorum. 

Hükümet, piyasa ekonomisi sistemi içinde enflas
yonu aşağı çekmeyli, ihracatı artırmayı ve bu suretle 
ödemeler dengesini düzeltmeyi hedef allan bir politi
ka izlemektedir. ihracatın artmasının dışa açılma il-
kesli 'ile gerçekleşebileceğini benimseyen hükümet, ay
rıca, ithalatın, serbest rekabet düzenfMn kurulması
na, dolayısıyla fiyatların aşağı çekilmesine veya ma
mul kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olacağını 
dikkate alarak, ithalatta da süratle liberasyona gitme
yi tercih etmiştir. Hükümetin enflasyonu aşağı çek
mek hususunda başarılı olamadığına daha öncede de
ğindim; bu itibarla bu konu üzerinde durmuyorum. 
Ancak, enflasyondaki başarısızlığın, hükümet prog
ramını sosyal muhtevadan yoksun bir hale getirdi
ğini de kısaca vurgulamak istenim. 

Buna karşılık, 1985 yılında, ihracatın, hedefine 
ulaşacağı tahmiin edilmektedir. Bu bir olumlu nokta
dır. 1985 yılı içlin 8 milyar 300 milyon dolar düzeylin
de bir ihracat öngörülmüş ve bunun 9'uncu ay so
nunda 6 milyara yakın bir kısmı gerçekleşmiştir. Bu 
suretle, ihracat programının 9 ayda gerçekleşme ora
nı yüzde 70 düzeyindedir. 1985 yılının ihracatı, 1984 
yılının 9 aylık sonuçlarına göre, bir ölçüde artış gös
termiştik. Bu gerçekleri muhalefet olarak itiraf etmek 
durumundayız. 

1985 yılı sonu itibariyle dış ticaret açığının küçü-
leoeği; ihracatın, ithalatı karşılama oranının yükse
leceği tahmin edilmektedir. 

Tudizm gelirlerinde, işçi dövizlerinde de artış var
dır. 

Ancak, arkadaşlarım, Î985 yılı ihracatının içinde 
l',5 miyar dolarlık kısmın hayalî olduğu, yayın or
ganlarında yer alan haberlerden öğrenilmektedir. 1,5 
milyar dolarlık hayalî ihracat rakamı üzerinde Yüce 
Meclisin durması lazımdır. (MDP sıralarından, «Bra
vo» sesledi, alkışlar) 

Bu takdirde, ihracat rakamlarında değişiklik olur. 
Sayın hükümet bu konuda çeşitli vaatlerde bulunmuş, 
konuyu bütün boyutlarıyla Yüce Meclise getireceğini 
ifade etmiş; fakat bu konu, bugüne kadar Yüce Mecli
se intikal ettirilmemiştir. (MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bunların doğru olup olmadığını, yetki-
liilerlin ağızlarından dinlemek suretiyle öğrenmek istiyo
ruz. Hayalî ihracat rakamı bu düzeye ulaşmamışsa, ma
kul fireler düzeyinde kalmışsa, görevimiz, hükümeti 
tebrik etmektir; aksi takdirde de, hükümetli muaheze 

etmek de muhalefettin görevidir aı-kadaşllarım. (MDP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu vesileyle, üretimi artırmadan ihracatı artırma
nın sürekli ve sağlıklı olamayacağına da işaret etmek 
istiyorum. Hükümetin, ihracatı artırırken mutlaka 
üretim artışına da önem vermesi gerekir. Ancak, hü
kümet, üretim artışını gerçekleştirmekte yeteri kadar 
başarılı olamamıştır. Özellikle, ihracat açısından da 
çok önem arz eden tarım sektörünün ihma'De uğra
mış olması, bizim için ciddi bir üzüntü kaynağıdır. 

İhracatı artırmak için bilinçli olarak yürütülen 
düşük kur politikasını sunî bir tedbir olanak görüyo
ruz. İhracatın istikrarlı bir zemine oturtulmasını te
menni ediyoruz. Ayrıca, dışa açılan her ülke için ge
çerli olan ihracat kredi sigortasınıtt bir an önce dü
zenlemeye konulmasını ve işletilmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ihracat, önemli ölçüde dış 
konjonktüre bağlı, hassas bir faaliyet dalıdır. Bu iti
barla, hükümetin izlediği ihracat politikasının başa
rısı, şartlara ve dış konjonktürün iyi değerlendiril
mesine bağlıdır. 1986 yılında da ihraciat hedeflllerine 
ulaşılmasını ve hatta bu hedeflerin geçilmesini temen
ni ediyrouz. Bununla beraber, 1986 yılında bazı güç
lüklerim olabileceğini tahmin ediyoruz. Dostumuz ve. 
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri, tekstil ih
racatımıza sınırlama getirmek hususunda kararlı gö
rünmektedir. AET ile sorunlarımız vardır. Gelişmiş 
ülkeler, korumacılığa karşı olduklarını ifade ederken, 
korumacılığın her türlü yollarınla başvurmaktan geni 
kalmamaktadırlar. Ortadoğu bölgesinde pazarın da
ralma belirtileri görülmektedir. Komşumuz ve dos
tumuz tran ve Irak'la ihracatımız zaman zaıman dar
boğazlara girmektedir. COMECON ülkeleriyle olan 
dış ticaretimizde, aleyhimize bir farkın bulunduğu 
bilinmektedir. Bunların yanında, klasik ihraç ürün
lerimizden bazılarında, özellikle fındık, buğday ve şe
ker pancarında gerileme olduğu müşahede edilmek
tedir. 1986 yılında hükümetin bu ve benzeri konular 
üzerine eğilmesini, ihracata daha da önem vermesini 
gerekli görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 1985 yılında (ithalatımız da 
program hedefleri istikametinde gerçekleştirilmiştir; 
bu da olumlu bir noktadır. 11 milyar dolar dolayında 
programlanan ithalatın, dokuzuncu ay sonu itibariyle 
8 milyar dolarının gerçekleştirilmiş olduğu görülüyor. 
Bu, programın yüzde 72 düzeyinde gerçekleşmiş ol
duğunu ifade eder. 1984 yılı dokuz aylık ithalat ra
kamlarına göre, 1985 yılı ithalatında artış vardır. 
Ancak, gelişmiş bütün ülkeler korumacılık politikası 
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uygularken, biziim bu gerçeği dikkate almamızın ve 
ithalatta ölçüyü kaçırmamızın sakıncalarını da be
lirtmek (istiyorum. 

İthalatımız, zaman zaman yerli sanayimizi tehdit 
eder duruma gelmektedir. Bu husustaki görüşümüzü 
somut bir biçimde açıklayabilmek liç'in, otomobil 
sektöründen örnek vermek istiyorum. Bugün yabancı 
arabaların Türk piyasasındaki payı yüzde 25'e ulaş
maktadır. Halbuki bu pay gelişmiş ülkelerde yüzde 
13 dolaylarındadır. Buna karşılık, yerli otomobil fab
rikalarımız ancak yüzde 60 kapasiteyle çalışabilmek
tedirler. Bu sektörü, yedek parçasıyla birlikte müta
laa edersek, ülkemize ithalatın maliyetinin ne oldu
ğu daha da 4yi anlaşılır. Ayrıca, bu sektör, sanayinin 
(itici gücünü teşkil eder. Bu itibarla, mutlaka yerli 
üretimin artırılması tedbirleri düşünülmeli ve ithalat 
poitifcası da yeniden gözden geçirilmelidir. 

Keza, ithalat ile piyasa ekonorrM şartlarının ger
çekleşeceği, dolayısıyla yerli imalat k'apasitesinliın iyi
leşeceği veya fiyatların düşeceği hususundaki, hükü
metin beklentisi gerçekleşmemiştr. İthalattan fon alın
masıyla, hükümetin bu beklentisini telif etmek güç
tür. Fon uygulaması ve Türk parasının değerimin düş
mesi dolayısıyla, bazı ithal mallarının fiyatları önemli 
ölçüde yükselmekte, yerli piyasa da, bu ithal fiyatla
rına göre teşekkül etmektedir. Başka bir deyimle, 
pahalı ithal malları, yerli marmı'l fiyatlarının da yük-
selmesline sebep olmakta, serbest rekabet şartları, ül
kemizde tersine işlemektedir. 

İthalat politikasının isabetini tayine yarayan ölçü
lerden biri, ithalat hacmi içinde, yatırım mallarının 
payıdır. İthalat üçünde yatırım malarının payı yüksek 
olursa, bu tür blir ithalat politikasından endişe duy
maya gerek yoktur. Buna karşılık, lüks ithal malları
nın payı, ithalat hacmi içinde yüksek düzeylere ula
şırsa, ithalat, ekonomik sakıncaları da beraberinde 
getirir. Son dokuz aylık rakamları incelediğimiz tak
dirde, lüks malların ithalat içindeki payının yüksek 
mliş olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu yönüyle, itha
latın menfi etkileri olmaktadır. 

Hükümetin izlediğli ekonomik model içinde özel 
kesime ağırlık verilmiş ve bu kesim marifetiyle kay
nak yaratılması yoluna gidilmiştir. Kaynak yaratma) 
yollarından baş'lıcaları, sermaye piyasası ve yabancı 
sermayedir. Sermaye piyasası, yeterince başarılı ola
mamıştır, Yüksek faiz oranları, enflasyonist politi
ka ve özellikle, devletin, önemli ölçüde, sermaye pi
yasası araçlarını piyasaya sürmesi sonucunda, ger-
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çek anlamda sermaye piyasası oluşmamıştır. Hisse 
senedi hareketi olmayan bir piyasa, sermaye piyasası 
değildir. Bu sebeple de, sermaye piyasası, mülkiye
tin yaygınlaşmasına yardımcı olamamış, dolayısıyla 
halkın tasarrufları anonim şirketlerde değerlendirile
memiştir, Bu haliyle sermaye piyasası, topal' bir piya
sa hüviyetindedir ve yeterince kaynak da yaratama-
maktadm Kaldıki, bu piyasanın işlerlik kazanabil
mesi için, menkul değerlere karşı güvenin doğmasını 
sağlayacak ortamın yaratılması; tasarruf sahibiyle, 
yatırımcının kendilerini teminat altında hissetmeleri 
gerekir. Tasarruf sahibine güven verilebilmesi! de, 
bunların, menkul kıymet çıkaran şirketleri şeffaf bir 
şekilde izleyebilmelerine bağlıdır. Hükümet henüz bu 
ortamı yaratamamıştır. 

1985 yılında girişline izin verilen yabancı serma
ye miktarında, 1984 yılına nazaran bir gerileme var
dır. 1985 yılının dokuzuncu ayı sonu itibariyle giri
şine iziin verilen yabancı sermaye 178 milyon dolar 
divarındadır. Bu yılın sonuna kadar bunun 200 mil
yon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor, 1985 yılında, 
bu izinlerin yüzde 40 veya 50'sinrn, başka bir deyim
le, en çok 100 milyon dolarının gerçekleşebileceğini 
sanıyorum. Çünkü, 1984 yılında toplanan, topfllam 270 
milyon dolarlık yabancı sermayeye giriş izni verilmiş 
ve ancak bunun 120 mfilyon doları gerçekleşebilmıiş-
tir, Görüldüğü üzere, 1985 yılında kayda değer bir 
yabancı sermaye girişli olmamış, tersine, yabancı ser
mayeye verilen giriş izninde azalllma görülmüştür. Bü 
rakamlar da, Sayın özaıl Hükümetinin, yıldan yıla 
gelişen bir ekonomi politika uygulamadığım; tersine, 
yıldan yıla gerileyen bir ekonomi politikası uyguladı
ğım gösteriyor. (MDP sıralarından «Brtaıvo» sesleri, 
alkışlar) Bu 'açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kay
nak temini bakımından, hükümetin ümit bağladığı 
sermaye piyasasında ve yabancı sermaye girişinde 
hiçbir gelişme görülmemiştir. 

Değeri milletvekilleri, bu açıklamalardan gk üte
ceği üzere, hükümetin uyguladığı ekonomik pc litikk. 
ihracatın dışında - o da kısmen - hiçbir alanc a ba« 
sarili olamamıştır. Plan, program ye bütçe ka vram-
ları altüst olmuş, enflasyon aşağı çekllememiş yatı. 
rım için kaynak yaratılamamış, mevcut kaj niaklat 
dahi kullanılamamış bulunmaktadır. İşsizlik, 1 er ge-
çen gün artmıştır. Sosyal poltika ise, hiç de ı likkate 
alınmamıştır. Her nedense, «Sosyal politika» kavra
mı, hükümete yabancıdır, BunıDara ilave olarak istik
rarsız blir ekonomi politikası ve bilinçsiz bir piyasa 
ekonomisi uygulanmıştır. Sık sık değişen kararname-
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lerle ve fon oranlarıyla, bazı grupların haksız kazanç 
elde ötmelerine sebebiyet verilmiştir. Piyasa ekono
misi uygulanacağı ifade edilirken müdahalecilik aşırı 
boyutlara ulaşmış, hükümet, mikro düzeyde dahi, gö-
dümlü ekonominin bütün ümkân'Darını ellinde bulun
durmuş, piyasa ekonomisi yerine, kargaşa ekonomisi! 
doğmuştur. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar yapmış oldu
ğum açıkllamialıarla 1986 yılı konsolide bütçesi ve hü
kümetin 'izlediği ekonomik poliitüıkla hakkında Milli
yetçi Demoknasü Partisi Meclis Grubunun görüşle
rini sunmaya çaTıştım, Maalesef, 1986 yıl* konsolide 
bütçe tasarısı, 1986 yılı için ümıit ışığı yakmamakta-
dır. Hükümetin izlediği ekonomik politikanın sonuç
ları da başarısız olmuştur. Büyük halk kitleleri, izle
nen ekonomik politikadan şikâyetçidir,., Bu başarısız-
Sığın faturasının, uygulaman ekonomik modele çıka
rılacağından endişe ediyorum. Ancak, bu başarısız
lık, hükümetlin, ülkemizin sorunlarım bütün boyut-
toyla görmemesinde, ekonominin anaçlarını iyi kul
lanmamasında ve nlihayet, ölçüsüz, istikrarsız, iâyüsel 
kararlar lalmasındadır. Bu (itibarla, bu başarısız eko
nomik politikanın sorumlusu da hükümettir. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, hiç de iç açıcı olmiay&n bu 
teıbloyu, huzurlarınızda, üzülerek sergilemek mfecbu-
riyetlinde kaldığımı (ifade etmek isttiyorum. Bu hisler 
içinde sözlerime son verirken, Tann'nm, ortadiıreğe 
yardımcı olmasını diler, hepinizi grubum ve şahsım 
adına saygılarla selamlarım. (SHP ve MDP suralia-
rındlan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bozer, 

Bütçenin tümü üzerinde, hükümet tadına Başba 
kan Sayın Turgut özal; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, ayakta 'alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa 
yın Başkan, değeri milletvekilleri; 1986 yılı bütçe ta
sarısı münasebetiyle, bütçenin tümü üzerinde yapıl
mış konuşmadan dikkatle dinledim; bazılarının me
tinlerini de bir gözden geçirdlilm, Aslında, huzurunuz
da bugün benim konuşma planım, daha çok (icraatı
mızı anlatmaktı; fakat... (SHP sıralarından gürültü
ler) 

ARİF TOPRAK (Niğde) — İcraatta içinden de
ğil, Meclisin içinden. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim,., 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (DevamSfa) — 
... icraatımızı anlatmaktı; fakat,., 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Vatlandaş da 
seyrediyor Sayın Başbakan... (SHP sıradanından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ederim.,,. 
BAŞBAKAN TURGUT. ÖZAL (Devamla) — 

,,.. falkat sayın Anamuhalefet Partisi Başkanı ve dü
ğer muhalefet partisi başkanımızın yaptıkları bazı 
konuşmalardan, özelikle 1978 - 1979 senelerini tek
rar gündeme getirmelerinden dolayı, bazı konuları, 
burada daha iyi anlaşılması için,.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz, 
televizyonda getirdin/iz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu 
konunun madem münakaşasını istediniz... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz 
istediniz, siz istediniz. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Siz iki 
seneden beri gündemde tutuyorsunuz. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Gürkan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... Bu münakaşayı da burada, huzurunuzda, inşallah 
yapacağız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Çünkü, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,,. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — İki se

neden beri gündemde. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... 1978, 1979 ve daha evvelki yılların tam bir tahlili 
yapılmadan, bugünkü programı; 1980 sonrası prog
ramımı layıkıyla anlamak kabil değildir ve bundan 
dolayı da hata yapmia ihtimali her zaman yüksektir. 

Yalnız, bir konuda sayın muhalefet partisi başka
nına şunu söylemek istiyorum: Özal ve partisi! 1983 
sonunda iktidara gelmiştir. Yeri geldiği zaman, 1980 
başından itibaren, hatta bizim yönetimde bulunma
dığımız 1,5 siene de dahlil olmak üzere, külfet özal'ın 
üzerine; nimet, varsa, başkalarının üzerine yüklen
miştir. Bu duble standardı, bu çifte standardı lütfen 
bırakınız. (ANAP sıralarımdan alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Siz de bırakın. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 'Biz, 

her zaman yaptığımız işin hesabını... (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

BALKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÜZAL'<Pevaimla) ... alnı 

açık 'bıir tarzda verebiliriz ve vermekteyiz. (ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —Lütfen efeındiım..,, 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem mflletvekilerli, bir konuyu da haurlaıtma-
dıaın geçemeyeceğim. Sayın Gürifcan, konuşmasının baş
langıcında, çok detaylı 'bir eleştiri, etraflı 'bir eleştiri 
yapacağını; 'böyle bıir persfektif içinde meseleyi in
celeyeceğini ve eski günlerle hiç alakası cfmayan 
tarzda bir takdim yapacağını lifade etti. 

Çok güzel laflardı; ama netice, balkın kli, öyle 
çılfamıaıdı. 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Öbür tarafımı 
beğenmediniz mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ı(T>evamla) — 
Haltta biz, 'bir ıkonu üzeninde konuşurken, «Acaba, 
bu fim, eski 'bir film mi?» dedlik. (ANAP sraıiaon-
dan alkışlar) 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Polemik yap
mayın Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu memleket çok iyli hatırlıyor; gene böyle bir ara 
rejimde... 

AYİDIN GÜVEN GÜRİKAN (Antalya) — Böyle 
bir wa rejıimıinde.v. 

IBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Geçtiğimiz devreler gibi; onu söylüyorum. 

IBir ara rejiminde bir hükümet kurulmuş; dışarı
dan, bu hükümete layık insanlar getirilmiş; otuırul-
muş, hesap yapılmış; Türkiye ile Batı aınasındakıi me
şalenin kapanması için 2359' sene bulmuşlar... (ANAP 
sıralarından alkışlar) Şimdi ise, sizin aynı mütehas
sıslarınız bunu biraz lindirdiler, 300 seneye indirdi
ler. Mütehassıslara dikkat edin, aynı mütehassıslar... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — He
sapla cevap verin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ^Devamla) — 
Aynı hesaplar daha evvel de yapıldı. 

M. SBYFÎ OKTAY (Ankara) — Konuşmaları
nız, polemikten başka bir şey değil. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi konumuza gelelim; bu kadar ufak tariz kâfkür, 

1950'ktrün, 19601ları® kalkınma hızı mukayese 
edikti, söylendi; arkasından, «Efendim, 1981'den 'baş
ladık; 1981'den sonrasını da bu yıllarla mukayese et
tik» dendi. 

Tabiî, meseleyi çok iyi amUayaibilmek için, arada
ki bazı' yılları atlamamak llazım^ Atlanan yıllar var
dır,; 1977'den 1980'e kadar, 1980 dahili dört sene, at
lanmıştır. Acaba o yıllılarda ne olda; iyi 'bir bak
mamız lazım. Türkiye'nin kalkınma hızı birimci plan 
dönemlinde yüzde 7 olarak hedefLenmiş, fiilî neticesi 
yüzde 6,7 olmuş; 1968-1972 arasıncja, benim de has
belkader 'Planlama Müsteşarlığında | bulunduğum dö
nemde, kalkınma hızı yüzde 7 hedeflenmiş, fiilî ne
tice yüzde 7,1 olmuş; üçüncü plıan döneminde kal
kınma hızı yüzde 7,9 hedeflenmiş, i yüzde 6,5 olmuş; 
1979-1983 dönemlinde, yanii dördünfcü plan dönemin
de kalkınma hızı yüzde 8 hedeflenmiş, filî netice 
yüzde 2,1 olmuştur; işte, atlanan n<j>fcta budur. Şimdi 
eğer, bu hızı 1977-1980 yılları arasımda alırsanız, yıl
lık yüzde 1,3'dür; yani dört senede, Türkiye, her yıl 
ancak yüzde 1,3 kalkınmıştır. 

Dahası vardır; biraz daha detaya inersek, 1977 
senesinde kalkınma hızımızın yüzdje 3,9; 1978 sene
sinde yüzde 2,9; 1979 senesinde yt̂ zde — 0,4; 1980 
senesinde yüzde — 1,1 olduğunu görürüz. Acaba oi-

• ye böyle olmuş? 

MUtHTEŞEM VASIF' YÜOEL (Zonguldak) — 
24'Ocak (kararlarıyla... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ıpevamla) — 
Ona da geleceğiz, merak etmeyin!, 'biraz dinleyin. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) f— Bu mimar he
sabıdır. ; 

BAŞKAN — Sayın mlillelS^kileri, müdahale et-
meyin efendim; 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL Revamla) — 
Sayın muhalefet lideri, «Birinci petrol şoku» dediler. 
Kendierine iştirak etmemek mümljcün değildir; doğ
rudur. 1973 senesinde değil, 1974 senesinde dünya 
petrol fiyaltlan 4 (misli-arttı; Türkiye, petrol için 300 
milyon dolar civarında bir para) 'öderken, birden 
bire 1 milyar 200 milyon dolar ödemeye başladı.! Bu 
kadar yükselen bir petrol tfliyaıtı i karşısında tedbir 
alamadık; petrol fiyatım da artıramadık; doğrudur. 
Hatta, kur ayarlaması yapamadık;! tersine, kuru ters 
ayarladık* ©ütün bunları, bir devjıi terhangi bir şe
kilde İ'tham etmek için söylemiyorum; ama tarihten 
tecrübe alınmazsa, 'tarihî gerçekler; hakikaten iyi bir 
şekilde irdelenmezse, aynı hatalar tekrar edilir. 
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1973 yılı sonunda Türkiye'nin rezervleri çok iyi 
idi; 2 milyar doların üstünde rezerv vardı. 1970 para 
operasyonu, Türkiye'ye büyük bir işçi dövizi akımı 
meydana getirmişti. 150 - 160 milyon dolarlık, yıllık 
işçi dövizi birdenbire, bir sene içinde 1 milyar do
ların üzerine çıktı. Türkiye'nin ithalatının o yıllarda 
1 milyar doların altında olduğunu düşünürseniz, bu 
rakamın ne kadar büyük olduğu meydana çıkar. Nite
kim, hatırlayacaksınız, 1973 yılı sonunda 2 milyar do
ların üzerinde, Türkiye'nin Merkez Bankasında re
zervleri vardı. Bu büyük bir rezervdi; bir seneden 
fazla ithalatı karşılayan bir rezervdi. 

Buna güvenilerek, buna dayanılarak, maalesef, ge
rekli tedbirler alınmamıştır; bunu üzülerek ifade edi
yorum. 1975 - 1976 yıllarında, tabiatıyla sadece pet
rol meselesi değil, petrol fiyatlarının artması değil, bu
nun yanında, Batı'dan aldığımız yatırım malları, ara 
malları da, aynen onların petrol fiyatlarını karşılaya
bilmeleri için artırdığı fiyatlar muvacehesinde, Tür
kiye iki tazyikin arasında kalmıştır. 

Tedbir alınamayınca ne olur? Bir müddet devam 
edersiniz; borç alırsınız... işte, meşhur DÇM hikâye
leri o zaman çıkmıştır. 2 - 2,5 milyar dolar kadar 
mevduat gelmiştir, bankalara yatmıştır; bunun karşı
lığı olan döviz Merkez (Bankasına gitmiştir, Türki
ye'ye ithalat olarak gelmiştir. Ama bütün bunlar, ne
tice itibariyle köklü tedbirler alınamadığı için, mese
le açıklıkla görülemediği için, gelmiş, bir noktada, 
halk tabiriyle, deniz bitmiştir. 1977 Şubatında Türki
ye'de özel sektörle ilgili transferler durmuştur. Bunu 
bizzat içinde yaşayan bir sanayici olarak söylüyo
rum. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sanayici miydiniz? 
(SHP stralarından, «Sanayici miydiniz?» sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, o zaman sanayiciydim. 

ALİ İHSAN ELGİN ı(lçel) — Siz sanayici misi
niz, Başbakan mısınız? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, ondan sonra, tabiatıyla, kö
tüye gidiş devam etmiştir. Kötüye gidiş devam etmiş 
ve neticede, hepinizin bildiği, 1978 - 1979 yıllarında 
bu iş şahikasına çıkmıştır. Bunları hatırlatmak iste
miyorum; «Bu acı günleri bazen hatırlatmakta da 
fayda vardır» diyorum. Çünkü, kuyruklar bir taraf
ta, karaborsa bir tarafta, memlekette «Kendi dövizi
ni kendin bul» esprisi yatıyor. Türk özel sektörü ham

maddesini ancak şu yolla getirebiliyor; Mal muka
bili ithalat. O da nasıl biliyor musunuz? Kimse, as
lında Türkiye'ye mal mukabili satmıyor, yapılan iş 
şudur : Malın parası dışarıda ödeniyor; «mal mu
kabili» adı altında Türkiye'ye getiriliyor; bir kere da
ha ödeme, Merkez Bankasına veya ilgili bankaya ya
pılıyor. İşte, «çift ödeme» dedikleri hadise budur. 
Bunlar hep yaşanmıştır. Daha ötesi var : Karaborsa, 
kaçakçılık öyle boyutlara vardı ki, fabrikalara gelip, 
«Sizin ara malınızı biz kamyonla getiririz» diyenler 
var... 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Şimdi yok 
mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, yok; hiç mukayese etmeyin beyler. O günleri 
Allah bir daha bu memlekete göstermesin. (ANAP sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Daha 
beter günler bekliyor Türkiye'yi; çocuklarımızın, to
runlarımızın paralarını yiyoruz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL '(Devamla) — 
Dinle, kimin paraları yediğini anlarsın. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Görüyo
ruz, göreceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Hayalî 

ihracatı anlatın. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, niçin buraya gelinmiştir; 
lütfen tahlilimi dinleyiniz. Türkiye'nin en önemli me
selesi, ödemeler dengesi meselesidir; normal şartlar 
dahilinde dahi ödemeler meselesidir. Sadece Türkiye' 
nin meselesi değildir bu... Bizden evvel Osmanlı İm
paratorluğunun belini büken ve bir arkadaşımızın de
diği gibi, düyunu umumiye belasını da bizim başı
mıza getiren, gene ödemeler dengesi meselesi. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Açığı
nız ne kadar Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Gelecek, hepsini söyleyeceğim, dikkatle dinleyin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 3,5 
milyar lira. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi geliyorum... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Laf 
atılmaz; ayıp değil mi? 

Sayın Başkan, ikaz edin lütfen. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
ödemeler dengesi meselesi, Türkiye'nin bir numaralı 
meselesidir. Bu mesele halledilemediği takdirde, Tür
kiye'nin gelişmesi, kalkınması her zaman inkıtaa uğ
ramaya mahkûmdur; 35 senedir elde ettiğimiz tecrü
be de budur. Sadece bu değil; petrol fiyatları artma
dan evvel, petrol fiyatları, varili 1 dolar iken, kalkı
nan Türkiye'de dahi, ödemeler dengesi zaman zaman 
problem olmuştur. 1958 senesinde ve 1970 senesinde 
bunlar olmuştur ve hepimiz çok iyi biliyoruz. Bun
lar, Türkiye'nin gerçekleridir; içerisinde politika yok
tur. Bunları dikkatle dinlemeniz lazım. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi mesele nasıl hal
ledilecek? Birinci petrol şoku 1 milyar 300 milyon 
dolara kadar geldi; petrol faturası bu. Sayın Gürkan, 
1979 yılını müdafaa etmek için, «1979'da bir petrol 
şoku oldu» dedi. 

IBu, doğru değildir. İkinci petrol şoku, 1980 sene-
sindedir. İkinci petrol şoku 'Kasım 1979'dan itibaren 
başlar... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — İşte, 1979'da... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Kasım 1979'da, dikkat edin, Kasım 1979... 
1979 ve 1980 yılında Türkiye'nin aldığı ham pet

rolün -o tarihi, kasımı da saymıyorum, 1979 senesi
nin bütününü sayıyorum- fiyatı 19 dolardır. Eğer biz 
spot piyasadan almamış olsaydık -ki, bir kısmını öyle 
aldık- bu rakam 17 dolara kadar da düşerdi. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İran 
petrol ithalatı?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Geleceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ve sayın milletvekilleri, 1980 senesinde bu petrol fa
turası, 1979 yılında 1 milyar 800 milyon dolar iken, 
1979 yılına göre neredeyse yüzde 100'e yakın bir mik
tarda artarak, 3 milyar 400 milyon dolara ulaşmış
tır. Şimdi kendisinin sualine geliyorum : «3,5 milyar 
dolar daha artarsa ne yaparsınız?» dediler. 

İşte, 24 Ocak programı bu şartlar altında konul
muştur... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ne ilgisi var efen
dim? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, bu şartlar altında konulmuştur. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Zam yaptınız. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bakınız... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Adınız zam ola
cak. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin; 
sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Zam oldu; iyi öğ
renin. • 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Siz daha çok öğreneceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Doların tanesi oldu 

600 lira. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ben vazifeye Aralık 1979'da Başbakanlık Müsteşarı 
olarak başladım. Tabiatıyla, bunlar çok münakaşa 
edilmiştir... Ekonomik programla da ilgili olarak, ha
kikaten, söz sahibi bir teknisyendim -ben söylemesem 
başkaları söylüyor- ama muhterem milletvekilleri, 
memleketin durumu, dışarıdan gördüğünüzden çok 
daha kötü idi; koskoca Başbakanlıkta 15 gün fuel -
oil bulunamadı ve palto ile çalıştık. Birçok çimento 
fabrikasının değirmeni (16 tane çimento değirmeninin 
olduğunu hatırlıyorum) dönmedi; çünkü fuel - oil 
mevcut değildi. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Şimdi de parasız
lıktan, yok; çalışamıyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Çalışıyorlar, merak etmeyin, çok da istihsal yapıyor
lar. Dinleyin yalnız... 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Hiç de öyle değil; 
para yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Telefonun her gün bir tanesi bir taraftan geliyor, 
«Erzurum'da kömür bitti», diye... Neden Erzurum' 
da kömür bitti? Kamyonlar çalışmıyor, nakil vasıta
ları çalışmıyor... Hatırlayın o günleri, 1979 senesini 
hatırlayın... (SHP sıralarından gürültüler). 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Gürkan 
bunların hepsini anlattı Sayın Başbakan. 

.BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Ondan 

başka şeyler de vardı. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen

dim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Maalesef böyle idi. 
Şimdi borçlara geleceğim. Borçlar ne idi? 2 kü

sur milyar dolardan daha fazlası, garantisiz ticarî 

17 — 
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borç diye ödenemiyordu; 1,5-2 milyar dolar civa
rında, transferler bekliyordu. Merkez Bankası, bıra
kınız özel sektörün borcunu ödemeyi, kendi borcunu 
dahi ödemekten acizdi ve o tarihte (1979 senesinde) 
meşhur DÇM'ler ve diğer bazı devlet borçları, biz
den evvelki iktidar zamanında konsolide edilmiş, er
telenmişti ve o ertelenen borçlar dahi ödenemiyor
du. 1980 senesi içerisinde bu memlçket yeniden erte
lemeye gittiği zaman, sadece yeni borçlan değil, er
telenmiş borçları da erteletti; buna mecbur kaldık. 
O sıkıntılı günleri tekrar hatırlıyorum; yokluklar bir 
tarafa; ama onur kırıcı hadiseler de olmuştur: Bir 
ufak devlet, «Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu» adı 
altında 1 milyon dolar vermiştir. 

ıM. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Muhalefet an
lattı bunları Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi bakınız, bazı rakamlar vereceğim. 

Türkiye'nin kalkınma hızı, demin ifade ettik, 
1977'de yüzde 3,9; 1978'de yüzde 2,9; 1979'da yüzde 
eksi 0,4; 1980'de yüzde eksi 1,1; 1981'de Türkiye dön
meye başlıyor, yüzde artı 4,1; 1982'de yüzde 4,6; 
1983'te yüzde 3,3; 1984'te yüzde 5,9 ve 1985'te, ikin
ci tahmin, yüzde 4,9. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Onlar 
hep tahmini rakam... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, daha üçüncü de çıkacak. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

Şimdi, müsaade ederseniz, eski yıllarla mukayese 
ettikleri Yunanistan'ın şu devredeki rakamlarını, Tür
kiye ile mukayeseli verelim; «Yunanistan şöyle kal
kmıyor» diye çok beğenildi. Biraz da evveline gide
ceğim, söylendi de onun için söylüyorum, Yunanis
tan'ın 1979 yılında kalkınma hızı yüzde 3,7'dir. Tür
kiye'nin yüzde eksi 0,4'tür; Yunanistan'ın • 1980'de 
kalkınma hızı yüzde 1,9'dur, Türkiye'nin yüzde eksi 
1,1'dir. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — İstanbul kadar o Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yunanistan'ın 1981'de yüzde eksi 0,6'dır, Türkiye' 
nin yüzde 4,1'dir. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — istanbul kadar nü
fusu var Yunanistan'ın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yunanistan'ın 1982'de yüzde eksi 0,7'dir, Türkiye'nin 
yüzde 4,6'dır; Yunanistan'ın 1983'te yüzde eksi 0,6' 
dır, Türkiye'nin yüzde 3,3'tür; Yunanistan'ın 1984'te 

• yüzde 1,8'dir, Türkiye'nin yüzde 5,9'dur. (ANAP sı-
I ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 1985 tahminini 
I de söyleyeyim: Yunanistan'ın yüzde 1,25, Türkiye' 
I nin yüzde 4,9'dur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Nüfus artışlarını 
I da söyleyin yüzde olarak. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Tanzanya ile 
I karşılaştırıyorsunuz galiba. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
I Geleceğim, dur bir dakika, geleceğim. 
I Acaba bir sosyalist iktidar geldiği için mi?.. Sa-
I yın Gürkan diyor ki, «Hep, gelen sosyal demokrat

lar, sosyalistler düzeltir, öbürleri bozar.» 
I Bu tablo neyi gösteriyor, neyi gösteriyor?.. (ANAP 
I sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Mesele burada da kalmıyor; Türkiye'nin ihracat 
I rakamlarından biraz iftihar duyun, şimdi size o ra-
I kamları veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 
I 1980 senesinde Yunanistan'ın ihracatı 5 milyar 153 
I milyon dolar, Türkiye ise Yunanistan'ın yarısı kadar 
I ihracat yapmış, yani 2 milyar 910 milyon dolar; 1981' 

de Yunanistan'ın ihracatı 4 milyar 246 milyon do-
I 1ar, Türkiye ise 4 milyar 703 milyon dolar. Daha 
I ileriye gitmiyorum, 1985'te tahmini olarak, Yunanis-
I tan'ın ihracatı 4,5 milyar dolar; Türkiye'nin ise 8 

milyar dolar. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
I alkışlar). 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — İthalat ne ka
dar Sayın Başbakan? İhracatın hayalisini ayırdınız 
mı? (SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Allah, Türkiye'yi bir sosyal demokrat iktidardan kur
tarmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar). 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Yuna^ 
I nistan'ın nüfusu ne kadar Sayın Başbakan? 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz pazara gi-
I diyor musunuz? Milleti bir zeytine muhtaç ettiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zeytinin tanesi kaç 
lira? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
I Sayın milletvekilleri, bizim söylediklerimize bazen 
I sayın arkadaşlarımız inanmıyorlar, inanıp inanma-
I makta sefbeştirler; ama ben burada, 1979 yılında ne 
I oldu, onu anlatmaya çalıştım; ondan evvel ne oldu, 
I onu anlatmaya çalıştım; Türkiye nereden nereye gel-
I di, onu anlatmaya çalıştım ve şimdi size iki tane ra-
I porun özetini okuyacağım. Bu raporlar, OECD Teş

kilatının 1979'da Türkiye hakkında hazırladığı ra-
] pordur. 
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HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Dışarı
dan gelen rapor o; içerideki raporu okuyun. (SHP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen dinleyelim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bir taraftan Batı müesseseleriyle işbirliğinden bahse
dersiniz, ondan sonra da OECD Teşkilatının - önem
li bir teşkilat - raporunu dinlemek istemezsiniz! Lüt
fen dinleyin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Dinlemek isteriz de, 
zeytinin tanesi kaç lira? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«1979 yılı sonunda - bu rapor 1980'de yazılmıştır -
Türk ekonomisi son iki yıl içinde çok güç bir dö
nem geçirmiştir. Enflasyon oranı yüzde 80'e çıkar
ken, OEGD ülkeleri arasında en yüksek seviyeye 
ulaşmıştır. Aynı zamanda gayri safi millî hâsıla artı
şı hemen hemen durmuştur. 

Türkiye'nin döviz gelirlerindeki azalma ve dış 
borçlanmadaki güçlükler dolayısıyla, gerekli olan 
hammadde, yedek parça ve petrol ithalatı gerçekleş
tirilememiş; bu nedenle sanayide kapasitenin kulla
nımında büyük ölçüde düşüşler kaydedilmiştir. 

Türkiye'deki mevcut ekonomik kriz, 1973 - 1974 
yıllarında karşılaşılan petrol fiyatlarındaki artış ve 
dünya ekonomisinde görülen genel yavaşlamanın et
kisiyle değişen dünya ekonomik şartlarına adapte 
olabilmek için gerekli ekonomik tedbirlerin alınma
yışından kaynaklanmaktadır. 

Petrol fiyatlarındaki artışların, ödemeler dengesi 
açığı ve artan fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisi ve 
katkısına rağmen, gerekli iç politika tedbirleri zama
nında alınmış olsa idi, bu kadar ciddi bir durumla 
karşılaşılması mümkün olmayacaktı. 

Tüketim kısıcı, iç tasarrufları teşvik edici tedbir
ler alınmamış, geleneksel içe dönük ödemeler denge
si devam ettirilmiş; bu meyanda ihracatın artırılma
sı yerine - sizin de söylediğiniz - ithal ikamesine yer 
verilmiş olması nedeniyle ihracat gelirleri sabit ka
lırken, ithalat hızla yükselmiştir. 

1974 yılından bu yana hızla büyüyen dış ödeme
ler açığı, daha ziyade kısa vadeli ticarî krediler ile 
finanse edilmiş, Türkiye, borçlarını ödemede zorluk
la karşılaşmıştır. Ekonomik istikrarı sağlamak için 
1978 ve 1979 yıllarında sarf edilen gayretler, ödeme
ler dengesinin iyileşmesini ve fiyatların düşmesini 
sağlayamamıştır. Bu itibarla, Türk otoriteleri 1980 
Ocak ayında, geçmiş dönemlerde uygulanan ekono
mik programların dışında yeni bir ekonomik progra
mı kabul etmiştir.» 
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Bu, 1980 yılında verilen raporun özetidir. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bu seneki ra

porları okuyunuz. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Evet, bu senekini de okuyacağım. 
1985 yılında OECD Türkiye'ye Yardım Konsor

siyumunda okunan rapor... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Gâvurların rapo

runu mu okuyorsunuz? Bizim kendi raporumuzu 
okuyunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet zabıtlara geçsin diye okuyorum, hem de. 

«Türkiye'nin, ekonomik politikalarında köklü de
ğişiklikler yaptığı tarihten bu yana, beş yıldan fazla 
bir zaman geçmiştir. Türkiye, bu zaman zarfında, 
içe dönük ve ağır devlet müdahalesine dayalı politi
kaları terk ederek, geniş ölçüde rekabet gücüne ve 
artan bir şekilde liberalizasyon hareketine yer veren 
bir tutum benimsemiştir. Bu yeni politikalar, 1979 -
1982 yılları arasında OECD özel yardım programı 
çerçevesinde, uygun şartlı krediler ve ihracat kredi 
garantileriyle desteklenmiştir. Ayrıca, yine 1980 ve 
1981 yıllarında, aynı çerçevede Türkiye'nin borçları
nın büyük bir kısmının ertelenmesi sağlanmıştır. 

Son beş yıllık dönem zarfında, Türk ekonomisin
de, özel sektör, tarım ve el emeği kesimlerinin dav
ranış ve performanslarında olağanüstü değişiklikler 
meydana gelmiştir. Bu değişiklikler, akılcı tedbirler
le desteklenen pazar ekonomisi mekanizmalarının, 
kaynak tahsisi dengesizliklerinin düzeltilmesinde gü
venilir bir yol teşkil ettiğini ispat etmiş ve özellikle 
gerçekçi kur tedbirleri ve uygun talep politikaları iz
lenebildiği takdirde, ödemeler dengesi bozuklukları
nın önemli ölçülerde düzeltilmesinin mümkün olabil
diğini açıkça ortaya koymuştur.» (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Yanlış tercüme et
mişler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«Son beş yıl içinde, gerek dahilde, gerek milletlera
rası düzeyde, ekonomik ve siyasî şartların, Türkiye 
açısından, tamamıyla istikrar içinde cereyan ettiği 
söylenemez. Filhakika, dahilî planda sıkıyönetimin 
devam ettiğini, 1983 yılında genel seçimlerin yapıl
dığım ve yeni bir hükümetin kurulduğunu görüyo
ruz. Milletlerarası ekonomik alanda ise, ikinci pet
rol şoku, Uluslararası ekonomik durgunluk, Ameri
kan Dolarında ve faiz hadlerindeki yükselmeler, 
İran - Irak savaşı ve son olarak da petrol piyasasın-
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daki daralmalar, kendini hissettiren başlıca olumsuz 
gelişmeler arasındadır. 

Dahilî ve haricî şartlarda meydana gelen bu de
ğişikliklerin yarattığı istikrarsızlıklar, her şeye rağ
men, Türk ekonomisini yolundan saptıramamış, öde
meler dengesi düzelmeye devam etmiş ve Türkiye, 
Uluslararası kredi güvenilirliğini büyük ölçüde ka
zanmış ve yabancı özel yatırrımcıların dikkatlerini 
üzerine toplamıştır.» 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Gelir dağılımı için ne diyorlar? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«Yeni hükümet tarafından 1984 yılında alınan ilave 
liberalizasyon tedbirleri manzumesi, 24 Ocak 1980 
Programına yeni bir ivme kazandırmış ve istikrarlı 
bir ödemeler dengesi sağlanmasına dönüş süreci hız
landırılmıştır.» . 

Sayın milletvekilleri, bunlar, sizin ve bazılarımı
zın iddia ettiği gibi... 

ARÎF TOPRAK (Niğde) — Borçlara ve borçlan
maya da devam ediyoruz... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz da içeriye ba
kın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bunlar, maalesef, senin anladığın konular değil... 
(Gürültüler). 

BAŞKAN - t Sayın milletvekilleri, istirham edi
yorum, lütfen dinleyelim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçerideki görüşleri 
de söyleyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Onlar sizin görüşleriniz, onları biliyoruz, merak et
meyin, hepsini biliyoruz; ama sağlıklı ve tutarlı gö
rüşler, burada. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzakereleri 
ihlal ediyoruz efendim; lütfen susalım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu raporları 
okumaktan kastım şu: Çünkü, bunu biz söylediği
miz zaman, bazı arkadaşlarımız inanmıyorlar; onun 
için getirdim ve dünya uzmanlarının bu raporlarını 
ortaya koydum. 

HÜSEYİN AVNl SAĞESEN (Ordu) — Hiç çar
şı pazar dolaştınız mı? 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, Sayın Sağesen lüt
fen efendim, lütfen... 

HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Dışa
rı atsana Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tutkun, lütfen Başkanlık Di
vanına müdahale etmeyin efendim. 
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, BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
1980 yılı 24 Ocak Programı, Türkiyenin programı
dır. Bu programı icra eden millet, Türk milletidir. 
Şu, bugün eriştiğimiz tablonun en önemli vasıtası 
24 Ocak Programı ve ondan sonra bizim 1984 yıh 
başında başlattığımız, bunu hızlandıran, bu süreci 
geliştiren program olmuştur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ülkeyi dolaşın, Ana-
I doluyu dolaşın da, görürsünüz... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Siz 

ne kadar müdahalt* ederseniz edin, ben burada ko
nuşmaya devam edeceğim; çünkü millet doğrusunu 
biliyor. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Sıkıştığınız zamanda batarsınız, başka türlü de
ğil. Evet... (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) - - Sa-
I yın Başkan, âeğerli milletvekilleri; bütün bu analizi 
I yapmaktaki kastım; önümüzdeki yıllar ve şu anda 

konuştuğumuz 1986 yılı bütçesi üzerinde bazı yanlış 
görüşleri düzeltmektir. 

Şimdi, önümüze şu konu getiriliyor : Her iki mu
halefet partisi sözcüleri de aynı şeyi söylediler, «Tür
kiye büyümelidir» dediler. Türkiye büyümelidir; ama, 
değerli milletvekilleri, bu büyüme, hesaplı kitaplı ve 
dikkatli olmalıdır. Eğer bu büyüme, 1970lerde yap
tığımız gibi, şu raporlarda yazıldığı gibi, demin bir 
arkadaşımızın söylediği gibi, istikbalden çalma paha
sına yapılırsa, işte o zaman ödemeler dengesi mese
lesi çok kötü duruma girer, kalkınma başarılamaz ve 
kalkınma yavaşlamaya başlar. 

I ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zengini daha zengin, 
fakiri daha fakir yapar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu
nun misallerini şu geçtiğimiz dönemde çok iyi bilmek 
mecburiyetindeyiz. 

iddia ediyorum; bugün OECD içerisinde son dört 
senede en yüksek kalkınma hızına sahip olan ülke
lerden biriyiz. Evet; işte Yunanistan misalini verdim, 
çok beğenilen Yunanistan misalini verdim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletin sefaletine 
rağmen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Kal
kınma hızı, milletin sefaletiyle ilgili değildir; kalkın
ma hızı, milletin refahınadır. Sizin başkanınız, «kal
kınma hızını daha da yükseltin» diyor. Dikkat ediniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kalkınma adil bö-
I lüşümlü olmalıdır. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Kuş-
han. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
yın Kuşhan, bunları bilmiyorsun sen; kalkınma hı
zıyla, gelir dağılımını karıştırdın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başbakan, si
zin dolaştığınız kadar biz de dolaşıyoruz ülkeyi. (Gü
rültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, biz, bu memlekette kalkınmayı 
hızlandıran, kalkınmayı başlatan partiyiz, işte, ra
kamlar meydanda : Yüzde 5,9; yüzde 4,9. Ekşili dö
nemden, bu kadar sıkıntılı dönemden gelmiş, kalkı
yoruz. (SHP sıralarından «Vatandaş biliyor» sesleri) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Vatandaş bu kadar 
sıkılmamıştı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
dinlemesini bilelim. Lütfen, istirham ediyorum... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, bizi bu yolumuzdan dön
dürmek de kabil değildir. Çünkü, bu memleketin in
sanları sükûn içinde, düzgün bir gelişme istiyorlar; 
kesintili gelişme istemiyorlar. Bu kesintili gelişmeyi 
biz yapmayız. 

Sayın Gürkan'ın da bilmesi lazım; kalkınma hı
zını bugün 2 puan daha yukarı götürelim, yatırım
ları daha fazla artıralım... ödemeler dengesi meselesi 
nasıl halledilecek? Bu dengeler tutulmadan aynı ha
talar tekrar mı edilecek? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başbakan, 
bunu... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ve 
aynı hatalar tekrar edildiği zaman, Türkiye yine aca
ba... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bunu plana niye 
koydunuz o zaman? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim, dinleye
lim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Tür
kiye, yine acaba 1978, 1979 yokluklarına mı düşe
cek? Bunu mu istiyorsunuz?.. (ANAP sıralarından 
alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) Maalesef, kal
kınmanın nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Bizim, si
ze karşı üstünlüğümüz buradadır; evet, size karşı üs
tünlüğümüz buradadır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

Bugün Türkiye'nin hiçbir döviz meselesi yoktur... 
ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Bakanım, faz

la gülme; sıra sana da gelecek. (ANAP sıralarından 
«Otur yerine» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, istirham edi
yorum». 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, baksanıza... 

BAŞKAN — Lütfen bağırmayın efendim. Niye 
bağırıyorsunuz? (Gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, siz müdahale etmeyin efen
dim; Başkanlığı zor duruma düşürüyorsunuz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bakan gülüyor ora
da niye ona söylemiyorsunuz? Bakan niye gülüyor? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan,, gülmek yasak mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen bağırmayın 
efendim, istirham ediyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O, o ka
dar bağırıyor... 

BAŞKAN — Siz niye bağırıyorsunuz? Lütfen 
bağırmayın. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Biz, yedi saat 
dinledik onları, yedi saat. Allah'tan korksunlar be... 
Hem de boş lafları dinledik. 

BAŞKAN — Evet Sayın Başbakan, lütfen devam 
ediniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, kalkınmanın, yatırımlarla ilgili 
olduğunu ve bu yatırımların en iyi bir şekilde yapıl
ması gerçeğini bilen bir iktidarız. Çünkü, «Tecrübe
miz var» dedim; projeler üzerinde çok derin tecrü
bemiz var; kalkınmanın nasıl yapılacağını da çok iyi 
biliyoruz. Dikkat ederseniz, Türkiye'de kalkınma hızı 
yukarıya giderken, yatırımların hızı da artıyor; ama 
dikkat ediniz, yatırımlar çok daha fazla artırılarak, 
kalkınma hızı daha fazla yukarıya götürülemeyebi-
lir; çünkü, yanlış yatırımlar yaparsınız. Bizim hesa
bımız gayet doğrudur; hesabı çok iyi biliriz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — On sene evvel pat
ronunuz da böyle konuşuyordu. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Evet, çok çok iyi biliriz. Yaptığımız işleri millet de 
biliyor, sizler de biliyorsunuz; ama, söylemek iste
miyorsunuz; hep, hesabı kitabı ortadadır... (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Şimdi bakınız, şu sualler ortaya geldi; cevap ve
receğim; dinleyiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — önümüzdeki seçim
lerde göreceğiz inşallah. 

BAŞBAKAN TURQUT ÖZAL (Devamla) — Şu 
sualler ortaya geldi : «Türkiye, niçin tasarruf oranını 
artıramadı?»; sual bu. 
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Kendileri söylüyorlar, diyorlar ki ; «iki petrol şo
ku geçti; 3,5 milyar dolar.» Bugün 3 milyar 900 mil
yon dolara yakın petrol faturası ödüyoruz. Vaktiy
le, o yüksek kalkınma hızlarının olduğu dönemlerde 
bu petrol faturaları 300 milyon dolar, en kabadayı 
1 milyar dolar olmuştur. Şimdi, petrol faturanız bu 
kadarsa, bunun karşılığında hammaddeleriniz, yatı
rım mallarınıza da daha fazla para ödüyorsanız, ta
biatıyla, tasarrufunuz azalır. Hiç, bu hesabı kimse 
bilmez mi? 

Şimdi ikinci bir şey daha var : «Yatırım hızını 
artırınız» deniyor. Tasarrufunuz olmadığına göre, eko
nominin ihtiyacından daha fazla para basacaksınız... 
Biz bu yollara gitmeyiz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tasar
ruf niye yok, tasarruf oram niye düşüyor? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ta
sarruf oranının düşme sebebini söyledim; petrol fi
yatlarının yukarıya gitmesi, tüketimin artması... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, böyle karşılıklı konuşma usulü var mı? 

BAŞKAN — ikaz ediyorum Sayın Ege. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

Lütfen efendim... 
Sayın Başbakanım, devam edin efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de şu konu 
ortaya getirilmiş ve bir sayın sözcü tarafından den
miştir ki : «Efendim, yatırım malı ithalatı azaltıyor. 
İşte, yatırımların azalmasının en büyük delili.» 

Nispî olarak, yatırım malı ithalatı düşecektir; se
beplerden bir tanesi : Petrol ithalatı yukarıya çıkmış
tır. Gayet basit... Bunu anlamak için âlim olmaya 
lüzum yok; ama bakınız, nedir hâdise? Türkiye'de bu 
politikalarla yatırım malı üretimi artmaktadır. Bunu 
söyleyenler bunun da farkında değiller. İmalat sa
nayii içinde yatırım mallarının payı 1979'da yüzde 
12,2; 1983'te yüzde 12,9; 1985'te yüzde 14,6'dır. Evet, 
bu söylediğimiz, yatırım malı üretimidir. Tabiatıyla, 
bu politikayla, ithal ikamesi kendiliğinden olmakta
dır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — OECD rakamlarına 
göre mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Tür
kiye'nin rakamları... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 
6 Kasım seçimleriyle yeni bir dönem başlamıştır. 
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Memleketimiz bu döneme, üç yıllık bir hazırlık dev
resinden sonra yeni bir Anayasa ve büyük çapta mev
zuat değişikliğiyle girmiştir. Huzurun, istikrarın ve 
mutluluğun hâkim olacağı yeni siyasî, sosyal ve eko
nomik yapının gerçekleştirilmesi mesuliyeti, seçim
lerden sonra, iktidara gelen bizim partimize tevdi 
edilmiştir. Hükümet olduğumuz tarihten bu yana iki 
yıl geçmiş; hükümetimiz, iki yıl boyunca bu mesuli
yetini bir an bile unutmamıştır. Şunu iftiharla kayde
deyim ki, bu zorlukların hiçbirisini biz gözümüzde 
büyütmedik, hiçbir zaman ümitsizliğe de kapılmadık; 
olacak bütün zorlukları göğüslemeyi kabul ettik. Zi
ra aziz milletimizin kudretini biliyor ve doğruyu yap
mak için halisane çalıştıkça, bize olan teveccüh ve 
itimadının devam edeceğine yürekten inanıyorduk. 

İlk icraat yılımızda, korkulan, endişe duyulan 
problemler ortaya çıkmadı. İkinci icraat yılımızı dol
durduğumuz şu günlerde ise, bütün endişelerden uzak
ta, ülkemize, sıhrıatli bir model içerisinde, sürat ve 
güvenle hizmete devam etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, uzunca bir aradan son
ra, demokratik parlamenter sistemi tekrar yörünge
sine oturtmak, hükümet olarak gündemimizin daima 
ilk maddesini teşkil etmiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) Hükümetimiz, demokratik rejimin bir daha 
kesintiye uğramayacak şekilde müesseseleşmesi libe
ral, siyasî, ekonomik ve sosyal bir hayatın meydana 
gelmesi ve geliştirilmesi yolunda bütün gücüyle ça
lışmıştır. iktidara geldiğimiz tarihten çok kısa bir 
müddet sonra, üç ay içerisinde, bütün siyasî partile
rin iştirakiyle, 25 mart mahallî seçimlerinin yapılma
sı sağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, iktidarımız için 
belki riskli olabilecek bir seçime, demokrasimize yö
neltilen tenkitleri de bertaraf edebilmek için, cesaretle 
gitmişizdir. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Tabip
ler Odası?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 25 

Mart seçimlerinin, büyük bir tarafsızlık ve başarıy
la sonuçlandırılmış olması, demokrasiyle ilgili ola
rak, memleket içinden ve dışından gelen iddiaların 
havada kalmasına sebep olmuştur. 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Başbakan, 
eskisi gibi formunda değil bu sefer. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, sükûneti bozuyorsunuz 
efendim; uyarıyorum. Lütfen... (ANAP sıralarından, 
«Atın dışarı» sesleri) 

Efendim, Divana lütfen müdahale etmeyiniz. 
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ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — özür dilerim Sa- | 
yın Başkanım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) - -Sa 
yın milletvekilleri, bu seçimleri yaptığımız dönemi de 
hatırlıyorum, bu parlamentodan o Seçim Kanununun 
geçtiği günü de hatırlıyorum; siz de hatırlıyorsunuz. 

Sayın Gürkan, bizim, demokrasiyi sevmediğimizi, i 
demokrasiden ürktüğümüzü ifade ettiler; kendilerini 
ise bir demokrasi havarisi şeklinde gösterdiler. 

Suçlamaları haksızdır; yakıştırmaları ise, sami
miyetsizdir. Demokrasiye inanç, parlak laflarla de- I 
ğil, gerektiğinde, kendi aleyhine sonuç bile verse, 
takınılması gerekli tavırla gösterilir. İşte, seçimlere l 
giderken biz bunu yaptık. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Bütün siyasîleri 
affedelim o halde... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ba
kınız, bundan yirmi ay önce, burada Seçim Kanu
nu müzakere edilirken ve biz bugün parlamento dı
şında olan partileri bu seçime katmak için önerge ve- I 
rirken, teklif ederken... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Komisyonda ver
mediniz efendim; komisyonda biz verdik o zaman. I 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — I 
Evet; burada, burada verdiğimiz zaman... I 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim; din
lemeyi öğrenelim efendim, istirham ediyorum. I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ama olmuyor ki, 
Sayın Başkan... I 

BAŞKAN — Efendim, sizin lideriniz de konuştu
lar, dinledik. I 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... Ki, onların içerisinde, bugün, Sayın Gürkan'ın kis- I 
vesini giydiği parti de var, mahallî seçimlere sokmak I 
için biz burada ellerimizi kadınrken, sizler Meclisi I 
terkettiniz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al- I 
kışlar; Bağımsızlar sıralarından alkışlar) I 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Başbakan, I 
nereden çıkardınız bunu? Gerçeği söyleyin. I 

ARİF TOPRAK (Niğde) — içişleri Komisyonun- I 
da biz verdik onu. Yanlış oluyor Sayın Başbakan, I 
yanlış oluyor... (SHP sıralarından gürültüler) f I 

VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Gerçekleri söy
leyin, yalana gerek yok. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... I 
Devam ediniz Sayın Başbakan. I 
VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yalan söylüyor. I 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen efendim, is
tirham ediyorum efendim... 

Ö'MER KUŞHAN ((Kars) — Hafızanız sizi ya
nılttı Sayın Başbakan. O husus, memlekette bazı 'böl
gelerin satışıyla ilgiliydi. 

'BAŞKAN — 'Sayın Kuştan, uyarıyorum efendim. 
KADİR .NARİN (Diyarbakır) — Sayın 'Başba

kan, (hiç yakışmıyor size yalan söylemek. 
ÖMER KUİŞHAN '(Kars) - - Gerçekleri saptır

mayın-lütfen. 
'BAŞKAN — Sayın Kuşlhan, uyarıyorum sizi. 
Sayın 'Başbakan, devam ediniz efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, son birbuçuk se
nelik dönemde, sıkıyönetim, bir bölge hariç, tama-
miyle fcddırıümıştiır. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Güvenlik soraşturmaları ne oldu? (ANAP sıraların
dan 'gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu balkımdan, en 'fazla olayların meydana geldiği is
tanbul ili olmak üzere.. (SHP sıralarından 'gürültü
ler) 

(HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Siz, söyleyecekle
rinizi söylediniz, biz dinlettik; biraz da siz dinleyin. 

KAİDÎR NARİİN i(Dyarbakır) — Doğruyu söyle
sin de dinleyelim. k 

BAŞKAN — Oltfen efendim, lütfen.... 
AÜİ İHSAN ELOÎN (içel) — Doğruyu -söylesin 

Sayın Başbakan. 
IBAŞKA'N — Sayın Elgin, lütfen efendim... 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Grubunu

za hâkim misiniz Sayın Gürkan? 
K1AOIR NARİN (Diyarbakır) — Yalan Söylüyor; 

.yakışmıyor. 

ALPASLAN PEHL1VAINLI (Ankara) — Sayın 
'Başkan, a't dışarı; yalanı kendileri söylüyorlar. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Yalanı sen söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Alpaslan lüt
fen... . . 

'BARBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, bütün bu 'hareketler demokrasiye ta
hammülsüzlüğün işaretlidir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından sıra kapakla
rınla vurmalar) 

BAŞKAN — 'Sayın mileJtvekilleri, sayın mİletve-
fcilleri lütfen efendim... 
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Sayın milletvekilleri, müzakereleri ihlal ediyoruz. 
Lütfen, dinletmesini 'bilelim, dinleyelim. Bütün lider
leri sessiz ve sükûnetle dinledik; lütfen Sayın Baş
bakanı da dinleyelim efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Is'tanbul) — Başba
kan kendisi laf atıyordu. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

İKADIR NARİN ((Diyarbakır) — Kendisi inan
mıyor demokrasiye. 

'BAŞKAN — Bu kürsü Ibüfün milletvekilerine 
açıktır sayın mille'fcvekileri; s'iz de çıkar konuşursu
nuz. Lütfen dinlemesini öğrenelim efendim. 

e tBEYÎN AVNl SAĞESEN ı(Ordu) — Laf at
mayı Sayın Başbakandan öğrendik. 

BAŞKAN — Sayın 'Sağesen, sizi de uyarıyorum. 
Sayın Başbakanım, devam edin efendim. 

ARİF TOPRAK (Niğde) — Sayın Başkan, biz 
Meclisi toprak satışı ve /başka satışta terk ettik, Se
çim Kanununda değil. Lütfen Sayın Başbakan dü
zeltsin, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Toprak, sizi de uyarıyorum 
efendim. 

(HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Sayın 
Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı konuşma 
yapıyor; dinleyiciler Hocasında talebeler var... Lüt
fen saygı göstersinler. 

'BAŞKAN — Sayın Tutkun, lütfen, müdahale öt
meyin efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, sön 1,5 senelik dönemde, Türki
ye'de sıkıyönetim, bir bölge hariç, tamamıyla kaldı
rılmıştır. Bu bakımdan, başta olayların en fazla mey
dana geldiği İstanbul İli olm'alk üzere, 58 ilimizden 
sıkıyönetimi kaldırdık. Geri kalan 9 ilimizde ise, dış' 
tahrik ve tertiplerin idaresindeki terörist eşkıya se
bebiyle- sıkıyönetim devam etmektedir. 

(Muhterem milletvekileri, iddia ediyorum, bugün 
Türkiye'mizde demokratik müesseseler bütün unsur
larıyla işlemekte, demokratik hak ve hürriyetler hiç
bir tahdide talbi olmadan savunulmaktadır. (ANAP 
sıralarından «tBravo» sesleri, alkışlar) 

Basınımız herhangi bir baskı ve tesir altında kal
madan, hatta Batıdaki örneklerinden daha ileri ma
nada, serbest 'bir atmosfer içinde bulunmaktadır. 
1982 Anayasasıyla kısıtlanmış eski siyasî kişiler de 
dahil," herkes bu hak ve hürriyetlerden tam olarak 
istifade etmektedir. Bizim devrimizde hiç kimse ka

nunsuz muameleye maruz kalmamış, düşüncesinden 
dolayı suçlanımamıştır. Hükümetimiz döneminde mey
dana gelen müsamaha ve hoşgörü ortamında sabır 
vardır, iyi niyet vardır ve sadece sevgi vardır. (ANAP 
sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Bunlara baktığımız zaman, «Türkiye'de demokra
si yok» gibi birtakım iddiaların hepsi de havada kal
maya mahkûmdur; ama bu iddialar kasıtlı olarak çı-
karılıyorsa, ona da diyecek bir sözümüz yok. 

AYDTN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Avru
pa Parlamentosu? 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Ben 
bugün meseleyi, ^Demokrasiye geçiş süreci» deyimi 
olarak da görmüyorum. Demokrasiye geçiş süreci, 
ancak, Anayasanın getirdiği bazı geçici maddeler 
bakımından kullanılabilir. Yoksa, «Bugün Türkiye'de 
demokratik sisteme geçilmemiştir; bir geçiş vetiresi 
içindeyiz» denilemez. Demokratik sistem, Anayasa
dan gelen bazı tahditler dışında, ülkemizde bütün 
müesseseleriyle ve hür seçimlerle yaşamaktadır. 

KADİR NARİÎN (Diyar'bakır) — İşkence de ya
şanıyor efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem üyeler, huzur ve güvenin temini konusun
da, hükümetimiz, 12 Eylül döneminde sağlanan ba
şarının idamesi için lüzumlu bütün tedbirleri büyük 
bir azim ve kararlılıkla uygulamış ve biraz Önce işa
ret ettiğim gibi, vaat ettiği şekilde, sıkıyönetimi ted
ricen kaldırarak, normal idareye geçilmesine başlan
mıştır. * 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
öğrenci a'ffı ne oldu Sayın 'Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bütün dünyada ve memleketimizde terör hareketleri
nin başladığı 1968'ierden bu yana, yaklaşık yirmi 
senelik devrenin en huzurlu ve sakin günlerini yaşı
yoruz. Bunu yüce Meclisimizin huzurunda, aziz mil
letimize ve dostuyla düşmanıyla, kamuoyuna ilan et
mekten büyük bir mutluluk duyuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Güneydoğu bölgemizde cereyan eden olaylar, dış 
mihrakların -güdümündeki bir avuç terörist eşkiya-
nın, bu huzuru ve millî bütünlüğümüzü 'bozmak için 
gösterdikleri 'faaliyetler neticesi meydana gelmiştir. 
Türk 'Devletinin gücü karşısında bu şakilerin kökü
nün kazınması yakındır. Bunun için gerekli 'bütün 
tedbirler de alınmıştır. (ANAP şıralarından alkışlar) 

Sıkıyönetimin kaldırıldığı, illerimizde, gerek ideo
lojik olaylarda, gerekse asayişe müessir olaylarda 
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'hiçtir artana görülmemiştir. Türkiye genelinde, 1985. 
yılında, bir önceki yıla nazaran, ideolojik olaylarda, 
(kaçakçılık olaylarında ve diğer olaylarda önemli oran
larda azalmalar olduğu müşahede edilmiştir. Günü
müzde bütün dünyada ve komşu ülkelerde, özellikle 
ideolojik olaylarda ve terör vakalarında büyük bir 
tırmanma görülmesine rağmen, yurdumuzda bu sa
hada kaydedilen bu gelişme fevkalade memnuniyet 
vericidir. 'Üstelik 'bu haşarı, olağanüstü tedbirlerin 
alınmadığı bir dönemde elde edilmiş bulunmaktadır. 

Tabiatıyla, bu arada şu gerçeği de belirtmek isti
yorum : Memleketimiz aleyhine çalışan mihraklar, 
yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine bütün hız
larıyla devam etmektedirler. Hemen her gün ayrı bir 
fesat 'kaynağı ele geçmektedir. Milletiımizin ve dev
letimizin aleyhine yapılan faaliyetlerle mücadele edil
mektedir. 

SÖzleriım'in burasında bir defa daha ısrarla ilan 
ediyorum : Türk Devletinin, Türk Milletinin, bu gü
zel vatanın birliğine, bütünlüğüne, huzuruna, mutlu
luğuna zarar vermek isteyen herkesin karşısına, de
mokratik rejimin kaideleri içerisinde, hukuk devleti 
anlayışıyla; fakat en ka'ti ve süratli şekilde, bir an 
bile tereddüt etmeden çıkarız. (ANAP, MDP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisimizin kıymetli üyeleri, hükümeti dev
raldığımız tarihten bu yana, yaklaşık -olarak iki yıl 
geçtiğini ifade e'tmiştim. 'Milletlerin hayatında iki yıl 
çok ufak bir zaman parçasıdır. Önemli darboğazlar
dan geçmiş, hele büyük badireler atlatmış bir mem
lekette, siyasî tecrübeler, yeni kurulan hükümetlerin, 
icraatlarına, çekinerek başladıklarını göstermektedir. 
'Biz tersini yaptık : Hükümet olarak, hiçbir siyasî 
hesaba dayanmadan, kısa vadeli endişelerden uzak, 
memleketin, hiç el atılmamış, dokunulmamış mesele
lerinin üstüne, korkmadan, çekinmeden, cesaretle git
tik. Geçmişte uzun yıllar, hatta yüzyıllardır yapıla
mayan işleri iki icraat yılına sığdırdık. Bu icraatımı
zın önemli bir kısmını da iktidarımızın ilk aylarında 
başlattık. İcraatımızın müşterek özelliği, köklü, ciddî 
ve gerçekçi uygulamalar şeklinde oluşlarıdır. Çok kı
sa bir zaman parçasına, iktisadî, malî, sosyal, idarî 
ve hukukî yapıda değişiklikler meydana getiren bü
yük reformlar sığdırılmıştır. 

YİUSUF ZİYA KAZANOOÖLU (Trabzon) — 
Defonm onlar, deforım... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem mlletveki'Heri, yaptığımız icraatı ve re
form (mahiyetindeki düzenlemeleri anlatmadan evvel, 
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geliniz, sizinle, hepimizin emeği ile hazırlanan, yüce 
'Meclisimizin kabulüyle yürürlüğe konan bazı reform 
mahiyetindeki kanunları şöylece b'ir sayalım. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
18 yaş ne oldu Sayın Başkan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Toplu Konut Kanunu, mahallî idarelerle ilgili kanun
lar, Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu -55 sene 
kimse dokunamamış- Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkında Kanun. 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Sağlık sigortası... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Finansal Kiralama Kanunu, Serbest 'Bölgeler Kanu
nu, Maden Kanunu, Toprak ve Tarım Reformu Ka
nunu, Katma Değer Vergisi Kanunu... 

HÜfSEYİÎN AVNt GÜLER (İstanbul) — Banker
ler Kanunu. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
•Ücretlilere Vergi îadesi Kanunu. 

BAŞKAN — Sayın mMetvekilleri, istirham ede
ceğim efendim... 

MIÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Enflasyon Ka-4 

nuriu!.. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ve ıson defa, şu Büyük 'Millet Meclisinden geçmiş, 

• belki Türkiye'nin en büyük vergi paketini ihtiva eden 
kanun, imar Affı Kanunu, tımar Kanunu, Kıyı Ka
nunu, idarî Usul ve İşlemlerin Basitleştirilmesi İle 
ilgili Yetki Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış 
kanun kuvvetinde 'kararnameler, Personel Reformu 
Konusunda Yetki Kanunu ve yapılmış personel re
formu, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanun
ları, Askerlik Kanunu, Pişmanlık Yasası, Tanıtma 
Fonu Kanunu, Savunma Sanayii Fonu Kanunu. 

Elinizi vicdanınıza götürerek, şimdi bu saydıkla
rımı şöyle bir an düşününüz: Hangi hükümet, hangi 
meclis döneminde bunlardan tek bir tanesini yapa
bilmiştir? Biraz insaf ediniz... Türk ekonomisinin 
tabusu olan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Ka
nununu kim değiştirebilmiştir? Her hükümet döne
minde sözü edilen Katma Değer Vergisi Kanunu çı-
kartılabilmiş midir? Yoksa Maden Kanunu mu bu 
'Meclislerden geçti? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Maden Kanunu
nun ne yaptığını yarın söyleyeceğim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, yıllarca sadece edebiyatı 

25 — . 
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yapıdan, müzminleşmiş ekonomik ve sosyal reform
lar, bükümetimizin kısa icraat döneminde gerçekleşti
rilmiştir. Bizim iktidarımız, ne derseniz deyin, re
formist bir iktidardır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Geriye gideri 
reform. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bizim 'hükümetimiz reformist bir hükümettir. Bu ger
çeği, üzerine basa 'basa ifade ediyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ' (Eskişehir) — Holdingler için 
yalnız. 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
(Bu memlekette, ihtilal' 'beyannamelerinde 'bazen 'ge
rekçe olarak gösterilen reformlar, sosyal muhtevalı 
teoriler ileri sürmeyi âdet 'haline getirmiş, 'basmaka
lıp formüllerle, reçetelerle kendini tatmin eden ide
ologlara değil, iki yıllık icraat dönemini 'henüz ta
mamlamakta olan 'hükümetimize nasip olmuştur. 
(ANAP sıralarından '«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Reform itaibiri umumiyetle, büyük değişiklikler, 
bir 'balkıma da 'bazı problemleri beraberinde getiren 
ıbüyük değişiklikler diye tarif edilir; hatta bu yüz
den, «evrim» tabiri tercih edilir. 'Bizim yaptıklarımız, 
neticeleri itibariyle 'bir reform; fakat yapılış tarzı 
itibariyle 'bir evrimdir; yarii bütün reformlar yapılır
ken herhangi bir problem, herhangi bir 'huzurluk 
meydana gelmemiştir; ancak, ibuna mukabil, netice
ye tam manasıylıa da varılmıştır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Sosyal adalet de bo
zulmuştur. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sayın 
Başbakan, «Evrim» demeyin; Dinçerler kızacak. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Mu'hterem üyeler, bizim parti programımız, seçim 
beyannamemiz, 'hükümet programınız ve netice iti
bariyle, bunun akabinde gelen (icraatımız, fevkalade 
'birbirine paraleldir. Hiç kimse çıkıp da, siz şunu söy
lediniz; ama bunu yaptınız iddiasında bulunamaz. 
Hatta belki bazı tenkitlere de, bu yüzden, yani hiç 
zikzak bir yola gütmediğimiz için maruz kalmışızdır. 
İşte, kalkıp söylüyorlar, «Bu ekonomik programı de
ğiştiriniz, zilk zak yapınız» diye. Yapmayacağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, şıiımdi, iki yıllık icraat dö
nemimizde garçelkleştiirdiğimliz ve demin temel re
formlar mahiyetinde söylediğim konulıar hakkında 
'biraz izahat vermek istiyorum. Burular idarî reform, 
persomel reformu, kamu iktisadî teşebbüsleri refor-
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mu, mahallî idareler reformu, kambiyo ve dış tica
ret reformu, fonlar sis'bemii, vergi reformu ve adalet 
sisteminde yapılan ana değişikliklerdir. Bundan son
ra da bürokrasi ile mücadele konuısundalki icraatı
mızı... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bravo, bravo... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Evet, dinleyin, göreceksiniz. 
Doğu ve Güneydoğudaki ana faaliyetlerimizi an

latmaya çalışacağım. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğu ve Güney

doğudaki devlet yatırımlarımn satışım mı söyleye-
ceksıin? 

'BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sliızi uyarmıştım 
efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Mu'hterem milletvekillileri, idarî refoınm, hükümetimiz 
iktidara geldiği gün başladı. Daha hükümete ilk gel
diğimiz gün, 17 adet kanun hükmünde kararnamey
le, güvenoyu laknıadan icraata başladık ve ondan 
sonra da hızını bir an biHe durdurmadan bu faa
liyetler davam etmiştir. (Bürokrasiye tamamıyla yeni 
bir anlayış getiren idarî ırefoırm, Osmanlı dönemin
den bu yana yapılan en büyük 'idarî reform hare
ketlerinden birisidir. Bu program çerçevesinde, önce 
bakanlıklar birleştirilerek, sayıdan indirilmiştlıır. Teş
kilat ikanunlao yeni başıtıan, 'belli bir modele göre 
düzenlenmiştir. Hailen 7 devilet bakanlığı ile 14 tane 
de icra bakanlığı vardır; bu suretle, bakanlık sayısı 
21'e indirilmiştik. Geçmiş dönemlerde bu rakamın 
36'ya kadar çıktığı hatırlanırsa, yaptığımız işin si
yasetten ne kadar uzak, memleketin yanarına olduğu 
açık bir surette anlaşılır. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ÎBu işe başladığımız zaman, bize, «Aman dokun
mayın, bürokrasiye fazla dokunursanız yanlışlıklar 
yaparsınız. Bakaniıkllları birieştiriırseniz su olur, bu 
Olur, işler yavaşlar» dendi. 

ARİİF TOPRAK. (Niğde) — Tek elde topliaraanız 
daha iyi olur Sayın Başbakan. 

'BAŞKAN — Sayın Toprak. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Hiç bir sekide bundan korkmadan bu işi yapmaya 
devam ettik. 

ÖMER KUŞHAN ı(Raırs) — Başbakanlıkta onun 
içlin mi topladınız bütün yetkileri? 

'BAŞKAN — Sayın (Kuşhan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL ((Devamla) — 

IBafcınız bir misal' vereyim : İlerde Tarım 'Bakanlığı-
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na bağlı onbeş tane müdürlük vardı. Biır ile gitti
ğiniz zaman validen ve ilgili zevattan sonra on'beş 
ıtane de Al müdürü tarafından karşılanırdınız. Bugün 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığı üç eski hakan
lıktan teşekkül etmesine rağmen, taşrada bir tane 
tarıım müdürü, 'biır ıtane köy hlizmieılleri müdürü ve 
'bir de, eğer o İlde varsa, orman' 'başmüdürü bulunu
yor; hepsi o kadar, sistem 'bu kadar foa&itleşöirilmiş-
ıtir.; Eğer bürokrasinin :azallıti!İmıasını istiyorsanız, ilik 
önce 'bakanlıkları bu manada reorganıize etmeniz 
lazımdır. 

MÜNtR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Köye hizmet 
gitmiyor (Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL <jDevamia) — 
Mesele, sadece bazı 'bakanlikılaon birleştirilip sayı
larının azaltılması meselesi de ıdeğildir. Türlk idaresi 
başlı'başına değişik bir modele oturtulmuştur. Dev
letin vatandaşa daha iyi 'hizmet vermesini sağlamak 
maksadıyla, kamu 'hizmetlerinlin düzenli, süratli, te-
sıkılıi, verimlıi ve ekonomik 'bir şekilde yürümesinıin 
ıtemin edilmesi, idarî yapıyı dinıamilkleştirerek ve 
mümkün olduğu kadar, küçülterek israfın önlenmesi 
ve devlet teşkilatının herkes tarafından tanınarak, ko
layca, 'basit bir yapıya kavuşturulması olmuştur. 
Yapılan idarî reformda temel hedef 'bu olmuştur. 
Bu hedefe çok 'büyük çapta eriştiğimizi kabul edi
yorum. Gerçekten, 'bu reform 'hareketinin uygul'an-
ması neticesinde, yetki ve sorumluluklar dağınıklık -
'tan kurtarılmış, 'Sadeleşmeye gidilmiş, foiyenarşik ka
demeler ve birimler muayyen esaslara bağlıanmıştır. 
İşçinin lişi 'bir bakanlıkta, çlfitçinıin işi bir 'bakanlıkta, 
esnaf ve sanatkârın işi de bir fcakanllıfcta 'haılledilebil-
mektedir... 

'Merkezde 14, taşrada 20 tane olan 'hıiyerarşûk 
kademe sayısı idarî reform neticesinde, merkezde 7, 
taşrada 10'a indirilmiştir, yani yarı yarıya azaltılmış
tır.; Yönetici kadroların miktarı, genel idarede 18 510' 
dan 8 188'e indirilmiştir, yani, 10 'hinin üzeninde 
üst kademe yönetici kadrosu tenkis edilmiştir. Top
lam olarak 8 binin üzerinde olan kadro unvanüarı, 
1 OOO'in lalıtınıa indirilerek geniş çapta 'bir unvan 
standardı da gerçekleştkilımıiştir. Sayıiları lCÖ'ün üze
rinde olan yükseJkolkui ve komisyonların, yarıdan faz
lası ikaldırılmıştıır. Üstelik, 'bu radikal yapı değişik-
iıMeri neticesinde, kamu idaresinde hiç 'bir önemü 
problem de ortaya çıkmamıştır. 

Muhterem', milletvekilleri, sessiz sedasız, iddiasız 
bir şekilde gerçekleştirdiğimiz reformlardan ikincisi, 
personel1 reformudur. (Personel reformunu, yüce Mec-
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lisiımıizin verdiği .yetkiye dayanarak, kanun hükmün
deki kararnamelerle hazırladık ve uygulamaya köy
dük. Önce, idarî reform ile lidarî yapıları 'belirlenen 
kamu kuruluşlarının süratli ve tesirli çalışabilrnıelerini 
sağlayacak kadrolarını tespit edebilmek maksadıyla 
bir Genel Kadro Kanunu çıkarılmıştır. Bu düzen
leme neticesinde, devletimiz, ilk defa, kadrolarına, 
kısaca, memuruna sahip çıkmıştır. Bu icraatımız bi
le, daha önceki dönemlerde 'hiç yapılamamış olan 
başlıbaşınıa 'bir kadro reformu niteliğindedir. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın müsteşarınız 
bu gerekçe ile mi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşjhon, sizi ikinci defa uya
rıyorum efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu Kanun hükmünde kararname sayesinde, kadro
suzluk seibebiyie terfi edemeyen memurlara terfi 
'imkânı getirilmiştir. Yine 'bu Kanunla, taşradan niar-

• keze kadro kaydırtması önlenmiştir; hizmetlerin taş
raya götürülmesine bu suretle zemin hazırlanmıştır. 

Personel reformuyla, devlet memuru, klasik, ka
lıplaşmış değerlendirme sistemlinden, dengeli ve iti
dali bir yeni değerlendirme sistemine oturtulmuştur. 
Bu reformla, ilk defa, çalışan ile çalışmayanın tef
riki yapılabilecek; çalışan personelin teşviki ve ödül
lendirilmesi sağlanmış olacaktır. 

'Devlet memurlarının malî durumlarının iyileşti
rilmesi konusunda gereken 'hassasiyet gösteniknıiş, 
devlet hizmetinde görevli meslek ve kariyer sahibi 
personelin tazminat ve ek göstergeleri yenliden düzen-
lıenmiışitir. 

Türk personel sisteminin pkamiidi kurulmuş ve 
senelere bağlı olarak, 1987 yılma kadar yayılmıştır. 
IBu suretle, dana evvelki yıllarda bozulan piramit, bi
zim zamanımızda tam manasıyla memleketin ihtiya
cına yeter 'bir tarzda tesis edilmiştir, 

Ayrıca, polisimize, öğretmenimize, idaredieriımize 
ve teknik elemanlarımıza, hâkim ve savcılarımıza, 
üniversite öğretim dernanlıarırnaza gemiş birtakım ila
ve imkânlar getlirilmiştir. Bunlar anasında, Doğu ve 
Güneydoğu'da çalışan kamu personeline özel im
kânlar sağlanmıştır. 

Devlet memurlarına, 'başta konut edinme olmak 
üzere, kreş, sosyal tesis ve diğer 'imkânların sağ
lanması, ilk olarak 'bu reform paketi ile gündeme 
getirilmiştir. 

Bütün 'bu düzenlemeler yapılırken, en ufak bir 
gürültü çıkmamıştır, en ufak 'bir problem çıkma
mıştır. 

27 — 
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CAMİT TUTTUM (Balıkesir) —.Var Sayın Baş-
balkan; kararnameleri .tartışırken göreceksiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamila) — 
1970*dekıi personel reformu liıle kıyasilıanırsa, bu dore-
ce önemli bir personel reformunun, sancısız ve prob
lemsiz nasıl başaırıM'biıldiği anlaşılabilir. 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Nasıl sancısız, 
Sayın Başbakan? 

'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekillileri, 'bu yüksek 'Mecliste ve da
ha evvelki meöMerde, Ikamu 'iktisadî teşdöibüâlarii 
çok tartışimıştır. Kamu iktisadî teşebbüsleri üzenin
de, son iiıkü senede, önemli operasyonlar yaptık, ka
mu iktisadî teşebbüsleri ile igilii kanunu çıkardık ve 
'bir tek çerçeve kanunla, bütün kamu iktisadî teşeb
büslerini 'bir araya getirdik. Daha evvel, bu kamu 
iktisadî teşebbüsleri üzerine konan ılüzumsuz şap
kaları kaldırdık ve sistemli de basitleştirerek daha 
iyi işler hale getirdik. (SHP sıralarından gürültüler) 

Kamu iktisadî teşebbüslerine tanınan muafiyetleri 
de kaldırdık. Yani bunlara, diğer 'özel teşebbüse naza
ran verilmiş birtakım vergi avantajlarını, birtakım 
gümrük kolaylıklarını bu çerçeve kanun içerisinde 
kaldırdık. Bu süratle, 'kamu iktisadî teşebbüslerine, 
kendi ayakları üzerinde durma sistemini getirdik. 

'Bu Meclislerde yılar yılı müzakere edilmiştir. 
Kamu iktisadî teşebbüsleri devlete yük olmuştur, dev
letin 'bütçesi üzerine kambur olmuştur. Bütün bunla
rın hepsi, bizden evvelki iktidarlar döneminde de çok 
açık bir şekilde ifade edilmiştir. İlk defa, (bu idare 
döneminde, kamu iktisadî teşebbüsleri devlet bütçe
sine, devlet hazinesine ve tabiatıyla millete yük olma 
durumundan çıkartılmış... (SHP sıralarından «Zam
larla» sesleri, gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — (Bize anlatmayın Sa
yın Başbakan, 'biz hepsini biliyoruz. 

İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, geleceğim; dinlediğiniz zaman ne olduğunu an-
ılayacafcsınız, (Gürültüler) 

Kamu iktisadî teşebbüsleri, ilk defa olarak, kaynak 
yaratır ve kâr eder müesseseler haline gelmiştir. 1983 
yılında 34 milyar lira zarar eden kamu (iktisadî teşeb
büsleri, 1984 yılında 465 milyar lira, 1985 yılında da 
783 milyar lira kâr etmişlerdir. Bu suretle, devlete 
olan yükleri büyük çapta azaltılmış... 

SALtM EREL '(Konya) — O yükler kimin üzeri
ne yüklendi? 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen... 
YUSUF ZÎYA KAZANCIOGLU (Trabzon) — 

Zamları kim ödüyor? 

f BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... devlet hazinesine ve millete olan yükleri büyük 
çapta azaltılmış, dolayısıyla, kendi ayakları üzerinde 
durur hale getirilmişlerdir. 

VEGİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — O zaman, niye 
• satıyorsunuz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi şu sualler var: Vaktiyle, kamu iktisadî teşeb-

I büslerıi yatırım yaparken, birkaç sene evvel, yüzde 60-
70 oranında Hazineye ve Devlet Yatırım Bankasına 
dayanırlardı. Bugün ise, özel teşebbüs gibi kendi kay
naklarına dayanmaktadırlar. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletin kesesine da
yanmaktadır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, üçüncü defa uyarı-
| yorum efendim. (Gürültüler) 
I Sayın milletvekilleri, lütfen efendim; İçtüzüğü 

tatbik ediyoruz. 

İBAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
... Bu yüzde 70'iik dayanma oranı, yüzde M'e düş
müştür. 

"Sayın milletvekilleri, bu konuda, tabiatıyla, gerek 
muhalefet partileri sözcüleri ve sayın milletvekileri-
mıiz batta, bulundukları yerlerden, bu işin zamla ya
pıldığı ve zam neticesinde ancak bunun temin edil
diği iddiasını ileri sürdüler. Bunu ileri sürenler, 
maalesef, bizim politikamızı tam manasıyla anlamış 
değillerdir. Kamu iktisadî teşebbüslerinde bizlim uy
guladığımız politikayla, demin de ifade ettim, bunlara 
verilmiş bütün imtiyazlar kaldırılmış ve benzer olduk
ları özel teşebbüslerle aynı statüye getirilmişlerdir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinden, 2 tane müessese 
müstesna, - bunlar, monopol mahiyetinde üretim veya 
hizmet yapan müesseselerdir, belki 3 diyebilirim, bir 
de Devlet Demiryolları var - bunların haricindekilerin 
hepsinin özel teşebbüste rakipleri vardır ve ithalat, ü-
beredir. Yani bizim rastgele zam yapmamız müm-
gün değildir. Onun için, bu iddiaların çoğu havada 
kalmaya mahkûmdur. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Yani, normal... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Evet. 
Ancak, ve ancak, bir iözel teşebbüs dış rekabet kar

şısında ne kadar yapabiliyorsa, dış rekabete güvenebi-
liyorsa, ancak o kadar yapılabilir; bunun haricinde 
mümkün değildir. 

SALİM EREL (Konya) — fiile bile milletin ca
nına okuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi, önemli olan diğer iki müessese, arkadaşla

rımız da sık sık bahşediyor, (bir tanesi Türkiye 
Elektrik Kurumu, diğeri de büyük müesseselerden 
Posta, Telgraf, Telefon İdaresi. Bunların, tabiatıyla 
tam manasıyla bir rakibi bahis mevzuu değil; ama 
elektrik konusunda bizim esas aldığımız politika; Tür
kiye'yi bıir .daha elektriksizliğe mahkûm etmemektir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Evet; bunun yolu yatırım yapmaktır ve yatırımın 
ağırlığı da bundan istifade edenlerden çıkacaktır. Bun
dan istifade edenlerden çıkacak ve bundan istifade et
meyenlere yapılacaktır. Bu da, sosyal adaletin icabı
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Doğu Anadolu'da köy elektrifikasyonu, biz aldı
ğımız zaman yüzde 401ar Hiertebesindeyken, bugün 
yüzde 70'in üzerine çıkmışsa, bu politikadan dolayı 
çıkmıştır, başka türlü de düşünülemez. 

• 
Bugün Türkiye'de her yıl, Sayın Gürkan'ın söy

lediğinin aksine iki (senedir elektrik tüketimi yüzde 
12 civarında artıyorsa, - yüzde 4 değil Sayın Gürkan -
bunıdan dolayı da bir elektrik kısıntısı yapılmıyorsa, 
Türkiye'de bu sahadaki yatırımlar hızlandırılmıştır. 
Yatırımların da başka türlü hızlandırılması mümkün 
(değildir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 300 fabrika ka
palı... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hatırımda kaldığına 'göre, toplu konut meselesi bir 
afa radyoda müzakere edilirken, Sayın Gürkan ileri 
sürdü, hatta «Bu i onu artırırım, elektriğe bir parça 
ilave yaparım» dedi; onu da hatırlıyorum. Demek ki, 
-sizler de elektriğe fazla zam yapılmasına itiraz et
meyin; - bu doğru bir iştir. 

ALİ İHSAN ELGİN '(İçel) — Sanayi cereyanına 
efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bu yatırımların yapılması elzemidir. Türkiye elektrik
siz kalmamalıdır ki, sanayi gelişmesi olsun ve bu işin 
önde gitme medburiyeti vardır. Bakın bugün göğsü
müzü gere ^gere, «Bulgar'a muhtaç değiliz» diyoruz. 
'(ANAP sıralarından alkışlar) Bunun sebebi, o yatırm-
lârı yapmaktır. 

Şimdi, bakınız, aynı konuda sosyal adaleti de tat
bik ediyoruz. Eskiden elektrik tarifelerinde az kul
lanan fazla öderdi, çok kullanan az öderdi; bütün sis
tem böyle kurulmuştu. Biz geldik değiştirdik; 150 ki
lovat/saate kadar kullananlar az ödüyorlar, en düşük 
fiyat onlara, 'kilovat/saati 25 lira. 
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ÜLKÜ SÖYLEMEZOGLU (Kahramanmaraş) — 
O kadar düşük... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet... Ondan sonra kullananlar 40 lira, 50 lira, 60 
lira, 'ödüyorlar. Doğrudur; gayet tabiî «sosyal adalet, 
adalet» diyoruz; o halde böyle politika gütmemiz la
zım, başka türlü de olmaz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Siz biraz sonra, 
«sosyal demökratim» demeye başlayacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen efendim.,. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Size bir şey bırakmadık yapacak, merak etmeyin. 
(ANAP (sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, telefon meselesine ge
lince; Telefon, teleks, Türkiye'nin artık lüks sayılma
yan önemli ihtiyaçlarından biridir. Bunu alanlar, kul
lananlar var; ama Ibuhun yanında bu nimetten istifade 
etmeyenler de çok. Hatırlayınız, İstanbul'da, Ankara' 
da 10 sene, 12 sene bekleyenler var, telefon alabilmek 
için. Nasıl halledeceğiz? 

'HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Genel 
Müdürü değiştirerek... 

BAŞBAKAN. TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Nasıl halledeceğiz? Biz formülünü bulduk, evet, zam 
yaptık. Kullanandan, mümkün olduğu kadar daha 
fazla allıyoruz, yeni kullanabilecek alanlara verebil
mek için ve netice itibariyle, size şunu alıkça söy
lemekten büyük gurur duyuyorum, Türkiye'de, bakı
nız her tarafta otomatik sanrallar bir bir açılıyor ve 
tahmin ediyorum iki seneye kalmaz, bizim bütün il
çelerimiz ve önemli sayıda köyümüz, otomatik telefo
na, yani sadece yurdun her ıtarafı ile değil, dünyanın 
her tarafıyla konuşabilir telefona kavuşacaktır, köy
lerimizin bütün telefonu inşallah dört senede ta
mamlanacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

-BAHRİYE ÜÇOK Ordu) — Teknik ilerledi Sa
yın Başbakan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bunu yapamaldığımız takdirde, Türkiye'nin sosyal ve 
iktisadî gelişmesin'de büyük engeller meydana gelir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O, 73'te yapıldı. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Onun için, bu telefon meselesine çok daha fazla önem 
vermeye devam edeceğiz. Kusura bakmayın, biraz 
ilave imkânlar alırsak; ama bunu da sosyal adalete 
uygun olarak, hiç telefon almayan, bekleyen insan
lara verirsek, bu da bizim sosyal adalet anlayışımız 
olur. 

ALÎ 'İHSAN ELGİN (İçel) — Milletin yiyecek 
ekmeği yok... 
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BAŞBAKAN TÜROUT ÖZAL (Devamla) — 
Siz ide, ikimi koruyorsunuz; onu bir düşünün baka
lım... (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Oturduğumuz yer ahır 
seklisi, söylediğimiz türkü İstanbul türküsü. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Şimdi bir arkadaşımız «Madem KİT'ler Ikâr ekliyor, 
niye satıyorsunuz?» dedi. 

KİT'leri, programımıza uygun olarak, peyderpey, 
bir program çerçevesinde millete iade edeceğiz. Mil
letin tesisleriydi, zaten oriların parasıyla kurulmuştu 
- siz de ısöyılüyorsunuz - işte, zam yaptık, onların pa
rasıyla kürdük, onlara iade edeceğiz. Tabiatıyla, kâr 
etmeden, zararlı müesseseler iade edilir mi? Yani, 
hem bir taraftan «iKâr ediyor niye ialde ediyorsunuz?» 
diyorsunuz; bunun tersi demek !ki, «İade etmemiz icap 
eden müesseseler, zarar eden müesseseler olmalıdır» di
yorsunuz. O vakit millete yazık değil mi? Niçin za
rar eden müesseseleri verelim? Kâr ettireceğiz, kâra 
geçireceğiz, ondan sonra millete vereceğiz. Milleti sev
mek de budur zaten; yani başka türlü olmaz ki... 
(ANAP 'sıralarından alkışlar) 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Kelime oyunu yapıyorsunuz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem üyeler, iktidarımız döneminde gerçekleş
tirdiğimiz en iliği çekici, en önemli reformlardan bir 
tanesi ide, mahallî idareler konusunda yaptıklarımız* 
dır. 

Şimdi Allah için elinizi -vicdanınıza koyun. (SHP 
sıralarından, «(Koyduk» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bizim Anavatan Partili belediyeler var; eski SIODEP' 
li şimdi ıSHP'ıli belediyeler var; eski Halkçı Partili, 
şimdi SHP'li belediyeler var... Gidin onlara bir sorun, 
eskiden olduğu gibi, memur maaşlarını verebilmek 
için, gelip, Maliye Bakanının, eskiden âdetti o, hele 
1978, 1979, 1980 yıllarında, kapısı önünde yatıyor
lardı... 

SALİM ıBREL (Konya) — O yıllan çok dile ge
tiriyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, evet, bu yılları dile getiriyoruz; ama bir vakıayı 
söylüyorum: İşçi parasını verebilmek için, memur pa
rasını verebilmek için, bir yerden, bir tane otobüs 
alabilmek için, gelip gazete 'sütunlarına düşüp, Maliye 
Bakanının kapısının önünde yatan birçok belediye 
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başkanları vardı. Bugün böyle bir hadise yoktur; 
hatta şunu söyleyeyim, içinizden bazılarının, «Mahallî 
idarelere çok fazla para veriyorsunuz» şeklinde şikâ
yet ettiğini duydum. Biz, maihallî idarelere iyi imkân
lar vermeye mecburuz; neden olduğunu da söyleye
yim... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Pembe kaldırım 
döşesinler... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Çünkü, mahallî idareler, millete en yalkından hizmet 
götüren müesseselerdir. Hiç ayırım yapmayız; belediye 
başkanlığı, ister sizin parti ile ilişkili olsun, ister bi
zim... Hiç fark etmez... (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — O çok yapılıyor; 
fark eder. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ağır ceza mahke
melerinde mahkûm olan ANAP'lı belediye başkan
larını ne zaman görevden alacaksınız Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şim'di, mahallî idarelere biz niye önem veriyoruz, 
söyleyeyim: Nüfus kompozisyonunu gördünüz; önü
müzdeki yıllarda 60 milyona vardığı zaman, nüfusu
muzun yüzde 60'tan fazlası şehirlerde, belediyeli 
yerlerde yaşayacak. Bu insanları düşünüyorsanız, be
lediyelere önem vereceksiniz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Oy meselesi, oy... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hizmet edene millet oy verir. Biz oy hesabı yapmı
yoruz; hizmet götürüyoruz. Hizmet karşılığında Va
tandaş oyunu verirse verir, bu, onun bileceği iş, me
rak etmeyin... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bakınız, mahallî idarelerin gelirlerini artırmakla 
beraber, üç büyük şehre ayrı bir statü verdik, ilk defa 
bizim zamanımızda yapılıyor, metropoliten bir idare 
kurduk, ilave kaynaklar da verdik; buralarda alınan 
toplam vergi hâsılatının yüzde 5'i, bu büyük şehirlere 
ilave olarak verildi. Çünkü, ihmal edemezsiniz; unut
mayın, bir İstanbul'da, Türikiye nüfusunun yüzde 12' 
si yaşıyor. Sadece bu mu? Orada, Türkiye'nin ticare
tinin ağırlığı yatıyor; Türkiye'nin sanayiinin ağırlığı 
var; Türkiye'nin ısanâtının, tarihinin ağırlığı var... 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Adamlarının ağırlığı var... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Gaziantep?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
İzmir'de de var, Ankara'da da var... Ayırt etmedik; 
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inşallah Gaziantep de 1 milyonluk şehirler arasına gi
rer, oraya da veririz; merak etmeyin... 

ALÎ İHSAN ELGÎN (içel) — Girecek, girecek; 
orayı ihmal etmeyin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
©iz bütün 'bunları yaparken, önemli gördüğümüz bir 
konu var; demokratik sistemin, Türkiye'de, sağlam, 
•bir daha kesintiye uğramadan yerleşmesi meselesi. 
Biz, bunun mahallî idarelerden geçtiğini biliyoruz. 
Mahallî idareler sağlam olursa, mahallî idareler güç
lü olursa, mahallî idarelerde siyaset, hu söylediğimiz 
manada olur ise - ki, olması lazım - o takdirde de
mokratik sistem tam yerine oturur. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanım, bir dakika efen
dim... 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üze
redir. Sayın Başbakanın konuşmasının bitimine kadar 
süreyi uzatmak yüce Meclisin elindedir. (SOP sıra
larından «Ne kadar konuşacak?» sesleri) 

'Sayın Başbakanım, konuşma süreniz ne kadar ola
bilir? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bir saat kadar. 

İBAlŞKAN — Efendim, Sayın Başbakanın konuş
masının bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Biz, mahallî idarelerimize, demokrasinin bir nevî ilk-
mefctepleri, ortamektepleri, liseleri gibi bakıyoruz. 
Buralarda, demokratik siyasî hayatımızın unsurları 
yetişecektir. Onun için, buraya daha fazla yetki ver
mek mecburiyeti vardır, işte, en son çıkardığımız 
İmar Kanunuyla, merkezî idarenin önemli yetkileri, 
bu mahallî idarelere - imar meselesinde - belediyelere 
devrediilmıiştir. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Acaba 
imar mı getirdiniz, imarazlık mı? 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
inanıyorum ki, hangi 'belediye olursa olsun, hangi 
partiye mensup belediye olursa olsun, memleketi için 
çalışmaya, yetki ve sorumluluk verdiğimiz müddetçe 
de gelişmeye devam edecekleridir. 

'Dikkat edilirse, bütün belediyelerimizde çok ciddî 
bir yatırım hamlesi vardır. Bu yatırım hamlesi bü
yük belediyelerde açık bir şekilde gözüküyor; ama 
ücra köşelerdeki belediyelere dahi gittiğimiz zaman, 
oralarda da ciddî yatırımların yapıldığını hep bera
ber göreceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, hükümetimiz dönemin
de bütün dünya ülkelerinin dikkat ve takdirle takip 
ettiği' örnek ve radikal bir reform paketi de, kambiyo 
ve dış ticaret rejimidir. Bu kambiyo ve dış ticaret 
rejimiyle, 24 ocaktan bu tarafa, getirdiğimiz istikrar 
programı önemli bir merhaleye girmiştir. 

Hatırlayınız, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Mevzuatı gereğince, üzerinizde yabancı para taşıma
nız mümkün değildi; bankada mevduat hesabı aç
manız mümkün değildi. Yurt dışına çıkışlarınız iste
nildiği gibi tahdit edilirdi ve Türk parasını koruyalım 
derken, Türk parasını koruyamaz hale geldiğimiz de 
çok iyi bilinen bir gerçektir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Çok kuv
vetli korudunuz. 250 liralık doları 600 liraya çıkar
dınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
'Kolay olmamıştır; Türk parası üzerinde 1984 başla
rında cesaretle giriştiğimiz bu operasyonu hatırlı
yorum. IBu konuyu, özellikle yurt dışına çıkışlar bakı
mından serbest hale'getirip, 400 dolar yerine, iki yıl
da bir defa çıkış yerine, «•istediğiniz kadar çıkınız, 
3 000 dolara kadar para alınız» diye cesaretle öne 
attığımız zaman, Türkiye'nin döviz rezervleri belki 
en minimumdaydı; ama korkmadan, işin doğru neti
ce vereceğine inanarak bu kararlan aldık. Bize, bu ka
rarlar alınırken, bazı bürokratlar, «Çok kısa zamanda 
Türkiye'nin döviz rezervlerini bitiririz. Basit bir hesap; 
3 000 dolar... 1 milyon kişi çıksa, 3 milyar dolar 
eder; hepsini bitirirsiniz» diyenler olmuştur. Kork
madan, cesaretle; hayır, doğru bir ekonomik politika, 
doğru bir kur politikası böyle konulan getirmez de
dik, bu kararları verdik... Türkiye'de döviz rezerv
leri o tarihten bu tarihe artmıştır; hiçbir şey de ol
madı... Turizm gelirlerinde büyük gelişme var, ihra
cat gelirlerinde büyük gelişme var... Bütün bunların 
sonucunda, Türkiye'nin ödemeler dengesi, cari işlem 
açıkları, 1983 senesinde 1 milyar 800 milyon dolar 
iken, 1984 senesinde, 1 milyar 400 milyon dolara, 
1985 senesinin ilk 7 ayında 200 milyon dolar civarına 
düşmüştür (ANAP sıralarından alkışlar) ama, tahmin 
ediyorum, bu yılın sonunda bu rakam 700 milyon 
dolar civarında olacaktır. Bütün bu_serbestleştirmeye, 
ithalatı da serbestleştirmemize rağmen, bu suretle 
Türkiye'nin dışa açılması büyük çapta tamamlanmış, 
Türk ekonomisi, dünya ekonomisiyle paralel hale ge
tirilmiştir. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nununu da değiştirdik. 55 yıl bu Kanuna kimse do-
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kunamamıştır. Ben, idarede (bulunduğum devreleri 
hatırlıyorum; âdeta elimizin yanabileceği bir konu idi. 

Şimdi 'bu noktada, Sayın Gürkan'ın söylediği bir 
konuya cevap vermek istiyorum, 

Sayın milletvekilleri, Sayın Gürkan; şu gördüğü
nüz kırmızı kaplı klasör içindeki dosyalar, vaktiyle, 
Türk parasını koruma mevzuatıyla ilgili olarak yapı
lan tebliğlerdir; işte, «dosyalar dolusu» dediğimiz şey 
budur. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu de
ğiştikten, bu kararname çıktıktan sonra, sadece 28 sa
yılı 1 tane kararname çıkarılmıştır. Bu, 16 sayfalık bir 
kararnameydi; sonradan Danıştaydan bazı telkinler 
geldi; kararnameyi değiştirdik, 21 sayfalık bir tebliğ 
ve kararname oldu; hepsi bu kadardır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Tebliğ
ler?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Teb
liğ de bu kadardır, hepsi bu kadardır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Karar
nameye dayanılarak çıkarılan tebliğler?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hepsi bu kadardır. Size bu malumatı -veren, yanlış 
vermiş. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başbakan, 
sayısız genelgeler yapılmış. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Lüt
fen Sayın Başbakan; genelgeler?.. Yapmayın... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Her gün 
yayınlanıyor... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Size yanlış bilgi 
vermişler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, iddia ediyorum, diyorum ki, Türk Para
sının Kıymetini Koruma Mevzuatıyla ilgili olarak, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından, 30 sayılı Ka
rarname ve ona ilave tebliğden sonra, hiçbir tebliğ, 
sirküler çıkmamıştır; kim size bu bilgiyi vermişse, 
yanlış vermiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALIM EREL (Konya) — Türk parasını koru
mayla ilgili mevzuat 25 sayfa mıydı Sayın Başba
kan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — îşte 
gördüğünüz kırmızı kaplı klasörün içindeki dosya
lar... 

HÜSEYIN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — onun 
içinde bütün genelgeler, tebliğler vardı... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Aca
ba siz, ithalat rejimiyle mi, bu, Türk Parasının Kıy-
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metini Koruma Mevzuatını karıştırıyorsunuz? (ANAP 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Şimdi onu da söy
leyeyim : ithalat rejimi ayrı bir konu; onu bilme
niz lazım. 1983 senesinde 10 tane karar, 79 tane yö
netmelik, 72 tane tebliğ var; bu, ihracat, ithalat reji
miyle ilgili... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bir da
ha söyler misiniz efendim? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 1983 
senesinde çıkarılan 10 karar, 79 yönetmelik (tabiî, yö
netmelik) 72 tane de tebliğ var; 1985 senesinde ise 
29 karar, 45 yönetmelik, 21 tane tebliğ var. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yani azalan ne
dir? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bü
yük çapta azalmış, onu görüyoruz, itirazınız ne?.. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Sizinki 
2 sene, öbürü 30 senelik bir süre... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatıyla, ih
racât, ithalat tebliğlerinin alakası yoktur; onu da iyi 
bilin lütfen. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Getirdi
ğiniz dosyalar, öyle tebliğlerle dolu; Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne dair tebliğ aynı dosyanın içinde
dir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, şimdi, dış ticaret rejimin
de, kambiyo rejiminde yapılan değişikliğin anahede-
fi, Türkiye'yi, Türk ekonomisini dışa açmak, Türk 
ekonomisini daha verimli hale getirmektir ve biz, 
bazı muhalefet sözcülerinin söylediği gibi, Türkiye'yi 
uluorta dışarıya açmıyoruz, hesaplı kitaplı bir tarz
da dışarıya açıyoruz, kademeli bir şekilde dışarıya 
açıyoruz. 

Görünen durum odur ki: 1979 senesinde, biraz 
daha evvelinden başlarsak, 1977 senesinde, ihracatın 
ithalatı karşılama nispeti yüzde 30'dur; 1978 senesinde 
bu nispet yüzde 49,8 olmuş; 1979'da yüzde 44,6'ya 
düşmüş; 1980'de yüzde 36,8'e düşmüş; 1981'de yüz
de 53'e; 1982'de yüzde 65'e; 1984'te yüzde 66'ya ve 
1985 yılında - son rakamlara göre - yüzde 73 nis
petine gelmiştir. Bütün iddialara rağmen, dikkat edi
lirse, ihracatın ithalatı karşılama nispeti, sürekli ola
rak, özellikle 1980'den sonra, devamlı bir yükselme 
göstermiştir. Eski devrelerde, dar kalıplar içerisinde, 
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duvarları kapattığımız devrelerde, ihracatın da geliş
mediğini, ithalatın da nispî olarak arttığım görüyo
ruz ve neticede, ihracatımızın, ithalatı karşılama nis
peti fevkalade düşük olmuştur, işte, bugünkü politi
kalardır ki, bu söylediğimiz yeni durumu açık seçik 
meydana getirmiştir. 

Şimdi, bu rakamları gördükten sonra, hâlâ, «Efen
dim, şu ithalatı niye yapıyorsunuz, yerli sanayimiz 
varken niye bu ithalatı yapıyorsunuz?» veyahut da, 
«Lüks malları niye ithal ediyorsunuz?» şeklinde te
reddütler devam ediyorsa, bunlara da cevap vermek 
istiyorum. 

Sanayinin memleketimizde düzgün mal, kaliteli 
mal üretmesi lazım. Kaliteli mal üretmenin yolu.re
kabetten geçer. Rekabeti olmayan sanayi düzgün üre
tim yapmaz; ne bulursam satarım, ne yaparsam sa
tarım zihniyeti ile hareket eder. İşte, bakınız son iki, 
üç sene içerisinde öyle bir değişiklik oldu ki, Türki
ye'deki sanayi, sadece Türkiye içinde değil, Türkiye 
dışında da rakipleriyle rekabet eder hale gelmiştir. 
Bu çok kısa zamanda başarılmış bir neticedir. Başka 
bir şey daha söyleyeyim, sanayimizin bu devre içe
risinde başardığı bir önemli nokta daha var: 1979 
yılında, Türkiye'deki İhracatın; yani 2 milyar 280 
milyon dolarlık veya 2 milyar 260 milyon dolarlık 
ihracatın ancak yüzde 35'i sanayi ürünleri ihracatıdır. 
Bugün, 8 milyara yaklaşmakta olan ihracatımızın 
bünyesi içerisindeki sanayi ürünleri ise, yüzde 80'e 
yaklaşmaktadır. 

Şimdi, hem bir taraftan diyeceğiz ki, «Sanayii 
battrıyoruz...» Neresini batırıyoruz? Sanayii, dışarı
ya, kaliteli mal satmaya, kaliteli mal üretmeye zorlu
yoruz. 

Bir şey daha söyleyeyim: Söylenenler doğru de
ğildir; Türkiye'nin ihracatı iki, üç kalem değildir; sa
nayi malları ihracatı 3 bin kalemi geçmiştir... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Salçasıyla, konservesiyle beraber... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Hepsi de dahil. Daha da var... 

Muhterem milletvekilleri, şimdi biraz da lüks tü
ketim malı ithalatına dokunayım. Lüks de dahil ol
mak üzere, tüketim malı ithalatı sekiz aylık rakam
lar itibariyle 400 küsur milyon dolardır; muhteme
len 600 milyon dolar civarında olacaktır; ama bu ra
kamların içerisinde, bizim normal ihtiyacımız olan 
buğday, bazı seneler ve son senelerde ithal ettiğimiz 
mısır, hamyağ gibi zarurî olanlar da vardır. İthala
tın bünyesi içerisinde lüks mal sınıfına giren sigara 
ile arabayı da kattığımız takdirde... 

SALİM EREL (Konya) — Ayakkabı boyası da 
var... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Var var, hepsi de var... 

...Şu andaki rakamlaar göre, 130 milyon dolar ci
varındadır. Bunun takriben 40 milyon doları sigara, 
40 milyon doları da arabadır. 

Şimdi insaf edelim; sigara ve araba ithalatından 
biz büyük çapta fon alıyoruz. Bu fonlar, hepinizin 
de çok yakından bildiği gibi, Toplu Konut Fonuna 
gitmekte; memurumuz ve işçimiz için toplu konut 
kredisi haline çevrilmektedir. Tahmin ediyoruz, her 
sene 100 bin civarında konut, bu fondan, toplanan 
bu krediden yararlanarak bitirilecektir. Gezdiğiniz 
her tarafta, her yerde, bu konutların yükseldiğini siz
ler de görüyorsunuz. Bu, bizim hükümetimizin ge
tirdiği fevkalade önemli reformlardan bir tanesidir. 

Şimdi düşünelim, diyelim ki, bu sigarayı ithal 
etmeyelim; hudutlarımızı, eskiden olduğu gibi, as
kerî idarenin devrinde olduğu gibi, sımsıkı tutalım; 
içerideki sigara üretimini yapalım ve ondan sonra 
da diyelim ki, kaçak gelsin, kaçakçı, karaborsacı bun
dan istifade etsin; türlü rüşvet hadiseleri dolaşsın... 
Acaba bunu mu istiyoruz; tekrar geriye mi döne
lim? Hayır, geriye dönemeyiz, geriye dönmemiz müm
kün değildir. Burada size bir Mercedes arabanın hikâ
yesini anlatayım: Bir Mercedes araba, ithal edildiği 
zaman, belki 15 tane sosyal konuta kredi vermeden 
gümrükten geçemiyor. Eğer biz bunu bu yolla ithal 
etmez, eskiden olduğu gibi, sefaret kanalıyla ithal 
edersek, kaçakçıya, karaborsacıya gidecektir bu para
lar. Aynı konu sigara için de varittir. Lütfen, bun
ların doğru uygulamalar olduğunu sizlerin de kabul 
etmesini diliyorum. Hele sosyal adalet bakımından 
buna itiraz etmenizin mümkün olmaması lazım. 

Bu arada, «sigara» kelimesi geçti. Bir konuyu da
ha ifade edeceğim; gene Sayın Gürkan'a yanlış bilgi 
vermişler... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hiç
bir konuda yanlış bilgi verilmedi; hepsi de doğru... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Efendim, 1979 senesini tarif ederken, beğendirirken, 
dediniz ki, «O sene Türkiye'de 71 000 ton sigara üre
timi yapılmıştır.» Türkiye'de ne kadar sigara üretimi 
yapılmış, baktık: 1979 senesinde Türkiye'de sigara 
üretimi, 25 883 ton filtreli, 22 600 ton da filtresiz ol
mak üzere, 48 000 ton. Eğer siz buna Bulgaristan ve 
Yugoslavya'daki fason imalatı ilave etmişseniz ve 
bunları Türkiye'de imal ediliyor farz ediyorsanız, o 
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vakit buna bir 16 000 ton daha ilave etmemiz lazım; 
48 000 ton, 64 000 ton olur; işte, rakam budur; Tür
kiye'de fiilen üretilen miktar da 48 000 tondur. 

1985 senesine gelince: 1985 senesinde filtreli siga
ra üretimi, on aylık neticelere göre, 1979'un 25 883 
ton - isterseniz 124 kilosunu da söyleyeyim - filtreli si
gara üretimine mukabil, 55 995 ton tahmin ediliyor. 
Filtresiz sigara üretimi - tabiî çok düşmüş; Türkiye 
artık hep filtreli kullanıyor - 10 300 tona düşmüş;, top
lam rakamı 66 000 ton eder; buna da, 4 000 ton 
kadar, dışarıdan ithal edilen sigarayı ilave etmek 
lazım, Hadise bundan ibarettir... 1979 senesindeki 
fiilî üretim - kapasite değil - o günkü şartlar altında 
48 000 tondur, 71 000 ton değildir. 

AYDIN GÜVEN GURK AN (Antalya) — Kendi 
istatistikleriniz; biz uydurmadık. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tekelin istatistikleri bizim istatistiklerimiz olmaz ki... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Yanlış 
basmışlar herhalde, tertip hatası var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Oraya yanlış vermişler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, biraz da, ihracatta vergi iade
si ve bazı arkadaşlarımızın dilleriyle çok ifade ettik
leri hayalî ihracat hadisesinden de bahsedeceğim. 

Hayalî ihracat ne? Aslında, ihracat yaparken, ih
racatın değerini, hakikî değerinin üzerinde göstermek 
şeklinde tecelli ediyor. Yani, 100 dolarlık bir malsa, 
bunu 200 dolar diye gösteriyor. Niçin yapıyor? Ni
çin yaptığını söyleyelim: Vaktiyle 1980'in başların
da, memleketimizin ihracatının önemi kesinkes anla
şıldığı yıllarda - ki, hangi iktidar gelirse gelsin, bunu 
böyle anlamak mecburiyeti vardır - cılız bir ihracat 
bünyesinden, biraz daha kuvvetli, güçlü bir ihracat 
bünyesine geçmek için, bu işe başlayan her memle
ketin yaptığı gibi - sadece Türkiye'de değil - birtakım 
teşvik sistemleri getirilmiştir. Bunların içerisinde ihra
catı teşvik eden en önemli hareketlerden bir tanesi, 
doğru kur politikasıdır. Onun yanında, ihracatta dü
şük faizli kredi getirilmiştir. Bunun yanında, ihracat
ta vergi iadesi sistemi getirilmiştir. Bu sistemler as
lında, 1960'ların sonunda, 1970'lerde kurulmuştur; 
ama en büyük tesirini 1980 yılından sonra göstermiş 
ve demin de rakamlarla belirttiğim gibi, ihracat bün
yemiz içerisinde yüzde 35 olan sanayi mamul ihraca
tı, beş altı senede yüzde 8Ö'e yaklaşmıştır; hatta bu 
rakamlara bakıp, «Türkiye artık sanayileşmiş bir ül

kedir» de denebilir. Tarım ülkesi değildir, yani ta
rım mallarına dayalı bir ülke değildir. 

SALIM EREL (Konya) — Tarımı öldürdünüz 
zaten... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
O konuya da geleceğim, merak etmeyin. 

ihracatta vergi iade sistemi, dolara bağlı olarak 
verilir. İhracatta kredi, düşük faizli verilir. Faizler 
normal piyasada yüzde 60 gibi yüksek bir oranda 
iken, siz yüzde 20 veya yüzde 10 faizli krediler ve
rirseniz, tabiatıyla sizin verdiğiniz krediye talep faz
la olacaktır. j «^ 

Bu söylediğimiz sistem 1980-1983 yılları arasın
da. çalışmıştır. 1984 yılı başında bu iktidar geldiği 
zaman şunları göz önüne almıştır: «ihracatın teş
viki bu sistemle yapılmıştır. Artık, yavaş yavaş bu 
sistemden bir başka sisteme, makul olan bir vergi 
iade sistemine, kredi sistemine geçmemiz şarttır» di
ye düşünülmüştür ve çok iyi hatırlayacaksınız, ilk 
hamlede yüzde 20'lere varan vergi iadesi ortalama 
nispeti, 1984 yılı sonunda yüzde 10-11'lere düşürül
müştür. ihracat kredileri, çok düşük faizli krediler 
yerine, normal mal kredilere kaydırılmıştır; bu da 
1984 yılı içerisinde kademeli olarak yapılmıştır. Bu 
gibi ihracatçı, herhangi bir sanayiciden farklı kredi 
almamaktadır. Tek farkı: İhracat yapana, vergi 
fark istisnası vardır. Yani, faiz üzerinde yüzde 3 ci
varında bir vergi var, onu vermez. 

Bütün bunlar yapılırken, tabiatıyla şu hadise de 
olabilir: Kurlar, eskiden olanın aksine, birbirinden 
uzak olmayınca, yani karaborsa kur ile ilan edilen 
normal kurlar birbirine yakın olunca, bazılarının dı
şarıdan para getirebilmek, bazılarının da ihracat ta
ahhütlerini yerine getirebilmek üzere, bu formüle gir
diklerini tahmin ediyoruz. 

Bununla esas mücadele, bunu düğümlemek de
ğildir. Esas mücadele, bizim getirdiğimiz sistemdir. 
Nitekim, 1986 yılı başında da şu uygulama getirili
yor : Vergi iadeleri çok daha aşağıya indirilecek, ih
racat kredileri gene normal krediler halinde uygulan
maya devam edilecektir. Hatta, 30 milyon dolardan 
daha yukarı ihracat yapanlara, yaptıkları ihracat nis
petlerinde bir vergi iadesi değil, onun yerine, sadece 
dışarıdaki faaliyetlerinin desteklenmesi, bürolarının 
bazı masraflarının karşılanması gibi, bir nevi ihraç 
miktarına, dolara bağlı olmayan bir sistem getirile
cektir. 

Bütün bunların gayesi, mümkün olduğu kadar bu 
sistemin delinmemesine gayret sarf etmelidir; gayesi 
budur. 
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Muhterem milletvekilleri, bugün müşterek pazar- I 
da dahi birtakım kaideler koymuşlardır. Bu kaidele
ri delip geçen çok sanayici vardır, çok ihracatçı var
dır; birkaç misal vermek kabil. Çok büyük sübvan- j 
siy onla tereyağ satarlar, dağlar gibi tereyağı var- I 
dır. Bunu sadece belli ülkelere, Batı ülkelerine, belki 
Akdeniz ülkelerine veriyorlar, COMECON ülkeleri
ne vermezler; ama orada ihracatçılar yolunu bulmuş
lardır.; bunu türlü yollarla COMECON ülkelerine sa
tarlar aynı sübvansiyonla. Dünyanın her tarafında 
bu gibi hadiseler olur. önemli olan, bu hadiseler olur 
diye, olacak diye, sistemi düğümlememektir, bürok
rasiyi artırmamaktır. 

Muhterem milletvekilleri, kim ne derse desin, ih
racat Türkiye'nin bir numaralı meselesidir ve önü- I 
müzdeki on sene de bu bir numaralı mesele olmaya 
devam edecektir. Eski hükümet zamanında da bera
ber çalıştığımız bir sayın arkadaşımız, «1,5 milyar 
dolar hayalî ihracat var» diyor. Doğru değildir; bu 
rakamların bilinmesi de mümkün değildir. Uzmanlar 
bu konuların hepsinin üzerinde etütler yaptılar. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Bilmiyorsunuz, nasıl, «Doğru değildir» diyorsunuz 
Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bilinmeyen rakamın söylenmesi doğru değildir, onu 
söyledim. Siz bilmiyorsunuz. 

S ALÎM EREL (Konya) — Yapıldığını bilmi
yorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Yapıldığını söyledim; ama dedim ki, rakamın ne ol
duğu şu anda bilinmiyor, incelemeler yapılmıştır; ver
gi alacağı diye, bunlara vergi borçlan çıkmıştır; mah
kemelere gidilmiştir, hiç gidilmemiş değil, hepsi mah
kemelerdedir, daha da mahkemelerde olacaktır. 
Mahkemelerin vereceği kararları sükûnetle bekleye
lim. • 

Muhterem milletvekilleri, bu konu mahkemelere 
intikal ettiğine göre, .lütfen bu konuyu burada mü
zakere etmeyelim; ihracatımıza zarar verir. Çünkü, 
hakikaten, meselenin fevkalade abartıldığını biliyo
rum. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Namus- | 
lu ihracatçıya hiç zarar vermez. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Herkes şaibeli oluyor. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — i 
işte, mahkemelerin neticelerine bakacağız. j 
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ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Olmaz efendim; mahkemeye devlet götürür. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Götürdük... 

SALIM EREL (Konya) — Sermaye şirketleri ya
pıyor Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi bir iddia da, ziraî mal ithalatı. Denildi ki, 
«Türkiye* vaktiyle ziraî mal ithal etmeyen şu kadar 
ülkeden biri idi; şimdi ziraî mal ithal ediyor...» 

Muhterem milletvekilleri, burada Sayın Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanımız da açık seçik ifade et
ti; dünyada, tarım malı ithal etmeyen memleket yok
tur. önemli olan, tarım malı ithal etmek değildir. 
Belki, bu sözü şöyle söylemek lazım: Tarım malı 
ithal de edersiniz, tarım malı ihraç da edersiniz; ihra
catınız ithalatınızdan fazla mı, değil mi, ona bakın. 
Türkiye'nin tarım malı ithalatı, tarım malı ihracatı
nın yanında çok ufak kalır, işte, bunun İçin, diye-
biliyoruz ki, Türkiye, kendini besleyebilen ülkelerden 
biridir; ama hiçbir zaman da, kalkıp, «Tarım malı 
ithal ettik; o yüzden kendini besleyemez hale geldi» 
gibi lafların söylenmesi doğru değildir. Bugün bizden 
çok daha ileri bir tarım ülkesi olan Amerika Birleşik 
Devletleri büyük çapta tarım malı ithal eder, o da 
ithal eder... 

Liberasyon politikasına devam edeceğiz; çünkü, 
biz bunu, bu politikayı halkın yararına görüyoruz. 
Sanayinin kendi kendini daha iyi düzeltmesi, halka 
kaliteli, ucuz mal temin etmenin yolu, liberasyon po
litikasına devam etmektir. Gayet tabiî, liberasyon po
litikasına devam ederken, sanayimizin sadece gümrük 
hadleriyle değil, kur politikasıyla da korunmasına 
azamî önem veriyoruz. Demin de ifade ettim; son se
nelerde görülmüştür ki, sanayimizde yatırım malı 
imalatı, yatırım malı üretimi eski yıllarla kıyas et
tiğimiz zaman büyük çapta artmıştır. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Fon olarak na
sıl çekiyorsunuz? Siyasî bir soru değil, teknik bir 
soru. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Ekonomik yeniliklerde, liberasyon politikası, kambi
yo rejiminden başka getirdiğimiz önemli bir yenilik 
de, bu yüce Meclislerden geçen, Finansal Kiralama 
Kanunudur. Modern bir kanundur; bütün dünyada, 
ileri ülkelerde tatbik ediliyor, bizde de tatbik edile-
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çektir. Çünkü gücü olmayan, yani kaynakları fazla 
olmayan birçok müteşebbis, bu kiralama sistemiyle 
daha rahat çalışma imkânına kavuşacaktır. Sistemi, 
Türkiye'ye ilave kaynak temini bakımından da fev
kalade önemli görüyoruz. 

Serbest Bölgeler Kanununu da çıkardık. Serbest 
bölgeler yakında çalışmaya başlayacaktır. Büyük ta
lep vardır; yerli ve yabancı talepler büyük çapta art
mıştır. Zannediyorum, serbest bölgelerle beraber, 
Türkiye'nin dünya ekonomisine açılmasında bir mer
hale daha geçecektir. 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde önemle dur
duğumuz bir konu; bu Mecliste muhalefet tarafın
dan çok bahsedilmiş bir konu olan fonlar meselesine 
geliyorum. Bizim hükümete geldiğimiz zaman, Tür
kiye'de çok sayıda fon vardı. Bizim getirdiğimiz fon
lar, bu fonlardan esas itibariyle farklıdır; bizim ge
tirdiğimiz fonların hepsinin arkasında bir kanun- var
dır. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş, 
hatta bazılarına Anayasa Mahkemesinde itiraz edil
miş ve Anayasa Mahkemesinden de geçmiş kanunlar 
vardır. Benim burada bahsedeceğim anafonlar, Toplu 
Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Tanıtma Fo
nu, Savunma Sanayii Fonu, bir de Kamu Ortaklığı 
Fonu ile beraber Geliştirme ve Destekleme Fonu
dur; bu fonların hepsi bir kanuna bağlı olan fon
lardır. 

Toplu Konut Fonunu, uzun uzun anlatmıyorum, 
çok kere bahsedildi; ama enteresan bir şekilde orta
ya konulmuş; orta gelirliye, dar gelirliye ev imkânı 
sağlayan, konut imkânı sağlayan ve bunun için de 
fevkalade enteresan bir mekanizma kullanan bir sis
temdir. Yani, bir bakıma, hali vakti yerinde olandan, 
lüks tüketim yapandan alıyoruz, bunu, tüketimi da
ha kısık olan kimseye kredi olarak, veriyoruz. Esas 
itibariyle, bu unsurlar da içinde olmakla beraber, di
ğer bazı imkânları da bir araya getirmiş; yekûnu 250 
milyarı geçen bir fondur. Tahminimiz odur ki, her 
sene 100 bin veya 100 bini aşacak miktarda toplu 
konut kredisi buradan verilecek ve inşallah 100 bin
den fazla konut devreye girecektir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Ne zaman? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Halen devreye girmeye başladı. Şu anda 70 binden 
fazla aile bu fon yardımıyla ev sahibi oldu, eskiler 
tamamlandı. Hatırlarsınız, daha evvel de fon kanunu 
vardı; ama bütçeye dayanmıştı; 3 senede verilebilen 
para 25 milyarı geçmemişti. Biz bundan sonra her 
sene 250 milyar civarında, toplu konuta kredi vere

ceğiz; bizim getirdiğimiz Toplu Konut Fonunun far
kı budur. 

Kamu ortaklığı konusu da enteresan bir konudur. 
Kamu ortaklığı konusu, hem seçim beyannamemizde 
var, hem hükümet programımızda vaat ettiğimiz 
gibi, yemi bir finansman modelidir. Birçok altyapı 
projesi kendi imkânı ile, kendi geliri Üe, bu ge
lirleri satarak - köprüde ve barajlarda olduğu gi
bi - aynı dins projeler finanse edilmektedir. Bu se
ne şimdiye kadar 200 milyar lira civarında bir fon 
geliri olmuş ve bununla birçok tesis finanse edil-
mektedıir̂  

Nedir Jbunl'ar? 13 tane hidroelektrik santrallar 
var, ondan sonra otoyollar var. Ümit ediyorum kî, 
bu fon, önümüzdeki yılarda belki 500 milyar lira
ya, kendi içinde dönerek, yani hiçbir taraftan kay
mak almadan, kendi satışlarıylıa, kendi gelirleriyle, 
büyük çapta bir fon halinde gelecek ve memleke
timizin otoyolları - paralı yollar - büyük hidroelek
trik ısantralları, 'barajları; şehirlerin para karşılığın
da satılan içme suları, meselelerini halledecektir. 
Su anda Ankara'nın ve İstanbul'un bu projeleri bun
lardan faydalanılarak hızlandırılmış ve içme suyu be
delleri de bu fona gelmek üzere programlar yapıl-
muş'tır. Sistem, bizim bulunduğumuz, kendi kendini 
finanse eden enteresan bir sistemdir; bütün dünya
da da dikkat çekmiştir ve gelip bu sistemi nasıl kur
dunuz diye her tarafta bizden öğrenmeye çalışıyor
lar. Biraz da biz satalım... ı(ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Geliştirme, destekleme fonu, sistem içerisinde 
önemli' fonlardan bir tanesidir. Bunun gelirlerinin 
•*\ıühim bir kısmı lüks ve diğer ithalattan gelmekte
dir. Neler yapılmış? Bunların da hesabını verelim. 

Yedi aylık müddet zarfında, üniversite gençleri
mize 42 bin yataklık yurt kapasitesi ilave ediliyor; 
bu sene sonuna kadar hepsi tamamlanıyor. Bu sene 
başladık, bu sene bitiyor. Bu kadar hızlı bir icraat... 
Nereden yapıldı?... îşte, geliştirme destekleme fonun
dan... Şimdiye kadar, bütün Türkiye'de 52 bin yatak 
vardı; 'buna bir senede 42 bin yatak ilave ettik. 

ilkokul çocuklarına süt, üzüm, fındık ıgibi gıda 
yardımları yine bu fondan yapılıyor. 

HÜSEYIN AVNt SAĞESEN (Ordu) — o, otuz 
seneden beri vardı Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Sa
nayi sitelerine yardım bu fondan yapılıyor. Bugün 
sanayi sitelerinde çok büyük aşama vardır. 
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HÜSEYİN AVNÎ SA&ESEN (Ordu) — Müte- I 
ahhitler paralarını alamıyorlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Pa
ralar, geliyor, merak etmeyin,.. I 

Gayet tabiî, şu son iki senede yapımına başlanan I 
sanayi siteleri geçtiğimiz onıbeş senede yapılandan, I 
başlanandan çok daha fazladır. Türkiye'nin hemen I 
hemen her tarafında, her ilçesinde sanayi sitesi yük- I 
seliyor. Hiç merak etmeyin, bunlar bitecek. I 

Geziniz, görünüz; hayvancılık buradan desteklen- I 
miş, yem sübvansiyonu bu fondan yapılıyor; tu- I 
nizm altyapısına, ve hayvancılığa 40 milyar liraya I 
yakın para buradan veriHiyor; esnafa Ikrediler gene I 
buradan temin ediliyor. I 

Hepimiz şikâyet ederiz ve deriz ki «Türkiye'yi -I 
tanıtamıyoruz.» I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başbakan, 
bunun malî portesini söyler misimiz efendim, kaç I 
milyar lira?* I 

BAŞKAN — Lütfen efendim; lütfen Sayın Fı
rat 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 'Bir sual efen
dim..,- I 

BAŞKAN — Sual olur mu efendim, var mı böy- I 
âe 'bir usul? I 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Not alacağım da 
efendim. I 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — önce dinlemesini 
öğrenin. I 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 

[DEVLET BAKANI KÂZIM O K S A Y (Bolu) — 
O zaman, siz müdahale edin Saym Başkan. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, is- I 
tirham ediyorum, Başkanlığı müşkül durumda bırak- I 
mayın efendim. I 

HÜSEYİN AVNÎ 'SAGESEN (Ordu) — Laf at
mayı sayın 'bakanlardan öğrendik, Sayın Başkan. I 

BAŞBAKAN T U R G U T ÖZAL (Devamla) — 
Evet, söyleyeyim; bu fondan 5.12.1985 tarihine ka- I 
dar, yani şu iana kadar 47 milyar lira para verilmiş- I 
tİTa I 

Tanıtma Fonu: Türkiye'de ilk defa memleketi- I 
rnizin tanıtıimasıyla ilgili bir fon kurulmuş. Bu Ta- I 
nıtma Fonu, sadece memleketimizi tanıtma değil, I 
aynı zamanda arşiv hizmetleri, Osmanlı arşivinin I 
yeni baştan reongandze edilmesi, modern hale getiril- I 
mesti; yani bina ve içindeki ekipman, mekanizasyon I 
bakımından, bunu da sağlayacak bir fon sistemi ku- | 
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rııtaıuştur. Zannediyorum memlekete eö önemli hiz
metlerden biri de, bu söylediğimiz fon sayesinde ola
caktır. 

Son olarak gelen fon, - halen çalışmaya başla
madı; yakında çalışmaya başlar - bu Yüce Meclis
ten geçen Savunma Sanayiini Destekleme Fonudur. 
Yıllar yılı memleketimizde, «kendi uçağını kendin 
yap» gibi muhtelif konular ortaya konmuş; savunma 
^nayiinıin gelişme arzuları muhtelif çevrelerde, muh
telif sekilerde ifade edilmiştir. İddia ediyorum ki, 
savunma sanayii konusunda en derli toplu, en esas
lı tedbir bu fonla getirilmiştir ve inanıyorum ki, 
Türkiye'nin gelişmesinde bir yük olmayacak savun
ma sanayii; bilakis, Türkiye'nin gelişmesinde iti
ci, muharrik bir güç olma vasfı da bu fonla temin 
edilmektedir ve yaptığımız son incelemeler, yaptı
ğım foazı temasılar, bu sistemin fevkalade tutarlı ol
duğunu, dışarıdan bu konuda ortaklıklar kurabile
ceğimizi açık seçik göstermektedir. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Üzümden, incirden, fın-
Uktan aldığınız fiyat istikrar fonunu da açıklar mı-

•nnız efend'im?. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam edin Sayın Başbakan. 
'BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devarta) — 

/aptığıımız önemli 'işlerden bir tanesi, vergii reformu. 
^dk 'detayına girmek işitemiyorum; ama vergi reformu 
leyince, anareformu biz yaptık, ücretlilere faturalı ia-
\e s'istem'rii 'biz getiirdik; enteresan bir buluştur. Kat
ta Değer Vergisini biz getirdik. Çok iyi hatırlıyorum, 

"valima Değer Vergisi yürürlüğe konduğu zarman, ba-
:\ afamder çıktı, «Aman tatbik etmeyin, bekleyin; 
"ci sene tecrübe kazanın; hazır değil.» Oribeş sene-
l'k, yirmi senedir, «Maliyemiz hazır değil» lafları 
*ar; ne yapacağız?. Biz kendi usulümüzü tatbik et-
• i)k; hatta tajbiri de koydum, dedim ki : Kafasını, gö
lünü yara yara bu işi tatbik edeceğiz; ama gördük 
ki, sayın milletvekilleri, yedli ayın liçenisinde Katma 
Değer Vergisi oturdu; şimdi o allamelerin hiçbirisi-
niin sesi çıkmıyor; tabiî çıkmaz... (ANAP sırala-
-mdan alkışlar.) 

HÜSEYİN AVNÎ SAGESEN (Ordu) — Kaç kişi 
;engin oldu Sayın Başbakan?. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Tize 'bir şey söylemedim canım; allamelere söyledim... 

HÜSEYİN AVNİ SAĞD3EN (Ordu) — Kaç -'ki
vi zengin oldu?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Faturalı iade sistemi sadece ücrettiler için gelmişti; 
şu yeni vergi paketiyle, bu «istem bütün vergi mü
kelleflerine yaygınlaştırılıyor; bu da bir sosyal ada
lettir. Aynı zamanda, inanıyorum ki, son vergi pa
ketiyle... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Vergi 
alırken sosyal adaletli de, dağıtırken öyle değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
•BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Son vergi paketiyle neden sosyal adalettir, söyleye
yim; Türkiye'de yıllar yılı şu iddia edilmişltir : Ücret
lilerin yükü fazladır, Gelir' Vergisi içerisinde bütün 
yük ücretlilere aittir. Ralkamlar çıkar; klimi yüzde 65 
der, kimi yüzde 70 der... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Kimi yüzde 38 
der... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ben de söyleyeceğim... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizi) — Siz de söyledi
niz... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Talbiî, söyleyeceğim. 

Şimdi, ortada gerçekler var. Vergi nispetlerini dü-
şürürseniz, yani yüzde 40'lardan yüzde 25'e düşürür-
sen'iz, ücretlinin vergisi de tabiî bununla 'beraber aşa
ğıya gider. Çünkü, gerçekte görüldü ki, aslında beyan-
namelıilerin verdikleri vergiler, vergi nispeöleriyle pek 
duyarlı değil; maalesef 'böyle. Hatta onun için, 'birçok 
(iddialara rağmen biz, sizin «peşin vergi» dediğiniz, 
'bizim «stopaj» dediğimiz sisteme bu yeni vergi pa
ketinde, vergiyi alabilmek iiç'in yer verdik. Bir de bu
nun üzerine, vergi iadesi yoluyla, başta, ücretlilerin 
vergilerinden indirim yaptık. Gene vergi iadesi yo
luyla bu ücretlilere yaptığımız vergi iadesi rakamla
rının -tabiî emekliler de dahil- 220 milyar lira ci
varımda olduğu; emeklileri düştüğünüz takdirde, üc
retlilere düşen payın takribi hesabı yapılırsa- 'takribi 
diyorum, çünkü 1985 yılma ait yapılmış ve bana 
bidirilmiş hesaplardır -vergi yükünün yüzde 38-40 
civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu, ileriki yıl
larda zannediyorum belki biraz yükselir; çünkü, ne
tice itibariyle ekonomi geliştikçe, istihdam artıkça, 
ücretli sayısıda artacaktır; bu da tabiîdir; ama şu
nu da kabul etmek lazım ki, çok kısa bir devre içe
risinde, hem faturalı iade Sistemiyle, hem de vergi 
indirimliyle, ücretliler İtenine çok önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Hiçbir devrede yapılamayacak kadar sü
ratli bir vergi indirimi yapılmıştır; yüzde 36'dan baş

ladı, iki senede yüzde 25'e indik; ilk kademe böyle. 
Hatta, o yüzden 'belki vergi gelirlerimizde azalma ol
muştur; ama bunlara, sistem yerine otursun diye, gö
ğüs gerdik. 

Adalet mekanizması ve adalet konusunda da 
önemli meseleler halledildi Bunların başında, birçok 
şikâyetlere sebep olan ve değiştirilemeyen usul ka
nunları 'geliyor Gerek Ceza Muhakemeleri Usûlü, ge
rek Hulkulk Muhakemeleri Usulü Kanunlarında önem
li değişiklikler yapıldı. Tebligat Kanununda yapılan 
değişMl.'kler de, muameleleri .süratlendirmektedir. 
Diğer taraftan, İcra ve İflas Kanunu, Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma Kanunu ve Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun gibi temel kanunlarda da değişiklikler yapıl
dığından, adalet mekanizmasının işlerinde de bürok
ratik meseleler epeyce aşağıya indirilmiştir. 

Adalet ve hukuk reformu programlanrnızın üze
rinde çalıştığımız 'konuları da şunlardır : Medeni Ka
nun, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, mah
keme s'i'stemini değiştiren kanun; bu anakanunlar 
üzerinde de etraflı bir şekilde çalışılmaktadır. 

SALİM ERHL (Konya) — Af konusu ne durum
da Sayın Başbakan?. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
SeÇim arifesinde... 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, zamanınızı fazla almamak için, 
hatta, icraatımızın bir kısmını anialfcmadan devam edi
yorum; çünkü, o 'kadar çok icraatımız var ki, bu
rada anlatmaya 'kalksak saatler sürecek... (ANAP ve 
MDP sıralanndan alkışlar.) 

Burada (münakaşa edilen konulardan biri de, bü
rokrasi meselesi, bürokratik formaliteler meselesi. Bi
zim seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz konular
dan biri ve bürokrasinin azaltılmasının temelinde va
tandaşa itimat yatıyor; bunu da açık seçik ifade et
tik; şüphe değil, esas olan, itimattır dedik. Şimdiye 
kadar bürokrasiyi artıran önemDi sebeplerden birisi, 
hep şüphecilik, hep vatandaştan şüphe etmek, hep 
bir başkasından şüphe zihniyetidir; 'bürokrasiyi esas 
artıran budur. Şimdiye kadar pek çok komisyonlar 
kurulmuş, bürokrasiyle mücadele her hükümet dev
resinde ele alınmış; ama hiçbir neticeye varılmamış; 
sadece sayfa sayfa, dosya dosya raporlar yapılmış.. 

CAFER TAYYAR I3ADIKLAR (Çanakkale) — 
Artırdınız... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi anlatacağını neler yapıldığına 

38 — 



T. B. M. M. B : 40 10 . 11 . 1985 0 : 1 

Hadisdter şöylediir : Bürokrasi konusunda 'birçok j 
icraat yaparsınız; icraatlar yapılır, bürokratik forma- j 
Mite azaltılır; ama meşhur bir laf vardır derler iki, ı 
-Hafızayı 'beşer nisyah üfe malûldür.» Onlar unutu- i 
lur, celbe konulur, yenlisine bakılır... Maalesef» hadi- j 
se bir parça da buldur; arkasından da denilir ki, «Ha- I 
mi bürokrasi kalldırıldıydı?..» 

Mesela üç ayda, beş ayda ehiyet alamazken bir 
haftada ehliyet aldığınızı düşünün, ki nitekim böy- I 
le.... 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — İşte bu, 
başka yok. I 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Dövamlla) — 
Git al, gl't ali; ataadıysan 'al 
• Ondan sonra, arkasından, gelir şikâyet edersiniz, 

dersliniz ki, «Niye bir haftada alınıyor; raiye bir günde 
alınmıyor?.» Bu-böyledir tabiatıyla... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başbakan, 120 
milyonluk rüşvet var... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Parayı Veren ehliyeti alıyor, 

BAŞKAN — Lütfen ıSayın Brel... 

(BAŞBAKAN TURGUT OZAL (Devamla) — 
Şimdi, yatırım teşvik muamelelerinden başlayalım. I 
Bu yatırım 'teşvik muameleleri büyük ölçüde basit- 1 
[estirilmiştir; bunu, sanayiciler, bu konu ile ilgili her- I 
kes söylüyor. Eskiden bir sürü fizibilite raporu yap- 1 
ma mecburiyeti vardı; bu kaldırılmış, yatırımcının bir I 
form doldurması yeterli görülmüş; 'bürokratik işlem- | 
ler asgariye indirilerek, teşvik belgesi 'bir ön belge I 
ökna niteliğinden çıkarılmış, teşvik tedbirlerinin her- I 
hangi bir uygulama belgesine gerek kalmadan, teş- I 
vlk belgesinde yer alan değer esas alınarak tatbik I 
edilmesi usulü getMlmiştir. I 

Vergi Usûl Kanunu uyarınca, vergi mükellefler' I 
tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımın- I 
da kolaylıklar sağlanmıştır. I 

Gümrüğe terk ©dilen, terk edilmiş sayılan ve mü- I 
ısadere edilen eşyaların tasfiyesi işlemleri kolaylaştın- I 
lıp, hızlandırılmıştır. Gümrüklerde evvelce merkez- I 
den yapılmakta olan kıymet tespiti ve itiraz hakkı fi- I 
mitleri konusunda taşra müdürlüklerine dte yetki I 
verilerek, bu işlemlerin süratle yapılması sağlanmışa I 
tır. I 

Şirketlerin kuruluşunda ve sermaye artırımında I 
önemli kolaylıklar sağlanmış ve formalitelerin azal- I 
tılması konusunda azamî gayret de sarf edilmiştir. I 
Mesela, şirket yazışmalarının evvelce yapıldığı üzere, I 
evrakın bölge veya il ticaret müdürlüğüne gönderil- | 

I mesi yerine, zamandan tasarruf amacıyla, doğru
dan doğruya firmaya bindirilmesi sağlanmış. Anonim 

ı ve liimıitet şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımla-
t rında barakalara 'bloke edilen paraların ilgililere ge-
I ri verilmesi içlin, söz konusu işlemlerin Türkiye Ti

caret Sicili Gazetesinde lan edilmesi şartı da kaldı-
I almıştır. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Hiçbir 
t değişiklik yok Sayın Başbakan. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Büyük 
iş.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Elektrik dağıtım şebekelerinin TEK'e bağlaramasın-

I dan sonra, abonelik teslisinde yapılan işlemler önem
li ölçüde azaltılmıştır. Tesise iştirak ve depozit para-

I sı tahsilinde taksitlendirme imkânı getirilmi'ştir. Abo
nelere, beyan usulü getirilerek, vergi makbuzu ibra
zı mecburiyeti kaldırılmıştır. Elektrik işlemlerinde da
ha birçok kolaylıklar getirilmiş... İskân ruhsatı"aran
maksızın, elektrik için abone olma imkânı getiril-

I miiş. 
I Tapu kadastro çalışmalarında, 'bürokrasinin azaltıl-
I masında önemli adımlar atılmıştır. 

| Gayrim'enkullerin mirasçılara intikalinde Veraset 
I ve İntikal Vergisi tahakkuku aranmaksızın intikal iş-
1 ^emlerinin yapılması sağlanmıştır. 
I İpotek işlemlerimin çok kısa sürede sonuçlandirıl-
I ması sağlanmıştır. Konut, ihracat, turizm gibi yatı-
] nmtann ipotek işlemlerinde kolaylıklar getirilmiş, ay-
I rica tarım 'sektöründe ipotek işlemleri de çok kolay-
I Hştırılmıştır. Tapu ve kadastro mevzuatında yapılan 
I değişikliklerle, mevzuata aykırı gecekondu yapıları-
I nın meşrulaştırılması ve tapuların verilmesi sağlan-
I TUŞ; yani imar affı büyük çapta gerçekleştirilmeye 
I Haşlanmıştır. 

I İşçi Ve memur emeklilerinin emeklilik işlemleri 
I 1e çdk basitleştirilmiştir. Emekli Sandığı işlemlerinde, 
I -urt dışı ödemelerinde ve yurt içindeki özel tnuaye-
I ıe ve tedavilerde acil rapor şartı artık aranmamakta-
I dır. Hastanelerde yapılan tedavilerde daha önce, fatu-
1 ra, makbuz, vezne alındısı aranırken, sadece fatura-
I va itibar edilmesi yoluna gidilmiştir. 

I Emekli, dul ve yetim aylığı alanların bütün bil-
I illeri bilgi kütüğüne işlenmiş olup, katsayı ve gös-
I "erge rakamlarında meydana gelen değişiklikler se-
I Sabiyle bunların aylıkları çok kısa zamanda yüksel-
I tilmekte ve fark aylıkları ilgili 'bankalara süratle gön-
I derilmektedir. 



T. B. M. M. B : 40 10 . 12 , 1585 0 : 1 

Emekl'iyken vefat edenlerin, (Maaşlarının, dul ve 
yetimlerine 'bağlanma işlemleri de çok basitleştirilmiş
tir; bir günde neticeleniyor. 

İdillerin, ikâmetgâhları dışında çeklerini isikon-
to ettirme işlemleri süratlendirilerek:, bir günde neti-
cefondirilmektedi'r. Aynı konu Sosyal Sigortalarda da 
yapılmıştır. 

Motorlu taşıtların yeni kayıt, şahıstan şahısa de
vir, ilden ile' naildi gibi işlemlerinde gereksiz formali
teler ortadan kaldırılmıştır. 

Cürücü 'imtihanına gireceklerin, bir müracaat for-
muvla, yetkili memur önünde müracaatı esas alınarak, 
imtihana germeleri de kolaylaştırılmıştır. Motorlu araç 
sürücüleri belgesi alacaklarla ilgili esaslar yeniden 
düzenlenmiş, profesyonel ve amatör şoför ehliyetna
mesi arasındaki farklılıklar kaldınlaralk, hafıif taşıtlar 
İçin tek sınıf sürücü belgesi alınması şartı yeterli gö
rülmüştür. 

Yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, 
sürücü 'belgelerini vize ettirmek 'istediklerinde, kendi

lerinden, Türkive've gelme ve bizzat müracaat etme 
mecburiyeti kaldırılmıştır. 

Trafikle ilgili daha 'birçok konularda büyük bü
rokratik işlemler kaldırılmıştır. 

Evlendirme işlemlerinde de aynı şekilde çok daha 
basit formaliteler getirilm'iş'tir. Mesela, daha önce 
şart olan doktor raporuyla, evlenme engeli araştır
ması, tarafların istek ve iradelerine bırakılmıştır. 

Nüfus 'işlemlerinde kolaylıklar getirilmiş, bilhas
sa köylerde oturan vatandaşların doğum, ölüm ve ni
kâh gibi işlemleri önemli ölçüde 'basitleştirilmiştir. 

Pasaport verme işlemleri aynı şekilde basMeştüril-
rmişCir. 

Çocukların okullara kayıtları sırasında istenen 
evrak sayısı da büyük ölçüde azaltılmıştır. 

Ziraî krediler, esnaf kredileri ile ilgili muamele
ler de 'basitleştirilmiştir. Tohum ve aşı ithalatı basdt-
leştiritaıişitir. 

'Muhterem milletvekilleri, aslında ne kadar itiraz 
edilirse edilsin, bu iş tutmuştur. Kıymeti ister bilıkı-
sin, ister bilinmesin, biz 'bu işe, basitleştiıme işline 
devam edeceğiz. Mesela, hükümetimizin gündemlinde 
önümüzdeki günlerde sağlık kurulu raporlarının kal
dırılması da bulunmaktadır; onları da kaldıracağız. 

Bürokrasi tarih boyunca olmuşitur, olmaya da de
vam edecektir; ama bizim katı bürokrasiım>iz, yerini, 
daha yumuşak bir bürokrasiye terk ediyor, Bürokra-
timıizin zihniyeti yavaş yavaş değişiyor. Artık, bun

dan ötesi bir eğitim meselesidir, zaman isteyen bir 
eğitim meselesidir, 

Muhterem miletvek'lleri, önemli icraat sahaları
mızdan biri Doğu ve Güneydoğu AnadOluldür. Muh-
teMf vesilelerle İfade ettim; Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolunun makûs talihini, inşallah bu 'iktidar yenecek
tir. (ANAP sıralarından alkışlar.) tki senedir yatı
rımlar büyük çapta artırılıyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Nereye ne yapıl
dı Sayın Başbakan?..* 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Kiım ne söylerse söylesin, büyük çapta artırılıyor. Teş
vik tedbirleri bu tarafa yöneltildi, özel kanunlar çı-
kartı'Mı... Hepimiz göreceksiniz; görmeyenler de gör
meye 'başlayacaklardır... 

Ben detaylı olarak anlatmıyorum; ama getirdiği
miz kanunlar, kararnameler, yatırım indirimleri, böl
gelerin ayrı ayrı irdelenımesli, bu bölgelerde devletin 
yatırumilarının eskisine göre fevkalade arttığı açık se
çik ortadadır. Bunun başka türlü olması, buna itiraz 
mümkün değildir. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Fiilî hiçbir ha
reket yok, kâğıt üzerinde kalıyor. 

BAŞKAN —Lütfen efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Gelirsiniz, hepsini beraberce inceleriz. (Gürültüler) 
ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — Ne yapıldı?. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bakınız, beğenmediğiniz teşvik sistemi içerisinde... 
' (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım Sa
yın Sın, lütfen. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Be
ğenmediğiniz, özel teşebbüsün teşvik öistemıi içerisin
de, iki yılık hükümet dönemlinde, 750 mlilyar proje 
maliyetli, bu bölgelerde 23 bin kişiye istihdam sağ
layacak 232 adet projeye teşvik belgesi verilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Kâğıt ve-
rilrriiş yan/i; uygulama ne olmuş? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet evet... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Sağesen... 
AHMET İLHAMÎ KÖSEM (Malatya) — Atın 

artık dışarı. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bakın 1983 yılında, kalkınmada öncelikli 28 ildeki 
toplam kamu yatırımı 180 milyar lira civarında iken, 

— 40 
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1984'te bu 395 milyar Iraya, 1985 yılında ise, 600 
milyar liraya yaklaşmaktadır. Rakamlar buradadır.,,. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, lalkışlar) 

Bu bölgelerde sulama projelerine büyük ağırlık 
verilmiştir. Bu sene ve gelecek yıl'Darda devreye gir
miş ve girecek ol'an sulama projeleriyle, yaklaşık 6C0 
bin hektarlık bir alan sulamaya açılacaktır. Bunlar 
büyük rakamlardır. 

(Bölgedeki enerji yatıranlarına da ehemmiyet ve
rilmiş ve bu projelerin bıir an evvel işletmeye alın
ması için Kamu Ortaklığı Fonundan 41 mlilyar li-
nalık ödenek sağlanmıştır. Bunllar bu rakamların için
de değil, bunlar ayrı. Finanse edilen 8 baraj ve hid
roelektrik santralından binisi olan 8 m'ilyar proje be
delli Koçköprü Barajının yapım süresi kısaltılarak, 
bu sene sonunda (işletmeye açıtknıası mümkün hale 
getirilmiştir. Bu baraj Van'dadır. Bunu, Köklüce, 
Karakaya, Menzdet, Zernek, Kılıçkaya, Tercan ve 
Atatürk Baraj ve hidroelektrik siantralları takip ede
cektir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siıirt) — 
Ilısu buna dahil mi? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Ayrıda, 1983 yılı sonundan bugüne kadar, yeni 12 ba
raj, hidroelektrik santralı projesliyle, 14 yeni büyük 
sulama projesi de başlatılmış bulunmaktadır. 

Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan 16,2 milyar
lık finansman ile, bu bölgelerdeki istihdamı iartırıcı 
17 önemli proje desteklenmektedir. Ayrıda, bu bölge
lerdeki yatırımlar için çeşitlii mahallî fonlardan da 
önemli miktarlarda kaynak imkânları temin edilmiş
tir. 

Bu bölgelerde köy elektrifikasyonu çalışmiaillarına, 
gittikçe artan bir hızla devam edilmektedir. 1983 yılı 
sonu itibariyle, yüzde 40 civarında olan köy elektrifi
kasyon oranı, bu yılın sonunda inşallah yüzde 75'e 
çıkacaktır. 

PTT hizmetlerinde de benzer bir gelişme kayde
dilmiş, 1983 sonunda, yüzde 20 olan telefonlu köy 
oranı, bu yılın sonunda yüzde 351 geçmiş olacaktır. 
1988 sonuna kadar bu bölgede bütün ilçeler tam oto
matik telefona kavuşacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde son iki yıllık dö
nemde, sağlık personel de çok büyük miktarda artı
rılmıştır. Ülke genelinde, yıllardır sözü edilen, sağlık 
personelinin dengesiz dağılımını telafi etmek içlin, sağ
lık personellinin tayinlerinde öncelik, bu bölgelere ve
rilmiştir. Böylece, uzman hekim sayısında yüzde 86, 
pratisyen hekim sayısında yüzde 57, ebe sayısında 
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yüzde 57,5 gibi oranlarda tartışlar meydana gelmiştir, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine hükü

metimizin bakanlarının her birlisi üçer, dörder defa 
gitmişlerdir. 

HALÎL İBRAHİM ŞAHlN (Denlizli) — Gezme
ye gitmişler. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Her bir il ayrı ayrı gezilmiştliır. Ben şiahsen çok git
tim... inşallah, Doğu ve Güneydoğu Anadolu konu
sunda önümüzdeki yıllarda bu Mecliste daha fazla 
bir müzakere yapılmayacak tarzda bu bölgderi geliş
tirmek bizim iktidarımızla nasüp olur. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan, seçimleri neden kaybediyorsunuz ya? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim, lüt
fen... istirham edeceğim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Değeri Milletvekilleri, müsaadenizle biraz da iktida
rımızın sosyal konularda yaptığı icraattan bahsedece
ğim. Tabiî, bu arada, sayın muhalefet sözcülerimizin 
üzerinde çok durdukları enflasyon meselesinden de 
bir parça bahsedeceğim. 

Bu iktidar, sosyal meselelere büyük önem veren 
bir iktidardır sosyal meselelere akılcı blir yaklaşımla 
yaklaşan bir iktidardır. Hayalci değiliz; gerçekçiyiz. 
Meselderin çözüm tarzlarımı, nasıl olacağını, nıasıl ba
zı meselelerin şu şekilde tutulursa bizi çıkmazlara gö
türeceğini çok İyi biliyoruz. Tarihî tecrübelerden de 
büyük istifademiz var; bütün milletlerin tecrübele
rine de baktık. 

Sosyal meseleler, iktisadî meselder bir arada d-
birîıiği ile çözülür, inancımız odur M, iktisaden güç
lü olamayan bir memleket, sosyal meselelerini kolay 
kolay halledemez, halletmesi mümkün değildir. Hal
letmeye kalktığı takdirde de, birtakım sıkıntılara, bi
zim vaktiyle çok acı bir şekilde dersini gördüğümüz 
sıkıntılara düşer. 

Biz, insanımızın meselelerini nasıl görüyoruz? Blir 
kere bunu uzun uzun münakaşa etmeyi ztait addediyo
rum. Sizler, ben ne söylersem, afcslinıi iddia edeceksi
niz; bu doğrudur, bu doğrudur... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siıirt) — 
Hayır hayır, peşin fikirli değiliz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Nitekim, konular hep öyle gözüküyor. 

Bu iktfidarın, enflasyonla ilgili bir önemli taahhü
dü var; o önemli taahhüt, inşallah.., 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — inşallah... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«İnşallah» diyorum, her şey inşallahla ollür tabiî. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Ondan vazgeçemeyiz, 
ondan vazgeçemeyiz. Biz çünkü, Allah'a inanıyoruz, 
onun için Vazgeçemeyiz. (ANAP sıralarından sürek-
İ alkışlar; SHP sıralarından gürültüler, sıra kapak
larıma vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başbakanı, ağzı

nızdan çıkanı kulağınız duysun. 
BAŞKAN — Lütfen efendlim, Sayın Erel, Sayın 

Erel.,,. (SHP sıra'krından gürültüler) 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Yapmayın, bu 

kürsüden yapmayın bumu.,. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Kimseye bir laf söylemedlim; kendimizden bahsettim, 
sfaden bahsetmedlim; biraz iyi dinleyin. (SHP sıra
larından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Bu Mecliste Alah'ia 
(inanmayan kimse yok. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Biraz iyi dinleyin. 

SALİM EREL (Konya) — Hepimiz inanıyoruz, 
dikkatli konuşun lütfen. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Aynı 
12 Eylül öncesi,,. Aynı tahrikler, aynı tahrikler... 

BAŞKAN — Sayın Gürtoan, lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Herkes 

Allah'ıa inanıyor yanii, öyle şey olur mu? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SALİM EREL (Konya) — Allah, kimin ne o'ldu-

ğunu bilir. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel, lütfen efendim.,,. 
SALİM EREL (Koruya) — Lütfen, Allah'ı istismar 

etmesin, Sayın Başkan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, enflasyon konu-
sundakli taahhüdümüz bir dönemi kapsar. Bu, se
çimle milletimizin bize verdiği dönemdir. Bu konuda
ki taahhüdümüzün btir tanesli de, «Vatandaşımızı, üc
retlimizi, memurumuzu, işçimizi, emeklimizi enflas
yonun altında ezdirmeyiz» dir. Bu taahhüdümüz de 
var... 

SALİM EREL (Konya) — Sosyali çöküntünün 
mimarısınız siz. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Siz ister (inanın, ister inanmayın, bu bizim taahhüdü-
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müzdür. Yapılmış hesapllar gösteriyor ki... (ANAP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Yapılmış hesaplar şunu gösteriyor: İki senedir bu 
sözümüzü tutumsuzdur. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sizin iddialarınıza rağmen, kimseye enflasyonun al
tında ücret vermemişizdir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Böyle söyleme
yin.. , 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Görünen köy kıla
vuz listemez... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Evet, bu kadar.,,. Daha fazlasını- söyleniliyorum; lü
zumsuz münakaşalara girmemek için bu kadar ifa
de ediyorum. Yoksa, elimde birçok rakam var. Siz 
lakslinli iddia edebilirsiniz, aksini iddia etmeye dbvam 
edin; ama bizim icraatımız budur. 

Önemli olan, memlekette hem yatırımların, hem 
ihracatın, hem ödemeler dengesinin ve her şeylin bir 
arada düzgün gitmesidir. Biz bu meseleyi daûmî su
rette bir denge meselesi olDarak gördük. Şunu yap
mak mümkündü: Gayet kolaylıkla - bu taahhüdü 
vermeseydik - maaşları, ücretleri aşağıya iyice İndi
rir, enflasyonu da daha aşağı seviyeltere çekebilirdik; 
ama biz bunu tercih etmedik. Açık seçik söylüyorum, 
biz enflasyonu bu yolla indirmeyi tercih etmedik. 
Proses biraz daha zaman alacaktır; bu doğrudur. 
Taahhüdümüzün ne olduğunu 1988 seçimlerine İnşal
lah beraber gittiğimiz zaman, beraberce göreceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlDar) 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Kaç yıl, kaç yıl?' 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmariaş) — 

İki sene dediniz, 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — «Yüz
de 25'e indireceğiz» dediniz, zabıtlarda Var. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Atı ay dediniz, 
kaç sene oldu? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Millet pişman oldu. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
öyle mi oldu? 

,Sayın milletvekillileri, süreyi bize millet verdi, site
ler vermediniz. Millet yine takdir eder. Pişman ölüp 
olmadığını da millet, seçimlere gelir, gösterir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Bizim boynumuz, onun kanarı 
karşısında kıldan incedir; başkaca da bir şey söyle
meyeceğim. (ANAP sıralarından altkışlar) 
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HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Hergün 
seçim yok kli... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri, bu iktidar, sosyal konular
da çok şey yapmıştır. Bir kısmını biraz evvel saydım; 
ama kısa kısa, başlıklarını söyleyeyim. 

Konut Fonu bunların başında gelen işlerden biri
dir. Vatandaşı kira derdinden kurtarıp, ev sahibi 
yapmak, bizim iktidarımıza nasip olmuştur. Aynı ko
nu vergi sistemlinde de var. Ücretlilerimize vergli iade
si! sistemini getlirdük; önümüzdeki dönem, bütünüyle, 
çiftçi ve esnafa da vergi iadesi sistemini getiriyoruz. 
Çiftçlinin defter tutma mecburiyetimi bu iktidar kaldı
rıyor; dikkat ediniz; bu iş hiçbir iktidara nasip ol-
rmamıştır; çiftçlinin basit bir şekilde vergii vermesini 
bu iktidar temin etmektedir. Esnafı, komplike, ka
rışık, defter tutma mecburiyetinden çıkaran da gene 
bu iktidardır. Bunlar sosyal sahalarda yaptıkîtarımı-
zm basit ml'salleridir. 

SALİM EREL (Ko.nya) — Ürünü olmayanın 
defteri m)İ olur? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamfta) — 
Tarım sektörü üzerinde çok konuşuldu; biraz da ora
dan bahsedeyim. 

Efendim, «köylü perişandır» denildi. Biz de ge
ziyoruz, siz de geziyorsunuz; siz öyle görürsünüz, 
biz başka türlü görürüz... (SHP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) 

Bakınız, dikkat ediniz; bugün Türkiye'de, hemen 
hemen tarım sahasının tamıamında, gerek taban fi
yatlar bakımından, gerekse ihracata açılma bakımın
dan çiftçimüz fevkalade memnundur. (SHP sıraların
dan «Bravo» (!) sesleri) 

İhracatı biz açtık, serbest hale getirdik. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Malı yok ki, ihraç 
etsiîn. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Sayın Söylemezoğlu burada, «İhracatı keselim, ihra
cat yolu ile kalkınmaya gütmeyelim; enfllasyonu böy
le düşürürüz» dedi. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Böyle söyleme
di, yanlış işitmişsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Böyle söyledi, evet böyle söyledi. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Ben öyle söylemedim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hayır, hayır öyle 
bir şey söylemedi. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
«İhracattan dolayı enflasyon artıyor» dedlL 

Muhterem arkadaşiiarım, dediği doğrudur; (ihra
cattan dolayı fiyatlar artar. Fiyatların neden arttığı
nı da söyleyeyim, gayet basiit izahı vardır. Antalya'da 
hale sorun: «Hudutları kapatsak ve Araplar gelme
se, domates 250 liradan kaç liraya düşer?» deyin; 
«100 liraya, 50 liraya düşer» denilecektir; doğrudur; 
ama kim kaybeder bundan? Çiftçi kaybeder, doma
tesi üreten kaybeder; neticede de bütün memOleket 
kaybeder. 

EROL AĞAGlL (Kırklareli) — Aracı kaybeder... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Hayır efendim, aracı değil. 
Bakınız, .senalar yüzde 30 - 40 arttı. Neden artı

yor? Çünkü, tarım ürünlerinin ihracatı teşviJk edülir, 
kapılar açılırsa, tarım ürünlerinin nispî fiiyatları da 
yükselir. Eğer hudutları kapatırsanız, işte Erzurumlu
lar, Karslılar, Vanlılar söylesinler, koyunlar kaçınıl
maz, olduğu yerde kalırsa koyun fiyatları da aşağıya 
iner. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Şekeri de ithal ediyorsunuz Sayın Başbakan,.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Oraya da geleceğiz. 

Bakınız, bütün bunlar, tarımcıya destek olma yo
lunda (açılmış şerbestiyetlerdir, 

Bir noktayı huzurunuzda açıkça lifıade ediyorum: 
Türkiye dışa açıldıkça, nispî olarak, sanayi ürünleri
nin fiyatı inecektir; ama yine, nispî oHarak, tarım 
ürünlerinin fiyatı da yukarıya çıkacaktır; bu böyle
dir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ra
kamlar öyle değil ama... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Rakamlarla kendinizi aldatmayın; böyledir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İç ti
caret hadleri var; açınız okuyunuz. Ayrıca, orada bü
rokratlar var, onlar da (anlatsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen efendim... 
Devam ediniz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Petrol fiyatlarıyla karıştırmayınız. 
,MÜNlR SEVlNÇ (Eskişehir) — Petrol fiyatları 

dünyada düşüyor, süz pahalüaştınyorsunuz, bunu an
layamadım doğrusu. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sevönç..,. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

j Tabiî, misalleri vardır bunun. Türkiye'de tarım ürün-
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leri ucuz üretiliyor; köylünün emeği maalesef yerin
de değerîendlirilmemiştir. Milî gelir bakımından, ge-
Dir dağılımından bahsediyorsunuz. Bugün Türk köy
lüsünün gelirıi, şeMrlere göre yarı yanyadır, belki 
daha azdır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Daha azdır* 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
O halde niye ütiraz ediyoruz? Hudutları açalım, ta» 
rım ürünlerinin (ihracatını serbest bırakalım ve dışta
ki yüksek fiyatlarla satılsın taram ürünleri; bu doğru 
değil mü? (ANAP sıralarından «Doğru» ses'leni, al
kışlar) Ama «Enflasyon artıyor» diye itiraz edecek
siniz... 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye büyük bir de
ğişiklikten geçiyor. BÜz buna, yapısıal değişiklik diyo
ruz. 

SALİM EREL (Konya) — Badireden geçiyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Bu yapısal değişMik 198Q'dte başladı, 1983'ten itiba
ren, 1984 yılı başından itibaren hızlanarak gidljyor. 

Yapısal değişiklik nedir? Bir sanayi memleketine 
'dönüşüyorsunuz; ihracatınız en hızlı bir şekilde artı
yor. 

MÜNfR SEVİNÇ Eskişehir) — Hayalî ihracat... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — Mu

kayese ettik; iddia ettim, artış nispetleri, 'bütün ÖECD 
ülkelerinden çok daha fazladır. Son üç senede, son 
iki senede millî gelir, artışımız OECD ülkeleri içe
risinde en yüksekler arasındadır; onu da iddia edi
yorum. 

KÂZIM ÎPEIK (Amasya) — Fert Ibaşına düşen en 
az ne İkadan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

'Millî gelir artışı; dikkat edin. 

Bütün bunlar 'kısa zamanda yapılan değişiklikler
dir. Türkiye dışarıya açılıyor; 'bugün Arabistan pa
zarında -giden arkadaşlarımız 'biliyor- Kuveyt'de, 
Abu Dabi'de yaş meyve, sebzenin yüzde 80'i Türki
ye'den temin ediliyor. Kapatalım mı bunları? Gayet 
kolay; kapattığınız takdirde, işte o zaman köylü pe
rişan olur. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Zâten pe
rişan olmuş. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Kapatalım, ihraç etmeyelim; eskiden olduğu gibi, za-
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vallı Güneydoğu Anadolu köylüsü, Doğu Anadolu 
köylüsü, koyununu kaçakçıya verip, kaçak surette 
dışarıya ihraç etmeye kalksın... Bunların hepsi kalk
mıştır; bu sistemler yıkılmıştır ve 'bir daha da geri 
gelmeyecektir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Sayın Başbakan, 
Gaziantep'e 'gitmedin mi? 

IS ALÎM EREL (Konya) — Enflasyona ne zaman 
geleceksin? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Sayın mi'llefvekileri, 'biraz da 'dış politikadan bahse
delim. 

HALİL 'İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Enflas
yon 'bitti mi Sayın Barbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Bittıi, Ibitti. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
'Sayın milletvekilleri, 'hükümetimiz dengeli, ölçülü ve 
istikrarlı 'bir dış siyaset takip etmektedir. Rehberimiz, 
Büyük Atatürk'ün vazettiği temel dış politika ilke
leridir. 

Hükümetimiz, Sayın Gürkan'ın ifade ettiği gibi 
Ortadoğu'daki gelişmelere ve Filistin sorumuna ilgi
siz kalmamaktadır; tam tersine, 'bölgedeki "'bütün ge
lişmeleri en 'büyük dikkatle izlemektedir. Bölgenin 
önde gelen 'bazı ülkeleriyle, en üst düzeyde karşılıklı 
'temaslar, tarihte ilik defa hükümetimiz döneminde 
gerçekleşmiştir. 

Ortadoğu 'bölgesinde Türkiye'nin •etkinliği her gün 
daha iyi anlaşılmaktadır. Bölge sorunlarına çözüm 
arayanlar, Türicye'nin görüş ve telkinlerini almaya 
özel özen göstermektedirler. Bölgedeki Müslüman ül
kelerin her biriyle yakın dostluk ilişkilerimiz vardır. 
Türkiye Ibu ülkelerin arasındaki meselelere taraf ol
mama siyasetini de titizlikle sürdürmektedir. 

'Bakınız, İran'la 'ilişkilerimiz iyidir, Irakla da iliş
kilerimiz iyidir; her ikisi 'birbiriyle harp eden iki ülke
dir. Bütün Arap ülkeleriyle -ister ılımlılar olsun 'ister 
sert ülkeler olsun, her iki tarafla da- İlişkilerimiz 
fevkalade iyidir; çünkü Türkiye'nin önemini bu ül
keler fevkalade müdriktirler. 

Batı İle ilişkilerimize gelince; Hükümetimiz, Batı 
ile münasdbetlerimizde hiçbir sorun yaratmamıştır, 
bizim yarattığımız bir sorun yoktur; ama devraldığı-
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mız sorunlar yardır. lBu devraldığımız sorunların çö
zümü yolunda da önemli adımlar afayoruz. 

Bilindiği gibi, 1983 seçimlerinden sonra ısrarlı ça
tmalar sonucunda, Türkiye 'Büyük iMAllet Meclisi üye-
îerkıitı Avrupa Konseyine igifcmeleri temin edilmiştir. 
O zamanlar, «Aman gitmeyelim» diye bize telkin 
edenler vardı; dinlemedik. Netice ne oldu? Avrupa 
Konseyine, Türkiye Büyük Millet 'Meclisinin seçtiği 
üyeler kabul edildiler. 

Ayrıca, Bulgaristan Türklerine yapılan 'baskıları 
kınayan kararların Avrupa Konseyi organlarında be
nimsenmesi de sağlanmıştır. 

'Bu bakımdan, 'hükümetimizin Avrupa Konseyi 
ile ilgilenmediği, Konseyi önemsemediği iddialarının 
gerçekle 'bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır. Tam 
tersine, Avrupa Konseyi ile münasebetlerimizde hiç
bir sorun yaratmamış olan hükümetimiz, mevcut 
meselelerin halli yolunda ciddî gayret göstermiş ve 
'olumlu neticeler almıştır. 

Türkiye'nin 1980-1982 yılları arasında Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı hükümlerini ihlal 
ettiiği iddiasıyla, Fransa, Danimarka, Hollanda, İs
veç, Norveç . tarafından 1 Temmuz 1982 tarihinde, • 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılmış olan 
'başvuru ile 'ilgili olarak, dostane 'bir çözüm şekline 
varılmıştır; 'bu 'da 'bizim iktidarımız zamanında oldu. 

'Varılan bu sonuç ile, söz konusu beş ülkenin mü
racaatları, sözleşme hükümleri gereğince sona ermiş 
'bulunmaktadır. Bu sonuç şüphesiz, Ülkemizde de
mokrasi, temel hak ve özgürlükler alanında kaydedi
len 'gelişmelerin, 'başvurusu sahibi ülkelerce de 'idrak 
edilmiş olmasının bir ifadesini teşkil etmektedir. 

Nitekim, etkili bir demokrasiyi yeniden tesis et
mek üzere gerekli 'tedbirleri almış olan ve Avrupa 
İnsan Halkları Sözleşmesinde öngörülmüş olup, Ana
yasamızda da yer alan temel hak ve özgürlüklere 
savgı gösteren Türkiye'nin sağladığı gelişmeleri göz 
önünde tutan söz konusu ülkeler, 'başvurularından 
sarfınazar etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 
Bunun anlamı, Türkşiye'de işlerliği olan 'bir demok-
rasin'in varlığının ve insan hak ^özgürlüklerine say
gı gösterildiğinin^ kabul edilmesidir. (ANAP şuraların
dan alkışlar) 

Açık 'bir ülke olan Türkiye, bu konuda, başlan
gıçtan 'beri yapıcı 'bir tutum izleyerek, Avrupa İnsan 
Halkları Komisyonu ile 'işbirliği yapmıştır. Nitekim 
davetimiz üzerine 1985 yılı başında bir Avrupa İn
san Hakları Komisyonu heyeti Türkiye'ye gelerek 
çeşitli temaslarda bulunmuş, ülkemizde kaydedilen 

gelişmeler hakkında ilk elden bilgi edinmişti. 'Bu
gün varılan sonuçta, ta :ç şüphesiz, söz konusu heye
tin ülkemizi ziyareti sırasında edindiği olumlu izle
nimlerin de katkısı olmuştur. 

IBu neticenin, Avrupa Konseyi ile ve diğer Batı 
Avrupa kuruluşlarıyla ilişkilerimizin canlandırılıp, ge
liştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına şüphe 
yoktur. Nitekim, şimdiden bu kararın müspet yankı
ları duyulmaktadır. 

(Beynelmilel bir basın ajansı, Strasböurg'daki ya
bancı gözlemcilefin, bu gelişmeyi «Davayı sona er
dirmek için ısrarlı gayret gösteren özal Hükümeti
nin anlamlı bir zaferi» olarak değerlendirdiklerini 
bildirmektedir. 

(Sayın Gürkan, hükümetimize karşı dış politika 
konusunda insafsız eleştiriler yönelttiği sıralarda, Ba
tı Avrupa'da, işte bu memnuniyet verici gelişmeler 
meydana gelmekte idi. 

Biz, batı ile 'il'işkilerimizi bir 'bütün olarak görü
yoruz; bu münasebetleri sadece stratejik veya sadece 
ekonomik boyutu ile düşünmüyoruz. Her vesile ile, 
'Batı ailesi içinde olmak istediğimizi söylüyoruz; bu
nu söylemekle de kalmıyoruz, aktif 'girişimlerde de 
bulunuyoruz ve müşahhas adımlar atıyoruz. Bunun 
son örneklerinden birini, Türkiye'nin EUREKA'ya 
girmesi teşkil etmektedir. 

'Bilindiği 'gibi, teknoloji Avrupasını kurmayı amaç
layan bu projeye, sadece demokrasi 'ile idare edilen 
Avrupa ülkeleri katılabilmektedir. Son olarak, önde 
'gelen Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye de, 2 000 
yılının savaş uçaklarının müşterek imalat projesine 
davet edilmiştir; bu daveti yapan da Fransa Cum
hurbaşkanı Miltterand'dır. '(ANAP sıralarından «Bra
vo sesleri, alkımlar) 

'BA$KAN — Sayın Başbakan, 10 dakika süreniz 
kalmıştır efendim. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
Türk 'Mil|1et'n:'n ve hükümetinin demokrasive bağlı
lığı, artık bü'rün dünyada daha iyi anlaşılmaktadır. 
Avrupa ile mevcut sorunlarımızı, bu arada, AET ile 

. münasdbtleriımizde yıllardan beri devam eden mese
lelerimizi, aynı sabırla, aynı 'azimle ve aynı kararlı
lıkla inşallah çözüme Tkavuşturacağız. 

'Muhterem milletvekilleri, sözlerimin sonuna gel
dim. Anavatan Partisi, Türkiye'de bugün siyasî 'is
tikrarın sembolüdür. Misali şöyle verelim, çok uzağa 
ıgitmeye lüzum yok: Eğer 6 Kasım seçimlerine Ana
vatan Partisi girmemiş olsa idi ve '25 Mart seçim
lerinde bildiğiniz neticeler alınmış olsa idi, memle-
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ketimizde hangi istikrardan bahsedilirdi? Evet, 'bunu 
lütfen 'bir düşününüz (ANAP sıralarından alkışlar) 
Lütfen 'bir düşününüz... Acaba, 'bu neticeyi Anava
tan Partisi almasa idi, sizin 'bugün 'birleşme dediğiniz 
hadise dahi olabilir m'iydi? IBiraz bunu düşününüz?... 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN A¥Nt SAĞESEN (Ordu) — O, sizi 
çok düşündürüyor nedense. 

•BAŞKAN — Lütfen efendim. 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 

Demek ki, Anavatan Partisi hem iktidarda, hem de 
muhalefette, istikrarın temini bakımından çok önem
li rol oynamaktadır. itfANlAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alikışlar) 

İSALİM EREL (Konya) — Yasalara rağmen mi 
hu anlayışı gösterdiniz? 

»BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
'Muhterem üyeler, biz yepyeni bir partiyiz. Her za
man tekrarlıyorum, biz hiçbir eski partinin devamı 
değiliz; hatta bu yüzden programımızda «Sağ, sol» 
gibi kelimeleri dahi kull'anmadık, siyasî yelpazede 
kendimize yer aramadık; «Modern, gelişen, ileri Tür
kiye'nin partisiyiz» dedik. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 'Evet, bugün Türkiye'de bazı 
gayretler, eski oluşumlara dönüş eğilimleri gözük
mektedir; bunlara da bir şey demiyoruz; ama mil
letin geriye dönmeyeceğine, kendimize inandığımız 
gibi ide inanıyoruz, (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

'Muhterem milletvekilleri, açıklıkla ifade ediyo
rum, belki bazılarımız hoşlanmayacaktır, ama söyle
yeceğim: Bizim, bugün alternatifimiz yoktur. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hep tkerarlı-
yorum; biz, devamlı olarak değişen, modern Türki
ye'nin partisiyiz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Demokrasilerde al
ternatif vardır Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
İnsanımızda yeni arzular, yeni hevesler var. Birçok
ları, bu değişen, gelişen Türkiye'nin farkında değil. 
Gençler bize dönüktür, çocuklar bizi seviyor. Geri
ye değil, ileriye bakan 'insanlar hep bize gelecekler
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, ileri ve mo
dern bir ülke olma yolundadır; şehirleriyle, 'kasaba
larıyla, köyleriyle, bu vakıa kısa zaman içerisinde 
açıkça berirmeye başlamıştır. Kim ne derse desin, bu 
değişikliği görmemek mümkün değildir. Şunu herkes 
görüyor: Türkiye modernleşiyor; ithalatıyla, ihraca

tıyla, sanayisiyle ve insanlarıyla... Gittiğimiz istika
met budur. İnsanlarımız, sıkıntılı dönemleri geçirmiş, 
yeni, gelişen, büyüyen bir döneme girdiklerinin far
kındadırlar. 

Biz, modern, gelişen Türkiye'yi temsil ediyoruz; 
bu Türkiye'de, 'gençlere, çocuklara ağırlık veriyoruz. 
Çocuklarımızın daha sıhhatli olmasını, daha iyi şart
larda yetişmesini ve 'istikbale daha ümitle bakmasını 
istiyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İleriye baktığımızda, modern ve ileri bir Türkiye 
nasıl olmalıdır diye planladığımızda, 'karşımızda, alt
yapısıyla, ötoyollarıyla, bütün yurt sathına yayılmış 
hava meydarilarıyla, sulama 'tesisleri, barajlarıyla, en 
ücra köşetere gitmiş telekomünikasyon sistemâyle, 
modern okullarıyla, sağlık tesisleriyle, köylerinden 
kentlerine kadar spor 'tesisleri ve çocuk bahçeleriyle, 
kütüphaneleriyle, modern bir Türkiye hayal ediyoruz 
ve bunun da büyük çapta gerçekleştirilmeye başlan
dığını görüyoruz. (ANAP sıralarından «'Bravo» ses
leri, alikışlar) 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Devlet hayatında 
hayalcilik yoktur. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Devamla) — 
İktidar olarak: bizim vazifemiz, bu gelişme 'istikamet
lerini tespit etmek ve bu istilkamete en iyi nasıl yürü
neceğini ortaya koymaktır ve bunu da m'illetim'ize 
anlatmaktır. Onun itici gücüyle, birçok engelleri ra
hatlıkla aşalbileceğimizden kimsenin şüphe etmemesi 
lazımdır. Bu emgelıleri aşarken, en önmeli gördüğüm 
husus, birlik ve beraberliğin muhafazasıdır. Bizler, 
Anadolu^daki millî mücadeleyi, birlik ve beraberlik 
sayesinde kazanmışızdır. 12 Eylül sonrası karanlık
tan çıkışımız da, böyle birlik ve beraberlik içinde ol-
mıış'tur. 

İnsanların fikirlerine hürmet edildiği, karşılıklı 
saygı ve sevginin olduğu, fikirlerin zorla değil, ikna 
yoluyla kabul ettirildiği, kavganın yerini tatlı bir 
münakaşanın aldığı bir Türkiye hayal1 ediyoruz. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) . 

Tabiatıyla şunu da çok iyi biliyoruz: Memleketi
mizde yeni demokratik sistemin gelişmesi, kuvvetlen
mesi, bütün müesseseleriyle ayakta durması, bizim 
sağlam bir ekonomik bünyeye, kuvvetli mahallî ida
relere, büyük olmayan; ama hazinesi dolu bir mer
kezî idareye sahip olmamıza bağlıdır. Bunları da 
temin etmek için elimizden gelen gayretle çalışmaya 
devam ediyoruz. 1986 yılı 'bütçesinin bu hedefleri 
teminde önemli rol oynayacağına inanıyorum. 
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Sayın 'Başkan, Ibu anlayış içinde, yüce Meclisi en i 
iyi dilciklerimle, en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından» Bravo» sesleri ve ayakta al- I 
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Başbakan. 
'M. TURAN BAYEZİT .(Kahramanmaraş) — Sa

yın Başbakan, seçimleri neden kaybediyorsunuz o 
zaman? (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, o'turum henüz 
bitmemiştir; lütfen oturalım efendim. 1 

ÎSIHP Grup 'Başkanı Sayın Aydın Güven Gürkan, 
«Sayın Başbakanın, şahsı adına ve grubuyla ilgili ola- j 
ralk ileri sürdüğü görüşlerden farklı görüşler belirtiti- | 
ğini» 'ifade 'etmişlerdir. 

Lütfen kısaca, ne olduklarını belirtir misiniz efen
dim? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvelkileri, lütfen oturalım ve sükûneti 
muhafaza edelim efendim. 

Evet Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

AVDIN GÜİVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başbakan, birçok noktada, -söylemediğim şeyleri, söy
lemişim gibi gösterdi, ©una cevap verirken Sayın 1 
Başbakan, yine doğruyu 'söylemem'iş'tir. En basit bir 
şeyi söyleyeyim : Sigara üretim'iyle 'ilgili olarak gene 
Meclisi yanıltmaya çalımıştır. Verdikleri bilgHer ve 
raporların hiçbiri doğru değildir. 

Bunlara cevap vermek hakkımdır. (ANAP ve j 
'SHP •sıralarından gürültüler) 

•BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ '(Çorum) — Usul hakkında 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Usul 'hakkında? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sa

yın Başkan, çok kısa olarak konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. '(SHP sıraların

dan alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Lütfen oturun efendim. <ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler ve kürsü önünde toplan- I 
malar) I 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, neye göre oturumu uzatıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendini, oturum henüz bitmemiş 
'olduğundan ve aynı oturum içinde olduğundan do- j 
layı. (Gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Oy
lama yapılmış, oturum uzatılmış ve konu bitmiştir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır öfendİm, aynı oturum içinde 
olan bir hadisedir. | 
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Sayın Gürkan devam edin efendim. (ANAP sı
ralarından -«Devam edemez» sesleri, gürültüler) 

IÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen oturalım. 
ıMÜNÎR FUAT YAZICI (Manisa) — Oylama 

yapmadan oturumu uzatamazsınız Sayın Başkan. 
(ANAP ve 'SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen kısa. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET ıBKlCI (Kütahya) — Sayın Başkan, 
oturum bitti; uzatma kararı 'almadan, konuşturamaz-
:smız. (Gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz 'istiyorum. (ANAP ve SHP 
sıralarından 'gürültüler) Oylama yapmadan konuştu-
ramazsınız. 

BAŞKAN •-— Sayın Tombuş, lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından «Oylama yapmadan söz vere
mezsiniz» sesleri; gürültüler) Hayır efendim, henüz 
oturum bitmemiştir, aynı konu devam etmekte'dir. 

Lütfen oturun sayın milletvekilleri. (Gürültüler) 

Sayın Gürkan, lütfen devam edin efendim, yoksa 
oturumu kapatacağım. ı(ANAP sıralarından gürül
tüler, «konuşturamazsm» sesleri) 

AHMET EKÎC1 ı(Kütahya) — Başbakanın ko
nuşmasının sonuna kadar oturumu uzatma kararı 
aldınız; konuşturaımazsınız. (Gürültüler) 

. BAŞKAN — Lütfen Ahmet Bey, oturur musu
nuz... (SHP sıralarından «^Uzatmayın, konuşsun» ses
leri, gürültüler). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Yanlış 
uygulama içindesiniz Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞ/KAN — Yanlış uygulama yoktur. Efendim 
konu aynıdır. '(Gürültüler) Efendim lütfen; oturum 
henüz bitmemiş... (ANAP 'sıralarından gürültüler; 
SHP şıralarından alkışlar) «Sayın Başbakanın konuş
ması sırasında , kendisine ve grubuna atfen,- yanlış 
bilgi 'sunulduğunu» iddia ediyor Sayın Gürika.n; onu 
anlatacaklar. Oturum henüz bitmemiştir. Lütfen efen
dim... (Gürültüler) 

Sayın Gürkan devam ediniz efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, oturumun devamına, Sayın Başbakanın ko
nuşmasının sonuna kadar karar aldınız. Oylayın şu 
konuşma isteğini. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan devam ediniz. (Gü-' 
rültüler) 



T. B. M. M. B: 40 10 . 12 . 1985 0 : 1 

'AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli 'milletvekilleri. (Gürültüler) 

(PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, oburum için karar almanız gerek. (ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, usul 'hatası yapıyorsunuz. (Gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şu
radan yaşadıklarımız, şu son onbeş, yirmi dakikada 
gördüklerimiz. 

HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Ko-
nuşturamazsın Başkan!.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — İşte, 
şu sesler,. Türkiye'de demokrasinin. (ANAP sıraların
dan «Yuh 'be» sesi) (Şu ses, şu, «Yuh 'be» sesi ve 
«konuşturamazsın be» sesi... 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen konunuz üze
rinde konuşun, lütfen efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Tahrik 
ediyor efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, konunun dışına çık
tınız mı sözünüzü keseceğim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Tam 
konunun üstünde konuşuyorum Sayın Başkan. 

Türkiye Cumhuriyetinin 'Başbakanı Sayın özal, 
Anamuhalefet 'Partisi Genel Başkanının, elektrik üre
timiyle ilgili doğru rakamlar vermediğini ve kendi
sinin doğru rakamlar verdiğini ifade etti. 

Elektrik üretimi önemli değildir sayın milletvekil
leri. İnsan yanılabilir. Rakamlarda da yanılabilir; 
ama eğer bir Başbakan, «'İcraatın İçinden» progra
mında oMuğu gibi, cevap hakkı 'bırakmaksızın, bir 
koca toplumu şartlandırmaya çalışırsa, ona çok ağır 
direnç gösteririz. 

'Sayın Başbakan «Yanılıyor yine Sayın Gürkan. 
Elektrik tüketimi yüzde 4 oranında artmadı» dedi. 

'Ben, elektrik tüketiminin 1985 yılında yüzde 4 
oranında arttığını ifade ederken, millî gelirle ilgili bu 
yıl öngörülen tahminin yüzde 4,9'un mümkün olma
dığını, olamayacağını; çünkü, geçen yıl yüzde 4,9 
artarken, elektrik tüketiminin de buna paralel olarak 
aynı ölçüde arttığını ifade etmiştim ve, eğer elektrik 
tüketimi yüzde 4 artıyorsa, geçen yıldan çok fazla 
artıyorsa, siz, bu sefer millî gelir rakamlarını da 

saptırmaya çalışıyorsunuz, olduğundan fazla gösteri
yorsunuz demiştim. Onun için önemliydi elektrik 
tüketimi. 

ıŞimdi, bakınız, 1985 malî yılı bütçe 'tasarısıyla 
birlikte Türikiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
sizin raporunuz ve oradan okuyorum, hesaplayınız: 
«1984 yılı sanayi inşaat cereyanı tüketimi 20 milyar 
331 milyon kilovat, 21 milyar 166 milyon kilovata 
çıkmış; artış, yüzde 4,1.» Devam ediyorum : «Net tü
ketim...» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÖDl TÜREL (Antalya) — Elektrik tüketiminde. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Eli
mizdeki rakamlar, Maliye Bakanlığının rakamları... 

Başbakan doğru bilgilendirilmeli ve Başbakan, 
doğru bilgilendirilmediği zaman, cevap hakkını kısıt
layarak, yanlış bilgileri topluma yaymamalıdır. (SHP 
sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen konunun dı
şına çıkmayalım efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Oku
yorum : «Net 'tüketimi 19841e 27 milyar 801 milyon, 
1985'te 28 milyar 943 milyon; artış, yüzde 5.» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÖDl TÜREL (Antalya) — 19'85 bitmedi daha Sayın 
Gürkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Tah
min efendim, verdiğiniz tahmin, bakanlığa verdiği
niz tahmin... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÖDl TÜREL (Antalya) — 10 aylık 'o.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
lü'ften. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
Başbakan.. 

(METtN BALIBEY (Afyon) — Konuyla ilgisi ne? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa

dece konuyla ilgili efendim. 
lönemli olan, Sayın 'Başbakanın söylediklerinin 

hepsini cevaplandırmak değildir; önemli olan, Sayın 
Başbakanın, yanıt haklarını kısıtlayarak, sürekli ola
rak doğru bilgi vermesidir. (ANAP sıralarından «O 
senin görüşün» sesleri) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen devam edin; 
karşılıklı konuşmayalım. 

AVDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ne 
dedi Sayın Başbakan? Sayın Başbakan dedi ki: «İddia 
ediyorum, Türikiye, OECD ülkeleri içinde en hızlı 
kalkınanı.» Okuyorum, devlet raporu. 
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METtN BALEBEY (Afyon) — Sayın Baş
kan, konuya gelsin. Bunun için mi söz verdiniz? 
'{SOP sıralarından «konu, konu» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, mühadale etme
yelim. 

Sayın ımüleüveki'1'leri, bu şekilde devam ederseniz 
oturumu 'kapatacağım efendim. 

'İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Geç kaldın, geç 
'kaldın Başkan, çok geç kaldın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Dünyada 
olmayan Ibir usul getirdin Sayın Başkan. Var mı böy
le 'bir usul? 

'İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Çok 'geç kaldın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Her ko
nuşulana cevap verilirse, akşama kadar bu bitmez. 

BAŞKAN — Cevap değil efendim; yanlış anlı
yorsunuz, cevap değil... (Gürültüler) 

IÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Cevap veriyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — «Sa
nayileşmiş...» 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Cevap veriyor 
işte... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen
dim, benim cevabıma cevap verdi, «yanlıştır» dedi; 
onu cevaplıyorum. (Gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ '(Çorum) — ıBu hak suiistimal 
edilerek kullanılmaz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi, usul 
tartışmalarına 'boğdurularak, doğruyu öğrenmek hak
kından vazgeçemez. Eğer. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Usulsüz 'bir şey 
yapılmaz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ((Devamla) — Eğer 
Türkiye büvü!k.. 

İHSAN TOMBUŞ ı(Çorum) — Usulsüz yapılıyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYDİN GÜVEN GÜRKAN '(Devamla) — Eğer 

Türkiye Büyük Millet Medlisi, doğruları öğrenmek, 
doğruları aramak ve bu doğruları topluma anlatmak 
hakkından vazgeçerse... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Her şey usulüne 
göre olur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Usu
lüne göre... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tomlbuş... 
'İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Usulsüz hiçbir 

şey konuşulmaz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Tombuş... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen

dim, bakınız... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Doğruya da va

ramayız o zaman. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Dün 

Anamuhailefet Partisinin Genel Başkanı 'burada ko
nuşurken Savın Meclis Başkanımızdan çok rica et-
t'k, ded;k ki1: Lütfen konuşmamızı kesmev'n'iz; ister-
sen'z oturumun arkasından konuşalım, e$er konuşa
caksak da. 13.00'te bîtecek, lütfen oturumu devam 
ettiriniz dedik. Sayın Meclis Başkanımız, «hayır» 
dedi ve dün konuşmam iki parçalı okundu. Oysa bu
gün Sayın Başbakan için... Başkanımıza hiç itiraz et
miyorum, doğruyu yapmıştır; sabırla sonuna kadar 
dinledik. Aynı 'Meclis Başkanı dün -Sayın Başkanımı 
kastetmiyorum, Başkanlık makamını kastediyorum-
13.Wten sonra uzatmasının mümkün olmadığını ifa-
de eWi. Ne olur, Araaoıuhalefe't Partisi Genel Başkanı 
kevrit'sJz konusa'bilse va da Savın Başbakanın, «Sa
yın Gürkan yanılmıştır» dediği noktada, «Havır, Sa
vın Gürkan yanılmamıştır» diyebilse? Bu çok mu 
zor?. 

BAŞKAN — Savın Gürkan, lü'bfen efendim, «Söy
lemediğim sözlerden söylemişim gibi bahsettiler» de
deniz; o konuda konuşun efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen
dim, ben, Türkiye'nin yeterince hızlı gelişmediğini 
ifade dtmiştim; Sayın Başbakan da cevaben «Türki
ye, OECD..» 

ıBASKlAN — Cevap değil Savın Gürkan; size at
fedilen, vanlış atfedilen sevilerden bahsediniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bana 
atfedilen efendim; yavaş dedim, «Havır, hızlı» dedi; 
ben de şimdi onu söylüyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

S'gara üretimi; açınız devlet raporlarını, okuyu
nuz; 72 bin 'tondur. Sayın Başbakan, burada bunu 
da redde'lit'i. Bir kez daha gittim, kontrol ettirdim; 
söylediğ'm gene doğrudur. Şimdi kontrol ettirdim, 
aynı rakam... Niç'n önemli o biliyor musunuz? Şu 
balkımdan önemli: Sayın Başbakan ve hükümet bir 
şeye alıştı: Cevap haklarını kısıtlayarak, tek yanlı... 
ANAP sıralarından «Suiistimal etme» sesleri) 

işte efendim, işte. (ANAP sıralarından 'gürültüler) 
§imdl bir başka şey söyleyeceğim. Dün Anamu-

halefet Partisi Genel Başkanına bütçeyle ilgili, 16 
dak'Ükallik konuşma süresi tanınmıştır. Bu akşam te-
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levizyonda izlemek istiyorum; 'Sayın Başbakanın ko
nuşması TRT'oe ne kadar verilecek? 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, konunun dışına çı
kıyorsunuz; lütfen efendim... Size, şahsınıza atfet
tiği yanlışlar; sizin doğru söylediklerinizin tersini söy
lediği şeyler üzerinde konuşacaksınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ce
vaplandırıyorum efendim. 

Efendim, gelelim '25 mart seçimleriyle ilgili ola
rak; ıbizim demokrasiyi engellemek ve parlamento 
dışı partileri seçime sokmamak için Meclisi terk etti
ğimiz noktasına... (ANAP sıralarından gürültüler) 

'DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Cevap hakkı var mı Sayın (Başkan? SHP sırala
rından 'gürültüler) 

AYDIN GÜVEN' GÜRKAN '(Devamla) — Söy-
• lenmedi mi?... (ANAP sıralarından. gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Gürkan, 
çok istirham ediyorum, konunun dışına çıkıyorsunuz; 
maalesef, keseceğim sözünüzü. (ANAP sıralarından 
«Geç kaldınız Sayın Başkan» sesleri) 

•Maalesef keseceğim. Çünkü siz 'bana, «Benim söy
lemediğim şeyi, söylediler» şeklinde ifadede bulun
dunuz; bu sefer siz konuyu değiştiriyorsunuz. (ANAP 
sıralarından «Meclisi ne hale çevirdiniz» sesleri) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Arz 
edeyim Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Tüzüğümüzün dışına çıkarsanız sö
zünüzü keseceğim efendim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

AYDIN 'GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, 25 
mart seçimlerinde, parlamento dışı partileri seçime 
sokmamak için Meclisi terk ettiği yolunda söylenen 
sözlere cevap verme 'hakkım yok mudur? (ANAP 
sıralarından «Yalan mı?» sesleri. 
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BAŞKAN — Cevap yok efendim. 
ALİ İHSAN ELGÎN (îçel) — Niye söz verdiniz 

o zaman? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efen

dim, böyle bir niyet atfedilmiştir; Iböyle bir niyet va
rit değildir; atfedilmişjtir. 

'BAŞKAN — Tamam efendim. Bitirdiniz mi Sa
yın Gürkan? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN '(Devamla) — Ve 
okuyorum tutanaktan. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gürkan... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
Başkanını, bu koşullarda, sizin, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içinde demokrasinin filizlendbilmesi için 
gösterdiğiniz gayretlere saygı gösteriyorum. Onun için 
daha fazla, demokrasiyi sevmeyen bu insanların mu
hatabı olmamanızı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Gürkan... 
(ANAP sıralarından gürültüler; SHP sıralarından al
kışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sözünü 
geri alsın; ayıptır, ayıp. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Mu-
hata'bı olmamanızı işitiyorum ve onun için, sizin adı
nıza 'Sayın Başkan, sizin için terk ediyorum kürsüyü. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar; SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
•(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, gündeme devam etmek için, 
»birleşime .saat l&OO'ya kadar ara veriyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Kapanma Saati : 15.00 

• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN — Başkanvekilİ Arif Ş. Bilgin 

KATİP ÜYELER : Mehmet Ümer (Kay seri), Süleyman Yağaoğhı (Samsun) 

BAŞKAN -— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40 mcı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III.— 

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 11719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları: 361, 360, 381, 382) (Devam) 

BAŞKAN — Bütçe ve kesinhesap kanun tasarıla
rının tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

64 üncü madde gereğince, usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, hiçbir usulsüzlük yapıl
mamıştır. Usul hakkında söz istiyorsanız, veremeye
ceğim efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkanım, 
64 üncü madde, her şeyden evvel usul münakaşası
nın açılması lazım geldiğini ifade ettiği halde, daha 
önce de söz istemiş olmama rağmen, vermediniz. 

İHSAN TOMBUŞ i(Çorum) — Sayın Başkan, 
70 inci madde üzerinde nasıl söz verdiniz? O zaman 
onu anlayamadım efendim. 

İSKENDER GENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, sorum vardı... 

BAŞKAN — Sayın Ege, soru mu soracaksınız 
efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak
kında sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İtSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devanı) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğümüzün 62 nci maddesi, müzakere
lerin ne tarzda cereyan edeceğini ve söz alma usulü 
ile sırasını .göstermektedir. Bize sunulan program da, 
62 nci madde üzerine tertip edilmiş. 

Şimdi, arkadaşlarda bir tereddüt hâsıl oldu. 
Malumu âliniz, hükümet ve komisyon her zaman 
söz alabilir. Yalnız, hükümet, şahıslar adına yapı
lacak lehte, aleyhte ve üzerindeki konuşmalardan 
evvel söz aldığı takdirde, üzerinde konulma yapa
cak arkadaşların söz hakları zayi olur mu, olmaz mı? 
Böyle bir tereddüt vardır. Ben, zayi olmayacağı ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, üzerinde söz vermiyoruz. 
O zaman, yalnız lehte ve aleyhte olmak üzere iki 
kişiye söz vereceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O za
man bu meseleyi halledelim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Halledecek bir şey yok Sayın Ege. 
Hüküm açıktır ve zaten geçen sene de aynı şekilde 
devam edilmişti. 

Efendim, görüşmelere devam ediyoruz. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) 

— Sayın Başkan, Divanın tutumu ve usul hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Divanın usulsüzlük yap
tığı yok. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) 
— Efendim, şimdi ifade buyurdunuz. Hakkımız gasp 
ediliyor; lütfedin, usulle ilgili konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Divanın tutumunda bir 
usulsüzlük olsa, zatı âlinize söz vereceğim; ama, 

yok efendim. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO? 

BAŞKAN — Efendim, bir usulsüzlük yok. Sayın 
Tombuş, lütfen bu hususta ısrar etmeyiniz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Efendim, müsaa
de ediniz... 

BAŞKAN — Efendim, veremeyeceğim; özür di
lerim. 

Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz efendim. 
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Bu bakımdan, müzakerelere devam ediyoruz 
Sayın Sadıklar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) 
— Efendim, sadece 2 kişiye söz vereceğinizi ifade 
buyurdunuz. Bu, İçtüzüğe aykırıdır, Sayın Başkan. 
Müsaade buyurun, görüşlerimizi kürsüden arz ede
lim efendim. 

BAŞKAN — Hangi hususta usulsüzlük var, Sa
yın Sadıklar? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Efendim, söz sırasıyla ilgili, şimdi buyurmuş-oldu
ğunuz sözlerinizle ilgili, usul hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, bu usul, geçen sene de 
aynı şekilde tatbik edilmiş. Onun için, biz de aynı 
usule devam edeceğiz efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hayır Sayın Başkan, geçen sene aynı değildi. 

BAŞKAN — Efendim, bütün geçmiş senelerde 
de aynı şekilde devam edilmiştir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Konuşmalarımızdan korktukları mı var yani, anlamı
yorum Sayın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Biz bir şey
den korkmuyoruz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
öyleyse söz alın, bize de söz hakkı doğsun. 

BAŞKAN — Şahsı adına, lehte konuşmak üzere, 
Sayın Hakkı Artukarslan; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlijar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayan 
Başkan, sayın milletvekilleri; 1986 Malî Yılı Konso
lide Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adına 
konuşmak üzere huzurunuzdayım. Her zaman oldu
ğu gti'bi, konuşmiama başlarken yüce heyetimizden 
beni müsamaha ile dinlemeniz fisteğimli tekrarlıyorum, 
Yüce heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak ko
nuşmama başlıyorum. 

Millî (iradenin mümtaz temaiildillerti, müzakereler 
başladığından bu yanla sıayın konuşmacıların adiedi on 
kifşiye ulaşmış, aşağı yukarı on/altı saatlik bir zaman 
alınmıştır. Konuşmalarda bu kadar sonıa kalmak, be
nim gibi hitabeti zayıf bur kişi için şansızlıktır. Tak
dir edersiniz, bahusus, Sayın Blaşbakandan sonra 
konuşmak kabak tadı vermektedir. (Gülüşmeler) 

Muhterem milletvekilleri, bütçe üzerinde lehte ve 
aleyhte uzun uzun yapılan konuşmalardan sonra, ben 
de, bütçenin tekniğine, detayına inmeme lüzum kal
madığı linancıyla, biraz daha genel meselelere temas 

etmek gayreti içinde olacağım. Çünkü, benlim konuş-
malarımı redakte edebilen ne bir komisyon, ne de 
bir kişi Var 'arkamda., ister (istemez, gerek ken
dimden ve gerekse konuşmacılardan alldıklıarımlıa ko
nuşmama devam etmeye gayret edeceğM, (ANAP 
sıralarından alkışlar) Ancak, bütçe üzerinde konuş
maların rakamlarla, mukayeselerle olması geleneği ve 
konuşmacıların haftalarca çalışıp kaymaklara başvur-
mıaları, konuşmalarını yazılı halle getirtip sunmaları 
yerine, burada bildiklerimle konuşmlaya gayret ede
ceğim. Konuşnıallıarımı bazen burada alıştığım bir 
deyimle, konuşmacılardan - yeni tabirle - algıladık-
lafımla süslemeye de gayret edeceğim. 

1985 bütçesi ödeneği 5 trilyon 542 milyar lira 
olup, bu sene ek ödenek istenmeden Mecliıse gelebil
miştir, şayianı takdir bir oluşmadır; MaDiıyemlM tebrik 
ederim. 1986 yılı bütçesi ise, 7 trilyon 254 milyar li
ra olarak huzurunuzdadır. Ancak, bir konuşmacı ar
kadaşımız buraya 1 trilyon daha ilave etti - nereden 
getirdi, nasıl çıkardı bilemliyarum - 8 trilyona kadar 
götürdü. Bu bütçe de, geçmiş bütçe gibi, sağlam kay
naklarla dayallı, Yüce Meclisimizin bundan birkaç gün 
evvel çıkardığı 1986 yılında tatbik edilecek vergililerle 
kendiri bulmuş ve tamamlanmıştır.: , 

Buriada bence görülmesi! gereken, sanatkârın fır-
çasındakii, anlayışındakli mahareti, hüneri görmek ve 
hakkı teslim edebilmek inceliğidir. Milletimize, üzeri 
boyalı, cilalı, hava ffle yırtılıan kâğıt ve mukavva mi
sali, üstü kalaylı, altı vay vaylı bir politik ekonomi 
yerine; ekonominin gereği olanını yapmak, acı bile 
gelse hakikati gizlemeden vatandaşa giderek, kaflkınıaı-
dak Türkiye'nin bazı zorluklarını omuzliayıp, zah
metli kabullenip, terleyip, tasarruf edip, çok çalışıp, 
az tüketerek, her milletin geçtiği yoldan geçerek, bizi 
geçenlere kavuşmamızın özveri ile oöacağını açıkça 
söylemekle mümkündür. Seçim ekonomisine Anava
tan PartM paydos demiştir. 

Birçokları, «Sizin işiniz bitti» demekte; «Bu fcaı-
nunlarla iflahınızı kestik» demekte Ve bize tıakılmak-
talar. Biz, Türk Milletine doğru söylendiği zamlan, 
kendisinin güvenilecek bir yapıya sahip olduğuna 
inanıyor ve Türk Milletinin sağduyusuna güveniyo
ruz. Aslında, köprülerin altından çok sular geçti. 
Ben de eski bir politikacıyım, değişmek mecburiyetin
deyiz. Bize öğretenler yeni yeni şeyler öğretti. Dün
ya ve Türk kamuoyunun çok mesafe aldığını fark 
edemeyenlerin durumu bizfı üzmektedir. Dünyanın, 
Çin-i Maçin'in gördüğünü içimizdeki arkadaşlıaırıın 
görememesi ve herkesin Türk harikası dediği', akıl ve 
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bilgi almaya uğraşmasına karşılık; battık batıyoruz, 
ah 1970, 1980'ler nerede diyecek kadar, battı bata
cak devreye, kara tabloya ağıt yakmayı nasıl izah 
edebiliniz? Dün bu durumu görmeyip, dünü arzu 
eden görüşler dünyanın dışında iseler, uykuda iseler, 
Allah'tan, kendilerine şifa dilemekten başka ne ya
pabiliriz? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuşmalara göre Türkiye'nin - benim pratik 
(ifademle - durumuna bir vatandaş, bir köylü gibi bir 
bakalım: Karaborsa var mı? Soruyorum Yüce Mec
lise : Çift fiyat var mı Türkiye'de? Doğru cevap ala
lım. («Yokr yok» sesleri) Kaçakçılık var mı Türkiye'
de? («Yok» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim.,. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Kuy

ruk?.. Sigara kuyruğu?.,. Yağ?.. Petrol sıkıntısı?., Tüp 
gaz sıkıntısı?.. Şeker, çay sıkıntısı?.. («Yok, yok» Ses
leri) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
lütfen. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dış 
ödeme zorluğu?.. Seyahat hürriyeti sıkıntısı var mı? 
Döviz sıkıntısı var mı? İhraç zorluğu var mı? ithal 
zorluğu var mı? Okular kapaılı mı? Sokaklar geziile-
mez durumda mı? 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
tın aîmıa gücü var mı? 

metkânız. Gel gör ki, biz tenkit görmüyoruz; bazen 
tahrik görüyoruz. Yanlış anlaşılmasın, «Siz tahrikçi* 
siniz» anlamında söylemiyorum; tenkit konusundaki 
yanlışlığı işaret ediyorum. Bu tenkitle millete bir şey 
söyleyemiyorsunuz. Komşunun iç işlerine karışmak 
biatim siyasî zihniyet anlayışımıza ters düşer, ancak, 
halkın bir deyimi var; gözündeki merteği görmez, 
elti saman çöpünü görürseniz mesele değişir. Be bi
rader, halinize bir bakınız lütfen... Muhalefete ba
kıyoruz : Öyle bir hal (içindesiniz ki... Kim lider, ya
sal olan kim, yasal olmayan kim; arkada olan k'iım, 
önde oılıan kim; birleşmiş hukuku var mı, yok mu?.. 
tzahı mümkün olmayan bir topluluk haline düştünüz. 
Eğer, 84 üncü madde gelirse, sizin bu içine düştüğü
nüz zorluk belki çözülür, rahatlıkla karşımıza bir mu
halefet olarak çıkar, yasaıl olursunuz dedik. Size yar
dım etmek için, gayret de para etmiyor. (Alkışlar) 

HÜSEYİN ÂVNİ SAĞESEN (Ordu) — Blizim 
84'ten sıkıntımız yok, sıkıntı sizde. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Lüt
fen... Bir muhalefet görünümü (arzu ediyoruz, muhale
fet olma çabasını da görmüyoruz; sıkıntı duyuyoruz 
ve bazen öyle bir hal olltuyor ki, «Muhalefet yok mu?» 
diye düşünüyor ve kürsüye çıkıp ben muhalefet ya
payım diye içimden geçiriyorum. (Gülüşmeler) 

Bu bakımdan, muhalefet yapmanın stilini ve ter
tibini 'arayınız, bulunuz; çünkü, bir kaptan ilânihaye 
açık denizlerde yıllarca gitmeyecek, bir gün, yetiştir
diği yedeğine dümeni verip, istirahat etmek veyahut 
dinlenmek ihtiyacı duyacaktır. Sizlin yetişmemiz ha
inde, hiç olmazsa, bir gün iktidardan gitmek ihti
yacı hâsıl olsa, siize bir gemi bırakalım diyoruz, onu 
da göremiyoruz. (Gülüşmeler) 

Evet, bir kısım basınımız, saygıyla andığım, değer 
verdiğim basınımız da, muhalefette meydana gelen 
çarpıklık ve curcunayı ANAP'ın içine de götürmek 
içlin geceyi gündüze katıyor. 

Azizim, bence bu mümkün değil. Çünkü, ANAP 
ne bir geçmiş partinin devamı, ne de vesayet altında 
bir sliyasî güçtür. Elenip epsenen Türk siyasî hayatın
da 6 Kasım seçimlerinde güçlü bir liderle Türk Mil
letinin ince zekâsının zor startlarda tarih boyunca aç
mazı açtığı bir olgudur. Çalıışmayan siyasî tabloya 
hediye ettiği bir kovan ve bir iarı beyi vardır. (ANAP 
sınalarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Muhalifi, mu-
vafıkı kucaklayan; kinden, garezden, sliyasî husumet
ten; iç ve dış menfilerden etkilenmeyen; kucağım 
açıp sevgiye, barışa, kardeşliğe, bütünlüğe çağman, 
Türk Milletinin malı, temsilcisi ve iktidandu. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bu gö
rüş sahiplerine göre, bizim, halkın içine çıkmama du
rumunda olmamız gerekiyor. Şimdi oraya geliyorum. 

Bundan bir ay evvel, kısmet oldu, Türkiye'yi gez
dik. Hakkâri'den, Van'dan, Bitlis'ten, Konya'dan Af
yon'dan, Eskişehir'den, dün de İstanbul'un bir kö
yünden geliyoruz. Halkın üçündeyiz, talebenin için
deyiz, gendin yanındayız, üniversitedeyiz. Nereye gidi
yorsak Jaucaklanııyoruz; ama sfize bakarsak, bizim 
dışarıya çıkmamamız gerekir, (Gülüşmeler) Çünkü 
biz oradan geddik. Lütfen buna dikkat edin..,. Hiçbir 
vesayetin gölgesi üzerimizde yoktur ve olamaz. «Aüie-
mli nasıl bilirsin? Kendim gibi.» Anavatan birçoğu
nun bildiği gibi değüldir. Bunda, kendinize göre gö
rüşünüzü tashih etmeniz gerekir. 

Bazen düşünüyorum; ANAP uzun zaıman alter
natifinin olamayacağını sanki doğarken görmüş; 
böylece, muhafazakâr, milliyetçi, sosyal adaletçiliği 
cem edip, birçok slogan ve düdüğü bazılarının ağzın
dan almıştır, Kendine güvenmeyenler, zoru dilleri
ne vermektedirler. Maksat tienkiiit yapmaktır;. Biz, 
olumlu tenkitlere açık, göğsümüz ve bağrımızla hür-
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M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Artukarslan, bakanliarı kendine düşman yapacak
sın, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
hatibe. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Dün
yada yeni bir Türkiye var. Yeni partisiyle, yenli lide
riyle, yenli teşkilatıyla, yeni anlayışıyla, bazılarının 
alışageldiklerinden,, siyasî taassuptan anlayamadıkları 
yepyeni, taptaze bir siyasî aksiyon, bir çağdaş görüş 
var. 2 000 yılına doğru, tarihinde, geçmişinde olduğu 
gibi, güçfenlip gelişmek ister gelişmek. İster istemez 
bütün dünyada ve milletlerde görülen ve görülmekte 
olan sosyal ve ekonomik sorunlar bizde de olacak 
ve bunları yenme çabalarının uğraşları verilecektir. 
Geçmıişte meydana gelen ve getirilen husumet, sliya
sî ve ekonomik tahribat bozukluğu 12 Eylül Harekâ
tıyla durdurulmuş; devlet felsefesini hürriyetçi de
mokraside bulan milletimiz, yeniden, mıaceracı, vaat 
edidi, hayalci tasallutlara teslim olmak istememekte
dir. Türkiye, dış itibarı sıfırlaşmış, tüm kuruluşların
da zorbaların hüküm sürdüğü ümitsiz h'asta durum
dan kurtulmuş, istikrara kavuşmuş, aranılır bir ülke 
olmuştur. 

Hesabını bilen ve yapan, meselelerine hesaplia şaş
madan giden ve mismlteket gerçeklerini bihakkın ye
rine getiren bir siyasî iktidar karşımızdadır. Kibir ve 
gururu yanlış tanımlayanlar, devlet menfaatini çağ
daş bir anlayışla yerine getiremeyenler, bambaşka 
bir açıdan iişıi değerlendirmekte, «Dışarıda kürküm 
şl şer, içeride bilmem neyim pişer» misali gibi, «Efen
dim siz yanllış seyahatler yapıyorsunuz; efendim, dev
let böyle temsil edilemez» gibi, çok gerilerde kalmış 
feodali, yapılardan, çağdışı yapılardan esinlenen bir 
dünya görüşüyle meseleye bakmaktadır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Haki-
ten, Van'daki fabrikalar raiye kapandı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayan Sa-
ğesen, lütfen... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Yine 
bizim mahallî halk söyler: «Hesabını bilmeyen ka
sap, elinde eninde sonunda kalır bir masat.» Onu da 
satmaya gayret eder. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ekrana 
çıkmak, mıilllete gitmek 'arzusu güzel bir şey. Oraya 
gidebilmek için, milletten geçmek lazım, tnanın, gfi-
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derseniz zararlı çıkarsınız. Doğrusu, ekranı evvela 
kullanmak ve onu yerinde görebilmektir. Siz onu 
göremedikçe, takdir edemedikçe, ikide bir burada te
levizyonun farklılığını ortaya koyarak, «Temsil edi-
îemliyoruz; sesimiz (işittirilmiyor;» deniliyor. Şu kür
süde 3,5 saatten iki muhalefet grubumuza 7 saat söz 
verilmiştir. Hiç ANAP iktidarından bir ses çıkma
dan dinlenilmiştir, gurur Verici bir şeydir. Kemal-i 
hürmetle dinledik; belki, bilmiyorum, ama, Meclis 
tarihinde bugüne kadar muhalefete 3,5 saat söz ve
rildiğini bilmiyorum; geçen sene 1,5 saatti. (SHP sir 
ralarından gürültüler) 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Söz hakkımızı siz 
vermiyorsunuz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — MİM! 
irade 6 Kasım seçlimlerinde özlem ve gayesûnü açık ve 
seçik ortaya koymuş; çözüm bekleyen meselelerini 
Anavatan Partisinin kaptanlığına, kontrolü altında, 
tevdii etmiiş; 25 Mart mahallî seçimlerinde de, bugün 
söylenenleri o gün de sandıktan cevaplandırmıştır. 
Her zîaman Mderimizfin ifade ettiği gibi, Türkiye'nin 
birlik ve berabeıfk içlinde çözülmeyecek hiçbir me
selesi yoktur. Sizin bizden istemen'iz gereken, aslında 
budur. Etrafımızda ve dünyada çeşitli felaket ve zor-
iUklar (içinde olanlara bakarsak, iylimser olmamız 
gerekir kanısındayız. 

Zamanın kısalığı, dış meselelerde ve Sayın Genel 
Başkanın değindiği Bulgar ve Yunan, Suriye ve Irak... 
(SHP ve MDP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et
meyiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Doğu 
ve Güneydoğu, turizm gibi konuları, şahsı adına söz 
allan milletvekilerü 20 dakikaya sığduıamayacaklarına 
göre, ileride inşallah bu mevzular geldikçe, üzerinde 
durmaya gayret edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, 2 dakikanız kal
dı efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Oldu 
Sayın Başkanım, toparlıyorum efendim. Sayın Baş
kan, 2 dakika kaldığından bahsediyor, benim üslu
bum budur; bir iki kelimle ile sözlerimi bitirmeye 
gayret edeceğim; çünkü kürsüyü işgal etmek hoşuma 
gitmez, 

Benim burada "acayibime güden bir şey var: Bun
dan şöyle böyle bir ay evvel öyle zannediyorum İdi,, 
her iki siyasî partimiz de Doğu Anadoluya seyahat 
yaptılar, Bingöl'e de gittiler; saygı ve hürmet duy
duk, gurur duyduk, her zaman kapımız sonuna kadar 
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açıktır. Ne derlerse, ne söylerlerse, kendilerime hürr 
met gösteririz. Maalesef, bazı seyahatler yapıüimiaıkta; 
o .iin, o ilçenin milletvekili çıkıp bu kürsüden, onaya 
giden bakana veya Sayın Başbakana alabildiğine 
- yanlış veyahut doğru, hiç ayırt etmeden - o mahal 
halkının gösterdiği teveccühü, sıkıntısı olarak burada 
dille getirmektedir. Bizde bir usul vardır; misafire 
hürmet ve saygı duyarız; Eskişehir'e gelmişse, Kon
ya'ya gelmişse basımızın üzerinde yeri vardır demiz; 
oma biz laf atmayız, söz söylemeytiz, çiçek ve gül ve-
ririiz. Elbettekli Türkiye'de Bakan ve Başbakan olan 
bir zat bir köye gittiği zaman- Yurttaşllık Bilgisi der
sinde öyle okudum - bakan ve hükümete saygı duyu
lur. Hiç olmazsa görmek durumunda olan okul çocu
ğunun - retyli yok, blir şeyi yok - stayın bakam gönme-
slin'i yanlış iş saymak, anlayış değildir. Bunu bilhassa 
ıüca ediyorum; bu mevzuda didişmek güzel bir şey 
değil, çağdaş bir anlayışla sığacak bir şey de değil
dir..; 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, konuşmanızı to
parlayınız efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, daha bütçe üzerinde konuşacaklar efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, istirham ediyorum, 
müdahale etmeyiniz. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Benim 
muhalefetten ve sayın iktidardan bir ricam yar: Bu
rada atmosfer bazen gerginleşebilir; bu, işin tabia
tında vardır. Mühim olan, aslolan,'geçmişi bir daha 
buraya 'getirmemek anlayışıdır. Olay bitmişse, birbi
rimizin yüzüne bakabilecek, kucaklaşabilecek durum
da olmamız gereğine inanıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar). Aksi takdirde, biz bölünüp parçalanır
sak, fikir ayrılıklarımız, dövüş yapmak isteyenlerin 
vasıtası haline dönüşebilir. Bu bakımdan, bir müd
det evvel, bir saat evvel burada vuku bulan hadise
lerde benim payıma düşen bir eksiklik olmuşsa ve 
kırdığım arkadaşlar varsa, özür diliyor ve sözlerimi 
geri alıyorum. (SHP sıralarından alkışlar). 

Her şeyin «Büyük Türkiye» için olması dileğiy
le, yüce Meclisi, Sayın Başkanlığı saygı ile selamlı
yor, bütçenin ve görüşmelerin hayırlı ve uğurlu ol
masını yüce Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars
lan. 

Sayın Onural Şeref Bozkurt, buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; bütçe görüşmeleri, siyasal iktidarla
rın geçmiş uygulamalarının sorgulamasının yapıldı
ğı, hesabının sorulduğu, ayrıca gelecek bir yıllık sü
re içerisinde. gerçekleştirilmesini öngördüğü hedef ve 
uygulamalar bakımından da istediği yetkinin görü
şüldüğü ciddî ve önemli bir parlamento faaliyetidir. 

İktidarda olsun, muhalefette olsun, tüm siyasî 
partilerin ve tek tek milletvekillerinin karşılıklı anla
yış, diyalog, saygı ve hoşgörü çerçevesinde ve tam 
bir sorumluluk bilinciyle ülke sorunlarının çözümü 
ve daha iyi koşulların gerçekleştirilmesi için, görüş
lerini kapsamlı bir biçimde ortaya koymaları, bütçe 
görüşmelerinin belirgin özelliğidir. Kuşkusuz onlara 
bu olanağı verecek bir görüşme biçim ve yönteminin 
sağlanması da, bu anlamda temel bir zorunluluk ol
maktadır. 

tki yaşını henüz dolduran siyasal partilerin ve ye
ni siyasetçilerin oluşturduğu parlamentomuzda, kar
şılıklı görüşlerin daha da geniş bir biçimde ortaya 
konması; kimin ve hangi siyasî partinin, hangi konu
da nasıl düşündüğünün anlaşılabilmesi ve bilinmesi 
açısından da, daha ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Bu bakımdan Meclis aritmetiğinin yaklaşık sekiz
de birini (Dörtyüzde ellisini) teşkil ettikleri halde ve 
Anayasada karşıt bir hüküm bulunmamasına rağ
men; salt İçtüzük hükümleri nedeniyle Meclis Baş
kanlık Divanında temsil edilemeyen ve bir grup kur
ma olanağına da henüz kavuşamamış ve gün geçtik
çe de sayılarının artması olası bulunan bağımsız üye
lerin yer aldığı bir parlamentoda, partili ya da ba
ğımsız tüm üyelerin yararlanabileceği kişisel konuş
maların, bütçenin tümü üzerinde 20 dakika, birini 
bütçeler üzerinde 10 dakika ile ve ayrıca sayısal ba
kımdan da esas itibariyle 2 konuşma ile sınırlı tu
tulmasının, hakkaniyete ve amacına ne denli uygun 
ve adil olacağını yüce Meclisin takdirine; hele bir de 
belli bir amaca yönelik olmasa bile, milletvekilleri
nin kişisel konuşmalarını dinlemek gereğine ve zah
metine katlanmadan hükümet adına söz alan Sayın 
Başbakandan sonra konuşmanın, şahsım bir yana, 
ama milletvekili sıfatının bana telkin ettiği burukluk
la sunarak," 1986 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı 
üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül gibi bir dönüm 
noktasını izleyen ilk Meclis ve ilk Hükümet olarak, 
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normal dönemlere göre daha farklı görevlerle karşı I 
karşıya bulunulduğu kuşkusuzdur. Bu anlamda kar- I 
şımızdaki birinci anagörev, son derece duyarlı ve I 
özenli olarak, nazik dengeleri bozmadan; siyasal ve I 
sosyolojik bir vakıa olan ve kendine özgü koşulların I 
biçimlendirdiği, demokratik sivil hayata geçiş süre- I 
cini olabildiğince süratle tamamlamak; özgürlükçü, I 
çoğulcu, çağdaş demokratik parlamenter sisteme, tüm I 
kurum ve kuruluşlarıyla gerçeklik ve geçerlilik ka- I 
zandırmak ve hele onu bir daha sarsıntılara yol aç- I 
mayacak bir biçimde geliştirmek, oturtmak ve yay- I 
gınlaştırmaktır. I 

İkinci anagörev, halkın ekonomik ve sosyal du- I 
rumunu bu amaca elverecek bir yapıya ulaştırmak- I 
tır. Bu iki anagörev, birbiri ile yan yana, tam bir I 
uyum içinde gerçekleştirilmesi gereken, biri olmazsa I 
diğeri olmaz, nitelikte görevlerdir. I 

«Sayın Özal'ın başında bulunduğu hükümetin ve 1 
ona kaynaklık eden Anavatan Partisinin, bu konu- I 
lardaki yaklaşımı nedir? İki yılda, bu yolda neler 1 
yapılmıştır?» sorularını cevaplandırmadan, 1986 ma- I 
lî yılı bütçesi hakkında bir fikir yürütmek, elbette I 
olanaklı değildir. I 

Her ülkenin demokratik gelişim süreci ve koşul- I 
lan, kendine özgüdür. Demokrasi, Türkiye'nin, dev- I 
leti ve ulusu ile, yüce Atatürk'ün hedef gösterdiği I 
çağdaş uygarlık düzeyine erişilmesi için, ulusça ter- I 
cih ettiğimiz bir yönetim biçimidir. Türkiye'nin ger- I 
çeklerine ve halkın çıkarlarına ters düşen, gösterişçi, I 
yapay bir ilericilik yarışına girişerek değil; ama olum- I 
suz koşulları önümüze katıp; iktidar, muhalefet, ku- I 
rumlar ve bireyler olarak, kısır politik çıkarlar, ge- I 
cici, yüzeysel ve kişisel hırslardan arınmış bir biçim- I 
de demokrasinin yaşamasının, sürekliliğin ve daha I 
demokratik bir yapının gerçekleştirilmesinin akılcı I 
yolunu ve yöntemlerini bulmak zorundayız. I 

Türkiye'nin geçmişini ve bugününü tüm gerçek- I 
leriyle değerlendirmekten, dünyamızın, çağımızın için- I 
de bulunduğu dramatik olayları kavramaktan uzak I 
ve geleceği görmeyen birtakım deneyimsiz, acemi ve I 
kısır görüşlü siyaset heveslilerine, bilinçli ya da bi- I 
linçsiz kalkışılan birtakım sorumsuz girişim ve be- I 
yanların bu yüce Ulusun eşsiz sağduyusu nezdinde I 
itibar görmeyeceğini hepimiz bilmek ve ulusumuza I 
güvenmek durumundayız. Bu ulusun bireyleri ile, I 
kurumların, demokrasiye layık ve demokrasiden ya- I 
na olduğu hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir ger- I 
çektir. Bu nedenle, demokrasinin özünü koruyan, I 
yok olmasını önleyen ve kendi gelişim süreci içinde I 

ı canlılık ve güç kazanmasını sağlayacak akılcı, ger-
I çekçi adımlar atmaktan da katiyen geri kalmamalı-
I y ız-
I Doğrusu, bu yolda, son iki yıl içinde önemli bir 
I mesafe kaydedildiğini söylemek mümkün değildir. 
I Olumlu gelişme bir yana, Polis Vazife ve Selahiyet 
I Yasası ile, hukuk devleti ilkesi ile bağdaştıramadığı-
I mız bir biçimde, polise, sübjektif takdir yetkisi için-
I de, geniş ve olağanüstü yetkiler tanınması yoluna gi-
I dildiği, hâlâ hafızalardadır. 
I Yeri gelmişken, bazı komşu ve dost ülkelerin ih-
I raç etmeye çalıştıkları ve bazı iç çevrelerin de çıkar-
I larına uygun olarak körükledikleri bir gerici kıpır-
I danışa dikkatinizi çekmek isterim. Bu kıpırdanış, 
I önemli boyutlardadır. Üstelik, son zamanlarda bazı 
I devlet kuruluş ve organlarının, bu doğrultuda kulla-
I nılmak istendiği de görülmektedir. Sayın Başbakan 
I ve ilgili bakanlar, bu konudaki gelişmeleri, hafife 
I alıcı demeçlerle geçiştirmeye çalışmaktadırlar. 

I Anayasal olarak, ülkemizde herkes, din, vicdan 
I ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Ancak, bu özgürlük, 
I teokratik bir devlet düzeni kurmak, kişisel ya da si-
I yasal çıkar ve etkinlik sağlamak amacıyla kullanı-
I lamaz. Her ne biçimde olursa olsun, din, dinsel duy-
I gular ve dince kutsal sayılan şeyler istismar edile-
I mez. 
I Devletimizin temel harcı, Atatürk ilkeleriyle yoğ-
I rulmuştur. Bu nedenle, Atatürk ilke ve devrimleri ve 
I çağdaş uygarlık anlayışı karşısında yer alan hiçbir 
I düşünce ve davranış göz ardı edilemez, görmemez-
I İlkten gelinemez. Tarihin çarklarını kimse geriye çe-
I viremeyecektir. Türk Ulusunu, seçtiği çağdaş yaşam 
I biçiminden ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir; 
I öylece biline. 
I Sayın milletvekilleri, devletin yüksek kadrolarına 
I kadar ulaşan yolsuzluk, rüşvet, suiistimal gibi top-
I lumsal yapıyı kemiren gayri ahlakî davranışların sü-
I ratle artmakta olduğu iddiaları yaygınlaşmaktadır. 

I Devlet kadrolarının politizasyonuna ilişkin bir 
I çabanın kimseye yarar sağlamayacağına burada bu 
I vesile ile de işaret etmek isterim. 
I Değerli milletvekilleri, Anavatan iktidarı, yürüt-
I me - yasama dengesini de bozucu davranışlar içinde-
I dir. Kanun gücündeki kararname yetkisine büyük 
I bir siyasal iştiha ile sarılan hükümet, bir yandan büt-
I çe dışı fonlar ihdas ederek, devlet gelir ve giderleri-
I ni önemli ölçüde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
I halk adına yapacağı denetim ve gözetimin dışına çı-
I karmıştır. 
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Meclisin dışlandığı bir başka konu da, dış ilişki- I 
ler konusudur. I 

Değerli milletvekilleri, bu vesile ile, TRT konu- I 
sunda da birkaç söz söylemek istiyorum. Devlet Te- I 
levizyonu iktidar partisince tek yanlı bir biçimde I 
kullanılmaktadır. Temel atma törenlerinden, iki yıl- I 
dır artık alışageldiğimiz «İcraatın İçinden» progra- I 
mına kadar çeşitli yollarla televizyonu kullanan ik- I 
tidar partisine tanınan, bu olanağın, demokratik ku
rallar ve Anayasamız açısından, o oranda ve hele I 
önemlisi, sağından solundan kırpılmadan, halk deyi- I 
mi ile, kuşa çevrilmeden, muhalefete de tanınması I 
gerektiğini belirtmek isterim. I 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Daha başka?.. I 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — I 
Hepsi gelecek sırayla, biraz sabırlı olunuz lütfen. I 

AHMET İLHAMI- KÖSEM (Malatya) — Kanun ! 
Danışma Meclisi zamanında çıktı. I 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müdahale 
etmeyin. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, ekonomik ve sosyal konula- I 
ra geliyorum. Bu iktidarın uyguladığı ekonomik po
litika, geniş halk yığınlarını ezen, geçim sıkıntısı al
tında bunaltan ve anarşiye, teröre kaynaklık teşkil I 
edecek boyutlara ulaşmıştır. Anayasamızın sosyal I 
devlet ilkesi, iktidarın uyguladığı ve insanı dışlayan I 
ekonomik politika ile çiğnenmektedir. I 

Sosyal içerikten yoksun, sosyal adalete değer ver- I 
meyen, ulusal gelir dağılımını alabildiğine bozan, 
zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu hak
sız ve gaddar ekonomik politikaya artık son veril- I 
mendir. İnsanımızın kemerinde, sıkacak delik kalma- I 
mıştır. i 

Değerli milletvekilleri, bugünkü siyasal iktidar, 
liberal sistem, serbest piyasa düzeni gibi gerekçe- I 
lerle, IMF, Dünya Bankası gibi Uluslararası para ve 
finans kuruluşlarının telkin ve önerileri doğrultusun
daki bir anlayışla, mevcut ekonomik ve sosyal du
rumu iyileştirmek bir yana, daha da bozucu bir uy- I 
gulama içindedir. Bu cümleden olarak, ta Atatürk' 
ten bu yana devletimizin temel karakteristiği haline j 
gelmiş olan devletçilik ilkesi bir yana itilmiş; devlet, \ 
bize göre, ekonomik hayattaki zorunlu yerini kay- I 
betme noktasına gelmiştir. Bu anlayışla altyapı tesis
lerini, KİT'leri satmayı öngören yasalar çıkarmıştır; 
doğal kaynaklarımızı, gelecek kuşaklar ve devlet aley- j 
hine ve fakat özel sektöre, daha da kötüsü, yabancı I 
sermayeye sunan Maden Yasasını çıkartmıştır; adı ! 
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gibi kendisi de sulandırılmış Tarım ve Toprak Re
formu Yasasını çıkarmıştır. Mütekabiliyet esası aran
maksızın yabancılara mülk edinmeyi sağlayan ve 
sonradan Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasa 
gibi, Serbest Bölgeler Yasası gibi pek çok düzenle
me, hep bu ekonomik anlayış nedeniyle gerçekleşti
rilmek istenmiştir. Oysa, ülke hâlâ enflasyon cana
varının pençesi altındadır. Hızla artan fiyatlar, gün 
geçtikçe ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle gelirle
ri günbegün erozyona uğrayan, eriyen dar ve sabit 
gelirliler perişan durumdadır. Gerçekten fiyat istik
rarının sağlanması, gerek 24 Ocak önlemlerinin, ge
rek hükümet programının en temel hedefi olmasına 
karşın, bu hükümet, enflasyon ile mücadelede başa
rılı olamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, üç dakikanız var, 
ona göre toparlamanızı rica edeceğim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Sayın Başkan, birkaç dakika müsamahanızı talep edi
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Sağolun. 
Toptan eşya fiyatları endeksi, Devlet İstatistik 

Enstitüsü rakamlarına göre, 1979 baz alındığında, 
1980'de 207'ye, 1981'de 283'e, 1982'de 355'e, 1983'te 
467'ye, 1984'te 705'e ve nihayet 1985'te 1 037'ye yük
selmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü kesmek zorunda 
kalacağım için bağışlayınız; ama bazı noktalara ana-
başlıklarla değinmek istiyorum. 

Hükümetin başarısızlığının temelinde, çarpık eko
nomik modelinin etkisi yatmaktadır. Enflasyonun te
mel nedenleri, üretim yetersizliği ve maliyet yüksek
liğidir. 

KİT'ler, gerekenden çok daha fazla zamla piya
sayı ve devletin ekonomiyi dengeleme fonksiyonunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ortalama kârlılık ora
nı 1985 yılında iki mislinin üstünde yükselen KİT' 
lerdeki bu artış, bu kuruluşların rasyonel işletmeci
lik ve verimlilik ölçülerinin üstünde, salt zamcılık an
layışından kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonla mücadelede ba
şarılı olamayan hükümet, bu hastalığın dar ve sabit 
gelirliler üzerindeki tahribatını giderme konusunda 
da gerekeni yapmamıştır. Gelir dağılımı her geçen 
gün daha da bozulmaktadır. Bozulma, ne yazık ki, 
ücretliler ve memurlar aleyhine; kâr ve faiz geliri 
elde edenlerin lehine olmaktadır. 
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Bir toplumda insanların önemli bir bölümü kar
nım güçbela doyururken, bir bölümü gönlünce yaşı
yorsa, hiçbir çağdaş ekonomi ve hiçbir çağdaş dev
let anlayışı, bu anlayışı onaylayamaz, onaylayama-
caktır; onaylanamayacak kadar toplumsal bir kötü
lüktür. 

Değerli milletvekilleri, gelir dağılımındaki denge
sizliklerin yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasal so
runların, zaman içinde, ağırlığını giderek daha fazla 
hissettirmesi ve toplumun, gelir dağılımının iyileşti
rilmesi yolundaki istemlerinin, giderek, bilinçli bir 
şekilde yükselmesi kaçınılmazdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, olağanüstü büyük fe
dakârlıklara katlanmak zorunda bırakılan ve ücret 
düzeyi dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde görül
memiş ölçüde azalmış olan işçiler ve onların sendi
kaları, tam bir çaresizlik ve umutsuzluk içerisinde 
bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, süreniz bitti, lüt
fen bağlayınız. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Ücret düzeyi, demokrasi yoksulu, yarı sömürge ni
teliğindeki bazı Asya ve Afrika ülkelerindeki ücret
lerin bile altına düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlamak mec
buriyetindeyim; ancak şunu ifade etmek isterim: İş
çiler için söz konusu olan durum, aynıyla memur
lar için söz konusudur, aynıyla köylü için söz ko
nusudur, aynıyla emekliler için söz konusudur, es
naf ve sanatkâr için söz konusudur. Demek ki, Özal 
Hükümeti, enflasyonu yenmekte gösterdiği başarısız
lığı, aynıyla enflasyonun tahribatım gidermekte de 
göstermektedir. 

Sözlerimi bağlamak zorunda kalarak, şu hususu 
özellikle arz etmek istiyorum: Klasik devlet fonksi
yonlarının yanı sıra, siyasal ve ekonomik gücün, belli 
kişi, grup ya da kurumlarda yoğunlaşmadığı; ama 
toplumu oluşturan tüm kesim ve katmanlara dengeli 
olarak dağıtıldığı bir toplumsal yapı, çağdaş devlet 
anlayışının belirgin niteliği ve amacıdır. 

Demokratik parlamenter rejim ve özgürlükler 
sistemi içerisinde gelişme, ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel yönleriyle bir bütündür. Kalkınma, bu 
hali ile toplumu oluşturan tüm kesimleri kavramalı-
dır. Bu yapılmıyor, ekonomik gelişmenin geleceğine 
erteleniyorsa, ulusal gelir adil ve hakça ölçüler için
de dağılmıyor, toplumun büyük bir kısmı sefalet ve 
fukaralık içinde kıvranırken, ancak belli ve sayılı 
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kişiler kalkmıyorsa, orada sağlıklı ve gerçek bir 
kalkınmadan bahsetmeye olanak yoktur. 

İktidar, bu arz etmeye çalıştığım çerçeveden yana 
gözükmektedir; 1984 - 1985 dönemi bunu göstermiş
tir; mevcut tasarı da aym doğrultudadır. Bu neden
le bütçeye ret oyu vereceğim; çünkü, ondan başka
sını vermeyi halkım yararına görmediğimi saygı ile 
yüce Meclisin bilgisine arz ediyorum. (Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından «Senden, 
başka bir şey bekleyen yok» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) 

— Rahatsız mı etti sözlerim? Hepsi gerçeğin birer 
ifadesidir, açınız sayfaları bakınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Bozkurt, lüt
fen efendim... 

Efendim, bazı sayın üyeler Başkanlık Divanının, 
Danışma Kurulu kararı ile ilgili tutumu hakkında 
söz istiyorlar. 

Üçüncü şahsa ne şekilde söz verileceği İçtüzük
te çok açık olarak belirlenmiştir. Eğer, biz bu durum
da üçüncü şahıs olarak bir sayın üyeye söz verir
sek, İçtüzüğün 73 üncü maddesini alenen ihlal etmiş 
oluruz. Onun için usul hakkında söz veremiyorum. 

Arz ederim efendim. 
1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Taşanları üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz yok efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Usul hakkında 

başka bir şey arz edeceğim. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz veremiyoruz, 

biraz evvel arz ettim efendim. Soru sorabilirsiniz. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Bu tabloların ter

tiplenmesi hakkında efendim. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan, biraz evvel arz et

tim... 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

bir yanlışlık yapılmış, onu arz edeceğim. 
BAŞKAN — Nedir usulsüzlük efendim? 
VURAL ARIKAN (izmir) — Tabloların tertibi 

eksik; yoksa, hükümeti tenkit etmek istemiyorum. 
BAŞKAN — Neyin tertibi, anlamadım Sayın. 

Arıkan? 
VURAL ARIKAN ı(lzmir) — Kesinhesap tasa

rılarının tertiplenmesi hakkında. Bunlar eksik, onu 
belirtmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ankan. 
ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

biraz evvel usul hakkında ben de söz istemiştim, söz 
vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim, bütçe kanununun tertibi 
hakkında söz verdim. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Kesinhesap kanun 
tasarısının tertibi hakkında söz aldım, yoksa hükü
meti tenkit edeceğimi zannetmeyin. (ANAP sırala
rından gürültüler) Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

1982 Anayasamız yeni bir müessese. 1982 Ana
yasası, kesinhesaplara ilişkin kanun tasarısının her 
bütçe yılı görüşülmesini emrediyor; Anayasamız em
rettiği için de buna riayet ediliyor. 

Şimdi, şu kanun tasarısına bakıyoruz; özellikle, 
vergiler tablosunda iki sütun görüyorsunuz; biri tah
min sütunu, diğeri tahsilat sütunu. Vergi gelirlerine 
bakınız; 2 trilyon 476 milyar; tahsilat 2 trilyon 372 
milyar; aradaki tahakkuk nerede? Bunu sabahleyin 
maliyeci arkadaşlarıma da sordum ve Plan ve Bütçe 
Komisyonuna 1984 Yılı Hazine Genel Hesabı ile, 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesabı raporunun ve
rildiği söylendi. Orada açtım ve ben bunu buldum. 
Şimdi, bu sütunun buraya intikal ettirilmesi lazım. 
Neden? Bütçe bir denetim vasıtasıdır. Kim kimi de
netliyor? Parlamento, hükümeti denetliyor, önce 
tahmin, tahminden sonra tahakkuk... Tahakkuk ra
kamıyla tahmin rakamına bakarsınız, hükümetin 
tahminde ne derece isabetli davranıp davranma
dığını görürsünüz. Şu tabloya bakınız: Kurumlar 
Vergisinde tahsilat oranı, tahakkuk oranı, tahmin 
edilenin1 yüzde 30'u fazla, 298 milyar. 225 tahmine 
rağmeni Gelir Vergisinde yüzde 17, tahmine rağ
men, fazlalık var. Ondan sonra tahsilata geçersiniz. 

Onun için, kesinhesap kanun tasarısı kanunlaştığı 
takdirde kamuoyuna yanlış bilgiler verecektir, hükü 
meti de yanlış değerlendirmeye neden olacaktır. 
Binaenaleyh bu kesinhesap tablosunun tam hale ge
tirilmesi lazım gelir. Filvaki, burada şöyle söylene
bilir: Bütçe Komisyonunda maliyenin kesinhesap 
raporu var. Ama her milletvekili Bütçe Komisyo
nunun üyesi değil, 40 arkadaşımız orada; Parlamen
toda ise 400 tane arkadaşımız var. Bu rapor gizli, 
daha doğrusu kamuya açık değil. Kamuya açık ol
madığına göre, bilimsel çevreler de bunu alamaya
caklardır. Bu kesimin düzeltilmesi gerekir. 

İkinci nokta; Kesinhesap kanunu 480 milyar lira
lık açık gösteriyor. Halbuki, şöyle atlayıp bu rakam

lara gidiyorsunuz, bu açığın 231 milyar lira daha 
fazla olduğunu görüyorsunuz. Nereden?., özel ge
lir ve fonlar hesabından, özel gelir ve fonlar he
sabının ne olduğunu hükümet de biliyor, siz de bi
liyorsunuz. öngörülen nedir? 400 milyar. Burada 
tahsil edilmiş görülen nedir? 631 milyar. Demek ki, 
231 milyar kredi ile, bütçe kapatılmış görünüyor. 
Onun için, bu tabloların, ekonomik kararların gele
cekte sıhhatli bir biçimde alınabilmesi için mutlaka 
düzgün düzenlenmesi lazımdır. 

Benim maruzatım bu kadardır, saygılar sunarım. 
i(SHP, MDP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. -•-

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 
Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hususta efendim? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Başkanlığın .ge

rek İçtüzük ve gerekse diğer teamüllere göre Meclisi 
idare edemediğine dair, 64 üncü maddeye göre söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz vermediğimi zatı âli
nize bir evvelki oturumda da arz etmiştim; biraz 
evvel de arz ettim neden söz vermediğimi. 

Usul hakkında söz vermiyorum; görüşmelere 
devam ediyoruz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Şimdi verdiniz 
ama efendim... 

BAŞKAN — O bütçenin tertibi hakkında idi. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — O da usul hak

kında. -••••' 
BAŞKAN — Değil efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ben de 64 üncü 

maddeye göre söz istiyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sorunuz mu var efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz ev

vel söz verdiniz, bunu nasıl verdiniz; bunun hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN— Efendim, bir maddî hatayı düzelt
mek için söz verdim. Yoksa, bir usul hakkında söz 
vermedim efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz 
evvel söz verdiniz; bana da söz vermek zorunda
sınız. 

BAŞKAN — 1986 Malî Yık Genel ve Katma 
Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

39 — 
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1. 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı
nın maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. 1986 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Ka
nun Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. 1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

M. SEYF1 OKTAY. (Ankara) — Sayın Başkan, 
Danışma Kurulunda kararlaştırılıp Yüce Mecliste 
onaylanan bir metin vardır... 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, biraz evvel onu 
arz ettim. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — ... ve onun 4 ün
cü maddesinde... 

BAŞKAN — O durumu biraz evvel arz ettim; 
onun doğması hali, zatıâliniz de onu bilirsiniz, üçün
cü şahsın ne zaman konuşma hakkı doğar, onu bi
lirsiniz, onu arz ettim. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Hayır efendim; 
«Lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere üç ki
şiye söz verilir» şeklinde. Burada oylanmış ve kabul 
edilmiş, onaylanmış bir ilke vardır. Usulsüzlük ya
pılıyor efendim. , 

BAŞKAN — Üçüncü şahsa ne zaman söz verilir, 
onu arz ettik efendim. 

Sayın milletvekilleri, sırasıyla her dört tasarının 
1 inci maddelerini okutuyorum : 

1986 MAL! YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
BİRÎNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gider, Gelir ve Denge 

GİDER BÜTÇESİ 
MADDE 1. — Genel Bütçeye girep dairelerin 

harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 7 '104 111 000 000 liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum : 
1984 Mail Yılı Kesinhesap Kanunu Tasana 
GİDER BÜTÇESİ 
MADDE 1. — Genel Bütçenin giderleri bağlı 

(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden: 
1 248 560 592 345 lirası cari, 

441 550 891 118 lirası yatırım, 
2 270 756 959 866 lirası sermaye teşkili ve trans

fer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenek

lerden : 
874 422 967 lirası cari, 

2 317 962 522 lirası yatırım, 
9 256 090 710 lirası sermaye teşkili ve transfer, 
c) Nazım gelir karşılığı kaydedilen ödenek

lerden 200 282 833 694 lirası nazım harcamalar ol
mak üzere toplam 4 173 599 753 222 lira gider yapıl
mıştır. \ 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum : 

Katma Bütçeli İdareler 1986 Malt Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

ödenekler, özgelirler, Hazine yardımı 

MADDE 1. — a) Katma bütçeli idarelerin 1986 
yılında yapacakları hizmetler için 1 238 989 311 000 
lira ödenek verilmiştir. 

b) Katma bütçeli idarelerin 1986 yılı gelirleri 
150 000 000000 lirası özgelir, 1088 989 311000 lirası 
Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 238 989 311 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum : 

1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

GİDER BÜTÇESİ 
MADDE 1. — Katma bütçeli idarelerin giderleri 

bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 
a) Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden, 
189 606 640 509 lirası cari, 
348 867 412 965 lirası yatırım, 
24 184 827 067 lirası sermaye teşkili ve trans

fer, 
b) özel kanunlar uyarınca kaydolunan ödenek

lerden : 
146 048 294 lirası cari, 

7 294 542 891 lirası yatırım olmak üzere top
lam 570 099 471 726 liralık gider yapılmıştır. 

BAŞKAN — Anayasanın 164 üncü maddesi uya
rınca, bütçe kanunu tasarısı ile kesinhesap kanunu ta
sarılarının görüşmeleri birlikte yapılacağından, okun
muş bulunan 1 inci maddeler kapsamına giren kuru-
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luşlann 1986 malî yılı bütçeleri ile 1984 malî yılı 
kesinhesaplarmı görüşeceğiz. 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi Türkiye Büyük Millet Mec

lisi bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve idare amirleri yerlerini almışlardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 

grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin ad
larını sırası ile okuyorum: 

Gruplar adına; Anavatan Partisi Grubu Adına 
Sayın İbrahim Turan, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu Adına Sayın Hilmi Biçer, Sosyaldemokral 
Halkçı Parti Grubu Adına Sayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ve Sayın Enver özcan. 

Şahısları adına lehinde söz isteyenler; Sayın Hak
kı Artukarslan, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadir 
Demir, Sayın İsmail Üğdül. 

Aleyhinde söz isteyenler; Sayın Reşit Ülker, Sa
yın Şeyhmus Bahçeci, Sayın Hasan Altay, Sayın Hil
mi Nalbantoğlu, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yıl
maz İhsan Hastürk, Sayın Durmuş Fikri Sağlar, Sa
yın Selahattin Taflıoğlu, Sayın Onural Şeref Boz-
kurt. 

Üzerinde söz isteyenler; Sayın Coşkun Bayram, 
Sayın Türkân Turgut Arıkan, Sayın Mustafa Murat 
Sökmenoğlu, Sayın Mehmet Üner, Sayın Mustafa 
Çelebi. 

Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın İbrahim Tu
ran; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Turan, süreniz 40 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM TURAN 

ı(Gümüşhane) — Sayın Başkan, yüce Meclisin muh
terem milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşmama başlarken, şahsım ve partim adına hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

Şu anda, 1986 yılı Türkiye IBüyük Millet Mec
lisi bütçesini görüşmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, parlamentomuz yalnız yüce 
bir müessese olarak kalmamak, bir ölçüde devletin 
tüm organlarına örnek olmak durumundadır. IBu büt
çenin israfa yol açmayacak kadar programlı, hizmet
leri kısıtlamayacak kadar kapsamlı olması, elbetteki 
hepimizin ortak arzusudur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan bu 
bütçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplan ince
leme Komisyonu tarafından denetlenmektedir. 

1986 yılı Meclis bütçesi, 25 mliyar 681 milyon 680 
bin Türk Lirası olarak Plan ve Bütçe Komisyonun
dan geçmiştir. Bu meblağın, 11 milyar 941 milyon 
Türk Lirası yatırım harcamalarına aittir. Milletvekil
leri lojmanları, Meclisteki garaj ve tüp geçit inşaatı; 
yine, İstanbul'daki Millî Saraylarda çalışan perso
nele yapılan lojman inşaatlarını, yatırım harcamaları
mız arasında sıralayabiliriz. 

Millî Saraylar idare hizmetleri ve korunması için 
2 milyar 841 milyon 100 bin Türk Lirası öngörül
müştür. Ata yadigârlarımızın ayakta durması, halkı
mıza tanıtılması için süratle çalışılmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayının harem bölümü geçtiğimiz 
ay sonunda halkın görüşüne açılmış; Taş Oda ve Gü
müş Oda'da uzun yıllar saklanan padişahlarımıza ve 
yakınlarına ait eşyalar, yeni bir mekân olan Kıymetli 
Eşyalar Salonu'nda halkımızın görüşlerine sunulmuş
tur. 

Termal Atatürk Köşkü, Küçüksu Kasrı, Beylerbe
yi Sarayı, Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur'daki Mabeyn 
Köşkü ve bahçesi halkımızın görüşlerine açılmıştır. 
Bu konudaki hassas davranışlarından dolayı, başta 
Sayın (Meclis Başkanımız Necmettin Karaduman ol
mak üzere, emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurla
rınızda teşekkür etmeyi bir borç telakki ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye IBüyük Millet Mec
lisi üyeleri ve personelinin tesanüdünü sağlamak, boş 
zamanlarını değerlendirmek için, aileleriyle birlikte, 
hafta tatilinde veya akşamları gidip istirahat edebile
cekleri sosyal tesis meyanında bir gazino ve lokale 
ihtiyaçları artık belirgin hale gelmiştir. Meclis bahçe
sindeki manzaralı tepe bu işe müsaittir kanaatinde
yiz. Daha önceki dönemlerde yapılan teşebbüsler de 
acilen gerçekleştirilememiştir. Bu gibi sosyal ihtiyaç
ların bir an evvel üzerine gidilmelidir. 

Bundan bir,kaç gün evvel bir milletvekili arkada
şım odama geldi; terminale gideceğini söyledi. Meclis 
garajına telefon ederek araba istedim; ama, «yok» 
denildi. Mecliste 69 binek arabası var. Bunlann 15 
tanesi komisyonlarda, 15 tanesi Divan üyelerinde, di
yelim ki, 10 tanesi de parti gruplarında; geriye 30'a 
yakın araba kalır. Bunlar, milletvekillerinin hizmetin
de değillerse, kimlerin hizmetindedir? Ben, arkadaşı
mı kendi arabamla garaja götürmek için çıktığımda, 
kapıda 3 resmî arabaya rastladım. Bu arabalar kime 
aittir dedim, «Genel Sekreter Yrdımcılarına aittir» 
denildi. Olmaz böyle şey arkadaşlar... 

Gümrüklerde çürümeye terk edilmiş binlerce ara
ba var. Çok ucuz fiyatlarla alınıp, her milletvekiline 
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tahsis etmek zor bir iş değildir. İşte size bu arabala
rın alınış fiyatlarını okuyorum : Mersedes 380 bin li
ra, Pleymut (Pleymouth) 696 bin lira, Pejo (Peugeot) 
325 bin lira, Ford 376 bin lira, Opel 840 bin lira, 
Ponçiyak '(Pontiac) 325 bin lira. Bu otomobiller alı
nıp da milletvekillerine tahsis edildiğinde pek büyük 
bir rakam ortaya çıkmayacaktır. Sayın Meclis Baş
kanımın kararlı tutumlarını bekliyorum. 

Muhterem milletvekilleri, tüm kuruluşların, Tür
kiye'nin çeşitli yerlerinde misafirhaneleri vardır; fakat 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiçbir yerde misa
firhanesi yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine misafirhanelerde öncelik verilmek üzere, tüm 
bakan arkadaşlarımın, kuruluşlarına genelge yayın
lamak suretiyle, emir buyurmalarını hassaten istirham 
ediyorum. Bu davranış, yüce (Meclisin muhterem üye
lerini fevkalade mutlu kılacaktır kanaatindeyim. 

Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ol
duğu gibi, Türkiye Büyük 'Millet Meclisi personelinin 
mesaiye geliş ve gidişlerinin temininde servis araçla
rındaki noksanlık tamamlanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Teşkilat 
Kanunuyla ilgili çalışmaların da bir an önce sonuç
landırılmasını arzu etmekteyiz. Görevli personel uz
manlaşmış, yasa tekniğine vâkıf ve üyelere her bakım
dan yardımcı olabilecek nitelikte olmalıdırlar. Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlan
makta olan Türkiye Büyük Millet İMeclisi Teşkilat 
Kanunuyla bütün aksaklıkların giderileceğine inan
maktayım. 

İki yılı aşkın bir süreden beri Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin denetçisiyim. Diş konusundaki hassa
siyetimi Sayın Meclis Başkanımıza ilettim ve Sayın 
Başkanımız, Meclis içerisinde bir diş tedavi merkezi 
kurdurdular; kendilerine huzurlarınızda teşekkür edi
yorum. Ancak, gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
Meclis bütçesi müzakerelerinde, gerekse bazı millet
vekili arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde, ünite
nin sağlıklı bir biçimde hizmet veremediği noktasın
da birleşmekteyiz. Sayın Başkanımızdan bu konuya 
eğilmelerini ve milletvekili arkadaşlarımın kendi diş
çilerinde de tedavi imkânının tekrar getirilmesini is
tirham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yapılan lojmanların 1986 Ha
ziranında biteceği söylenmektedir. Buna ilaveten, Dik-
men'de Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli için 
40 dönüklük iki arsamız vardır, ayrıca 20 dönüklüm 
arsa da kamulaştırma safhasındadır. Emlak Kredi 
Bankasına ait 161 lojmanın', Meclis personeline alın

ması pazarlık safhasındadır; bunun bir an önce ger
çekleştirilmesini yine Sayın Başkanlığımızdan özellik
le istirham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, TRT kameramanları her gün 
Meclistedir, durmadan kayıt alırlar; fakat akşam bak
tığımızda hiçbir şey göstermezler, şöyle 15-20 saniye 
gibi kısa göstermelerle işi geçiştirirler, onda da yalnız 
ön sırada oturanları gösterirler. Meclisi gösteriyorlar-
sa, ön sırası, arka sırası olmaz; ya çekime gelmesinler 
ya da tam göstersinler. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sen de öne otur. 

'İBRAHİM TURAN (Devamla) — öne oturu
ruz. 

Sayın milletvekilleri, işte bütün bu dilek ve temen
nilerle birlikte, Anavatan Partisi Grubu olarak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi 198>6 yılı bütçesini, yeni 
hamleler ve olumlu gelişmeler sağlayacak nitelikte 
görmekteyiz. Bu bütçenin hazırlanmasında emeği ge
çen değerli Meclis personeline ve gece gündüz de
meden, bütçenin oluşturulmasında değerli katkıları 
bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine şükran
larımızı arz ederken, oyumuzun müspet yönde olaca
ğını belirtir, hepinizi en derin saygılarımla selamla
rım. (ANAP" sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Hilmi' Biçer buvurun, efendim. 
MDP GRUBU ADINA HÎLMİ BİÇER (Sinop) 

— Sayın Başkam, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 1986 yılı Bütçesi 
üzerinde MDP Grubu adına 'görüşlerimi arz et
meye, grubum ve şahsım adıma hepinizi saygıyla se
lamlayarak başlıyorumv 

Sayın miletvekıiılleri, Yüce Meclisin 'bütçesinin 
görüşülmesinden önce, biazı ıgemel kavramlar üze
rinde durmakta yarar vardır. Millî Mücadeleden beri 
devam eden devlet yapımızın temelini, «Egemenlik, 
kayıtsız şartsız Türk Milfletin'indir» esası teşkil etmek
tedir. Yeni Anayasamızın 6 mcı maddesi bu sarih 
hükmü tekrarlarken, «Egemenliğim kullanılması, hiç
bir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bıra
kılamaz. Hiçhir ıkiımse veya organ, kaymağını Anaya
sadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz» hük
münü de (getirmektedir. Bu kavram, bu t'lke, Türk 
toplumunun, 'bütün diktatiöıriüklerin her türüne ka
pısını kapağını da ığöstermelkte ve yüce milletinıi-
zin„ demoikratiilk düzen içerisinde ilelebet yaşayacağı' 
ve Türk Devletinde egemenliğin kayıtsız şartsız Türk 
Milletine ait olacağımı kesim hükme bağlamaktadır. 
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Millî iradenin hakikî 'temsilcisi Yüce Medisimi-
zin, gönülden inanıp, bağlandığı ve (korunmasına 
andiçtiği demokrasiyi savunması, ona ve onun gö
rüntüsüne dahi ıgöflge düşürülmesine rıza ve taham
mül göstermeyeceği iman ve inancını; taşımaktayız. 

'Bir fazilet rejimi oları demokrasi yozlaştırtırsa 
veya hedef ve (gayesinden uzaklaştırıhrsa, yerine to
taliter rejimler 'gelir; halkın, parlamentoya olan gü
venli azalır ve kaybolursa, demokrasi de biter. 

(Muhterem milletvekillleri, yeniden kurulan demok-
rasimiize işilerlifc kazandırmak, demokratik müesse
seleri korumak, aksaksız çalıştırmak, rejimi her tür
lü münakaşaların üstünde tutmak, Yüce Meclisimi
zin anagörevini tenkil etmektedir. Bu görevin bihak
kın ifası, parti farkı gözetmeksizin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin itibar ve saygınlığını korumamız, 
el ve gönül birliği içinde çahşmamıZk mümkündür. 
Bu, hepimizin müşterek vazifesidir. 

Devletimizin temel organı olan Yüce Meclisimiz, 
çok Önemli ve kritik bir dönem geçirmektedir. Dev-. 
let ve rejim düşmanlarımız, içten ve dıştan amansız 
'bir mücadele açmışlar; parlamentomuzu itibarsız 
kılmak ve son müstakil Türk Devletini çökertmek 
için savaş vermektedirler. Gerek yurt içinde bulu
nan ve gerekse muhtelif yoiaırîla yurt dışına sızmış 
olan, devlet, demokrasi ve rejim düşmanları, her 
türlü yalan ve iftirayı mubah görerek, propaganda
larını, her İmkân ve vasıtayı kullanarak, yapmakta 
ve Yüce Türk Milletini, dost ve müttefikleri bulu
nan devletlerden dahi uzaklaştırmak gayretini gös
termekte ve maalesef inandırıcı idaı olabilmektedir
ler. 

Hepimizin dış basından yakinen izlediği gibi, ge
rek Amerika ve gerekse Avrupa Parlamentosundan, 
her gün, üzücü ve mıiıM benliğimizi, onurumuzu ze-
deliyici tartışma yapıldığına Ve kararların çıktığına 
şahit 'almaktayız. 

Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; geçen y i 
bu vesileyle grubum adına yaptığım konuşmada, Mec
lis bütçesinin kendi bütçemiz olması nedeniyle, üze
rinde daha hassasiyetle durulması gereğine inandı
ğımı 'belirtmiştim. Bu bütçe ile bir nefis muhasebe
si yapacağız. (Buradaki tenkit, otokritiktir; iktidarla, 
hükümetle ilgisi yoktur. Burada kendi kendimizi 
koruyacak; tashilh,tahkim, teşvik, telkin ve tavsiye
lerde bulunacak,, yanlış ve çirkin göstererek, güzel 
ve doğruyu builmaik için gayret sarf edeceğiz; vel
hasıl, hepimizi yakından ilgilendiren bu bütçeyi iyi 
tahlil edeceğiz, Zira, Yüce Meclisin bütçesi, gerek 

uygulama, gerekse tekniği ile, diğer bütçelere Örnek 
olmalıdır. Yani, bu bütçe, takdir ve hayranlıkla 

,, izlenmelidir,; 
Bu bütçenin yapılıp uygulanmasında, bütçenin tüm 

kural ve prensiplerine riayet edilmelidir. İşte, bu 
şerait altında, hepimizin, bütçemizi tenkide başla
madan evvel, Yüce Meclisim genel görünümü hak
kında bir bilgiye sahip olması gerekir. 

12 Eylül öncesinin rejim şampiyonları, bu Mec
lisi gayrimeşru göstermek için, tam bir işbirliği- ha
linde, karşılafclı ziyaret programHarı tespit etmekte
dirler. Bugünkü gazetelerin birisi, bir liderin, bu or
ganizatörlüğü gönüllü olarak üzerine 'aldığını yaz
maktadır. Onlarla göre, bu Meclis, kısıth bir seçim
le işbaşına gelmiştir. 1961 seçimlerinde, bir kitle ha
piste iken yapılan seçim hakkında kimse konuşmadı, 
konuşmuyor; ama 1977 ve 1979 seçimlerinde, anar
şistlerin baskı ve teröründen sandık başına gitmeyi 
temin edemeyenller, şimdi demokrasi havarisi kesil
diler!.., {^Bravü» sesleri, alkışlar) 

'İktidarın yanlış beyanları, bunlara cesaret vermiş 
ve âdeta, iktidarı dışarıdan kontrol eden, Meclis dışı 
muhalefet oluşturulmaıya yardım edilmektedir. Biz 
bunların cemaziyelevvelini çok tiyi biliyoruz. 

Sözü buraya getirmişken, 'bütçe vesilesiyle Yüce 
Meclisin itibarından söz etmek istiyarum.1 Rejimini 
teminatı Yüce Meclistir. Onun için, itibarı evvela 
kendimiz, 'iktidar ve muhalefetimizle, kendi tutum, 
davranış vesair gayretimizle temin etmeliyiz. Sayın 
Başbakanımızın biraz önce söylediği, «Alternatifi
miz yoktur» sözü Meclisi zedelemektedir ve Meclis 
dışı muhalefet, biraz önce arz ettiğim gibi, âdeta 
teşvik edilmektedir. (Meclisin itibarını diğer demok
ratik kuruluşlar da korumaya mecburdur. Var isek, 
hep beraber varız. TRıTnin, iktidarın sesini duyurup, 
muhalefete az yer vermesi, içice yaşadığımız ve Mec
lisin bir parçası olan basının ters tutum ve davranışı, 
Meclisli küçük düşürücü hareketlere tevessül etmesi, 
ne onlara, ne de memlekete bir şey kazandırır. 

Sırası gelmişken, eski parlamenterler hakkında 
hazırlandığını duyduğum teklife değinmek istiyorumi 
Bu memleketin kaderiyle ilgili bu mukaddes çatı al
tında görev yapanlara, görevden sonra, cemiyet içe
risinde, görevin şanına uygun bir yer verilmesi, bir 
ıkatre hak tanınması, fazla yadırganmamalıdır. Ve
rilmek istenen, bir imtiyaz kabul -edilir dse, cemiye-
timizdeki imtiyazlar saymakla bitmez. Sarı kartlar, 
fiil! hizmet zamları, orduevleri, ordu pazarları, po
lis pazarları, öğretmen pazarları ve bir sürü lojman 
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meseleleri... 20 sene niMetveklliği yapmış ve emek
liye ta'bi kurumlarda süresM tamamlayan bir mil
letvekili arkadaşımızın elime 30 bin l'kıa civarında 
paranra geçtiğini görmek ve bilmek ikimi üzmez? 
Eski bir mebusu mutlu ve omore edecek manevî bir 
desteğin kime zararı okur? >Bu tür hareketler parla
mentomun itibarını yüceltmez mi? Şunu ifade ede
yim ki, milIe'tveMİğimden emeUdi olmuş bir arka
daşımız olarak, şahsım ile bu Kanunun hiçbir jlgi-
si yoktur; ama mutlaka çıkması 'gereğine yürekten 
inanıyorum. Bu hatalar tashih edilmelidir. 

1984 - 1985 yasama yılınım çok sönük •bir şe
kilde açıldığını ve bunu teessüfle karşıladığımı ge
çen seneki Ikonuşmamda arz etmiştim. 1985 - 1986 
yasama yılı Yüce Meclislimizin şanına layıik bir şe
kilde açılmıştır. Varlığı ile bize ıgüç veren ve reji
me değeri hizmetleri tarihin altın sayfalarına geçen 
Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'in bu kür
süden 'bizlere hitabı, her birlimizin taliplerinde silin
mez izler bırakmıştır.. 'Bu mutlu günü bize yaşatan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisimin Sayın Başkanına bu vesileyle şükranları
mı arz ediyorum. 'Bir teamül telimde, bu ıgüzel se
nenin, bu güzel amıanenıin devam etmesi, en büyülk 
arzu ve isteğimizdir. 

ISayın milletvekilleri, Yüce 'Meclisim çalışma düze
ninin de itibarla ilgili olduğunu biraz- önce arz et
miştim. Meclis töçtüzüğü bu konuyla 'Igilidir. İçtü
züğün bugüne kadar çıkarılmaması (büyük bir eksik
liktir. En !kısa zamanda 'Meclis içtüzüğünün çıkari-
masımı temenni ediyor ve bekliyoruz. 

Komisyon başkanlıklarında ve başkamhk divan
larında muhalefetin temsil edilmemesi, partilerarası 
diyalog için 'bir nakisedir kanaatini taşıyoruz. İnşal
lah yeni İçtüzük ile bu mesele de ıhalledilmiş olur. 

Sayın milletvekilleri, miiIetvek'Merimiim itibarından 
söz ederken, 'bir kısım daire âmirlerimin durumuna 
da değinmeden geçemeyeceğim. özelikle son zaman
larda pek çoğunuzun da müşahede ettiği gibi, aranan 
her kişimin ya toplantıda olduğu veya seyahatte bu
lunduğu bildirilmektedir. (Bunların büyük bir kısmı 
'inandırıcı değildir. Bu konuda sayın hükümetimi
zin mutlaka önlem almasını bekliyoruz. Her mıil-
letvekili hiç şüphemiz ki, kendi işini değil, -milletin 
işimi takip etmektedir. Bugünkü sistem de maalesef 
işin takibini zarurî hale getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, milletvekilleri eskiye nazaran 
bugün çok rahat bir ortam İçerisinde çalışmaktadır
lar. (Pek çok 'imkân 'bizlere ver.ilmifl.tir; ancak, ufak 
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tefek biazı değişikliklerle daha da iyi hizmet ver
mek mümkündür. Halikla İlişkiler tesisleri çok bü
yük Ibir boşluğu doldurmuştur. Görevli milletvekil
leri hesalba alınmazsa, takriben 300 milletvekili, bu 
tesislerden her (gün istifade etmektedirler. Ancak» 
sökreterya dağıtımında organizasyon bozukluğu var
dır. OBu konu mutlakıa düzeltilmelidir. 

Halkta İlişkiler binasından söz edilince, bu bina
ların yapımına öncülük eden Sayın Karakaş'ı say
gıyla yâd etmeden geçmek mümlkün değildir; Sayın 
Meclis 'Başkanımızın da, halkla ilişkilerle, parlamen
to hizmetleri konusundaki gayretleri de her türlü 
takdirin üstündedir^ 

Genel olarak, polisi ve dîğer personeliyle, tüm 
hizmetlilerden çok büyük saygı 'gördüğümüzü' ifade 
etmek kadirşinaslık olur. Bu bapta bir kısım Mec-
Vs içi kumluklarımızdan da 'bahsetmek yerindedir. 

'Milletvekillerinin büyük desteği olan, dünyanın 
sayılı kütüphanelerinden Meclis Kütüphanesi, iyi 
bir faaliyet göstermekteyse de, henüz kompütüre ge
çişi tamamlayamamışta. Kütüphanenin desteğe ihti
yacı vardır; Kütüphane, yararlı eleman ve uzman
larla takviye edilmelidir. 

Diğer kuruluşlardan, matbaamız, maalesef miadı
nı doldurmuş ve yenilenmeye muhtaç vaziyettedir. 
Bu konunun üzerine gidilmelidir. 

Bahçeler 'Müdürlüğünün Ikimlere ve ne şekilde 
hizmet ettiği meçhulümüzdür. Bu konuda hassasiyet 
gösterilerek, bir yönetmelilk çılkanlmasmda zaruret 
görüyoruz. ' , 

Çok değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, çok bÜ-
vük blir çiçek seramız ve bahçemiz vardır. Bu bah
çemizde yetişen çiçeklerim, ticarî maksatlarla, arka
daşlarımızın ihtiyacını karşılamaya Ibile tahsis edi
leceği, 'bizlere evvelce söylenmişti. Oysaki, bu sene
ki harcamalar listesinde, 677 675 liralık çiçek mu
bayaa edildiğini esefle görmekteyiz. Eğer bu çiçek
ler Ankara dışımda alınmışsa, el'betteki buna bir di-
veceğ'miz ydktur. Amcak, Amlkara içinde çiçek satın 
alınmasını kesinlikle kabul etmiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Mecft içindeki PTT, 
Devlet Demiryolları, Türk (Hava Yolları, Doktorluk 
kısumlları ve Ziraat Bankası iyi hizmet vermektedir; 
kendilerime teşekkür ve saygılar sunuyorum. 

'Meclîste laçılam Diş Polikliniğinim yararlı bir 
faaliyet gösterdiği söylenemez. Bu Konunun Sayım 
Başkanlıkça yeniden tetkike tabi tutulmasını istir
ham ediyorum. 
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Meclis personellimizin kadro dağılımı ve yan öde
melerinde eşitsizlik vardır. Bu konudar da, esaslı ve 
âdili 'bir tetkıilke taibi tututoalıdır. Yüce Meclise ve 
Milî Saraylana, Devlet Personel Kanunu ve mev
zuat hükümleri nazara alınmadan, en yüksek düzey
de dereceler verilerek, uzmanlar alınmaktadır. Bu 
tür tasarruflar Sayın Başkanın yetkisi dahilinde olsa 
bile, gerek personel anasında, gerekse milletvekilleri 
içinde, dedikodular ve huzursuzluklar yaratmaktadır. 
Bu konularda da hassasiyet gösterilmesi çok yararlı 
olur. 

Sayını milletvekilleri, 1985 yılı Meclis Bütçesinin 
tenkidini yaparken, talepte bulunduğum konuların 
hemen hemen hepsinin yerime getirilmiş olduğunu se
vinçle müşahede ediyorum; bundan dolayı da ilgili
lere şükranlarımı sunuyorum. 

Yüce Meclisin bütçesinin tenkid'nde İkinci önem
li b'r husus da, israftır. Hemen herkesin dikkatini, 
Yüce Meclisin içindeki israf- çekmektedr. Parlamen
todan iyi bir görev beklemek için, sayın üvelerin ya
sama (görevleriyle ilgili! hizmetlerin hakkıyla yapıl
ması 'gereğine inanıyorum. Ancak, bu ıtür çatışma
lar yapılırken, azamî titizliğin gösterilmesi şarttır. 
M'Metveküllerimiim, aslî görevleri olan yasama çalış
malarında rahat olmaları gereklidir. 

Meclisimizde büvülk bir personel fazlalığı vardır. 
Personel daha zivade, çalışmalarını, kendi mesele
lerimi hal yönünde ağırlıklı olarak sürdürmektedir. 
Ovsaki, personel hizmetinin yasama faaliyetine yö
nelik duruma getirilmesinde büyük yarar vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 1979 yılı ile 1985 yılı 
arasındaki personel dağılımım dikkatlerinize sunmak 
istivorum. 1979 yılında, bildiğiniz gibi, Cumhuriyet 
Senatosu da vardı; o zamanki parlamenter üye ade
dimiz, tabiî üyelerle birlikte 635'tii; o günün personel 
toplamı ise 1 665'tir. Bugün, şu anda, 400 üyeli par
lamentomuzun hizmetinde olan personel adedi 
1 63'2'dir. 

Gene yetkinlerin bana verdiği rakamlara göre, 
1 parlamenterimize 3 görevli düşmektedir: ama gel 
gör ki, 2 parlamentere bile 1 görevliyi bulmakta sı
kıntı çekiyoruz. Bu, bir organizasyon bozukluğun
dan kaynaklanmaktadır. 

İsrafın yanında, hemen her ıgüh hepimizin mü
şahede ettiği 'bir konu da kırtasiye israfıdır. Mecli
simizde her gün gündemler yeniden basılmakta 
tuvaletlerde vesair yerlerde faydasız ve lüzumsuz 
birtakım kâğıtlar israf edilmektedir. Bunlara mut
laka bir çare bulunmalıdır. 

İsrafa değindiğim zaman, hemen gözüme bir baş
ka felaket çarpıyor; o da, araba saltanatıdır. Bura
da, 2 senenin araba durumunu mukayese etmekte 
yarar ıgd^yorum? 

Değerli arkadaşlarım, Meclisimizde makama tah
sis edilen araba sayısı 1979 senesinde 13 adet olup; 
1985 senesinde ise 69 adettir. Şimdi size çok ente
resan listeler okuyacağım. 

Değerli arkadaşlarım, örnek bütçe olarak kabul 
ettiğimiz Yüce Meclisin bütçesini inşallah dışarıdan 
başkaları tetkik imkânı bulamazlar veya tetkik etmek 
istemezler. Bakınız, Divan kâtipleri arkadaşlarımı
za, komisyon başkanlarına, idare amirlerine birer ara
ba tahsis edilmiş; güle güle kuHansınliar. Fakat de
ğerli arkadaşlarım, bir idare amiri 8 ayda 850 bin 
liralık benzin harcıyor. Nereye gidiyor bu arkadaşı
mız, anlamıyorum. »Bir Divan Kâtibi - hepsinin is
tesin! okuyacağım size - 800 hin liralık, 750 bin li
ralık benzin harcıyor; 'bunların içerisinde bakım mas
rafı yok.» 

Arkadaşlar, biraz, önce bir arkadaşıma hesap 
vaptırdım; il kilometre içlin yakıt ve yağ masrafı 
olarak 54 lirayla 67 lira arasında para harcanıyor. 
Bu durumda, bir üyemiz, günde 104 kilometre yol* 
kat ediyor! 

Divan kâtibi ve idare amiri arkadaşlarımızın, bı-, 
zim 'bütçemizi burada savunan arkadaşlarımızın şu
radan masraflarını okuyacağım, müsaade ederseniz: 
Birisininki 705 bin lira, birisinıinki 337 bin lira (Çok 
'nsaflı bir Divan üvesi arkadaşımız), birisininki 715 
bin lira, blirisininki 697 bin lira; bir idare amiri ar
kadaşımızın arabası 851 bin lira, bir arkadaşımızın 
arabası 558 bin lira... («İsim ver» sesleri) 

Arkadaşlar, ne maksatta isim vermediğimi takdir 
buyurursunuz. Bırakın ismi; ismi ne yapacaksınız, 
işin keyfiyetine bakın. 

'Bir arkadaşımızın ara'bası 884 bin lira... 
PASA SARIOĞUU (Ağrı) — Bu rakamlar ay

lık mı? 
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sü

re nedir? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müdahale 

etmeyelim. 
HİLMİ BtÇBR (Devamla) — Arkadaşlar... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sü-

re nedir; kaç ayda?... 
HtTJMÎ BİÇER (Devamla) — 8 ay efendim; ay

da 100 bin Mra... 
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Arkadaşlar, çok enteresandır, bir araba - ben o I 
arabanın plakasını vereceğim, 06 ZP 376 plaka nu- I 
maralı araba; bu dışişlerinde görevli - 1,5 milyon li- I 
ralık benzin harcamış... («îsirn ver» sesleri) I 

Değerli arkadaşlarım, 'isim vermek önemli değil. I 
Biz örnek bütçeyiz; tasarrufu kendimizde deneyeoe- I 
ğiz; başkalarından tasarruf bekleyeceğiz. Ben bu I 
rakamları bu maksatla veriyorum; yoksa, benim hiç I 
kimseyle bir meselem yok. I 

Arkadaşlar, şimdi b r önemli konuya daha gel- I 
d:m, israfın ve savurganlığın, Türkiye Büyük Mil- I 
let MecF'öi bünyesinde inşaat yapımlarında da gö- I 
rüM'ü&finü müşahede etmekteyiz. Bilindiği gibi, Yü- I 
ce Mecl's'imizin, Halkla tliişkiler b'nasıyla birlikte bi- I 
naları, çağın geVşimine uygun ve ihtiyaçlarımızın bü- I 
yük b'r kısmını giderir şekildedir. Ancak, gerek biz- I 
lerin tenkidiyle, gerekse evvelce yapulan projelerin I 
gere&ivle, bu sene Meclis içinde hummalı bir ins^+ I 
faaliyeti başlamıştır. Bunların büyük kısmını, ihtiyaç- I 
ların fazlası olarak görüyoruz. Yapılan şeyden za- I 
rar edilmez; ama bugün bütün arkadaşlarımız, bir I 
yeraltı garajının lüzumsuzluğundan bahsetmektedirler. I 

Bugün piyasada inşaat sektörü sahasında büyük I 
bir durgunluk vardır; bunu hepimiz biliyoruz. Bu 
durgunluğa rağmen, Meclis Başkanlık Divanınca, I 
lojman inşaatları dahil bazı inşaatlar, ihaleye çıkar- I 
tılmadan, kâr maliyet esasına göre Emek ve Ankara 
tmar Limitet Şirketine verilmiş bulunmaktadır. I 

Değerli arkadaşlarım, Ankara tmar Limitet Şir- I 
keti bunu kendisi yapmıyor; o da bunu taşeron- I 
lara veriyor. İşte tabelaları görüyorsunuz: «Dülka- I 
diroğlu, Zülkadiroğlu» diye bir şeyler var orada. Şimdi 
esas suiistimal, bizim verişimizde değil, bu şirketlerin I 
taşeronlara yaptırdığı inşaatlarda olabilir düşüncesinde- J 
yiz. Nitekim, aşağıda vereceğim rakamlar, bu suiistima- I 
li, hiç değilse suiistimal kokusunu hissettirmektedir. I 

1984 yılında ihale edilen lojman inşaatlarının I 
ihale ve keşif bedeli takriben - tam rakam var; ama I 
vermiyorum - 7 milyar olduğu halde, 18.11.1985 ta- I 
rihine kadar ödenen miktar 9 küsur milyardır. Mec
lisimizin inşaat mühendisi olan kontrolöründen ayrı, 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı inşaat Dairesi tara- I 
fından görevlendirilmiş kontrolör de bulunmakta I 
iken, ayrıca, kanunen, inşaat keşif bedelinin muay
yen bir nispeti dahilinde, telif hakkı sahibine de 
kontrol ücreti ödenmektedir. Bu da takriben - al- I 
danmıyorsam - ayda 4 mıilyon lira civarındadır. | 

— 66 

10 . 12 . 1985 0 : 2 

Arkadaşlar, arsa bedeli haraç, yüzde 60'ı ikmal 
edilen lojman 'inşaatlarının, yanıi 7 milyara ihalesi 
vapılan İnşaatların, 20 milyardan aşağıya çıkmaya
cağını tahmin ediyorum. 

Şurasını da tebarüz ettirmek zorundayım iki, loj
man inşaatları gerçekten fevkalade lüzumlu ve isa
betli bir harekettir; ama ne çare ki, bu iyi niyeti 
b'rtakım dedikodular örtmektedir, kapatmaktadırs 
Ayrıca, arkadaşlarıımızın pek çoğunun kulıislerdeki 
iedikodularından anlıyorum ki - ben daha gidip bak-
•nadıhı - fevkalade kullanışsız birer lojman yapıldığı 
Wa. edilmektedir; ama artık bunun dönülecek ta-

-i.fi kaHmamıştır; hayırlı olmasını dilemekten başka 
'HDiHaoak bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, 3 dakikanız var efen-
^m. 

HtLMİ BİÇER (Devamla) — Aman Sayın Baş-
'"-'.n, biraz daha müsamaha edin; çünkü kendi büt-
-^miz... 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu olarak, 
baleler konusunda esaslı bir incelemeye girmiş bu-
'-wıvoruz. Neticesi Yüce Başkanlığa ve Yüce Mec-
".se arz edilecek ise de, ben, Sayın Başkanımızın, hiç 
l-$;lse bundan sonra bunları, - bugüne kadar da 
mutlaka iliklendiğine 'inanıyorum - büyük bir süz-
^eten geçirmesini Yüce Meclis adına istirham edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri yukarıda arz ettiğim giibi, üs-
^f olmakla beraber, altgeçit lüzumludur; ama bun-
brm hepsini, lüzumsuz deyip çizmek mümkün de-
*'Mlr. Bu dedikodularım hepsi kaybolur, eserler or-
fıda kalır., 

Personel lojmanlarının dağıtımında, personel ara-
^nda huzursuzluk vardır. Birkaç dairesi olan per-
-nn-ıie iloiman verilirken, <geçîm sıkıntısı içerisinde 
'<m inim inleven dar ıgeMi. personellimize bu im-
Vân veritmemektedıîr. Bu yönetmelik günüm şartla-
-'na Röre, h'c denilse lo imanlar tamamlanıncaya ka
l ı r mutlaka gözden geçirilmelidir. 

özellikle bir konu üzerinde daha hassasiyetle 
lurmıak lüzumuna inanıyorum. Sayın milletvekilleri, 
mubayaalarda büyük usulsüzlükler vardır. Yetkili
ler, kanuna, mevzuata kesinlikle uymamaktadırlar. 
Başkanlık Divanının, satım almalar hususunda çok 
büyük hassasiyet göstermesini, Yüce Meclis adına 
'stirharri ediyorum. 

Bu konuyu bitirmeden önce, çok önemli bir kü-
nı1uşurriuzdan daha söz etmek istiyorum. Sayın mıil-
letvefcMeri, Meclis bütçesinin içerisinde en önemli 
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yeri tutan, Ata yadigârımız olan millî saraylarımız- 1 
dır. Milî saraylarımızda bu dönemde, Sayın Meclis 
Balkanımızın takdire değer çalışmaları sayesinde çok 
büyük bir restorasyon ve reforma girilmiş bulunul
maktadır. 

Meclisimizde olduğu gibi, burada da 156 adet per
sonel lojmanı inşaatı devam etmektedir. Değerli ar-
kadaşilarım, birkaç 'gün önce gazetelerde okumuşsu
nuzdur; 'bu lojmanların yapıldığı yerde, vatandaşla
ra ait birtakım binaların yağmurdan çöktüğü yazıl
dı. ©iz, İstanbul'da 'bulunmamız nedeniyle, komis
yon üvesi olarak inşaat mahalline gittik. Gerçekten 
ıgördüğümüz mıanzara fecidir: Evvela Mıiıllî Saraylar 
personeli için tahsis edilen veya vakıflardan satın 
alınan arsalların yer seçiminde büyük hata vardır. 
Rakamda yanlışlık varsa özür dilerim; 350 milyon li
raya alındığı söylenen bu arsaların yeri lojman yap
maya müsait değildir. Bu arsaların üzerime lojman 
yapabilmek için, çok büyük meblağ tutan birtakım 
tahkimatların yapılması lazım gelmektedir. Bu çök
me, tahkimatın noksan yapılmasından olmuştur. Bun
ların müsebbipleri de aranmıalıdır. Koskoca İstan
bul'da arsa olarak, bu çökük yer mi bulundu, bu
nun sebebi ne idi? Bunu aramakta yarar var; ama 
bunun da dönülecek tarafı yok. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, toparlayın efendim. 
HİLMt BİÇER (Devamla) — Toparlayayım 

efendim; az kaldı zaten, 
Efendim, bu inşaatlar da, maalesef, Anıfcara'dafci 

sistem gibi, kâr •(+) maliyet hesabı üzerinden 
TİMLO'ya verilmiştir; aynı endişeyi burası için de 
taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. 

Geçici bir dönem için, saraylarımızım restorasyo
nu babında, yüksek malumlarınız, bir sempozyum 
teşekkül etti. Bu, Sempozyum Yürütme Kurulunun 
başında bulunan değerli bir profesör arkadaşımızın 
görevimi takdir etmemek mümkün değil; ama bu ku
rul, harcamalarda fevkalade büyük bir israf içerisin
de... Harcamaların hesap ve kitabı iki dudak arasın
dan geçmektedir. Vefa'da içilen boza, Meclisin büt
çesine gelmektedir ve bu, temsil masrafı olarak iş
lenmiştir! Daha saymak istemediğimi çeşitli fatura
lar var. Bunu, Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları münasebetiyle komisyonumuz dile 
getirecektir., 

Burada ücretsiz çalıştığı söylenen kişilerin yaptı
ğı tasarruflar, bize, ücretlilerden yüz misli daha pa
halıya mal olmaktadır. Şunu hemen ifade edeyim ki, 
Sempozyum Yürütme Kurulunda görevli kişiler en 
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vüksek düzeyde maaş alsalardı da, bu hesapsız, ki
tapsız harcamaları az yapsalardı, Meclisimize daha 
da ucuza mal olurdu.; 

Saraylardaki sempozyum çalışmaları, tarihî değer-
<eri ortaya çıtamak yönünden, restorasyon yönün-
1en fevkalade faydalı olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, sürenizi çok aştınız; 
lütfen efendim1. 
HtLMİ BİÇER (Devamla) — Hemen toparlaya-

vım efendim, zaten 'bitti. 
Osmanlı hazinesinin bir kısmının sergilenmesi ve 

ziyarete açılması fevkalade isabetlidir; Sayın Başka
nımızı bundan dolayı talkdiir etmemek mümkün de
lildir. 

Konuşmamı netice olaraık şöyle bağlamak istiyo
rum: 1986 yık Türkiye Büyük Millet Meclisinin büt
çesi 24 milyar lira civarındadır. 1979 yılı bütçesi ise 
1 milyar liiıra civarında idi. Görülüyor ki, bu kadar 
kısa zamanda bu kadar büyük artışı enflasyon ile 
de izah etmek mümkün değildir. Burada israf ve 
hesapsız harcamaların payı büyüik olmakla birlikte, 
;nşaatlar, ralkamı 'büyütmektedir. Miktar önemli de
lilidir; önemli olan, itinalı bir harcamadır. 

Bu İtinanın bundan sonra daha dikkatlice göste
receği inancı ile, bütçemizin, memleketimıize, Yüce 
Meclıisimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, eme-
*i geçenlere teşekkür eder, tekrar Yüce Meclisi derin 
sıvgıvla selamlarım. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
Savın Palaoğlu, buyurun efendim. (SHP sırala-

-ından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL PA

LAOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bütçe kanunu tasarısının görüşülmesinin sunduğu 
ve sağladığı imkândan yararlanarak, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile ilgili görüş
lerini ve eleştirilerini sunmaya ve Meclisimizin bu 
dönemiyle ilgili bir genel değerlendirmesini yapmaya 
çalışacağım. Sözlerime, Sayın Başkanı ve yüce Genel 
Kurulu saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci yılını, 
ulusal egemenliğimizin de yıldönümü olarak kutlu
yoruz. Bir kısa tahlil yapmama izin vereceğinizi ümit 
ediyorum. Ulusal egemenlik dünyada, mutlak monar
şiler karşısında ulusal - laik bir yeni egemenlik ku
ramı ve kaynağı olarak gelişti. Oradan kalkarak tem-
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silî demokrasiye, oradan da çağdaş katılımcı demok
rasiye doğru bir gidişi yaşadı, yaşıyor ulusal egemen
likler, • 

Günümüzde siyasal egemenliklerin, ulusal - laik 
kuramlara ve kaynaklara 'bağlanmış olması yeterli' gö
rülmüyor. Siyasal egemenliklerin, uluslara ne ölçü
de, ne kadar ait olduğu, siyasal sistemlerin ne ölçüde 
katılımcı ve çoğulcu oldukları; kısaca, ulusal ege
menlik kaynaklarına dayandıklarını söyleyen siyasal 
rejimlerin ne ölçüde demokratik oldukları veya ol
madıkları, haklı olarak tartışılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 65 yıl önce ulusal -
laik bir yeni egemenlik kaynağı yaratmakla 'kalmadı, 
demokrasiyi Türk toplumu için vazgeçilmez bir amaç 
ve ıtemel bir doğrultu olarak da belirledi. O Meclisi 
yalnız Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın Büyük Meclisi 
olduğu için değil; yalnız gerçekten demokrat bir Mec
lis- olduğu için değil, yalnız bunlar için değil, demok
rasiyi, Türk ulusu için, tıpkı bir kader gibi çizdiği 
ve amaçladığı için de seviyoruz. Bize, o Meclisten, 
bağımsızlığımızla birlikte, Meclis üstünlüğü ve on
dan ayrı düşünülemeyecek olan demokratik bir te
mel doğrultu da kaldı. 

Bu kısa girişi ve çözümlemeyi şu amaçla yaptım: 
65 inci yılımızı yaşarken ve bu görüşmelerle yeni bir 
yıla hazırlanırken, 17 nci Dönemle ilgili gerçek ve 
doğru bir değerlendirmenin işte bu yüce ve evrensel 
değerlere göre yapılacak bir değerlendirme, yani de
mokratik bir değerlendirme olmak gerektiğine inan
cımı vurgulamak istedim. 

Sayın milletvekilleri, bu değerlendirmeye, döne
mimize, yasama, yürütme ilişkileri açısından, yani 
Meclis üstünlüğü açısından bakarak başlamak isti
yorum. Parlamenter meşruiyet olarak da ifade edilen 
Meclis üstünlüğü, devlet fonksiyonları içinde yasama
nın üstünlüğü, özellikle siyasal yürütme ve devlet 
bürokrasisi karşısında yasamanın işlevsel olarak, fonk
siyonel olarak üstünlüğü demektir. Meclis üstünlüğü
nü tıpkı bir tutlku gibi niçin ve ısrarla savunuyoruz 
sayın milletvekilleri? Bunun, Türk siyasal geleneğinde 
ve Türk siyasal yaşamında şu iki temel nedeni var: 
Yasamanın üstünlüğü, her şeyden önce, temel hakla
rın ve özgürlüklerin üstünlüğü, onların güvencesi, bi
reyin, insanın, yurttaşın üstünlüğü, son çözümlemede 
demokrasinin üstünlüğü demektir. Bunu bir örnekle 
açıklamama izin vereceğinizi tahmin ve ümit ediyo
rum. 

Bizim Anayasa hukukumuzda, ölüm cezalarının 
yerine getirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

kararına bağlıdır. Oysa yargı bağımsızdır ve güçler 
ayrılığı vardır. Nihayet ölüm cezası da bir yargı ka
rarıdır. Bunun yerine getirilmesinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararına bağlanmasının arkasındaki 
hukuk ve siyaset, felsefesi, zannediyorum ki, şudur : 
Mahalle karakolundan, Yargıtayın Büyük Genel Ku
ruluna kadar, bir devlet fonksiyonları teselsülü için
de, devlet, o kişi için her şeyi ve son sözü söylemiş 
ve bütün olanakları tüketmiştir; ama ortada bir ya
şam bahis konusudur ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine şunun için gelir : Bakalım, devlet bütün söz
lerini söyledi; ama acaba millet ne diyor? Yani, ya

lamanın üstünlüğü, her şeyden önce ve son tahlilde, 
oireyin, yurttaşın, insanın üstünlüğü demektir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Meclis üstünlüğünün bizim geleneğimizde ikinci 
temel nedeni : Özellikle bizim siyasal koşullarımızda 
Meclis üstünlüğü, işlevsel olarak üstün bir Meclis, 
yani güçlü bir Meclis, güçlü bir icra demektir. Güç
lü yürütme arayışları ve ihtiyaçları, bundan bağımsız 
olarak ve bundan soyutlanarak düşünülemez. Ger
çek anlamda Türk siyasî geleneğinde güçlü yürütme
ler, güçlü Meclislerin ürünüdür; ama hemen belirt
mek gerekir ki, bütün bunlar temel bir koşulla müm
kündür : Meclis üstünlüğü, çoğunluğun üstünlüğü 
ve diktası demek değildir. Aksine özgürlükçü, katı
lımcı, çoğulcu ve rekabetçi bir demokraside - ki, de
mokrasi bundan başka bir şey değildir - muhalefe
tin haklarına ve ödevlerine inançlı, saygılı ve dik
katli bir Meclisin üstünlüğüdür. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Meclis üstünlüğü açısından bu dönemi değerlen
direbilmek için, yasama - yürütme ilişkilerine bak
mak gerekli. Günümüzde Meclis üstünlüğünün, sayın 
milletvekilleri, hem bir anayasa hukuku sorunsalı ola
rak gerilediğini, hem ' de yaklaşımlarda, bakış açıla
rında, uygulamalarda, kısaca ve özellikle bu iki yılın 
pratiğinde gerilediğini, acı duyarak söylemek zorun
dayım. 1982 Anayasası, yasama - yürütme ilişkilerin
de, yasama üstünlüğünü geriletmiştir. Kanun yapma 
yetkisini devredilir ve paylaşılır hale getiren 91 inci 
maddeyi, Meclisin temel yetkilerinden olan genel af 
yetkisini sınırlayan 14 üncü ve 87 nci maddeleri, yü
rütmenin bir kanadı olarak Cumhurbaşkanlığını, ya
sama, yürütme ve yargı alanlarında pek çok yetkiyle 
donatan maddeleri, Meclis üstünlüğünün anayasal 
gerilemesi bağlamı içinde belirtmek isterim. 

Yasama - yürütme ilişkileri ve Meclis üstünlüğü 
açısından, bu dönemin pratiği için de şunlar söyle-
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nebilir : Sayın milletvekilleri, ulusal bütçe kavramı, 
hep biliriz, parlamenter demokrasinin özüyle doğru
dan ilişkilidir. Parlamenter demokrasi Batıda Mo-
narque'ın malî yetkilerini sınırlamak kaygısını ve ih
tiyacını içeren bir evrim çizgisiyle başladı. Siyasî ik
tidarımızın, Devletimizi âdeta ulusal bütçe disiplini 
dışında ve fonlarla yönetme eğilimi ve Meclisin, bu 
talihsiz imkânı ona daima veriyor olması, demokrasi
nin özüyle de, Meclis üstünlüğüyle de bağdaşmaz. 
Anayasanın, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 91 
inci maddesinin son derece kötü kullanıldığını ve 
Meclisin temel işlevi ve yetkisi olan kanun yapma 
yetkisinin, âdeta devredildiğini söylemek zorundayım. 

(Bu dönemde, (kapsamı ve. sınırları belirsiz yetki ya
salarına dayanılarak çıkarılan kanun hükmündeki ka
rarnamelerin sayısı, 'konuları, yasa haline gelişlerin
deki affedilmez gecikmeler, Anayasanın sözüne de, 
amacına da aykırıdır. Bu dönemde 160'a yakın Ikanun 
tasarısının kanunlaştığını, buna karşılık, 70'in üstünde 
kanun hükmünde kararname çıkarıldığını -ve bunla
rın aşağı yukarı yarısının henüz kanunlaşmadığını 
dikkatinize sunmak isterim, tki yılda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yaptığı kanun »"ayısının neredeyse 
yarısı kadar, ıkanun hükmünde kararname. Âdeta, 
iki Meşrutiyet arası, «Kanun-u Muvakkatlar Döne
mi» ni yaşıyoruz. 

Kanun hükmünde kararname, modern anayasacı-
ılığın çok istisnaî bir mekanizmasıdır; istisnaî ve zo
runlu hallerde başvurulması ve yasama organında 
mutlaka ve hızla sonuçlandırılması koşuluyla, ancak 
bu takdirde Meclis üstünlüğü ile belki bağdaştırılabile
cek olan bir kurum, bir mekanizma... Dönemimizde 
buna uyulmadı. 

'Bu konuda bir başka Anayasa aykırılığı da şu: 
Kanun hükmünde 'kararname konusunda, Anayasa 
hukukçuları arasında oluşan görüş birliğine göre, ana
yasaların, kanunla düzenlenmesini açıkça istedikleri ve 
belirttikleri konularda kanun (hükmünde kararname 
çıkarılamaz. Bu dönemde, Anayasanın, «Kanunla dü
zenlenir» dediği konularda dahi kanun hükmünde ka
rarnameler çıkarılabilmiştir. 

Çok sayın milletvekilleri, Meclis üstünlüğünden 
verilen bu ödünlerin -ki, bu dönemle sınırlı değil
dir, tarihi bir hayli eskidir- sebebi veya sebepleri 
nedir; neden bu gerileme? Bunu aramak, bunun temel 
nedenlerini de bulmaya çalışmak zorundayız, bir mik
tar siyaset sosyolojisi ve psikolojisi yapmaya çalışarak. 
Bize göre 'bunun temel nedeni, güçlü yürütme anlayı
şında ve arayışlarında, uzunca sayılabilecek bir süre-
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den beri düşülen temel bir yanılgıdır: Meclise rağ
men güçlü yürütmeler olabileceği; bir hükümetin, par
lamentodan âdeta bağımsız olarak ve ona rağmen 
güçlü olabileceği, bedeli ağır ıbir yanılgı olarak bes
lendi ve gelişti. Bunun doğru olmadığını artık gör
mek zorundayız. Bu, parlamenter demokrasinin yapı
sına aykırı olduğu gibi, bizim birikimlerimize ve ko
şullarımıza da uygun değildir. Bu, bir zihniyetin ürü
nüdür ve o zihniyet, Meclise, sadece bir meşruiyet 
simgesi ve bir onay mercii gibi 'bakar. Bu, son de
rece yanlıştır. Bizim geleneğimizde, kuvvetli icralar, 
ancak ve sadece, üstün ve güçlü meclislerle mümkün
dür. Meclis üstünlüğünün erimesd pahasına kendisi
nin hızlı, iş (bitirici ve güçlü olabileceğini zanneden bir 
siyasî iktidar, sadece aldanmış olur. Günümüzün si
yasal iktidarı, «Güçlü yürütme» konusundaki bu te
mel yanılgıyı paylaşmakla kalmadı, yapısı ve doğası 
gereği olacak, ona âdeta bir siyasal davranış boyutu 
gibi teknokratik bir boyut da ekledi. 

Sayın Başbakan Özal ve iktidarı, parlamenteriz-
! imin iç mimarisine, parlamenter bir demokraside dev-
| let fonksiyonlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi-
| ne dar ve teknolojik bir açıdan bakıyorlar. Bu, öy

lesine bir kültür, öylesine bir bakış biçimi ve öylesine 
bir zihniyet sorunudur ki, Sayın 'Başbakan, 1984 ya
zında televizyon ekranında şunları söyleyebilmiştir: 
«Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kanun tasarısını 
tasdik edilmek üzere..,» Dikkatinizi çekmek isterim 
sayın milletvekilleri; «... tasdik edilmek üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gönderdik.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu döneminin 
büyük sorumluluklarından biri, işte bu zihniyeti değiş
tirmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir onay 
mercii değildir; siyasetleri oluşturacak bir mercidir 
ve geniş bir tartışma forumudur. 

Sayın milletvekilleri, dönemimize iktidar - mu
halefet, yani çoğunluk - azınlık ilişkileri açısından da 
bakmak istiyorum. 

Muhalefetin işlevine, inanç ve haklarına saygı, 
demokrasinin ön koşuludur. Demokrasilerde artık 
bunlar tartışılmıyor. Demokrasilerin büyük tuzağı, 
çoğunluk iradesiyle, ulus iradesini ve ulus egemenli
ğini özdeş görmektir. Çağdaş demokrasi bunu, ku
ramda da uygulamada da çoktan aştı. Günümüzde 
demokrasilerin zafer çelenkleri, çoğunlükçuluk değil, 
çoğulculuktur. (SHP sıralarından alkışlar) Çoğunluk 
partisine mensup olmayan üyelerce verilen yüzlerce 
kanun teklifinin sadece birkaçının, o da iktidar par
tisine mensup arkadaşlarımızın teklifleriyle birleştiril-
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me şansını ve rastlantısını bulabildikleri için kanun
laşmış olması dikkat çekicidir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonlarının başkanlık divanlarında, mu
halefetin de temsilinin sağlanmamış olmasını demok
rasimiz için talihsizlik sayarım. 

Sayın milletvekilleri, bu, aslında, iktidara sunulan 
bir imkândı, ihtisas komisyonları, parlamentoların 
iç mutfaklarıdır. Orada, muhalefetin, parlamentola
rın iç mutfakları olan ihtisas komisyonlarının baş
kanlık divanlarında da temsil edilmek isteminde bu
lunması, iyi ilişkiler davet edebilecek, kendiliğinden 
iyi ilişkiler davet edebilecek ve üretebilecek bir yoldu. 

3 Ağustos 1946 günü ki, Türkiye, o çok partili 
demokratik yaşama geçmiş ve o düzeyde ilk seçimi
ni yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni mu
halefet grubu, Demokrat Parti Grubu... Çoğunluk 
partisi Cumhuriyet Halk Partisi, 1924 Anayasasında 
da, Dahilî Nizamnamede de, doğrudan veya dolaylı 
hiçbir zorunluk yokken, Meclisin Başkanlık Divanın
da, Demokrat Partinin bir başkanvekili ve bir yaz
man üye ile temsil edilmesini önerdi. Yeni muhale
fetin cevabı çok ilginçtir : «Ben burada muhalefet 
yapmak için varım.» 

Meclisimizin ihtisas komisyonlarında muhalefetin 
de temsil edilmesi temennisinin, bu açılardan da, bu 
geniş açılardan da tetkik edilerek, anlaşılamamış ol
masını, demokrasimiz açısından gerçekten talihsizlik 
sayarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Devlet radyosunun ve televizyonunun, muhalefet 
hakları çiğnenerek, tek yanlı ve partizanca kullanıl
ması, demokrasimizin kanayan bir yarası haline gel
mek üzeredir. İktidarın, ünlü «icraatın içinden» prog
ramım mümkün kılan yasa maddesinin kendisinden 
önce yapılmış olduğunu söylemesi; ama düzeltilmesi 
ve demokratikleştirilmesi için hiçbir kaygı ve niyet 
beslenmemesi, demokrasiye ve .muhalefet haklarına 
saygıyla bağdaştırılamaz. O ünlü maddeye rağmen, 
yayınları dengelemek ve demokratikleştirmek için 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yapması ge
reken ve yapabileceği pek çok şey varken, bunu yap
mamasını Türk Ulusunun affedebileceğini zannetmi
yorum. Bu tek yanlı yayınlar, dikkatinizi çekmek is
terim ki, bir iktidar - muhalefet sorunu olmaktan da 
önce sayın milletvekilleri, öncelikle bir yasama ve yü
rütme sorunudur. Devletin televizyonunda «icraatın 
içinden» programı; yani yürütmenin içinden... Peki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi düşünmez mi ki, dü
şünmek ihtiyacını duymazımı ki, renkli camda «Yasa

manın içinden» programı nerede?.. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

«icraatın içinden», evet; ama «Yasamanın için
den» programı nerede? Bu bir muhalefet - iktidar so
runu olmaktan da çok ve öncelikle bir yasama - yü
rütme sorunudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin denetim işlevine de değinmek 
isterim. Denetim, yasamanın en önemli ve temel iş
levlerinden biridir ve onsuz bir Meclis üstünlüğü dü
şünülemez. Yürütmeyi denetleyebilen ve bu işlevi ye
rine getiren bir Meclis, üstün bir Meclis. Gensoru ve 
Meclis soruşturması istemleri, iktidarın istediği biri 
dışında, reddedildi; Meclis araştırması istemlerinin 
hepsi reddedildi; bir denetim mekanizması olduğu 
bile tartışılabilecek olan genel görüşme istemleri red
dediliyor. Manzara şu : Denetim istemeyen bir yü
rütme ve bunu yapmayan bir Meclis. 

Sayın milletvekilleri, denetim konusunda siz de
ğerli arkadaşlarımı bir ölçüde olsun diyalektik düşün
meye davet etmek istiyorum. 

Dar bir bakış açısı, Meclis denetimini, yürütmeyi 
yoran, hırpalayan, yıpratan ve onun çalışma hızını 
kesen bir kurum gibi görebilir; bu yanlıştır. Meclis 
denetimi, aslında, yürütmeye sık sık, aklanarak güç
lenmek şansını veren, dolayısıyla,onun siyasal ve sos
yolojik meşruiyetini her gün yenileyen ve meşruiyet 
alanını büyüten bir kurum olarak görülmelidir, ki, 
demokrasilerde doğru olan da budur. 

Sayın milletvekilleri, hatırlatmama izin vermenizi 
dilerim ki, kaynağımızda, Haymana'dan, Polatlı'dan 
Yunan topraklarının kaba ve haksız sesleri Ankara 
gecelerini bölerken, her şeyi alabildiğine konuşan ve 
denetleyen bir büyük Meclis vardı. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şu inancı paylaşabileceğimizi ümit etmek istiyo
rum ki, demokrasilerde açıklık, özgür tartışma ve 
denetim, tıpkı okyanusları temiz tutan rüzgârlar gi
bidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu dönemi, gerçekten ağır, gerçekten tarihsel 
ve savsaklanmaz bir sorumlulukla karşı karşıyadır. 
Ulusal tarihimizin ve geleceğin tarihçisinin, insan hak
larının, özgürlüğün ve çoğulculuğun evrensel değer
lerinin ve Türk Ulusunun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 17 nci döneminden, demokrasi için haklı bek
lentileri var. 

Katılımcı ve çoğulcu siyaseti yadsıyan ve demok
rasi ile anarşiyi, düzensizliği özdeş gören görüşleri 
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her şeyden ve herkesten önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi reddetmelidir. Demokrasi, özgürlükçü, katı
lımcı ve çoğulcu nitelikleriyle; bu, onlarsız olmaz ni
telikleriyle birlikte anlaşılabilir. 

Genel ve eşit oy ve parlamento, demokrasinin ön
koşuludur; ama kendisi değildir. «Demokrasimiz var; 
zira Meclisimiz var» düşüncesi güzeldir; fakat eksik
tir. Doğru olanı şudur : «Meclisimiz var; çünkü de
mokrasimiz var.» (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Kitleleri ve sivil toplum kurumlarını siyasal ka
rar ve denetim süreçlerinin dışında tutan ve onları 
ülke yönetimine yabancılaştıran koşulları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kendi inisyatifleriyle değiştire
bilmen, demokrasinin yolunu Meclis açmalı ve dö
şemelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin «Büyük günde
mi» demokrasidir. «Demokrasi için, insan haklan için 
kimseye hesap vermek zorunda değiliz» biçimindeki 
sözler, ilk bakışta güzel ve çekici gibi görülebilir; 
ama doğru sözler değildir sayın milletvekilleri. Şu
nun için doğru sözler değildir : Toplumların ve ulus
ların, insan hakları konusunda ve demokrasi konu
sunda, bu şövalyeliklerin dışında, mutlaka hesap ver
mek zorunda oldukları ve olacakları bir merci var
dır; o da kendi tarihleridir. Türk tarihi ki, en az 200 
yıla yaklaşan demokratik birikimleri ile zengin ve 
güzel bir tarihtir. Bir ulus, bir toplum, konusundan 
komşusundan da önce, dostundan müttefikinden de 
önce, kendi ulusal tarihi ile uzlaşmak ve onunla iyi 
geçinmek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, kuvvetli icralar için, demok
rasi için Meclis üstünlüğünü arz etmeye ve savun
maya çalıştım. 

Meclis, hiçbir toplumun siyasal kültüründe, bi
zim kültürümüzde olduğu kadar köklü değildir. Dün
yanın hiçbir başkentinde «Meclis» diye sorduğunuz
da size parlamentoyu gösteremezler, «Hangi meclis?» 
diye sorarlar; ya özgün adını söylersiniz veya «Millî 
Meclis» dersiniz; ama Türkiye'de «Meclis» deyince, 
sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından ön
ceki günlerde ve isim üzerinde düşünülürken, Ata
türk'e, «Kurultay» sözcüğü de önerilir. Ne kadar 
öğreticidir Atatürk'ün yanıtı : «Kabul edelim, Kurul
tay diyelim» Kurultay açılır, millet der ki : «iyi, gü
zel, Kurultay toplandı; ama Meclis ne zaman top
lanacak?» (SHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, grup adına 40 da
kikalık konuşma süresinin 30 dakikasını kullanmış 
bulunuyorsunuz. Acaba arkadaşınıza da bir hak tanı
yacak mısınız? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, ufak bir hoşgörünüzü biz de bekliyoruz. 

Meclis üstünlüğü istiyoruz, büyük siyasal ve top
lumsal sorunları aşabilmek için inisyatifler alan mec
lisler istiyoruz; tarihi yaşayan değil, yapan meclis
ler... 

Sayın milletvekilleri, demokrasiyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi arasındaki kader ilişkisini arz 
etmeye çalıştım. Huzurunuzdan, Atatürk'ün 1930 yı
lına ait şu sözleriyle ayrılmak istiyorum; demokrasi
yi yüceltmek için siyasal hiçbir zorunluluk ve gerek
çe bulunmayan 1930 yılında, mutlak monarşilerle, 
kral naipleriyle ve totaliter rejimlerle lekeli bir Av
rupa haritası önünde demokrasiyi yüceltmek için si
yasal bir gerekçenin ve zaruretin bulunmadığı; ama 
sadece, ahlakî bir zaruretin, ideolojik bir zaruretin 
bulunduğu 1930 yılında Atatürk - bugüne kadar bel
ki hiç duyulmamış, belki de çok az duyulmuş bir söz; 
dağlara, taşlara yazılsa sezadır - şunu söylüyor : «Ar
tık bugün, demokrasi fikri, daima yükselen bir deni
zi andırmaktadır.» 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. . 
Buyurun Sayın özcan. 
Sayın özcan, 8 dakika zamanınız var. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

— Sayın Başkan, biraz hoşgörünüzle 20 dakikayı 
geçmeyecek benim konuşmam. 

IBAŞKAN — 8 dakikanız var efendim; ona göre 
toparlayın. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; parti grubum adına yapacağım bu ko
nuşmamda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalış
ma alanında olduğu kadar, yönetim biçimi ve anla
yışı konusuna da, zamanın ve Sayın Başkanımızın da 
hoşgörüsünün elverdiği ölçüde değinmek istiyorum. 

Sayın üyeler. Türkiye Büyük Millet Meclisinin he
nüz, ne örgütlenme yasası, yani teşkilat yasası, ne 
de İçtüzüğü henüz oluşmuş veya yeniden oluşturul
muş değildir. Yasama çalışmalarına destek olan yöne
tim birimleri arasında da eski Teşkilat Yasasına göre 
bir görev analizi yapılmamış ve yürürlükteki Teşki
lat Yasasına göre, ana hizmet birimi olarak daire 
esası ve şube esası birbirine karıştırılmış, daire esası 
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getirilmiştir. Oysa, eskiden şube esası vardı ve çok 
daha etkili idi. 

Hazırlanmış olan yeni İçtüzüğün hâlâ gündeme 
alınmaması anlaşılır gibi bir durum değildir ve bir 
an önce, daha demokratik bir çalışma ortamının yara
tılması için bu İçtüzüğün Meclisimizden geçmesi ge
rektiği inancındayız. 

Sayın üyeler, Başkanlık Divanının çalışma usulle
rini saptayan bir iç yönerge de mevcut değildir. Belki 
bunun içindir ki, Meclis ile ilgili faaliyetlerin ve gi
rişimlerin nedenleri, niçinleri ve kıstasları bir türlü an
laşılamıyor ve alınan kararların, yürütülen işlerin ge
rekçeleri saptanamadığı gibi, bilgi de alınamıyor, ör
neğin, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi bütçesini kim
ler hazırlıyor? İdare amirleri; bunu kim onaylıyor? 
Sayın Başkan; sarfları kim yapıyor? Genel Sekreterlik 
ve memurlar; bu sarflar için ödeme emrini kim veri
yor? Sayın Başkan ya da yetkilendirdiği vekili ve Ge
nel Sekreter. Saymanlık bu sarf raporunu yazıyor; 
bu rapora dayanarak, Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu bize bir rapor getiriyor ve biz bunu noter 
gibi onaylıyoruz; ama, ayrıntılarını bilmeden, neden
lerini bilmeden, incelemeden. Burada bir sakatlık 
var... 

Sayın üyeler, Divan üyelerini, kuşkusuz, biz seçi
yoruz ve kendilerine saygımız sonsuzdur. Ancak, Baş
kanlık tasarrufları konusunda ayrıntılı ve gerekçeli 
bilgi edinmek de hakkımızdır. Kaldıki, bu tasarruflar 
Sayın Meclis Başkanının tasarrufları değil, emrindeki 
kuruluşların tasarruflarıdır. 

Eğer idare amirleri tasarruflarında yanılmışlarsa 
ve yanlış tasarruf yapmışlarsa, yanlış ödenek koymuş
larsa, eğer teknik kadrolar yanlış ihale ve keşif yap
mışlarsa ve biz de bunları saptamış isek, bunları eleş
tirmeyecek miyiz; bu konuları gördüğümüzde, her
hangi bir yanlışlık tespit ettiğimizde Sayın Başkanın 
dikkatini bunlara çekmeyecek miyiz, ilgisini isteme
yecek miyiz? 

Yanlışları ikaz ettiğimizde ya da idare amirlerinin 
kararlarını düzeltmek veya düzelttirilmesini istediği
mizde, biz aynı idare amirlerince harekete mi maruz 
kalacağız? milletvekilleri olarak biz, hakarete maruz 
kalırsak, susacak mıyız? örneğin, 1986 yılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin bir kaleminden, daha 
açık bir ifadeyle, 900 numaralı harcama kaleminden 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin ve tüm parti 
üyelerinin -hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyo
rum- oylarıyla 500 milyon Türk lirası indirim yapıldı 
diye, o komisyondaki sayın Divan temsilcisi, millet-
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vekillerini azarlama cüretini gösterebilmiştir. Diva
nın aldığı her karara «evet» deme alışkanlığı, Türk 
milletine ve mükellefe çok pahalıya mal olabiliyor sa
yın üyeler. 

örnek mi istiyorsunuz? İşte, iki bina arasındaki 
otopark çukuru... Sanki Türkiye'de artık her ihtiyacı
mız karşılanmış gibi, dünyanın parasının döküldüğü 
bu çukurun gereğini anlatmakta güçlük çekiyorum. 
Köylü seçmenlerim buraya ziyaretime geldiğinde, köy
lerine okul, su, yol gibi acil ihtiyaçları için yardım 
istemek amacıyla geldiğinde, onlara, devletin olanak
ları kısıtlıdır, beklemek gereklidir cevabını verdiğim 
zaman, sonuçta vatandaş boynunu büküyor, anlayış 
gösteriyor; ama kendisini kapıdan yolcu ederken, o 
vatandaşım, o köylüm, o çukura bakıyor, çukurun ne 
olduğunu soruyor ve o çukurun ne olduğunu kendisi
ne anlatmaktan utanıyorum. Oraya dökülen paralar
la birçok okul, yol ve su sorununun çözümleneceğini 
bildiğimden o çukur, yanından her geçişte benim için 
bir utanç çukuru oluyor. O inşaata karar alıp öne
renleri eleştirmek en doğal hakkımız ve görevimiz
dir. 

Milletvekilleriyle ilgili lojmanlar konusundaki ta
sarrufları da şimdiye kadar kimsenin anladığı kanısın
da değilim. Hemen belirtmeliyim ki, milletvekillerinin 
lojman sorununun çözümlenmesi gereği belki anlaşı
labilir; ama bu şekilde, bu biçim ve nitelik ile bu so
runun çözümleneceğini anlamak ve benimsemek müm
kün değil, öyle ki, asıl amaç lojman sorunu olmak
tan çıkmış; halktan kopuk, halktan uzak, bir tür, ay
rıcalıklı insanlar için lüks site yapımı durumu doğ
muştur. En azından, kamuoyunda durum böyle al
gılanmaktadır ve bu olay Sayın Biçer'in de belirttiği 
gibi, belikiı bir ihtiyaca cevap veriyor; ama alayım 
hazırlanış biçimi ve gelişmesi, gerçekten, 'bu iyi m-
yeHiıı dedikodularla gölgelenmesinıi önileyemiyor. Bu 
konuyla ilgili rakamlar sunmaktan vazgeçiyorum. 

Bu durumda... 
RECEP KAYA '(Bilecik) Sen oturma, kiraya var. 
ENVER ÖZCAN {Devamla) — Meclis adına 

yapılan (inşaatlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisti 
İhale Komisyonu kararıyla teiklli'f verildiği ve Teklif 
Allma Yönetmeliği yönteminin uygulandığı söylemi
yor; tama böyle bir libale komisyonunum nasıl oluştu-
ruldıu'ğu konuşumda da 'bilgilerimiz yak. 

Sayın üyeler, ıBaşkamMc Dîvanınım, bütçe harca
malarında istifham uyandıracak uygulamalarımın ya
nı sıra, gözle görülür, ele tutulur 'bir savurganlık 
vardır, öyle ki, 'biraz önce 'bahsettiğim gibi, korniş-



T. B. M. M. B: 40 10 . 12 . 1985 0 : 2 

yomda, 'btiır kalemde 500 ımliılıyon Dira tasarruf edilme 
yolıuna gidilmiştir; ama bunun yanı sına, bu bütçe 
'taslağımda da göreceğiniz gibi, binası ve her şeyi ha
zır olıan bir arşiv için, 'ne idüğü belirsiz ek bir 250 
milyon, llkıa (konulmuştur ve bunun raportörü olarak 
önce 'ben litiraz ettiğim için, ilgililer «gerekçeden çı-
Ibaralım» demişlerdir; faikat daha sonıra ben ısrar 
edip imzamı çekeyim dediğimde, 'tekrar 250 milyon 
Tüırik lirası konulmuştur. Demetk iki, çeMebiliyor-
muş, demek ki o konuda ıda tasarruf yapılıabiliyor-
muş. 

Hepimizin de gördüğü gibi, araba ve otobüs sal-
ftaııatı aşırı boyutlara varmıştır. Bunların benzlin, ye
dek parça, tamir ımasınafı da dünyanın yekûnunu tu
tuyor. Bu hepinizin 'bilgisi dahilindedir. 

Değeriıi üyeler, kalkınmakta olıan, tasarruf etae-
isi gereken 'bir ülikede ıişe önce kenıdimıizden başla
mak gerekirken, tam tersini yapıyor ve kötü örndk 
oluyoruz; sonra da «Basın ve kamuoyu mOlletvekifl-
lerli iile abartılı biçimde meşgul oluyor» diye şikâyet 
ediyoruz. Bu noktanın sosyal ve psikolojik değerlen
dirmesini liyi yapmalıyız. Milletvekilleri olarak, gün
lük hareketlerimizde ve çalışma yöntemlerıiımizde ol
duğu kadar, gereksiz harcamalarımızda da, ülke ger
çeklerine ters düşerselk, anlamsız işlere ve masrafla-
ra girersek, kamuoyu haklı olarak 'tepki gösterir ve 
haklı isteklerimize sura geldiği zaman dıa onu abar
tır, hatta alaya alır, buna karşı hiçbir şey de ya
pamayız. 

'Kamuoyunun pek ilgilienmediği, ancak Meclis İçki
deki bazı servislerde de anlamsız uygulamaların ol
duğunu biliyoruz, ayrıntılarını 'burada, zaman olma-
dığı İçin vermek istemiyorum; ancak personel statüsü 
hakkında bozukluklar ve göze çarpan eşitsizliklerin 
olduğuna da burada değinmeden geçemeyeceğim. Ba
zı servislerde gereksiz personel yığ ılımalarının yanı 
sıra, öyle servisler var ki, personel yetersizliği İle ma
luldür. Personellin, özaMkle Halikla (İlişkiler servisln-
deki personellin, gerek milletvekillileri iile, gerekse va
tandaşlarla. yakın ilişkisi nedeniyle önemini hepiniz 
takdir edersiniz. Bu önemi'me ırıağmen bu personellin 
eğitim sorununa yetenince ağırlık verilmemiştir. Söz 
konusu personellin, 'bilgi ve davranış yönünden ye-
tişirİmesıine özel biır önem. veriimesıi gereği ihmal 
edilmiş ve ©dilmelktedir. Bu nedenledir ki, ortaya 
çı'kan ve çıkacak olan tersliklerden sadece persone
lli sorumlu tutanak, ıkolaycılık olduğu 'kadar, insaf
sızlıktır dıa... 

BAŞKAN — Sayın özoan, lütfen toparlayınız. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanımı. 

Asiolan; yönetim ya da genel hiizme'fcler sınıfın
daki personellin uyumlu ve verimili çalışması, ayrıoa-
hlk ya da hotrıiama duygularının ortadan kaldırılma-
sııdır. örneklerini izninizle geçiyorum. 

Kategorisii ne olursa olsun, Meclis personelli, mil
letvekilinin çalışmalarını 'kolaylaştırmak ve verimli 
kıimıalk için vandır. Türkiye'de milletvekilinin veırıim-
lıi çalışması için her türlü koşulun mevcut olduğu
nu söylemek, kuşkusuz müımlkün değ'ldûr; hele Batı 
ülkelerine oranla epey eksiğimiz vardır, bu da bir 
gerçekıtir. Ancaik, ne yapalım ki, üillke koşul ve ola
nakları bu ölçüdedir ve bu olanaklar ölçüsünde kal
mak zorundayız; fazlasını istemek haksizlik dlur. tn-
şalah, bizden daha sonra gelecekler bu olanaklara 
kavuşur. Bununla birilikte, gelişmiş ülkelerdeki gibi 
olmasa bile, milletvekilerinin yasama çalışmalarına 
yakından yardımcı olabilecek, belli konularda uzman 
servislerin kurulması gerektiği ve bunun mümkün 
olduğu kanısındayız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 25,5 milyar Türk lirası tutarındakli 
1986 bütçeli ve bunun yanı sıra, ne kadar olduğunu 
'bilmediğimiz ve nasıl kullanıldığını bilmediğimiz va
kıf bütçesinin -ki, bu konularda da sanırım yöne
ticiler bizlere bilgli verir- 'bu bütçelerin ve bu ka
lemlerin her kuruşunun harcanmasında tasarrufa bü
yük bir dikkat ve özen gösterilmesi umut ve bekleyişi 
içinde, bu 'bütçenin hayırlı olmasını diler, SOP Gru
bu adına hepinize en deriin saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özoan. 
Efendim, şahısları adına lehte, Sayın Hakkı Ar-

tuikarslan yerine Sayın Badas Doğu, buyurun efen
dim; süreniz 10 dakikadır. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; sizlere, 
özellikle kendi konuma giren bir iki noktada açık
lama yapmak, belki de meslekî yönden izahatta bu
lunmak için söz aldım. 

önce, konutların mimarî tarzı hakkında bir iki 
söz etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, mimarî gibi çok bo
yutlu bir sanat içerisinde 400 milletvekilinin beğeni
sini araştırmak, ara kesit bulmak mümkün değildir. 
önce burada bir varsayıma katılalım, bir asgarî müş
terekte birleşelim; ama ne var ki, bir milletvekilinin 
görevini ve istirahatini sağlamak üzere düzenlenmiş, 
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hakikaten Ankara için mutena bir semt olacak, cid
di bir girişimle karşı karşıyayız, çok ciddi bir pro
jelendirme ve çok ciddi bir ürünle karşı karşıyayız. 
Eser, bitmeden önce, kullanıma açmadan evvel, yüz 
kişiden sekseni, yapının kaba şeklini, yahut da yak
laşımını, şu veya bu nedenlerle beğenmeyecektir. Bu 
doğaldır, bu kaçınılmazdır. Koca Sinan'ın da Selimiye 
Camiini inşa ederken, etrafından defalarca gelen ten
kitlere kulak asmadığını, hatta tevazu ile, hoşgörü ile 
onlara cevap verdiğini çeşitli misalleriyle hepimiz bi
liriz. ' 

Bırakınız eser bitsin, bırakınız kullanmaya açılsın, 
çevresi düzenlensin, yeşillendirilmesi bitsin; çocuk
larımızla, eşimizle dostumuzla bir ahenk içerisinde, 
komşuluk ünitesi içerisinde, kırsal bir bölgede ve te
miz hava içerisinde yaşamaya başladığımızda «Allah 
razı olsun» diyelim. Az bir zaman kaldı; göreceksi
niz, hakikaten, yapılar güzel mimarî örneklerdir. Bir 
mimar olarak ifade ediyorum, bu evler çok kulla
nışlı ve bir milletvekiline yakışır biçimdedir. 

Bazı tenkitlerle karşılaştık, bazı sözler kulağımıza 
geldi; mesela denildi ki : «Halktan soyutlanan bir 
mahalle oluşmaktadır.» Böyle bir şey asla bahse ko
nu değil. Milletvekili, milletinin temsilcisi, millî ira
denin temsilcisi, bir arada ahenk içerisinde topluca 
yaşıyorsa, böyle bir standardı elde edebiliyorsa, buna 
teşekkür etmek gerekir. 

DURCAN EMİRBAYER (tzmir) — İyi, güzel 
de, gecekonduda oturanlar ne olacak? 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ga
yet tabiî, milletini temsil eden, gecekondudaki va
tandaşını da temsil eden bir milletvekilinin illa da 
gecekonduda oturması gerektiğini hiçbiriniz iddia 
etmezsiniz. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — İlla da o ka
dar lüks olması gerekmezdi. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — San
mıyorum sayın milletvekili, zannettiğiniz kadar da 
lüks değil. Müsaade edin arz edeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım efendim. 

.HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Hay 
hay Sayın Başkanım. 

Müsaade ediniz arz edeyim. Söylendiği gibi, bu 
işin toplam miktarı hiçbir zaman 20 milyar lirayı 
bulmayacaktır. İnşaatçı kardeşlerim, arkadaşlarım çok 
iyi bilirler; bu işin ihale bedeli 7 milyar lira merte
besindedir. Bunun 5 milyar 753 milyonu sadece in
şaata, bakiyesi de altyapıya ayrılmıştır. Ne var ki, 

zaman içerisinde fiyat artışları, «enflasyon» dediği
miz zorunlu fiyat ilaveleri - yani demir, çimento, 
akaryakıt farkları ve KDV - nedeniyle, fiyat bir mik
tar artacaktır; bu da kaçınılmazdır. Hepinizin bildi
ği gibi, inşaatına başlanan bir yapı, hiçbir zaman 
- süresi içinde dahi bitse - öngörülen ilk keşif bede
li ile tamamlanmamıştır, tamamlanamaz; bu, mad
denin yapısına aykırıdır. 

Muhterem milletvekilleri, yapılan bir proje tadi
latı ile, yani süre kazanmak için uygulanan bir kayar 
kalıp sistemine adaptasyonu nedeniyle, brüt 160 met
rekare olan konutlar, 190 metrekareye iblağ olmuş, 
çatı katından da 30 metrekarelik bir alan kazanıl
mıştır. Kullanma anında hepinizin çok işine yaraya
cak olan bu 30 metrekarelik alan, zannediyorum ki, 
maliyette de büyükçe bir fark meydana getirmeyecek
tir. Konutlarda, genelde hesap edilen metrekare maliyet 
fiyatı 100 bin Türk Lirasıdır. Bugün, hemen hemen 
hepiniz konut yapım ve maliyetleriyle yakından ilgi
lisiniz; ya kendi eviniz var ya da şu anda yapılan 
evleri izliyorsunuz; 1 metrekarelik inşaat birim ma
liyeti olan 100 bin lira, fevkalâde makul ve lüks ol
mayan bir standarttır. 

Arz ederim efendim. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — İnşaat, süresinde 

bitecek mi, bir gecikme olacak mı? 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Ge

cikme bahse konu değil sayın milletvekili. 
Muhterem milletvekilleri, hepinizin takdirini ka

zanmış olan Millî Sarayların belirli ölçekteki resto
rasyonu, biliniz ki, bünyemizdeki kendi ekiplerimizle 
vapılmaktadır. Ne var ki, bu ekibin başında İstanbul 
Teknik Üniversitesinin yetkili profesör, doçent ve 
asistanları meccanen hizmet vermektedirler. Yine bi
liniz ki, bu güzide teknik elemanlara, sadece çalış
tıkları günlerin ulaşım giderleri ve bir de öğle yemeği 
verilmektedir. Bunu burada dile getirmek, zannederim 
böylesine gönülden çalışan sanat erbabının azmini 
ve şevkini kırmaktan ileriye gitmez ve zaittir. Hiç 
dile getirmemiş olmanızı temenni ederdim. 

Efendim, inşaatlar genelde, Emek İnşaat, TİMLO, 
İmar Limitet ve Emlak Kredi gibi Devlet firmaları
na pazarlık usulü ile ihale edilerek yapılmaktadır. Bu 
inşaatlarda gayet tabiî ki, taşeron kullanılacaktır. 
Kimse, hiçbir inşaat şirketinin başındaki yetkili ele
manını soyunup, beton dökeceğini yahut da kalıp 
çakacağını varsaymasın. İnşaat bir ekip ve taşeron 
işidir, bu şekilde yapılacaktır. Mutlaka, kârlılığı dü
şünülerek yapılan bir iştir; ama bu da Devletin lehi-
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ne* en ekonomik biçimde düşünülmüş ve pazarlık 
usulü ile Devlet firmalarına verilmiş ve yaptırılmak
tadır. Gayet tabiî kontrolü de keza Devlet tarafın
dan yapılmaktadır. 

Bu konuda söylemek istediğim bir husus vardır: 
Biraz önce bir -sayın konuşmacı arkadaşım, mali
yet + kâr prensibinden bahsetti. Bu, inşaat ihaleleri 
ve inşaat işlerinin yapılmasında kullanılan metotlar
dan birisidir. Ne var ki, burada maliyet 4- kâr de
ğil; ama açık pazarlık usulü ile işler tevzi edilmiş ve 
o şekilde yapılmaktadır. Kaldıki, özelliği ve inceliği 
olan restorasyon gibi hassas işler de burada yapılma
mış olmakla beraber, mutlaka, maliyet + kâr pren-
siyle yapılır. Bildiğiniz gibi, Bayındırlık Bakanlığı ra-
yiçleriyle böyle bir işin üstesinden gelmek, böylesine 
ince bir işi bitirmek mümkün değldir efendim. 

Muhterem milletvekilleri, Beşiktaş'taki araziden 
söz edildi. Beşiktaş'taki arazi gerçekten, kaymaya ve 
bir tektonik olaya uğramış ve bazı çatlamalar görül
müştür. Her inşaatçının bildiği gibi, bu gibi anlarda 
bazı statik tedbirler alınır; keza burada da böylesi 
statik tedbirler alınmıştır; endişe edecek bir şey yok
tur; ama «Bu arazi mi iyi idi, öbür arazi mi iyi idi» 
diye bir ihtilafa düşerseniz kısaca ifade edeyim, bu 
arazi, çevresinde 10 katlı yüksek yapılarla değerlen
miş ve gerçekten İstanbul'un çok mutena bir köşe-
sidir. Kesinlikle boş bırakılamazdı; eğer boş bırakıl
sa idi, mutlaka bir başka imkân ünitesiyle değerle
nirdi. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sa
yın konuşmacı kişisel nitelikte mi söz aldı? Kusura 
bakmayın, sözünüzü kesmiş oldum. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Res
men kesiyorsunuz sevgili kardeşim. Müsaade ediniz, 
ben konuşmamı bitireyim. 

BAŞKAN — Kişisel olarak konuşuyor efendim. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Oto
park ve altgeçit mevzuu, çok söylenen ve çok kritik 
edilen bir konu. Şimdi müsaade ederseniz, geçen se
ne, önce Divandan, sonra bütçeden, sonra da Genel 
Kurulumuzdan geçen ve toplam tutarı 1 milyar 696 
milyon lira olan ve arkadaşımın, utandığını ifade et
tiği bu büyük çukur, onun tasvibiyle, bu milletin, bu 
Meclisinin tasvibiyle, oyu ile yapılmış bir iştir. Eğer 
aksi olsaydı, oylanmaz ve yapılmazdı. Mademki böy
le bir şeye burada karar verdik, bu Meclisten geçir
dik; bu bizim vebalimizdir ve en iyi bir şekilde ül
kemize teslim etmek durumundayız. Hiç kimse seç
menine, «Yahu, ben bu çukurdan utanıyorum» de

mesin. «Bu çukurun bu şekilde olmasına bu Yüce 
Meclis karar verdi; bu böyle olacaktır» desin. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Siz veriyor-
sunuz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsil eden ekseriyet ver
miştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, karşılıklı konuşmaya
lım ve lütfen toparlayın efendim. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Hay 
hay efendim, toparlıyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Doğu, çok asa-
bî konuşuyorsunuz. Sanki bir şeyleri savunuyor gibi
siniz... 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen müdahale etme
yelim efendim. 

Dış ilişkiler konusunda Sayın Başkanın müsama
hasına sığınarak bir iki cümle söylemek istiyorum. 
Bir gündem dışı konuşmamda da burada dile getir
miştim; eğer uygun görürseniz, lobilerle ilgili bir ça
lışmadan çok kısa olarak bahsetmek isterim. Amerika' 
daki Türk lobisinin, özellikle içinde bulunduğumuz 
bugünlerde bizlere, Türkiye'ye, ne denli yararlı ola-

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, müsaade ediniz bir örnek vereyim : Bu 
sene yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstanbul' 
da edinmek istediği bir misafirhane konusu Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşülmüş, 500 milyon liralık 
bir yatırım olduğu için tasvip görmemiş ve geri çe
kilmiştir. Olay tamamen demokratiktir. 

Efendim, Halkla İlişkiler binasında bazı eksiklik
ler vardır. Bu konuda hepinizle beraberim ve az ön
ceki konuşmacı arkadaşıma da bu konuda katılıyo
rum. örneğin, milletvekilinin telefonuna, milletve
kili bizzat çıkmamalıdır, örneğin, telefon çaldığı za
man, telefona, en azından, bir sekreterin cevap ve
rip, milletvekilinin, odasında olmadığı bir anda ora
da bir cevap, bir not alma fonksiyonu yerine getirme
lidir. Bu konuda müracaatımız olmuştur ve sayın 
yöneticiler şu şekilde bir çalışmaya bana aksettirdi
ler, ben de aynen size söylüyorum: Her 3 millet
vekilinin telefonu bir şef sekreter statüsüne bağla
nacak. Mevcut kadrodaki elemanlar, bu şef sekre
terle, bizlerin odalarımızda olmadığımız anda bu gö
revi üstlenecekler ve geldiğimizde de masamızda not
larımızı bulacağız. Zannediyorum çok basit bir bi
çimde; sadece 3 telefonu bir şef sekretere bağlaya
rak, rahatlıkla çözümlenecek bir sistem bulunmuş
tur; ümit ediyorum ki, en kısa zamanda uygulanır. 
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cağı, ne denli yararlı olması gereği açıktır. İşte, bu 
ilişkiler için, partilerüstü, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, Amerikan lobisine ait bir dayanışma komi
tesi kurulmuştur; her milletvekili bu komiteye üye 
olup, bu komitede çalışmaya davetlidir; ben bu açık 
çağrıyı ikinci defa buradan yapıyorum. 

Efendim, süremi tecavüz etmek istemem; beni 
dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Aleyhinde Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

(Alkışlar) 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; Mustafa Kemal, Ankara' 
ya gelişinin ertesi günü, 28 Aralık 1919'da yaptığı 
konuşmada, getireceği demokrasinin gerekçesini şöy
le açıklıyorlardı: «Efendiler, bir millet, mevcudiyeti 
ve hakları için, bütün kuvvetiyle, bütün kuvvai fik
riye ve maddiyesiyle alakadar olmazsa, bir millet 
kendi kuvvetine istinaden mevcudiyet ve istiklalini 
temin etmezse, şunun bunun oyuncağı olmaktan kur
tulamaz. Bugün bütün cihan milletleri, yalnız bir hâ
kimiyet tanırlar: Hâkimiyeti millîye. Teşkilatın diğer 
teferruatına bakacak olursak, işe köyden ve mahal
leden ve mahalle halkından, yani fertlerden başlıyo
ruz. Fertler düşünür olmadıkça, kitleler istenilen isti
kamete, herkes tarafından iyi ve fena istikametlere 
sevk olunabilirler. Kendini kurtarabilmek için, her 
ferdin, mukadderatıyla bizzat alakadar olması lazım
dır. Aşağıdan yukarıya, temelden çatıya doğru yük
selen böyle bir müessese elbette sağlam olur. Şüphe 
yok, her işin başlangıcında aşağıdan yukarıya ol
maktan ziyade yukarıdan aşağıya olması zarureti 
vardır.» 

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal, Heyet-i 
Temsiliye Reisi Mustafa Kemal, Anadolu harekâtı
nı sürdürmek için, daha otoriter, daha kolay bir yol 
varken, niçin Meclis hükümetini seçmiştir, niçin ken
dini güçlüklere atmıştır? Mustafa Kemal'in amacı, 
mukadderatıyla bizzat alakadar olan fertlerden ku
rulu güçlü Türkiye yaratmaktır. Bu amaç ise, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin, milletle bütünleşmesi
ni, özdeşleşmesini gerektirir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin duygu, düşünce ve isteklerinin bir 
aynası durumunda olmalıdır. Ancak bu yolda gerçek 
demokrasiye, Atatürk'ün istediği, özlediği demokrasi
ye ulaşabiliriz. O zaman en güçlü oluruz; o zaman 
tüm millet, bir tek kişi gibi, Türkiye'yi düşünebilir. 
o zaman tam demokrasiye ulaşabiliriz. 

Sayın milletvekilleri, bizler buraya 1982 Anaya
sasıyla geldik. Bugün 1982 Anayasasını, 12 Eylül'ü 
onaylamayanlar, içine sindiremeyenler var; bu yüce 
Mecliste bulunanların gayri meşru olduğunu, açık 
ya da kapalı olarak, söyleyenler var; yurt içinde söy
leyenler var, yurt dışında söyleyenler var. Düşman
larımız, bizi rakip görenler, bu iddialardan alabildi
ğine yararlanmaktadırlar. AET'de, Amerika Birleşik 
Devletlerinde, bu iddialarla Türkiye sıkıştırılmaya 
çalışılmaktadır. Bu haksız iddialar yüzünden Türk 
dostları bile bizi savunmada güçlük çekmektedirler. 
İçeride, cevapsız bırakılan bu iddialar yüzünden yurt
taşlarımız yanılgıya düşebilirler, öncelikle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine yönelik bu haksız ve yersiz 
iddialara, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bu
lunanlar cevap vermek durumundadırlar. Bizler, ön
görüden uzak, politik hesaplar içinde, bizi Meclise 
getiren Anayasayı ve o felsefeyi gereği gibi savun
mazsak, kısa bir süre önce bu Anayasaya yüzde 91,5 
oranında oy veren milletimizin isteklerine karşı çık
mış olmaz mıyız? Profesör Doktor Tarık Zafer Tu-
naya, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku adlı 
eserinde, «Anayasaları maddeler korumaz; ona inan
mış insanlar koruyabilir» diyor. Ne kadar doğru bir 
söz... Anayasamız da, başlangıç bölümünde aynı şe
yi şöyle ifade etmiştir: «Anayasa, Türk Milleti ta
rafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan 
ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.» 

«önce Türkiye» demeden, özveride bulunmadan, 
demokrasi kökleşemez. Demokrasiler, fedakâr evlat
larının omuzları üzerinde yükselir. Büyük uluslar, 
böyle evlatlarını her zaman değerlendirirler. Yanlış
lar kökleşip, doğrular gibi- gözükmeye başlamadan 
görev yapılmalıdır. Anayasa ve yasa hükümleri tam 
olarak yerine getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şu anda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bağımsızların sayısı 50'ye yak
laşmıştır; sayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tam
sayısının yüzde 12,5'una yaklaşmaktadır. Anayasa
mız, milletvekilliklerinde partili ya da bağımsız diye 
bir ayırım yapmamıştır. Anayasanın gözünde esas 
olan, milletvekillerinin, milletin vekili olmaları sıfa
tıdır; bu durum', Anayasa maddelerinde açıkça gö
rülmektedir. 1982 Anayasasının 67 nci maddesinde, 
1961 Anayasasından farklı olarak, vatandaşların ba
ğımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faali
yette bulunmaya hakları olduğu özenle belirtilmiş
tir. 1982 Anayasasının 67 nci maddesinin karşılığı 
olan 1961 Anayasasının 55 inci maddesi, «Vatan-
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daşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seç
me ve seçilme hakkına sahiptir» demekteydi; yani, 
yeni Anayasada değişiklik var. 67 nci madde, «Va
tandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, 
seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî 
parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoyla-
masına katılma hakkına sahiptir» demektedir. 

Bu maddede, bağımsız politika yapmaya ayrı bir 
önem ve yer verilmiştir. Bu durum, Anayasa gerek
çesinde açık bir şekilde şöyle belirtilmiştir: «1961 
Anayasasının, Siyasî Haklar ile ilgili maddelerinde 
vatandaşın asıl hakkı olan siyasî faaliyette bulun
ma; ancak seçme, seçilme, siyasî partiye girme ve 
çıkma ve bu bölümde sayılıp düzenlenen maddelerde 
gösterilenler olarak görülmekte idi. Hâlbuki vatan
daşların asıl siyasî hakkı; tek başına veya bir siyasî 
partide siyasî faaliyette bulunmadır. 1961 Anayasa
sının düzenleme tarzı, vatandaş sanki tek başına si
yasî faaliyette bulunma hakkına sahip değilmiş inti
baını uyandırmakta idi. Bu nedenle, siyasî partilerde 
siyasî faaliyete katılanlarla, tek başına siyasî faaliyet
te bulunanlar arasında, tek başına olanlar aleyhine 
farklar yaratılmakta idi.» 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 95 inci mad
desi, «Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, 
kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür. 

içtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Mec
lisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katıl
malarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti 
grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir» demek
tedir. 

Bu gerekçelerden, Anayasa maddesinden ortaya 
çıkan şudur: Yakın tarihimizde Türkiye'de siyasî 
parti oligarşisi oluşmuştur ve bu siyasî parti oligar
şisi neticesinde, bildiğimiz müdahaleler- olmuştur. Ana
yasa şöyle düşünmektedir: Bu oligarşik yapı içeri
sinde milletvekilleri, parti sultası dolayısıyla, kalkıp, 
doğruları çoğu kez söyleyemiyorlar, öyleyse, bizim 
kendi millî yapımıza, o kertede uygun olan bir sis
tem getirilmelidir ki, bağımsızlar da, siyasî partiler 
gibi, Mecliste faaliyet göstermeli, denge unsuru ol
malı ve yanlışlıkları çıkıp söyleyebilmelidİr. Anaya
sanın öngördüğü budur. 

Bugüne kadarki tatbikat, çeşitli kanunlar (KİT' 
lerle ilgili kanun, dilekçe hakkındaki kanun, Yasama 
Meclislerinin Dış Münasebetleri Hakkında Kanun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Hakkındaki 
Kanun) Senatonun tüm uygulamaları ve Millet Mec
lisinin 1970 yılma kadarki uygulaması, bağımsızla

rın da her çalışmada temsili noktasındaydı. Bu ara
da, Anayasa Mahkemesinin bir kararı da çıkmıştır 
ve bağımsızların doğrudan doğruya, Meclisin bütün 
faaliyetlerine katılabileceğini ortaya koymuş; ama bi
zim bu konuda Sayın Meclis Başkanlığına yaptığımız 
müracaata - aşağı yukarı 3 haftaya yakın bir zaman 
oldu - henüz bir cevap almış değiliz. 

Anayasalar uygulanmak üzere yapılırlar. Eğer yan
lışlıkları var ise, kendi içinde yazılı usuller dahilinde 
çözümlenir. Aksi halde biz bu işin içerisinden çıka
mayız. Sayın Meclis Başkanımız, bizim teşebbüsümü
zü almışlar, Danışma Kuruluna götürmüşlerdir; ta
biî, bunun, Danışma Kurulundan bir an evvel çık
masını bekliyoruz. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Sayın Karaduman'ın, parlamentoyu tanıtmak, yü
celtmek, halkla bütünleştirmek için yaptığı çalışma
ları, yabancı ülkelerden parlamenterlerin davet edil
mesini - ki, burada şunu ifade etmek isterim; bu par
lamenterlerin buraya gelip, burada öğrendikleriyle 
kendi ülkelerine dönmeleri, bizim, dışarıda parayla 
yaptırdığımız reklamlardan çok daha etkilidir - dış 
ilişkilerle ilgili komisyonlarda Türkiye'nin ve parla
mentonun sorunlarını adım adım izlemelerini, gerekli 
girişimlerde bulunmalarını, gerekli önlemleri alma
larını, Başkanımız olarak bu konulara tam egemen 
olmalarını takdirle karşıladığımı ve bu tür davranış
ların Türkiye'ye çok şeyler kazandırdığını huzuru
nuzda belirtmeyi bir ödev sayıyorum. Bu konuda da
ha çok söylenecek şeyler var; ama zaman yetersiz
liği bakımından onları söyleyemiyorum; ondan do
layı da üzgünüm. 

Yüce Meclisin bütçesinin yüce milletimize hayırlı 
olmasını diler; saygılarımı sunarım. (ANAP ve Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 

Sayın İdare Amiri, buyurun efendim. 
İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR (Yoz

gat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1986 
Malî Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin, 
yüce Meclisimizde görüşülmesi sebebiyle açıklama
larda bulunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesi
leyle, hepinizi en iyi dileklerimle ve saygıyla selam
lıyorum. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1986 Yılı Büt
çe Kanununun görüşülmesi sırasında, grupları ve şa
hısları adına konuşarak, değerli fikirlerini serdeden 
sayın milletvekili arkadaşlarıma, sözlerimin başında 
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teşekkürlerimi sunar, uyarı ve önerilerinden istifade 
için azamî gayreti göstereceğimizi belirtirim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir müesse
seler rejimi olan» demokrasiyi yaşatmak, şüphesiz, he
pimizin görevidir. Bu konuda, iktidarı ve muhale
fetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük gö
revler düşmektedir. Millî birliğimizin ve bütünlüğü
müzün korunması ve geliştirilmesi, her şeyden önce, 
kurulan rejimin sağlıklı işlemesine bağlıdır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, kuvvet ve desteğini millî irade
den alır; hür ve serbest seçimle teşekkül eder ve 
Türk Milletini temsil eder. 

Millet adına yetkilerini kullanan yüce Meclisimi
zin, yapıcı, birleştirici ve uzlaştırıcı olması, başta 
gelen arzularımızdandır. Bu çatı altında millî irade
yi temsil ederken, yeminimize bağlı kalarak; hürri
yet içinde planlı kalkınmak, sosyal adalet ilkeleri için
de milletimizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştır
mak, parlamentonun itibarını korumak ve yükselt
meye çalışmak başlıca görevimizdir. 

Cumhuriyetimizin 60 inci yılında yapılan, mil
letvekilleri seçimiyle, Türik demokrasisinde yeni bir 
devre başlamıştır. Demokrasimizin en önemli ku
rumu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhu
riyet Anayasasının bütün ilke ve esaslarına bağlı ka
larak, milletimizin tek ümidi, tek dayanağı ve millî 
gücümüzün tek simgesidir. 

Meclisimiz, tarihinin önemli bir bölümünü yaşa
maktadır. Bu dönemde, büyük umutlar da, ağır eleş
tiriler de parlamentoya yönelmiştir. Ancak, bu yüce 
müessesenin tarihine ve milletine yakışan hizmeti ba
şarıyla yerine getireceğinden emin bulunmaktayız. 
Bizler, millî iradenin temsilcileri olarak, hür ve de
mokratik rejimi, bir daha sarsılmayacak, sağlam, is
tikrarlı temellere oturtmak istemekteyiz, itidal ve 
tahammül gerektiren demokrasinin sağlıklı bir şekil
de devamını, iktidar ile muhalefet arasındaki ciddî, 
seviyeli, hoşgörülü, yapıcı ilişkilerle, millî meseleler
de çözüm getirici ve geliştirici ortak çalışmalarda gö
rüyoruz. İki yılı aşkın çalışma dönemi içerisinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ayrılmaz parçaları olan 
iktidar ve muhalefet Meclis grupları, bu diyalogu ba
şarıyla yürütmüşlerdir. 

Başkanlık Divanı olarak, özellikle Meclis çalış
malarında, Türkiye'nin tekrar kavgalara ne taham
mülü ve ne de zamanı olmadığı inancı içinde, parla
mentonun ve milletvekillerinin geçmişte erozyona uğ
rayan itibarını korumayı baş görev sayarken, geçmiş 
yıllarda kavgaların olduğu, kanunların aylarca çık-
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madiği bir Meclis imajını milletimizin hafızaların
dan hızla silmek mecburiyetinde olduğumuz inanç 
ve şuuru ile hareket ettiğimizi de ifade etmek iste
rim. Bu düşünce ile, parlâmentonun layıkıyla temsi
line değer vermekte, bunu yaparken de, Anayasanın, 
içtüzüğün ve kanunların verdiği bütün hakları ve yük
lediği bütün sorumlulukları tam bir bilinç ve heye
can içinde yerine getirmenin gayreti içinde olduğu
muzu belirtirim. 

Milletimizin içerisinden seçilerek gelmiş, yörele
rinin gözbebeği siz milletvekillerinin meydana getirdi
ği bu yüce heyetin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
böyle de, ülkenin çıkarlarını, milletin yararlarını en 
önde koruyarak; ışık olma, rehber olma görevini da
ha da geliştirerek devam ettireceğine olan inancımız 
tamdır. 

Değerli milletvekilleri, sizlere, Meclis çalışmala
rıyla ilgili şu kısa bilgileri sunmak istiyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 Kasım 1983 
tarihinde başlayan 17 nci dönem Birinci Yasama Yılın
da 90 birleşim, ikinci Yasama Yılında 115 birleşim 
ve Üçüncü Yasama Yılında da 39 birleşim olmak 
üzere, bugüne kadar toplam 244 birleşim yapılmıştır. 

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
Genel Kurul birleşimlerinin hepsinde de toplantı ye
tersayısı temin edilmiştir. 

Meclisimize, Birinci Yasama Yılında 62, ikinci 
Yasama Yılında 113 ve Üçüncü Yasama Yılında da 
21 adet olmak üzere; bugüne kadar toplam 196 adet 
kanun tasarısı sevk edilmiştir. Birinci Yasama Yılınr 
da gelen 62 kanun tasarısından 38'i, ikinci Yasama 
Yılında gelen 113 kanun tasarısından 112'si, Üçüncü 
Yasama Yılından bugüne kadar gelen 21 adet ka
nun tasarısından da 5'i olmak üzere, toplam 155 ta
sarı kanunlaşmıştır. Bu kanun tasarılarından 3 ade
di Genel Kurulca reddedilmiş, 8 adedi ise hükümete 
geri verilmiştir. Halen komisyonlarda 30 kanun tasa
rısı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, yine Birinci Yasama Yılından bu
güne kadar Meclisimize sevk edilen toplam 357 adet 
kesinheşap kanun tasarısından, 150'si kanunlaşmış 
olup, 207'si ise komisyonda bulunmaktadır. 

22'si 12 Eylül 1980'den öncesine, 84'ü Kurucu 
Meclis dönemine ve 71'i de bugünkü Bakanlar Ku
ruluna ait olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sevk edilmiş bulunan toplam 177 kanun hük
münde kararnameden 52'si kanunlaşmış, 2 adedi Ge
nel Kurulca reddedilmiş, 3 adedi gündeme girme saf-

78 — 
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hasında ve 120 adedi de halen ilgili komisyonlarda 
bulunmaktadır. 

Denetim konularına gelince: Bugüne kadar sa
yın üyelerce verilen 788 adet yazılı soru önergesin
den 723'ü cevaplandırılmış, 26 yazılı soru önergesi 
de sözlü soruya çevrilmiştir. 

540 adet sözlü soru önergesinden de, 423'ü cevap
landırılmış, 26'şı soru sahiplerince geri alınmış olup, 
28'i ise işlemden kaldırılmıştır. Halen 63 adet sözlü 
soru önergesi gündemdedir. 

Ayrıca, verilen 9 adet genel görüşme, 2 gensoru, 
8 Meclis araştırması ve 4 Meclis soruşturması öner
geleri de görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Yeni içtüzük teklifi Genel Kurul gündemine gir
miş, ancak Anayasa Komisyonu, yeniden gözden ge
çirmek üzere, teklifin komisyona verilmesini istemiş
tir. Halen komisyonda bulunan içtüzük teklifinin, 
yüce Meclisin gündemine alınıp görüşülmesi için ge
rekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yasama hizmetlerinin hukukî bütünlük içinde ger
çekleştirilmesi, öteden beri sayın milletvekillerimizin 
haklı istekleri arasındadır. Kanun tasarı ve teklifle
rinin teknik yönden bütünlüğünü sağlamak ve Ana
yasa başta olmak üzere, diğer mevzuatla olan iliş
kilerini tespit edip, komisyonlarımıza yardımcı olmak 
için, bir yasama hizmetleri kurulunun teşkili yeni İç
tüzük teklifinde yer almaktadır. 

içtüzük teklifi, yüce Meclisçe kabul edildiğinde, 
sayın üyelerimizin haklı eleştirilerinin giderileceğine 
inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, yasama ve denetim faali
yetleri dışında kalan diğer faaliyetlerden de özetle 
bilgi arz etmek isterim. 

« £ * *'• 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından bu 

yana geçen 66 yıldan beri, yurdumuzun dört bir kö
şesinden seçilerek gelen sayın milletvekilleri ve aile
leri için büyük sorun olan ve artık kaçınılmaz bir ih
tiyaç olarak ortaya çıkan lojman sorunu, nihayet çö
zümlenme arifesindedir. Bu konunun çözüme kavuş
masının dönemimize nasip olmasından dolayı da bü
yük memnuniyet duyuyoruz. 

Yeraltı oto parkı ve altgeçit ile yeraltı otobüs ve 
otomobil, garajı inşaatına ait kazıların yüzde 90'ı bi
tirilmiş, otoparka ait inşaatın yüzde 30'u tamamlan
mış, otobüs garajında ise, çevre betonarme perdesi 
inşaatı halen devam etmektedir. Ayrıca, milletvekil
lerimizin ihtiyaç duydukları oto yıkama yeri tesisi 
yapımı da planlanmış olüp7 bu inşaat da devam et
mektedir. 

Bildiğiniz gibi, milletvekili lojmanlarının kaba in
şaatı bitmiştir. Altyapı tesisleri, ısı santralı, arkat in
şâatları ve bir kısım lojmanların ince işleri halen de
vam etmektedir. 

Ayrıca, Meclisimizin ısıtma, havalandırma ve ay
dınlatma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli öde
nekler ayrılmış olup, bunlardan büyük bir kısmının 
yapımı yıl içerisinde tamamlanmış, bir kısmının da 
yapımı halen devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Meclisimizin bahçelerinin bir bö
lümü ilk defa bu yıl halkımızın gezme ve dinlenme 
ihtiyacına- açılmıştır. Yeni bir düzenleme ile park 
haline getirilen Meclis arka bahçesi, vatandaşları
mızın istifadesine her gün açık tutulmaktadır. Bu 
arada, Meclisin Bulvar tarafına bakan alanda te
melini attığımız «Millî Egemenlik Parkının» da yapımı 
devam etmekte olup, önümüzdeki yıl halkın istifade
sine açılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde muhtelif dönemlerde üye olarak görev yap
mış ve yapmakta olan parlamenterler arasında sosyal, 
ekonomik ve kültürel alanda; fikrî, manevî ve mad
dî dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş bulunan 
Türk Parlamenterler Birliğine, Halkla İlişkiler Bina
sında, mayıs ayı içinde yapılan bir açılış töreni ile 
yeni çalışma yeri tahsis edilmiştir. 

Parlamentoda görevli basın mensuplarının daha 
rahat ve verimli çalışabilmelerini sağlamak amacıyla, 
Halkla-İlişkiler Binası 2 nci kısmındaki bir bölüm, ba
sın ve yayın organlarına tahsis edilmiştir. 

Sayın milletvekillerimizin seçmenleriyle olan iliş
kilerini en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla, ziya
retçi salonları yeniden düzenlenmiş, banko sekreter
lerine şef sekreter telefon bağlanması çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Bunun yanı sıra, Meclis personelinin sayın mil
letvekillerine daha iyi hizmet vermelerini sağlamak 
amacıyla, tüm personel için çeşitli eğitim program
ları düzenlenmektedir. Bu çalışmalar, sadece eğitim 
programları çerçevesinde kalmayıp, daha köklü çö
zümler getirmek amacıyla, mevcut idarî teşkilat yapı
sının, şartlara ve ihtiyaçlara uygun olarak değiştiril
mesi, genel bir reorganizasyon yaklaşımı içerisinde ele 
alınmıştır. Çalışmaların çağdaş ve bilimsel esaslara 
dayandirılabilmesi için de.niniversitelerle işbirliği ya
pılmakta olup, bu konuda Türkiye ve Orta Doğu 
Amme idaresi Enstitüsü ile birlikte Meclis bünyesin
de reorganizasyon çalışması başlatılmış bulunmakta
dır. 
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Değerli milletvekilleri, geçen yıl 101 milletvekili, 
35 Parlamento Muhabirleri Derneği üyesi ve 45 per
sonele hizmet veren Yabancı Dil Ünitesi, bu yıl da 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen 
proje çerçevesinde İngilizce eğitimine devam ede
cektir. 

Sayın üyelerin ihtiyaç duyacakları bilgileri en kısa 
zamanda sağlamak amacıyla kurulmuş olan bilgisaya
ra, 1978 sonrasında kütüphane koleksiyonuna gir
miş olan 50 000'e yakın kitap aktarılmıştır. Milletve-
killerimizin her alandaki bilgi ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, mevcut bilgisayar sisteminin uluslararası 
bilgi bankalarıyla irtibatı TÜBİTAK kanalıyla sağ
lanmıştır. Bu ünitenin 1986 yılı içerisinde daha ge
niş olarak hizmet vermesi planlanmıştır. 

Ecdat yadigârı son derece değerli kültür mirası 
olan millî saraylarımızdan, Dolmabahçe ve Beyler
beyi sarayları ile Ihlamur, Aynalıkavak, Küçüksu, 
Maslak kasırları, Yıldız Şale Köşkü ve Yalova'daki 
Atatürk Köşkü'nün bakım, onarım ve restorasyon 
çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, gerek 
ziyaret ve gerek her türlü bilimsel araştırmaya açıl
mıştır. 

Aralıksız olarak sürdürülen çalışmalar ve sarf edi
len yoğun gayretler sonucunda, özellikle Dolmabahçe 
Sarayının bugüne kadar kapalı kalmış, başta Harem, 
Selamlık ve Kuşluk bölümleri ile restorasyonu ve bah
çe düzenlemeleri tamamlanan Ihlamur Kasrı, Aynalı
kavak Kasrı ve Yıldız Şale Köşkü geziye açılmıştır. 

Bu arada, yine yıllarca teşhir edilemeyen Dolma
bahçe Sarayındaki değerli eşyalar, ayrı bir mekân
da ve yeni bir düzenleme içinde hizmete sunulmuş
tur. öte yandan, yine Mefruşat Dairesinde kurulan 
Kültür ve Tanıtım Merkezi bünyesinde sergi ve kon
ferans salonları ile, saraylarımızı tanıtıcı mültivizyon 
ve audi - visual dia gösterileri düzenlenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bildiğiniz gibi, Türki-' 
ye Büyük Millet Meclisinin içte ve dışta daha iyi ta
nıtılması, millî egemenlik kavramının ve demokrasi
nin daha da yaygmlaştırılıp, benimsetilmesi amacıyla, 
Meclisimizde kurulan Kültür, Sanat ve Yayın Kuru
lumuz 1985 yılı içerisinde yoğun bir faaliyet göster
miştir. Bu çalışmaların ağırlığını, belirtilen amaca uy
gun olarak hazırlanan çeşitli yayınlar teşkil etmiş
tir. Çıkarılan dergi, kitap^ve broşürler sizlere sunul
muştur. 

Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında, sizlerden 
gelen temennilerin ışığı altında, 3 üncü Yasama Yılı 
başlangıcında milletvekillerimizin ve halkımızın katı-
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lımıyla gerçekleştirilen açılış törenleri, kurulun dü
zenlediği bir program çerçevesinde yapılmıştır. Bu 
görkemli açılış, gerek basın ve gerek televizyonda ge
niş olarak yer almış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarının, 
özellikle televizyonda yeterince yer almaması öteden 
beri tenkit konusu olmaktaydı. Başkanlık Divanımı
zın yoğun ve sürekli çalışma ve temasları sonucu, 
Halkla İlişkiler Binasında TRT için bir salon tahsis 
edilerek, stüdyo haline getirilmesi sağlanmış ve ay
rıca bir TV kamera ekibinin de sürekli olarak Par
lamentoda görev yapması temin edilmiştir. Bu stüd
yoda, yasama çalışmalarımızı kamuoyuna duyurucu 
çeşitli programların tatmin edici bir biçimde gerçek
leştirilmesini temenni etmekteyiz. 

Bu arada, sayın milletvekillerine yurt içinde ve yurt 
dışında cereyan eden olayların en seri şekilde ulaştı
rılmasını temin etmek amacıyla, Anadolu Ajansının 
teleksi kulis girişlerine yerleştirilmiştir. Böylece, mil-
letvekillerimiz, basında henüz yer almamış haberleri 
anında izleme imkânını bulmaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Başkanlık Divanımız-
ca hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şülerek yüce Heyetinize sunulmuş bulunan Meclisi
mizin 1986 malî yılı bütçesi hepimizin bütçesidir. Bu 
bütçemiz, siz sayın üyelerimize ve milletimize en iyi 
şekilde hizmet verebilmek ve çalışmalarımızın daha 
da verimli olmasını temin edebilmek amacına yönelik 
bir anlayış içerisinde hazırlanmıştır. Bu bütçenin uy
gulanması ve görevlerimizin ifası safhasında ve siz
lere hizmet eden Meclis personelinin arzu edilen dü
zen ve disiplin içerisinde çalışmasını sağlamak bakı
mından, bizlere her türlü değerli yardımlarınızı ve 
katkılarınızı esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Bu inan
cımız, her zaman bizler için en büyük kuvvet kay
nağı olmaktadır. 

Başkanlık Divanı olarak, her zaman olduğu gibi, 
her şeyden önce Parlamentomuzun saygınlığını da
ha da yüceltmek ve her yerde layık olduğu şekilde 
temsil edilmesini sağlamak gayreti içinde olduğumuzu 
bir kere daha ifade etmek isterim. 

Özetle sunduğum'açıklamalar ve düşünceler için
de, bütçemizi yüce heyetinizin takdirlerine arz eder, 
hepinize en iyi dileklerimle saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. 
(SHP ve MDP sıralarından «Soru» sesleri) 
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Soru sormak isteyenleri tespit ediyorum efendim. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekillerini oku

yorum : Sayın Nalbantoğlu, Sayın öney, Sayın Baye-
zit, Sayın özcan, Sayın Kocabaş, Sayın Erel. 

Başka soru sormak İsteyen var mı? Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Nalbantoğlu, sorunuzu sorabilirsiniz efen

dim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sorduğum so
rulara cevap alamadım; şimdi, burada istirham edi
yorum efendim, bu bir. 

İkincisi; muhalefet milletvekilleri tarafından ve
rilen yasa teklifleri hiç izah edilmedi; onlar hakkın
da da bilgi istiyorum. 

Üçüncüsü; bazı milletvekillerine 3 yahut 4 tane 
Türkiye Büyük Millet Meclisi araba kartı verildiği 
ve bu kartların seçim bölgelerinde bazı arabalara 
konulup, bir tür lesepase olarak kullanıldığı söylen
tileri vardır. Bu, doğru mudur? Onu öğrenmek isti
yorum. 

Dördüncüsü; Meclis binalarının mekânsal kul
lanımı son derece bozuk ve dağınıktır. Eskiden iki 
meclisin sığdığı mekânda, şimdi daha az milletvekili 
olduğu halde bir düzensizlik vardır; ayarlanamamış-
tır. Var olan mekân, bir sürü gerekli gereksiz işlere 
tahsis edilmiştir. 

Bu arada, çeşitli bakanlıklara ait temsilcilik büro
larının ne işe yaradığını sormak isterim. Söz konusu 
temsilciliklerin, etkili oldukları, iş yaptıkları da söy
lenemez. Bu temsilciler, istekleri çoğu kez savsak
lıyor, cevap bile vermedikleri oluyor. O halde, bun
lara ne lüzum var; bunlar daha yararlı bir uygula
maya kavuşturulamaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, bu sorulara yazılı 
olarak da cevap verebilirsiniz. 

İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Efendim, ben de aynı şekilde, yazılı 
olarak cevap vermeyi düşünüyorum. Soru adedi de 
fazladır; hepsini Sayın Nalbantoğlu'na yazılı olarak 
takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

iki tane sorum var. Birincisi; Anayasanın 91 inci 
maddesi, kanun hükmünde kararname olayım dü
zenlemektedir. Şu paragrafına değinmek istiyorum: 
«Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hük
münde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ive
dilikle görüşülür» denilmektedir. 

16 aydan beri, Meclise sunulduğu halde komis
yonlarda beklemekte olan kanun hükmünde karar
nameler vardır. Anayasanın 91 inci maddesinde ifa
de edilen bu hükmü, Meclis Başkanlığı acaba nasıl 
işletmeyi düşünmektedir? 

İkinci sorum; İçtüzüğün 38 inci maddesi, «Tasa
rı veya teklifler komisyona havale gününden niha
yet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurula gönderilmek lâzımdır* der; yani, as-
lolan, komisyonların tasarı ve teklifleri 45 gün için
de sonuçlandırmasıdır; bunu öngörüyor. 

Muhalefet milletvekillerine ait teklifler, iki yasa
ma yılında, komisyonlarda, büyük ölçüde, gündeme 
dahi alınmamaktadır. Bunun izahını Meclis Başkan
lığı bir biçimde verebilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 

İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR 
'(Devamla) — Efendim, Sayın öney'in sorularında 
da belirttikleri gibi bekleyen birtakım kararname
ler varsa veya sayın muhalefet milletvekillerince ve
rilmiş olup da, komisyonlarda görüşülmeyen konu
lar varsa, bunların tespiti yapılıp, gerekli cevapları 
yazı olarak kendilerine takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayezit, buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, yazılı cevap, bir araştırma gerekti
recek konudur. 

BAŞKAN — Bu da araştırma isteyen bir konu 
efendim. 

İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR 
ı(Devamla) — Bu da araştırma isteyen bir konudur; 
bekleyen var mı yok mu, onu araştırmamız lazım 
efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Eğer yetkili değilse, yetkili olan birisi cevap ver
sin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yiniz. 

Sayın Bayezit, lütfen siz sorunuzu sorun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Saym Başkanım, 17 nci Dönem Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde iki olay, Meclis Başkanlığınca Genel 
Kurula ihbar edilmek suretiyle gündeme getirilmiş-
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tir. Birincisi, özdağlar olayıdır; ikincisi Kafaoğlu 
olayıdır. 

Türk Ceza Kanunu, usul kanunu, ihbar merci-
lerini belirlemiştir. Sormak istiyorum: Meclis Baş
kanlık Divanının Genel Kurula doğrudan doğruya 
ihbarda bulunması, hangi hukukî baza dayanmakta
dır ve hükümet, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ma
kamım ihbar etmede aracı olarak kullanmaktadır; 
bu nasıl tefsir edilmektedir? 

îkinci sualim: Tasarının komisyonda görüşül
mesi sırasında, konutlarla ilgili denetimleri yapan 
mühendislerin, kontrol hizmetlerini yerine getirme
sinde ücretli kontrollük var mıdır demiştim; bana 
«yoktur* diye cevap vermişti. MDP Grubu adına 
konuşan arkadaşımız, astronomik rakamlı ücretli 
kontrollük olduğunu söyledi. Arkadaşımızın verdiği 
bilgi doğrusudur? Doğru ise, bana komisyonda ni
çin yanlış bilgi verilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Buyurun Sayın Kayalar. 

İDARE AMÎRI LUTFULLAH KAYALAR 
(Devamla) — Efendim, Sayın Bayezit'in birinci so
rusu çok teknik bir konudur ve şu anda cevaplandı
rılması da mümkün değildir. Onun için, soruya de
taylı olarak, yazılı cevap vermek istemekteyiz. 

ikinci soruyla ilgili olarak; değişik inşaatlar var
dır, hangisi ile ilgili olduğunu şu anda bilemediğimiz 
için, konuyu araştırarak, böyle bir şeyin olup olma
dığını, varsa, rakamları ile birlikte Sayın Bayezit'e 
yazılı olarak cevabımızı sunmak isteriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın özcan buyurun. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, so
rularımın yazılı cevaba ihtiyacı olduğu kanısında de
ğilim; çünkü sorularım çok kısa. 

Birincisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi mat
baasında çalışanlar için bir yıpranma, zehirlenme 
tazminatı vardır. öğrendiğimize göre, bu tazmi
nattan sadece matbaa yöneticileri yararlanıyor; ama 
matbaada fiilen çalışanlar yararlanamıyor. Bunu 
nasıl izah edecekler? 

ikinci olarak; foto muhabirlerinin, daha önce Sa
yın Başkanımızın izni ile Genel Kurula girip, fo
toğraf çekme olanakları vardı. Bu şu günlerde, bil
miyorum ne zamandan beri hangi gerekçe ile ve kim 
tarafından yasaklanmıştır? 
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Üçüncü ve son sorum : Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Vakfının bu yılki gelirlerinin toplamı ne
dir ve nerelere harcanmıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kayalar. 
İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR 

(Devamla) — Efendim, birinci sorularına şu anda 
cevap vereceğim; diğer iki sorularına da yazılı olarak 
cevap vermek istiyorum. 

Meclis matbaasındaki personele «zehirlenme» ta
biri ile söylenen yıpranma zammı, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
göre ve Emekli Sandığı Müdürler Kurulu kararı 
ile uygulanmaktadır; tamamen yasal bir uygulama 
vardır. Buna rağmen, konuyu tekrar tetkik ettirip, 
eğer herhangi bir usulsüzlük varsa, en kısa zamanda 
düzeltmeye çalışacağız. 

Diğer konuda, Vakfa ait rakamlar şu anda yanı
mızda olmadığı için yazık cevap vereceğiz. 

BAŞKAN — Foto muhabirleri konusu... 
ENVER ÖZCAN (Tokat)' — Foto muhabirleri

nin Genel Kurula girmesi?... 

İDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR 
((Devamla) — Foto muhabirlerinin Genel Kurula gi
rip... 

BAŞKAN — Sayın Özcan, bu konu Başkanlığın 
takdirine aittir. 

Sayın Kocabaş buyurun. 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sayın Başkan, 

Millî Saraylar Türkiye Büyük Millet Meclisine bağ
lı; fakat kutsal emanetlerin bulunduğu Topkapı 
Sarayı, neden Türkiye Büyük Millet Meclisine bağ
lı değildir? Bir tarihte Millî Eğitim Bakanlığına ve 
sonra Turizm Bakanlığına bağlıydı, halen de Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı gözüküyor. Millî saray
lar Meclisin üniteleri olduğuna göre - Topkapı Sa
rayımız, en önemli saraylarımızdan bir tanesidir - bu 
sarayımızın neden Meclise bağlı olmadığını öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kayalar, buyurun. 

ÎDARE AMİRİ LUTFULLAH KAYALAR (De
vamla) — Efendim, ımliılllî ısaraylıarımızm Meclis Baş-
(kanlığımıza bağlanmasını 'öngören 'bir kanun vardır. 
Bu Kanun, d'aiba önceki dönemde Mecliste kabul 
•edilmiş ve o kanuna göre de, (Başkanlık Divanımız, 
MAM Saraylarımızıın yönetiımıinii, denetimim ve 'ba-
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kimimi şu anda sürdürmektedir. Ancak, Topkapı Sa
rayı neden 'bumun dışımda kalmıştır; şu anda kanu
nun gerekçesini 'bilemediğimiz için, anında cevap 
verme durumunda değiliz; oma önemi bir konudur; 
bunu da araştırarak, nedenimi sıize yazılı olarak cevap 
verelim., 

BAŞKAN — Teşekkür ederlim. 
(Sayın Eirel buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanımı, Ana

yasamızın... 
BAŞKAN — Kısa ve gerekçesiz rica edelim Sa

yın Erel. 
SALIM EREL '(Koraya) — Gerekçesiz soru olur 

mu ©fendim? t(ANAıP şuralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde, «Sorular, kısa' ve 
gerekçesiz...» diyor. (Gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Gerekçesiiz soru olur 
mu efendlim? (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Siz sorunuzu sorun efendim. 
SALİM EİREL '(Konya) — Sayın Başkanım, iki 

soru arz edeceğim. 

Sorumun bkimciisi, sayım arkadaşnmın sorduğu 
foto muhabirleriyle ilgüıi; buna, Anayasamızdan 'bıir 
alıntı yaparak başlıyorum : «Madde 26. — Her
kes, düşünce ve kanaatlerini süz, yazı, resim veya 
başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
'açıklama ve yayma hakkıma sahiptir. Bu hür
riyet resmî makamlarım müdahalesi olmaksızın haber 
veya fikir almak ya da vermek serbestliğimi de kap
sar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya 
benzeri yollarla yapılan yayımların lizin sistemime 
bağlanmasına engel değildir.» 

Anayasanın bir başka maddesi : «Madde 28. — 
Basın hürdür, sansür edilemez. 

iDevlet, basım ve haber alıma hürriyetlerini sağla
yacak tedbirleri alır» der. 

BAŞKAN — Sayım Brel, bu konuyu 'biraz ev
vel Sayın Özcan arkadaşıma da arz ettim : ©u, 
Başkanlığım takdiridir, kimsemin basın özgürlüğümü 
kısıtlamıyoruz; basım istediğimi yazıyor. Bu oturum
lar da açıktır... Ancak, restim çekmek için, muay
yen b)ir zaman müsaade ediyoruz; 'biraz evvel de 
gördünüz, burada resim çektiler ve döndüler. 

ISALİM BREL (Konya) — Sayın Başkanım, so
rumu Mtirmedim, lütfen müsamaha buyurunuz, yi
ne 'bildiğiniz cevabı veriniz. 
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Sayın Başkanım, basım, demokrasimizin, vazge
çilmez unsurudur. Basının, yazılı olduğu gibi, resiim-
lıi görüntüsü de muhteremdir. Bu bakımdan, Mecli
sin görüntüsünü, yalnız, devletim tekeli altımda bulu
nan TRT'mıin eikranlıarına bırakmak doğru bir şey 
değildir. Bu amaçla, basım mensuplarımızın basın lo-
oasındalkıi yazı yazma hürriyetti gibi, resim çekme 
hürriyetimin de Meclis Genel Kurulunda tanınması 
bizim en tabiî hakkımızdır; basımın da hakkıdır. Ni
çin buna müsaade etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Erol, bu soru mu efendim? 
Bunu cevaplandırdım!; 'başka sorumuz var mı Sa

yın Erel? 
SALİM EREL ı(Komya) — Soru 2 : Sayın Baş

kanım, Türkiye Büyük Millet Meclisimde sayım üye
lerin bazı tasarrufları için, örmeğin, tedavi giderleri 
ve 'benzeri konularda sıkı bir yönetmelik var; buna 
saygıyla bağlıyız ve bu konularda da Meclis Baş-
kamiılk Divanımın ıtiitizlik gösterdiğini biliyoruz ve 
hatta !bir iddia dolayısıyla da Mecliste yeni bir diş 
kimliği açılldığımı biliyor ve anlayışla karşılıyoruz. 
Yalnız, Türkiye Büyük Millet Meclisimde üyelerim 
tasarruflarıma gösterilen titizfllik, üyelerlıe ilgili diğer 
konularda da gösteriliyor mu? örneğin, halkla iliş
kiler binasının mefruşatı acaba hangi gerekçe ile, 
hangi yasal usullerle alınmıştır? Bu mevzularda bi
zim endişderimiz vardır; Başkanlık Divanı lütfen 
'bize bilgii versinler .j 

Teşdkkür eder, saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kayalar. 
İDARE AMİRİ LUTFÖLLAH KAYALAR (De

vamla)— Sayım Başkanım, halikla liiıişikiier binasının 
mefruşatı ile ilgilli olan (alımların yüzde 95'inden faz
lası Başkanlık Divanımızın ve MedMsiımıizin teşek
külünden öncer gerçekleşıtirilrnıişti. Buna rağmen, eğer 
herhangi bir yolsuzluk, herhangi bir suiistimal ol
duğu şeklinde 'bir kuşkunuz varsa, bu kuşkularımızı 
sizlimle birlikte, sizden daha fazla biz üzerime giderek 
açığa çıkarmak liçim her zamıam hazır olduğumuzu 
yüce Meclisin huzurunda 'ifade etmek isterim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim JSayın Kayalar. 
Sayın Arıkan, 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkam, ben üzerimde konuşmak istliyorduım. 
BAŞKAN — Siz soru sormuyor musunuz efen

dim? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ha

yır. 
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BAŞKAN — Efendim, soru sorma lişdamd 'bit
miştir. 

Buyurun. 
İDARE AMİRİ UUTFUULAH KAYALAR (De

vamla) — Tekrar yüce Meclise saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, «ISom söz mlilletvelküıinin-
dir» kuralınca, Türtkıiye Büyük Müet Meclisli Büt
çesi üzeninde Sayın Coşkun Bayram... Yok.. 

'Sayın Türkân Arılkıan, 'buyurun efendim. (MD(P 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

'Sayın Arnkıan, süreniz 10 dakika. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, değeri mMetvekiiEeni; yüce Meclisin 
bütçesini konuşurken fonksiyonlarıma 'bakmadan ge
çemedim ve Anayasanın 87 nci' maddeslini kısaca tek
rar gözden geçirdim; izin verirseniz okuyorum : 
«Türkiye Büyük 'Millet Meclislinin görev ve yetkm-
leııi, kanun koymak, değiştirmek ve kaMınmak; Ba-
kıaınlaır Kurulunu ve balkanflıaırı denetlemek; Bakamiıar 
Kuruluna 'beli konularda kanun 'hükmünde kaınar-
nıame çıkarma yetkisi vermek; 'bütçe ve fcesinhesap 
kanun tasarlarını görüşmek ve kalbul etmek...» diye 
devam ediyor. 

Buradan şuna gelmek istiyorum : Bilyonsunuz, 
geçenlerde vergi yasalarım çıkardık, ama o yasa 
yüce Mecliste .tartışılırken, özellikle Anayasaya uy
gun akmadığı konusunda önemli tartışmalar oldu; 
komisyonda da aynı tartışmalar Oldu. Ben şu öne-
aıiyi getirmek istiyorum, özelikle Başkanlık Diva
nının 'bu konuda daha titiz olmasının çok büyük ya
rar sağllayacağına inanıyorum. 

önemli kanunların, Öncelikle Anayasa Komisyo
nuna sevk edilmesinde 'büyük yarar görüyorum. Bu, 
gerek komisyonlarda, gerek Genel Kurulda iktidar-
mühalefet arasında gereksiz sürtüşmeleri] ortadan kal
dırabilecek uygulıamallardan bini olıalbillıir. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — 'O zaman ihtisas 
komisyonlarını kaldıralım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

îkincıisii; Türkiye Büyük Mlillllet Meclisimde milletve-
fcMeninim sesinin güçlü olmasında 'büyük yanar gö
rüyorum. Bu da, milletvekitenine şu kürsüden daha 

fazıla konuşma imkânı sağlamakla mümkün olabilir. 
Biliyorsunuz, İçtüzüğümüz de'ğişecek; yemi gelen İç
tüzükte yüce Mecliste 'belki 'önemli değişiklikler ya
pılabilir, bu imkân1 sağlanabilir. Bunu neden söyle

mek listıiyorum? Bugünkü 'bir olaydan esinlenerek 
'bunu gündeme getiriyorum. 

Biliyorsunuz, bütçe tartışmaları yapıkuken, geç
miş dönemlerle dJllgüıi bir konu ortaya atıldı ve Sa
yım Başbakan, konumun bir yönünü açıkladı. O sı
rada, bütçe üzeninde söz alıan 'bir ırrfflfetvekiiine söz 
verilm'edi, iki kişi konuşacak diye. Halbuki 'bakıyo
ruz, İçtüzüğümüzün, Danışma Kurulunun yüce 'Mec
lisin oylarıyla kabul edilen bir maddesine göre, üze
rinde, aleyhinde ve lehinde konuşma kanarı 'alındı; 
ama Başkanlık Divanı, üzerimde konuşmaya söz ver
medi. içtüzüğün 62 ineli maddesinin ikinci fıkrası ay
nen şöyle diyor : «Genel Kurul gerekli görürse, gö
rüşme konusunun1 lehinde, aleyhinde ve üzeninde 
olmak üzene sırayla söz veridir.» 

(Bütçe tartışmaları için biz, Genel Kurulda aley
himde, üzerinde ve lehimde konuşma kararı almış
tık; anma bugün o kararı değiştirdik. Bu (açıdan, bunu 
tekrar gündeme getirmekte yarar göndüm. Çünkü, 
üzerinde konuşacak arkadaş da, Sayın ©aşibaikıanın 
anlattığı bir konunun, aynı dönemde liçinde yaşamış 
bir kli'şi olarak, belki 'bir 'başka yönünü yüce 'Mec
lislin dikkatlerime ısunıaoaktı ve daha açık bir ortamı 
ortaya çıkmış olacaktı. 

(Burları söyledikten sonra, Türkiye Büyük Miil-
Jet Meclisinim.' 'bu yılı çok önemli 'bir fonksiyonu ye
nime getirdiğini özelikte vurgulamak istiyorum. Tür
kiye Büyük Miillet Meclislinde Kültür ve Yayın Ku
rulu kuruldu ve Türkiye Büyük 'Millet Meclisimin 
kuruluşumun 65 limoi yıldönümü kutlandı, 'Bu, gerçek
ten çok çeşitli yönlerden yarar sağlamıştır. Ben, 
'birkaç noktasını yüce Mealisin dikkatlerine sunmak 
istiyorum, iiçimde yaşayan btir arkadaşımız olarak. 

Her şeyden önce, yabancı ülkelerden eşleriyle 
'birilikte belirli gruplar davet edildi; ayrıca tbasın men
supları davet edildi yabancı ülkelerden. Bu davetler 
yapılırken, gerek Dışişleri Bakanlığı dile gerek Basım 
Yayım Enformasyon Genel Müdürlüğü ile çok ya
kım 'işibiriği kuruldu. Bunların gerçekten çok büyük 
yaran oldu. Çünkü, gelen kişiler 'burada, Türk top
lumunun demokrasiye limancımı, örf ve âdetlerini1 

anlama imkânımı 'buldular; ve 'bizimlkilerde geilen ki
şilere düşünce ısiıstemlerıimi anlatana limkânını buldu
lar; hatta 'bunlarım içimde öyleleri oldu ki, 'önce olum
suz "birtakım imajlarla gelmişlerdi; lamla 'buradan gi-
deıilerlkıen, aynen bizim 'örf ve âdöblerimizıe uygun 
olarak ayrılmak inceliğimi de gösterdiler. 

(Bu açıdan, büyük ndkl'aımJlıarila kâğıt üzerimde ya-
pılaımıaıyacak olan 'birtakım eitkılemeier, lobiler, bu-
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naya davet ©etliğimiz failler aracılığıyla, parlamento 
düzeylinde kişiler aracılığıyla yapılmaktadır. Özellikle 
t>u kişilerin, o parlamentoların vereceği kararlarda 
Tunikliye lehine önemıM katkıları olabilir. 

Mecliste düzenlenen sempozyumda egemenHik kav
ramı, çeşitli üniversitelerde düzenlenen sempozyum
larda ımıiıllî egemenlik, millî irade (kavramları, de-
maknasi Ikavnaımllıaırı işlenmiştir ve gençler bu sempoz-
yumlıara davet edilmiştir, gencilere 'bu kavramlar an
latılmaya ve aşianmaya çalışılmıştır; bunun önemli 
hiç küçümsenmemelidir. 

'Bunun yanında gene, TürMye'ınin çok çeşitli yer-
iieninde ımiilî egenıenlk parkları, rnilî egemenlik mey
danları, millî egemenilıiık anıtları açılmıştır. Türkiye 
Büyük Millet 'Medıisi spor tuırınuvaliarı düzenienımiş-
'tiır ve toplumun kulağı her gün «Türkiye Büyük Mıil
lıet Meclisi» sözü ile âdeta doliduırulmuştur^ Bu, 'hıiç 
küçümsenecek bir işlem değildir. 

Fazılla ayrıntısına girmek istemiyorum, Dış 'ba
sında, özelikle, 'bu fiaaliydtlarin yaınikısı gerçekten bü
yük olmuştur; ilgilenen ıarlkadaışllaırımız, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bulunan bu kayıtlardan ya-
rarlıanabilürlıer. 

Bunun ötesinde, 23 Nisan 'Bayramı, Çocuk Bay
ramı yanında, «Demokrasi ve Egemenlik» kavramı 
ile 'bütünleş'tiirıiılrnıeye çallışılımıştır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, Türkiye'de liılk defa bir ses ve ışık 
gösterisi yapılmıştır. Sanıyorum, sizler de bunu iz
leme fırsatını 'buldunuz; eksik yönleri mutlaka ol
muştur, dük defa uygulanan 'bir şeydir1; ama Kurtu
luş Savaşımızdan 23 Ntisan'a gelene dek ortaya çı
kan olaylar foeüMıi bir sekide sergilenmeye ve top-
lumllla bütünjlieşlillroeye çalışimıştır. Bu açıdan, Başikan-
lılk 'Divanına ve başte Sayın Meclis Başkanımız ol
mak üzere, açık tutumlarına ve bu faaliyetlerde ger
çekten çok büyük yük çeken Meclis personelikıe hu
zurlarınızda şükranlarımı arz etmeyi, en azından 'bir 
kadirşinaslık görevi olarak ka'bul ediyorum. (ANAP 
sıraliarından alkışlar) 

Bu 'arada 'bir konuyu da gündeme götürmek isti
yorum; 'bu da, TRT konusudur. Demokrasimizin ge
leceği açısından, liktiidar-muıhatefet arasındaki diyalog 
açısından çok önemili gördüğüm' için, bu konuyu ben 
de 'bir neibzeoik dile getirmekte yarar görüyorum. 

ISayın Meclis ©aşanımız, Türkiye Büyük Millet 
Mec&inıi kamuoyuna takdim ve tanıtma açısından, 

gerçekten, kıişisöl büyülk 'bir çalba göstermektedir; 
'ama, tıenden önce konuşan Sayın Pailaoğiu'mun be-
Jıiırıütliği gibi, «Yasamanın teinden» programının mut
laka TRT'ye gelmesi gerekir. Bu, TRT'nıinde, göre-
vıinıi ıtarafsız bir şekilde yapmasını 'belki' zorlaya'bıilllir. 

Damıin de arz ettiğim gibi, Sayın Meclis Başka
nımıza, Başkanlık Divanına ve bürokratlarımıza tak-
ırar teşekkür ederek, yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıfcan, 
Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Medıisi bütçesinin 'bölüm-
llerıine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümtere 
geçilmesini ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul ediil-
mıiştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı onayınıza suna
cağım. 

/.: — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1986 Malî 
Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 12 964 291 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama hizmetleri 8 993 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların idaresi ve 
korunması 2 841 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 633 289 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 25 431 680 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1984 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunacağım. 
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Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Yasama hizmeti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların idare ve korunması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütül
mesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

3 140 472 805 2 730 919 756 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

409 553 049 

4 408 550 000 2 946 203 636 1 462 346 364 

1 006 427 000 

463 389 708 

92 563 272 

526 816 427 

424 635 463 

92 563 272 

479 610 573 

38 754 245 

9 111 402 785 6 721 138 554 2 390 264 231 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1986 Malî Yılı 
Bütçesi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (Al
kışlar). 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI 
' /."— Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Cumhurbaşkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhe
sabı. 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki programımıza gö
re, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi ve Kesinhesabınm gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : 

Grupları adına söz alanlar : MDP Grubu adına 
Sayın Ferit Melen, SHP Grubu adına Sayın M. Tu
ran Bayezit, ANAP Grubu adına Sayın Altan Ka
vak. 

Şahısları adına söz alanlar : Lehinde; Sayın Hak
kı Artukarslan, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Kadir 
Demir, Sayın İsmail Üğdül; aleyhinde, Sayın Şeyh-
mus Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Durmuş 
Fikri Sağlar; üzerinde ise, Sayın Reşit Ülker, Sayın 
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Hasan Altay, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Mustafa 
Murat Sökmenoğlu. 

Sayın Ferit Melen, buyurun efendim. (MDP sı
ralarından alkışlar). 

MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) — 
Sayın 'Başkan, çak değerli arkadaşlarım; MDP G<ru-
'bu (adıma Cumhurbaşkanlığı 'bütçesi üzeninde görüşle
rimi aırz etmek üzere söz aldım; hepimizi şahsım ve 
grubum adına saygıyla selamlarımı. 

DeğerHi arkadaşlarım, aslında, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi üzerimde bir tartışma açmak pek yeninde sa
yılmaz; sanıyorum başka memleketlerde de böyledir, 
sorumsuz olan cumhurbaşkanının tasarrufları üzeıüı-
de sebepsiz olarak tartışma açmak, bu maıkaımı bazı 
hallerde yarailaya'bilir. Onun içim, umumiyetle cum-
hurtoşkamlığı ve devlet başkanlığı oütçeleri üzerimde 
çoğu parlamentolarda da konuşulmaz. Bu iananeyıi 
bizim de kurmamız yenimde Olur. Zaten, Cumhur
başkanlığı bütçesi, bütün bakaniık bütçelerinde yüz
de 50'ye yakın artışlar olduğu halde, sadece yüzde 
2,8'ılıik 'bir artışla gelmiştir ve büyük bir tasarruf 
zihniyetiyle hazırlanmıştır; şükrana layık bir örnek 
teşkil etmektedir. Bu vesileyle,' biraz tasarruf mev
zuu üzeninde durmakta yarar 'görüyorum; Sayım Cum-
'huır'başkaınımız da bu 'hususa işaret etmektedir. 

Değedıi arkadaşlarım, Türkiye'de maalesef -yeni 
değil bu ama- israf ve savurganlık -©ski ve yemi tahi
nini kullanayım- gün geçtıilkçe arıtmaktadır, yayılmak
tadır; hele kamu sektörünüm hemen her yönünde bu 
israfı birçok örnekleriyle görüyoruz. Diyeceksiniz 'ki, 
«İsraf rnevzuuınun ekonomide hissedilir biır menfi 
tesiri olabilir mi?» Sevgili arkıadaşlıaırım, israf 'bugün 
o noktaya gelmiştir ki, enflasyon ıkadar ekonomimi
ze menfi tesiiır yapmaktadır. Türkiye zengin bir üıl'ke 
değildir, savunulacak parası yoktur; Türkiye ıkailkım-
maya muhtaç blir ülkedir. Bir hatıramı am'latayıım. 
Bundan yirmi sene önce, vazife il© katıldığımı OECD 
toplamtıiaonda, raporlar okunurken, Türkiye, OE/CD' 
ye kaıtıllam memleketler laınasındia en fakir üye olarak 
gösterilirdi. O tarihte nüfus başıma düşen millî ge
lirlimiz 400 dolar idi. 'Ben 'bunu büyük bir acı du
yarak, büyük bir üzüntü duyarak dinlerdim. O gün
den bu yama Türkiye'de 'birçok şey yapılmıştır, yol 
yapılmıştır, sanayi kurulmuştur, okul yapılmıştır, 
Türikiye büyük adımlar atmıştır; bumu inkâr etme
ye limkâm yok; 'arma, nüfus 'başına düşen milî gelir, 
bugün dahi, 1964'deklmim sadece 2 katımdan biraz 
fazladır dolar olanak ifade edersek ve Türkiye, rnaa-
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liesef, bugün dahi, 'bilhassa 'Batı ülkeleri arasında, fa
kir bir üıike olanak sayılır. 

Bu sebeple, 'bu fakir ülkemin süratle kalkınması, 
lilerlemesli ve halkım refaha kavuşması içim, ©idem ge
len bütün imkânlarımızı seferber ederek, tasarrufu 
teşvik etmek, artırmak ve kaymaklarımızı em verim
li şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz; ancak bu yol 
iıle fcaJlkıınabilıiriz; lamıa, kaymaklarımızı israf edersek, 
tasarrufu da teşvik edemeyiz, ^tasarrufu teşvik ede
meyince, kendi iımkârılarımKila kalkınmak imk'âmım-
dam da maalesef mahrum oluruz. 

BAŞKAN — Sayım Melen, 'bir dakikanızı istir
ham edeceğim. 

Sayın müetvekMeri, çalışıma süremiz tarnamlan-
mak üzeredir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bitimime kadar sü
renin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam edim Sayım Melen. 
FERİT MELEN (Devamla) — Sayın Cumhur-

başkamıımız da, önemime 'binaen, bu isınaf konusuna 
temas etmiştir.. Büz de Meclis olarak bu konuyu sü
ratle ele alıp, Türkiye'de israfla mücadele etmek -is
rafı kaldırmak belki mümkün değil, israf nihayet bir 
zihniyet meselesidir, bir terbiye meselesidir ama-
mümküm olduğu kadar lazaltmıak ve tasarrufları ar
tırmak yoluma gitmeye mecburuz; bence, büyük Mec-
lisıimlizim, dkomomide 'başta geleni vazifesi 'budur. Mu
halefet partisi sözcüleri gayet veciz (olarak nakamlİM1-
da ortaya koydular; tasarruf 'bizim memlekette ant-
mıyor, bumdan yirmi sene evvelime nazaran arıtmı
yor, on sene evvelime nazaran artış yolumda değil; 
maalesef azaltıyor. Bunda savurganlığım rolümü ara
mak lazım ve bence savurganlığın bu azalmada 
mühim rolü vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu arz etmek istiyorum : 
îsrafa, maalesef devlet büyükleırlimizde ön ayak ol
maktadırlar, kötü örmek olmaktadırlar. Yiime, kırk se
ne evvel (194'6 - 1950 arasımda) muhalefetim onemıle 
üzerimde durduğu İki eleştiri konusu vardı. Birisi, 
bu Büyük Millet Meclisi 'binası -yemi yapıılıyondu-
öteki, Beyaz Tren. Bu iki konu -ben o tarihte umum 
müdürdüm, Meclise gider gelirdim, taklip ederdim-
aşağt yukarı her vesile 'ile ortaya getirilirdi ve Bü
yük MiMıet Meclisi binasına «İsraf Abidesi» derindi 
Ne yazık ki, biraz evvel gördük, vaktiyle «İsraf Abi
desi» diye muhalefet tarafından ad takılan bu bina 
içinde, maalesef bugün büyük israf var. Arkadaşlar 
örnekleriyle ortaya koydular; bu kötü bir örnektir, 

87 — 
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yani Büyük Millet Meclisinin israfa ön ayak olması, 
kötü örnek olması, üzerinde en fazla durulacak, ha
kikaten acı duyulacak bir örnektir, bir hadisedir. İşe 
evvela buradan başlamalıyız. 

Sokaklar resmî arabalarla dolu... Türkiye'nin, bu 
kadar benzine verecek parası, dövizi yok. Resmî ara
balar Ankara'nın her sokağında, her mahallesinde, 
pazar yerinde, her yerde .vızır vızır dolaşmaktadır, 
bunları her yerde görmek mümkündür. 

Bunların bir hududu olmak lazım... Biraz önce 
Meclis bütçesinde de bahsettiler; Meclisimizde 69 ta
ne resmî araba var ve her arabanın masrafı da 1 mil
yon liraya yakınmış. Bunlar birer israf örnekleri... 
Yani, millî serveti, geliri, millî hâsılayı biz bu şekilde 
kullanırsak, başkaları ne yapar?.. Evvela bizim ör
nek olmamız lazım. 

Dış seyahatler : Gerekli gereksiz yapılan dış se
yahatler var değerli arkadaşlarım. Akın akın seyahat
ler ve başta Sayın Başbakan gelmektedir... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, Başbakanlık Bütçesini konuşmuyoruz, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşuyoruz. 

FERİT MELEN (Devamla) — Cumhurbaşkan
lığı bütçesini konuşuyoruz; Türkiye'nin ekonomisini 
konuşuyoruz; Cumhurbaşkanı da icranın başıdır... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yeri değil efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

FERİT MELEN (Devamla) — Neden, Meclis 
Başkanlığındaki israfa değinince müdahale buyurma-
dınız da. Başbakanlığa gelince müdahalede bulundu
nuz Sayın Bakanım? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Başbakanlık Bütçesinde söylersiniz onu. 

BAŞKAN — Sayın Melen, Sayın Bakan, lütfen 
karşılıklı konuşmayalım efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, konuşmacıyı sizin ikaz etmeniz lazım. 
(SHP sıralarından, «Yalan mı söylüyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim; bu
nun takdirini Başkanlığa bırakın. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Her şeyin bir yeri vardır; yalan değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

FERİT MELEN (Devamla) — Bütçe müzakere
sinde her şey konuşulur; gensoru mahiyetindedir, her 

şey söylenir. Ben 35 senedir politikadayım, benim 
bildiğim böyle... Politikaya siz yeni geldiniz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Belli belli... 

FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, otomobil israfı her yerde var, Başbakanlık büt
çesinde de var. Başbakanlığa yabancı misafirler için 
her sene 10 - 15 tane araba alınır; bu sene yine var... 
Acaba yabancılar bir bahane mi? Bilmiyorum, ger
çekten ihtiyaç var mı? «Trafik fazla, ihtiyaç artı
yor» diyorlar; inşallah doğrudur; ama bunun başka 
surette idaresi de mümkündür, yani başka dairelerin 
arabaları var; sıkışıklığı zaman oradan getirilip pek
âlâ kullanılabilir; ama Başbakanlık bütçesi geldiği 
zaman göreceksiniz, bu sene de araba isteği var. Sa
yın Başkanım, o vakit gereğini yapsın ve savunsun. 

Mefruşat : Bütün daireleri görüyorsunuz... Bilhas
sa bakanlıklar, her sene, eskileri beğenmez, yeni
leriyle binalarını tefmiş ederler. 

Lüks binalar : Yeni kurulan dairelerin, bilhassa 
fonların kiraladıkları binaları lütfen bir tetkik edin; 
neye mal olmaktadır? 

Açılış törenleri : Değerli arkadaşlarım, açılış tö
reni yapılır tabiî; ama bunu dozunda kullanmak la
zımdır. Yani, ufak bir binanın açılışı için, başta Baş
bakan, arkasında yüzlerce arabalık heyetle gidilmez. 
Böyle gidilirse hakikaten israf olur, günah olur. Ben 
öyle hadiseler görüyorum ki - TRT'de de izliyoruz ufak 
tesisler için Başbakan gitmektedir; bir valinin, kay
makamın, umum müdürün açacağı tesis veya atacağı 
temel için Başbakan bütün heyetiyle, erkanıyla; 
yanında bakanlar, milletvekiller, hatta bir kısmına 
bizi de davet ediyorlar... E, bunlar israftır. Elbette 
açılış töreni yapılmalı, sevinç duyulacak bir hadise
dir, bir eser meydana getiriliyor; ama bunun için 

bu kadar büyük masraflar yapmak, açılacak olan 
müesseseyi maalesef güç duruma sokmaktır. 

öncelik almayan yatırımlar israftır. Bilhassa, Tür
kiye planlı döneme girdikten sonra buna çok dik
kat edilmiştir. Her yatırım behemahal millî hâsıla
yı artırmalıdır. Bazı yatırımların zamanı değildir; 
işte bu Meclis binası... (ANAP sıralarından «Cum
hurbaşkanlığı bütçesiyle ne alakası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Melen, konuşmamız Cum
hurbaşkanlığı üzerinde olacaktır, istirham ediyorum. 

FERİT MELEN (Devamla) — İsraftan bahse
diyorum, örnekler veriyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, Cum
hurbaşkanı, yürütmenin başı değil midir? 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Geçen gün, «Cum

hurbaşkam yürütmenin başıdır» diyen, Sayın Maliye 
bakamdır. 

BAŞKAN — Sayın Can, siz niye müdahale edi
yorsunuz? Lütfen efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bakanların hukuk 
nosyonuna dikkat edin. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) 
— Sizden öğreniyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
yin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) —-Bakanlar ediyor, 
sayın bakanlar etmesin. 

BAŞKAN — Siz müdahale ediyorsunuz efen
dim, izin almadan konuşuyorsunuz. 

FERİT MELEN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Cumhurbaşkam, devletin başkanıdır, icranın başıdır. 
Bu nedenle, icranın sorumluluklarına zaman zaman 
katılmaktadır. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuruluna 
riyaset etmektedir. Binaenaleyh, icrada olup biten
lerle, Cumhurbaşkanı da ilgilidir; birçok kararlar 
onun tasdikine gitmektedir. Bu bakımdan, Cumhur
başkanına da burada bazı maruzatta bulunmak, ben
ce vazifemizdir; bunu o sebeple yapıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

öncelik almayan yatırımlarla ilgili olarak, ar
kadaşlar, bu arkadaki garaj binasından bahsettiler. 
Buna, Türkiye'nin şartlarında 50 sene sonra dahi 
sıra gelmez; beş, on tane araba için birkaç milyar 
lira para sarf etmek hakikaten israftır. Belki yapı
labilir; ama zamanı gelmemiştir. Cumhurbaşkanı do
laşıyor; hastanelerin bitmediğini görüyor; 1 - 2 mil
yon lira verilse bitirilecek... Okulların bitmediğini 
görüyor; 1 - 2 milyon lira verilse bitirilecek... On
lara vermiyoruz da, böyle şeyler yapıyoruz... 

Müteahhitlere paralarının zamanında verilmemesi 
büyük bir israf kaynağıdır. Bakın niçin: Ben de Ma
liye Bakanlığı yaptım; Vaktiyle, özel idareyle taahü-
te giren müteahhitlerle, genel bütçe işlerinde taah-
hüte giren müteahhitler şu farkı yaparlardı : Ge
nel bütçeye tabi bir dairede 1 milyona girecekleri 
taahhüt işini, özel idare yaptırıyorsa, 2 milyon ister
lerdi; çünkü, parayı zamanında alamazlardı. Pa
rayı zamanında alamamak, bir risktir. Bir müteah
hit, taahhüte gireceği zaman bu riski hesap eder. 
Şimdi ise, maalesef, görüyorsunuz, müteahhitler Ha
zinenin kapısında beklemektedirler ve parayı zama
nında alamamaktadırlar; bir kısmı da bono almakta, 

| bonoları kırdırmaktadır. Bu durumu gören müteah
hit, bundan sonraki taahhüt işine girince, bu ge
cikme riskini hesap edip, maliyetine koymaya mec
burdur ve koyuyor; başka suretle taahhüte gire-

I mez. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa* — Sayın Baş
kan, Hazine bütçesi yarın görüşülecek efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen-
I dim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Anlatamadım; 
Meclis huzurunda Cumhurbaşkanına bazı hususları 

I arz ediyorum. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Arzı baş
ka türlü de yapabilirsiniz; yüce Meclisi lüzumsuz 
yere işgal etmeye hakkınız yok Sayın Melen. 

BAŞKAN — Devam edin Saym Melen. 
FERİT MELEN (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bunlar kaynak israfıdır ve dediğim gibi, 
• bundan vazgeçilmesi ve israf ile mücadele edilmesi 

I için Meclisimizin de karar alması, Meclisimizin de 
bu faaliyete katılması lazım. Sadece Meclisimizin de
ğil, hükümetin ve diğer ilgililerin de israf ile müca-

I deleyi bir prensip haline getirmeleri gerektiğine ka-
I niim; bunu arz ediyorum. 

I İsrafın menfî tesirleri olmuş mudur? Değerli ar
kadaşlarım, biraz evvel de arz ettim, ben, israfın, 

I enflasyon kadar zararlı olduğuna inanıyorum. Enf-
I lasyon ne kadar zararlı ise, israf da o kadar zarar-
I İrdir; hatta, enflasyonun sebepleri arasındadır; çün

kü, israf yüzünden bütçe açıkları büyümektedir ve 
bu da görüldüğü gibi, enflasyona sebep olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet sözcüleri birçok 
endisler «indice»ler ortaya koydular, işaretler verdi
ler; «içinde bulunduğumuz senede tasarruflar azal
maktadır; üretim azalmaktadır; yatırımlarda gevşe
me vardır» dediler. 

Yıllık borç mürettebatımız 4 milyara çıkmıştır. 
Hazine bütçesinde de arz ederim; ama burada da 
söyleyeyim - yeridir çünkü - borç mürettebatının 4 
milyara çıkması ihracat gelirimizin yüzde 50'si de
mektir. Eğer, bu seyir bu istikamette devam ederse, 
Sayın Başbakanın biraz önce burada ifade buyurduk
ları gibi, tediye muvazenesi açıklarımız yeniden bü
yümeye başlar, işte, israf ile bunun da yakın ilgisi 
mevcuttur. Kendi kaynaklarımızı lüzumsuz yere is
raf etmezsek, lüzumsuz borçlanmalara girmemiş ve 

1 istikbalimizi tehlikeye sokmamış oluruz. 
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Değerli arkadaşlarım, temas edeceğim ikinci ko
nu rejim meselemizdir. Bilmiyorum, bu rejim me
selesini bu bütçede konuşabilir miyim? Bence ko
nuşabilirim; çünkü, Devletin başı olan Cumhurbaş
kanı, herhalde rejim ile de yakından ilgilidir ve re
jimin korunmasıyla görevlidir. 

Hepimizin islediği şudur : Demokratik rejim sağ
lam surette işlesin. Sayın Başbakanımız, biraz önce 
burada yaptığı konuşmada, buna çalışmakta olduk
larını, buna çalıştıklarını ve kendisinin, demokrasinin 
ve demokratik rejimin savunucusu ve hatta teminatı 
olduklarını ifade buyurdular. Ben buna sevindim; 
bir Başbakandan bunu duymak, hakikaten sevinile
cek bir hadisedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanla bir nok
tayı paylaşamıyorum; filvaki demokrasiye girdik, 
içindeyiz, doğrudur; ama kabul etmek lazımdır ki, 
demokrasimiz bu aşamada henüz körpedir. Bu kör
pe rejimi devamlı olarak sağlıklı bir şekilde işleterek 
güçlendirmek, sağlam geleneklere kavuşturmak ve 
sağlıklı bir surette sürmesini temin etmek gerekir. Bu 
hususta da, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisine, siyasî par
tilere ve Anayasa organlarına büyük vazifeler düş
mektedir. 

Bir de Anayasa mevzuuna dokunmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bazı iddialara rağmen, 1982 Ana
yasasının, ülkenin ihtiyaçlarına uygun, demokratik 
bir Anayasa olduğu kanaatindeyiz. Filvaki, komü
nizme kapalıdır, bu Anayass rejiminde Marksist' par
tiler kurulamaz; faşizme kapalıdır, faşist partiler ku
rulamaz. Bu Anayasa rejiminde hudutsuz hürriyet 
istenemez. Bir tarihte, maalesef bazı olaylarla karşı
laştık; bundan evvelki Anayasanın verdiği hakları ve 
hürriyetleri de yeterli görmeyen insanlar çıktı ara
mızda. Bu Anayasa rejimi içinde hudutsuz hürriyet 
istenemez; çünkü birçok demokratik memleketlerde 
de böyledir, hatta Avrupa İnsan Hakları Beyanname
sinde de bu açıkça zikredilmiştir; hürriyetleri boğ
mak için hürriyet istenemez; ama bu suretle çerçe
velenmiş olmasına rağmen, demokratik bir Anayasa
dır ve vatandaşların hakları ve hürriyetleri bu Ana
yasa ile teminat altına alınmıştır. Bu Anayasayı sa
vunmamız lazım geldiğine kaniim. Bu Anayasaya 
şimdiden ilişmeler başlamıştır; bu Anayasayı tartışma 
konusu yapmak isteyenler vardır. Biz bu kanaatte 
değiliz. Yeteri kadar makul bir tatbikat devresi ge
çirilmeden bu Anayasa üzerinde tartışma açmak, 
münakaşa etmek, bu Anayasayı değiştirmeye teşeb-

I büs etmek, kanaatimize göre yanlıştır. Bu sebeple biz, 
I Anayasanın 84 üncü maddesinin değiştirme isteklerine 

karşı çıktık ve yine karşıyız. Bunlar, zamanı gelme
miş isteklerdir. 

I Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 2 nci maddesi 
Cumhuriyetimizin niteliklerini şöyle tarif etmiştir : 
«Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 

I hukuk devletidir.» 

Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetin bu nitelikleri-
I ni korumak hususunda büyük hassasiyet ve kararlı-
I lık içindedir. Bununla kıvanç duyuyoruz ve bunu ha-
I kikaten rejimimiz için bir teminat ve bir güven kay-
I nağı olarak görüyoruz. 

I Siyasî partiler de, programları ne olursa olsun 
I (ister liberal olsun, ister devletçi olsun, ister sosyal 
I demokrat olsun) Anayasanın, Cumhuriyetin nitelik-
I lerini tayin eden bu esaslara, bu ilkelere uymak mec-
I buriyetindedir. Aksi halde, buna uymamakla kendi-
I lerini bu Anayasanın dışına çıkarmış olurlar. Nite-
I kim, şimdiden dışarıdaki partilerden öyle beyanlar 
I duyuyoruz ki, bazıları, bu Anayasanın çerçevelediği 
I rejim içine girmeyi âdeta kendilerine külfet sayıyor

lar. 

I Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanıma katılı-
I yorum; demokrasiyi savunmak, geliştirmek lazım, 

her türlü tehditlere karşı savunmak lazım. Yalnız, 
I «demokrasi» deyince, demokrasi hususunda bir mu-
I tabakat tesis etmek, temin etmek lazım geldiğine ina-
I nıyoruz. Yani, bilhassa iktidar partisiyle, bizim ara-
I mızda sanıyorum ki, demokrasi konusunda bir an-
I layış farkı var. Demokrasinin, bilhassa Batı örneği 
I demokrasinin birçok kuralları vardır. Demokrasiyi 
I yürütmek için, sağlıklı bir şekilde işletmek için, ev-
I vela bu kurallara riayet etmek lazım. Bu kurallara, 
I evvela siyasî partiler uymalıdır. Demokrasiyi benim-
I seyen, hakikaten demokrasiyi savunmak isteyen par-
I tilerde, evvela parti içinde demokrasi bulunması şart-
I tır. Parti içinde demokrasi olmazsa ve Meclisteki par-
I ti grupları, genel merkezlerinden idare edilirse, o 
I memlekette demokrasi gelişmez. Ta Meşrutiyetten 
I beri Türkiye bunun acısını çekmektedir. Türkiye'de 
I demokrasinin yerleşmemesinin bir nedeni de budur. 
I Vaktiyle, rahmetli İnönü, bundan fevkalade tevahhuş 
I eder; «Merkezi umumî sultası olursa, o memlekette 
t demokrasi yerleşmez» derdi. 

I BAŞKAN — Sayın Melen, zamanınız dolmak üze-
I redir; lütfen toparlayın efendim. 
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FERtT MELEN (Devamla) — Bu hususta muta
bakat tesis etmek lazımdır. Parti içinde demokrasi 
yoksa, demokratik kaidelere riayet edemiyorsak, o 
memlekette demokrasi kolay kolay gelişmez. 

Değerli arkadaşlarım, ben uzun zamandır politi
kadayım. Türkiye'de demokrasi üç defa kesintiye 
uğradı; bugün birçok hatıralar yazılıyor, bunun izah
ları yapılmak isteniyor; «Askerî darbedir» deniyor... 
Bunların hiçbirisi değildir; her üçü de, siyaset adam
larının, partilerin, demokrasi kaidelerine uymamala
rından doğmuştur. Her üçünde de, maalesef, rejim 
dejenere edilmiştir, yozlaşmıştır ve hatta Meclisi de, 
Türkiye'yi de tehlikeye koyacak bir noktaya gelmiştir 
ve silahlı kuvvetler, evvela memleketi, sonra rejimi 
kurtarmak için bu müdahaleleri yapmışlardır; her 
üçünde de böyle olmuştur. Ben, içinde yaşadığım için, 
bu yayınlara itibar etmiyorum; bütün sebepleri yaşa
dım ve gördüm. Eğer bu rejimin bir daha kesintiye 
uğramasını istemiyorsak, bizim de hakikaten demok
rasinin kurallarına uymamız lazımdır. 

Arkadaşlarım izah ettiler; bir demokraside evve
la millî hâkimiyeti temsil eden Meclise itibâr etmek 
lazımdır. Eğer hükümet, Meclisin yetkilerini, getir
diği kanunlarla şu veya bu vesileyle birer birer elin
den alır ve memleketi kararnamelerle, talimatname
lerle, yönetmeliklerle idare etmeye kalkarsa, o vakit 
demokrasi kurallarına uymamış olur; Anayasaya ay
kırılığı bir tarafa; fakat demokrasi kurallarına uyma
mış olur ve demokrasiyi tamamen benimsemediğini 
ortaya koyar. 

BAŞKAN — Sayın Melen, lütfen toparlayın efen
dim. 

FERİT MELEN (Devamla) — Zamanım müsaa
de etmediği için diğer konulara temas etmeyeceğim. 
Yalnız, izin verirseniz bir iki noktayı arz etmekle ye
tineceğim. 

Biraz önce okuduğum Anayasanın 2 nci maddesi, 
cumhuriyetin niteliklerinden birisinin de hukuk dev
leti olduğunu ortaya koymuştur. Bir hukuk devletin
de evvela Anayasaya riayet lazım gelir. Eğer biz sık 
sık Anayasayı ihlal etmeye kalkıyorsak, Anayasaya 
aykırı kanunları bu Meclisten parti disiplini zoruyla 
geçirmek istiyorsak, bu memlekette demokrasiye inan
mış olduğumuzu ispat edemeyiz, ortaya koyamayız. 

Hukuk devletinde, vatandaşların haklarına ve hür
riyetlerine riayet edilir, kanun hâkimiyeti tesis edilir. 
Arkadaşlar da ortaya koydular ve bundan sonraki 
bütçelerde daha geniş şekilde örnekleriyle ortaya ko
yacaklardır; Türkiye'de maalesef bugün, benim 35 
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yıllık siyasî hayatımda şimdiye kadar görmediğim öl
çüde partizanlık vardır. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

Meclis müzakereleri demokratik bir şekilde cere
yan etmiyor. Daha İçtüzüğümüzü yapamadık. Öyle 
bir tüzükle çalışıyoruz ki, maalesef bir tepki içtüzü
ğüdür ve bugünkü Anayasamıza uygun değildir. Bu
rada konuşmak hakikaten bir meseledir. Yani parti
ler için bir imtiyaz olmasa, milletvekilleri burada ko
nuşmak için büyük gayret sarf ettikleri halde, uzun 
zaman imkân bulamazlar; belki iki ayda, üç ayda bir 
sıra gelir. Bir kanunu burada ciddî olarak müzakere 
etmek mümkün değildir. Örnekler vereyim : Ben, 
Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa ettim; Sebebi 
vardır. Buraya bir kanun tasarısı geliyor; tasarıda ol
mayan, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmemiş bir 
konu hakkında burada bir önerge veriliyor. Eğer bu 
önerge muhalefet tarafından verilirse mesele yok, za
ten reddediliyor; ama iktidar tarafından verilirse iş 
değişiyor : 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmemiş bir 
konu hakkında burada bir önerge verilince, bu öner
geye, komisyon sözcüsü evvela «Kabul» diyordu; son
ra itiraz edilince bu defa «katılmıyoruz» demeye baş
ladı. «Katılmıyoruz» demekle mesele halledilmez. 
Komisyon sözcüsü «Katılmıyoruz» demekle şunu te
min etmiş oluyor : önergenin müzakeresine imkân 
vermiyor; önerge sahibi dahi konuşamıyor. Ne olu
yor? O önerge hatta mahiyeti anlaşılmadan -ki çoğu
nu anlamadık, süratli okundu- nedir, neyi tadil edi
yor, neyi değiştiriyor, ne getiriyor diye anlamaya im
kân olmadan, reye konuluyor ve kabul ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin enteresan tarafı 
şu; komisyonun sözcüsü, «Katılmıyoruz» diyor; ama 
komisyonun 25 üyesi iktidar partisine mensuptur ve 
katılıyorlar ve önergeyi kabul ediyorlar. Buna Frenk -
ler detourner de loi derler, yani kanunu saptırma der
ler; bu bir nevi oyundur; oyun ile kanun çıkamaz 
değerli arkadaşlarım; ben de bu sebeple istifa etmiş 
bulunuyorum. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Melen, sürenizi çok aştınız 
efendim, istirham ediyorum. 

FERİT MELEN (Devamla) — İşte bunlar bir 
araya gelince, maalesef sizin demokrasi anlayışınızın 
farklı olduğunu ve bu anlayışla, iktidarın Başbakanın 
demokrasiye yeteri kadar hizmet edemeyeceği netice
sine varıyoruz. 
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Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Turan Bayezit, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

ı((Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, Cum
hurbaşkanlığının 1986 yılı bütçesi üzerindeki görüşler 
rini açıklamaya başlarken, Cumhurbaşkanlığı maka
mının manevî kişiliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanının 
şahsında, vatan ve milletin bütünlüğüne, Türk Dev
letinin varlığına yönelik eylemleri önleyerek, toplumu 
yıkıcı ve bölücü bir iç savaşın eşiğinden çeviren 12 
Eylül Harekâtının Türk tarihi içindeki olumlu yeri
ni ve önemini vurguluyor, yüce Heyete saygılar sunu
yorum. 

Sayın Başkan, halkın egemenliğine dayalı Devlet 
Başkanlığı kurumu, Anayasa Hukukumuza, 1921 
Anayasasının bazı maddelerinin anlamını açıklayarak 
değiştiren 29 Ekim il 923 tarih ve 364 sayılı yasayla 
girmiştir. Bu değişiklikle, Türk Devletinin şeklinin 
cumhuriyet ve devlet başkanının, Türkiye Reisicum
huru olduğu belirlenmiş; Reisicumhurun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince ve kendi üyeleri arasından 
seçilmesi kuralı getirilmiştir. 

29 Ekim 1923'ten önceki siyasal yaşamımızın Os
manlı imparatorluğu döneminde devlet başkanı, aynı 
zamanda Halifei İslâm olan padişahtır. Gücünü mil
letten değil, devleti kuran sülalenin evladı ekberi ol
maktan ve halifelik niteliğinden almaktadır. 

Yeni ve bağımsız Türk IDevletinin temelinin atıl
dığı 19 Mayıs 1919 ile 29 Ekim 1923 arası dönemde 
Heyet-i Temsiliye Başkanı ve onu takiben de Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Büyük Ata
türk, hükümet başkanlığı yetkisini üstlenmiştir; bu 
yetki, millî iradeden kaynaklanmaktadır. 

Sayın Başkan, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana 
yürürlüğe konulan bütün anayasalarda, Türkiye 
Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Millet 'Meclisi ta
rafından ve 1982 Anayasasındaki istisna dışında, ken
di üyeleri arasından seçileceği kuralı mevcuttur. Bu 
kural, 1961 Anayasası döneminde, Cumhuriyet Sena
tosunda, Cumhurbaşkanınca atanmış üyelerin de bu
lunması nedeniyle, şeklen gerçekleşmeye imkân vere
cek bir uygulamaya açıktı. 1982 Anayasası, bazı şart
larla da olsa, Cumhurbaşkanının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelerinin dışından da seçilmesine olanak 
vermektedir. 

Bu hükmün, millî birlik ve beraberliğin sağlanma
sına muhtaç olacağımız bir döneme girildiğinde, bu

nu sağlayabileceği varsayılan bir kişinin bu işlevi ye
rine getirebilmesi için konulmuş olması gerekir. Ko
nuya bu açıdan yaklaşarak ve demokrasinin ana ilke
lerine uygunluğunu taştışmaksızın, uygulanmasını 
zorunlu kılacak dönemin, devletimizin yaşamında bir 
daha var olmamasını, sadece 12 Eylül'den önceki gün
lerin acı hatıralarını anımsatan ve işlevini bu suretle 
ilgilileri uyararak yerine getiren bir hüküm olarak kal
masını diliyorum. 

Sayın Başkan, Cumhurbaşkanının sorumluluk, yet
ki ve görevinin anayasalar içindeki gelişmesine değin
mek istiyorum. Bu konuyla ilgili değerlendirmemizi, 
Cumhurbaşkanının her zaman bağımsız kalamayaca
ğını, partisiyle ilişkisinin kesilmesinin tarafsızlığı için 
yeter şart olamayacağını göz önünde tutarak, genelde 
ve kuramsal olarak yaptığımızı vurgulamak isterim. ' 

Sorumluluğu konusunda bütün anayasalarda yer 
alan ilke, Cumhurbaşkanının, sadece, vatan hainliği 
nedeniyle sorumlu tutulmasıdır. 1982 Anayasası, Cum
hurbaşkanının, imzaladığı Bakanlar Kurulu kararı ve 
müşterek kararnamelerden ve kurala ek olarak, doğ
rudan doğruya yaptığı işlemlerden sorumlu tutulma
yacağı, hatta bu işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi 
dahil, yargı yoluna başvurulamayacağı esasını getir
miştir. 

Bu tür işlemlerin yargı denetimi dışında tutulma
sının kamuoyunca içe sindirilebilir olması, içeriğinin 
objektif haklılığına bağlıdır. Cumhurbaşkanının kişi
sel suçlarından sorumluluğu, 1924 ve 1945 anayasala
rında açıkça yer almıştır. 1961 ve 1982 anayasaları
nın bu konuya değinmemiş olması ise, bu tür sorum
luluğun mevcut bulunmadığı şeklinde yorumlanmaya 
müsait değildir. 

Sayın Başkan, Cumhurbaşkanının görev ve yetki
lerinin gelişimine baktığımızda, ulusal egemenlik kav
ramının, 1961 Anayasasıyla kazandığı anlamın sonu
cu olarak, bu dönemden itibaren arttığını ve yoğun
laştığını görmekteyiz. Cumhurbaşkanının, devletin ba
şı ve millî birliğin temsilcisi olması esası ve bundan 
kaynaklanan görev ve yetkileri, bütün anayasalarda 
aynı şekilde mevcuttur; ancak 1961 ve özellikle 1982 
Anayasası, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisiyle iliş
kilerinde, gerekse yürütme ve yargıyla ilgili konularda 
geniş ve somut yetkiler tanımıştır. 

1961 ve 1982 Anayasalarında, egemenlik hakkının, 
millet adına yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kullanılacağı esprisinin terk edilmesinin ve ulusal ege
menliği kullanacak organları Anayasanın belirlemesi
ne bırakmasının bir sonucu olarak, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisiyle ilişkilerinde, Cumhurbaşkanının, es
ki anayasalarda var olmayan yetkileri mevcuttur. 
1924 ve 1945 anayasaları, Cumhurbaşkanına, törenli 
oturumlarda Türkiye Büyük Millet Meclisine Başkan
lık yapmak yetkisini tanımıştı. 1961 Anayasasında 
böyle bir yetki mevcut olmadığı gibi, bugün de yok
tur; ancak, 1982 Anayasası, her yasama yılı başında 
açış konuşması yapmak imkânını sağlamıştır. Bu ko
nuşma, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak
tır. Bu yetkinin kullanılması Cumhurbaşkanının tak
dirine bağlıdır. Bu nitelikleriyle, 1924 ve 1945 Ana-
yasalarındaki düzenlemelerden farklı olarak, zorunlu 
bir görev değlidir. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanı
mız geçen yasama döneminde buna gerek görmemiş
ler ve konuşma yapmamışlardır. 

Eski anayasalara göre, konuşma, içerik bakımın
dan, hükümetin bir yıllık icraatını kapsadığı halde, 
1982 Anayasası, sadece açılış konuşması olarak nite
lendirmiş ve herhangi bir yönlendirme getirmemiştir. 

Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanının açılış ko
nuşmalarının ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle iliş
kilerinin, bu iki anayasal organın karşılıklı saygınlığı 
göz önünde tutularak ve karşılıklı dengeler nazarı iti-
bare alınarak yeni içtüzükte düzenlenmesi zorunlulu
ğu vardır. 

Sayın Başkan, 1962 Anayasası, özellikle 1982 Ana
yasası, Cumhurbaşkanının, yürütmeyle ilişkilerini sem
bolik bir düzeyden çıkarıp, işlevsel ve yönlendirici bir 
niteliğe büründürmüştür. Gerekli gördüğünde, Bakan
lar Kurulunu, kendi başkanlığında toplantıya çağır
mak; başbakanın teklifiyle de olsa, bakanların göre
vine son vermek; başkanlığında " toplanan bakanlar 
kurulu kararıyla sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilan 
etmek, bu hallere ilişkin kanun hükmünde kararna
meler çıkarmak; Millî Güvenlik (Kurulunu toplantıya 
çağırmak, gündemini düzenlemek ve başkanlık yap
mak gibi hususlar 1982 Anayasasında yer alan önem
li yetkilerdir. 

Sıkıyönetim ve olağanüstü hal dönemlerinde çıka
rılacak kanun hükmünde kararnamelerin, yetki kanu
nuna dayanması zorunluluğu yoktur; temel haklar, ki
şi hakları ve ödevleri, siyasal haklar ve ödevler gibi, 
normal dönemde kanun hükmünde kararnameyle dü--
zenlenemeyecek konuları da içerebilir; aleyhine, Ana
yasa Mahkemesine iptal davası açılamaz. 

Bu nitelikleriyle, bu yetkinin, iktidar çoğunluğu
nun içinden gelecek ve tarafsız ve bağımsız kalama
yacak bir cumhurbaşkanı tarafından siyasî baskı un
suru olarak kullanılabileceği olasılığını gözden uzak 
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tutmamak gerekir. Geçmişte, parti amblemini basto
nuna işleterek gezen bir cumhurbaşkanının varlığı 
anımsandığında, bu endişemizin haklılığı ağırlık ka
zanacaktır. 

Bu nedenle, sıkıyönetim ve olağanüstü hal döne
mini bu yetkinin dışında tutmak, sadece bir ölçüde, 
savaş halinde geçerli saymak; ancak her halükârda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Anayasa Mahke
mesinin denetimine tabi kılmak, kişi hak ve hürriyet
lerine değer veren bir görüş açısından zorunludur. 

Sayın Başkan, Cumhurbaşkanının, Yükseköğretim 
Kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini seçmek 
yetkisi, atanmış üniversite yönetimi ilkesini benimse
miş görüşe uygun bir düzenlemedir; ancak Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti, organlarını kendisinin seçmesi
ni, üniversite özerkliğinin temeli ve gereği saymakta
dır. 

Sayın Başkan, yargıyla ilişkilere gelince; 1982 Ana
yasası, gösterilen adaylar arasından da olsa, Askerî 
Yargıtay ve Yüksek Askerî İdare Mahkemesi üyele
rinin Cumhurbaşkanınca seçilmesini öngörmektedir. 

Bu düzenlemeyi ve ayrıca Yargıtay üyelerinin se
çiminde değişik bir sistem getirilmiş olmasını, Cum
huriyet Başsavcısının ve vekilinin (Danıştay üyelerinin 
bir kısmının Cumhurbaşkanlığınca atanmasını, parti
mizin, yargı bağımsızlığı görüşü ile bağdaştırabilme-
miz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir. 

Sayın 'Başkan, Cumhurbaşkanının göreve başlar
ken andiçmesi, bütün anayasalarımızda yer almakta
dır; hatta 2 nci Meşrutiyet Döneminde, 1876 Anaya
sasında yapılan değişiklikle, padişahın dahi yemin et
mesi zorunluluğu getirilmiştir. 1924 Anayasasındaki 
yemin «Vallahî» sözcüğü ile sonuçlanmakta ve dinî 
bir nitelik taşımaktadır. 1928 ve diğer anayasalarda, 
namus üzerine, namus ve şeref üzerine söz verilerek, 
laik bir niteliğe büründürülmüştür. 

MALÎYE VE GÜMRÜK iBAK'ANl AHMET 
KURTCEBE AUPTHMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, bütçe ile hiç alakası olmayan bir konuşma dinli
yoruz. 

M. TURAN BAYEZÎT (Devamla) — Sayın Cum
hurbaşkanının anayasal konumunu dile getiriyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

M. TURAN BAYEZıT Kpevamla) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğü anlayışınıza ve hassasiyetle uygulama-

( niza şükranlarımı sunuyorum. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN .(Bursa) — Bu bir ma
kale olabilir ISayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen../ 
H. BARIŞ CAN {Sinop) — 'Sizinki de hikâye 

olur. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş

kan, Cumhurbaşkanının anayasal konumu, Cumhur
başkanlığı bütçesi üzerinde konuşulur; Maliye Bakan
lığı bütçesinde konuşsam itiraz edersiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayın. . 

Sayın IBayezit devam edin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anayasamı
za göre, yemin zorunludur ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin önünde yerine getirilir. 1982 Ana
yasası en geniş kapsamlı bir yemin metnini içermek
tedir. Bu yeminde Cumhurbaşkanı, devletin varlığım 
ve bağımsızlığını korumaya, vatan ve milletin bölün
mez bütünlüğünü korumaya, Atatürk ilke ve inkılap
larına, laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalmaya, cum
huriyetin şan ve şerefini korumaya, tarafsız olmaya ve 
kanımızca çağdaş bir demokrasinin en önemli nite
likleri olarak, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 
korumaya, anayasaya bağlı kalmaya, hukukun üstün
lüğüne bağlı kalmaya, demokrasiye bağlı kalmaya, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin in
san haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma
sı ülküsünden ayrılmamaya namus ve şerefi üzerine 
söz vermektedir. 

Anayasamızın Geçici 1 inci maddesi, Sayın Cum
hurbaşkanımızın, Devlet Başkanı sıfatıyla 18 Eylül 
1980 tarihinde içtikleri andın yürürlükte kalacağı 
hükmünü taşımaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhur
başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının teşekkül etmesinden sonra, Anayasanın 103 
üncü maddesinde yer alan andı ayrıca içmemişlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız içtikleri antta, Türkiye 
Cumhuriyetinin içinde bulunduğu bütün sorunları Ata- -
türk ilkelerine bağlı kalarak, adalet, hukuk ve insan 
haklan prensiplerinden ve vicdanî kanaatlerden başka 
bir tesir altında kalmaksızın, hiçbir karşılık bekle
meksizin çözümlemek amacıyla, kendilerini Türk Mil
letine adadıklarını açıklamışlar ve vatanın ve mille
tin mutluluğuna, birlik ve beraberliğine çalışacakları
na, devletin bağımsızlığına vatanın ve milletin bütün
lüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacaklarına, 
milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik la
ik cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni bir Anayasa dü- , 

zenlenmesi için çalışacaklarına, Türkiye Cumhuriyeti
nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek için, bütün güç
leriyle ve varlıklarıyla çalışacaklarına, üzerlerine al
dıkları görevi yerine getirmek için yine bütün güç ve 
varlıkları ile çalışacaklarına namus ve şerefleri üze
rine söz vermişlerdir. Her iki andın içeriği arasındaki 
fark, Sayın Cumhurbaşkanımızın davranışları ile gi
derilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başkanlık Di
vanının kurulmasıyla, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, Anayasada belirlenen yetkilerini kullanmaya 
başlamasına ve Millî Güvenlik Konseyinin fiilî ve hu
kukî varlığının sona ermesine rağmen, demokrasimi
zin hâlâ bir geçiş dönemi yaşadığı savı, bunda çıkarı 
olan çevrelerce canlı tutulmaya çalışılmaktadır. 

Geçmiş dönemiyle, Anayasanın geçici maddelerini, 
bugün Sayın Başbakanın düştüğü yanılgıya düşerek 
karıştırmamak gerekir. Bugün Anayasada yürürlükte 
olan tek bir geçici madde -Cumhurbaşkanlığı Kon
seyi ile ilgili madde- hiçbir suretle, Meclisin ve hü
kümetin çalışmalarına etki yapan bir madde değil
dir. Geçici maddelerle, geçiş dönemi savı birbirinden 
ayrıdır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, artık, demok
rasiye geçiş döneminin varlığını kabul etmiyoruz, bu 
dönemin geride kaldığına inanıyoruz. Sosyal demok
rat dünya görüşünün bütün özlemlerine tümüyle ce
vap vermese dahi, Anayasamız yürürlüktedir ve millî 
egemenliği kullanan bütün organlar, Anayasadaki 
yerleri ve yetkileriyle anayasal dengeyi oluşturmakta 
ve korumaktadır. Aynı sav 1960 döneminde de ileri 
sürülmüştü. Bu nedenledir ki, gerek rahmetli Gürsel, 
gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız, kamuoyunun, bu 
iddiaların etkisinden kurtarılması bakımından büyük 
sorumluluk yüklenmişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 
cumhuriyeti korumak «ve kollamak görevini, özellik
le emir - komuta zinciri içinde yerine getirirken, en 
üst noktada görev yapan sayın kişilerin, demokrasi
ye geçişte Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmeleri, 
doğal olarak, kamuoyuna, bu sayın kişilerin birbirin
den ayrı iki görüntüsünü yansıtmıştır. Bu iki görüntü
nün biri asker Devlet Başkanı görüntüsü, diğeri sivil 

• Cumhurbaşkanı görüntüsüdür, işte, geçiş dönemi ta
raftarları, başka bir deyişle, hak ve özgürlüklerin bir 
süre daha kısıtlanmasını, halkın anayasal güvenceler
den bir süre daha yoksun bırakılmasını isteyenler, dai
ma birinci görüntüyü ön planda tutmak çabasını 
göstermişlerdir. 1960 yılından bu ya'na görev üstlenen 
cumhurbaşkanlarının asker kökenli olması ve 3 tane-
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sinin en üst makamdan gelmeleri, ilk görüş sempa
tizanları tarafından istismar edilmektedir. 

Sayın cumhurbaşkanlarının Türk demokrasisine 
hizmetleri, asker görüntülerini, sivil görüntülerinin al
tında saklayabildikleri, Türk halkına bu mesajı, bu 
güvenceyi verebildikleri için ve verebildikleri ölçüde 
başarılı olmuştur. Bu konu, Sayın Cumhurbaşkanı
mız açısından daha da ağırlıklı bir özellik taşımakta
dır; çünkü, Anayasa oylamasında, ismen belirlenen 
bir kişi değil, o tarihteki Millî Güvenlik Konseyi 
Başkanı ve Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanlığı sıfatını 
kazanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik 
düzene geçilmesiyle, Millî Güvenlik (Konseyi, Cumhur
başkanlığı Konseyine dönüşmüştür. IBu Konseyin üye
leri, 12 Eylül Harekâtının emir - komuta düzeyini oluş^ 
turan sayın kuvvet komutanları ve Sayın Jandarma 
Genel Komutanıdır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi, Ana
yasada belirlenen konularda görüş bildirme görev ve 
yetkisine sahiptir. 12 Eylül'ü yapanlar yasama organı 
içinde yer almayı uygun görmemişler ve görev süre
lerini Sayın Cumhurbaşkanının görev süresiyle para
lel bir duruma getirmişlerdir. 

Sayın IBaşkan, sayın milletvekilleri; bugünkü hü
kümetin işlemlerinin önemli bir bölümü, Anayasamı
zın ana kurallarına rağmen, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetiminin dışında tutulmaktadır. Bu iş
lemler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ön denetimine de 
tabi değildir. Dayandıkları denetim rejimi ise, hiç de 
güven verici bulunmamaktadır. Bunlar, fon uygula
malarıdır... Anayasamıza göre, devlet organlarının dü
zenli çalışmasını gözetmekle yükümlü Sayın Cumhur
başkanımızın, fonlarda biriken 10Ö milyarların nere
lere ve ne şekilde sarf edildiğini denetlemelerinde zo-
runluk. vardı/ 

IBAŞKAN — Sayın Bayezit, 3 dakikanız var efen
dim, ona göre toparlayınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, bir sayfam kaldı müsaade ederseniz. 

'BAŞKAN — 3 dakikanız var, lütfen efendim. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkanım, 

Anayasayı mı izah ediyor? 

'M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Anlama
nız gereken 'bazı hukukî mefhumları size anlatmak 
is'tiyorum kardeşim. 

'NilHAT AKPAK Sakarya) — Biz gayet iyi an
lıyoruz. 
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f 'M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş-
I kan, siyasî partilerin, halikın karşısına 'bir programla 
I'çıkararak, bir seçim dönemi için yetk'i istemeleri ve 
I ve bu yetkiyi aldıklarında programlarını uygulama-
I lan, demokrasinin bir kuralı ve Ibu hükümetlerin en 

doğal hakkıdır. Cumhurbaşkanlarının, bu hakka ve 
I hükümetle ilişkilerinde millî iradenin tercihine saygı 
I göstermeleri de doğaldır; ancak bu, sınırsız değildir. 
I Eğer balkın iradesi yanıltılmış olursa ve özellikle hü-
I kümet, çok sınıflı bir kMeyi memnun eden, geniş 
I halk katmanlarını, ekonomik yönden güçsüz olanları, 
I dayanılması olanaksız sıkıntılara ve bunalımlara 'iten 
I bir sosyo ekonomik politikayı bilinçli olarak uygu-
I larsa, bu saygının sınırına dayanılmış olur. 
I Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine ve ni-
I tetiklerinin sinsice tahribime yönelik girişimlere karşı 
I hükümetin takındığı tavır konusunda da durum ay-
I rıdır. (Bu sözlerimle irticaya değinmek istiyorum. 

'NİIHAT AKİPAK (Sakarya) — Bütçe mi konu-
I şu yor, başka bir şey mi konuşuyor? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Şu iki hu-
I susu bifbirinden ayırmak gerekir •: Birincisi, laiklikle. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen toparlayınız 
I efendim. 

(M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Efendim, 
I Gumhurbaşkanımın bir sözüne geliyorum. 
I Birincisi, laiklikle, din ve Vicdan hürriyetini, iba-
I det hürriyetini birbiriyle kanş'tırmamak, birbirine 
I karşıymış gibi göstermemek gerekir. Laik cumhuri-
I yeti yıkmaya yönelen kesimler, konuyu bu şekilde 
I istismar etmekte ve buna bir 'taktik olarak başvur-
I maktadırlar. 
I 'İkinci husus, Türk halkının, asla gerici, asla yo-
I baz olmadığıdır. 31 'Mart vakasını yaratanlar, Ku-
I bilay'ı şehit edenler, Atatürk'ün heykellerine saldı-
I ranlar, nereden kaynaklandığının değerlendirilmesi 
I gereken bir cüretle bugün tarikatçılık ve mezhepçi-
I lik güdenler, Türk halkının temsilcileri değildir. Üze-
I rinde durulması gerekenler, halikın din duygularını, 
I vicdan hürriyetini sömüren bu tür davranıştan çıkar 
I yaratan sözde din adamı yobazlardır ve siyasal çı-
I kar peşinde koşan yobaz politikacılardır. 

I BAŞKAN - - Sayın Bayezit, lütfen toparlayınız 
I efendim. 
I İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Cum-
I hurbaşıkanımız, irtica konusunda Türkiye'de oyna-
I nan oyunları isabetle saptamışlar ve bu konunun üs-
I tüne tarihî sorumluluklarının bilinci içinde büyük (bir 
I duyarlılıkla gitmişlerdir. Komünizm ve faşizmle bir-
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İlkte, teokratik düzen arayıcılarını da, cumhuriyet 
için, büyük ve onlarla eşdeğerde bir tehlike olarak 
bel'Memİşlerdir. Sayın Cumhurbaşkanıımız, irticai, 
hatta konuyu daha da somu'tlaşitırarak, teokratik dü
zen arayıcıları şeklinde 'gündeme 'getirirlerken, Sa
yın Başbakan, «'Bu memlekette irtica,. laiklik müna
kaşaları bu kadar çok yapılacak olursa, o vakit de 
normal ibadetini yapan insanlara da yanlış tefsirler 
yaparız» diyerek konuyu hafife almakla ve saptır
maktadır l(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Yani otuz 
dakika Anayasadan... 

'BAŞKAN — Sayın İBayazıt, lütfen toparlayınız 
efendim. 

(M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Toparlıyo
rum! 'Sayın 'Başkan, müsaade 'buyurun; Sayın Cum
hurbaşkanının mesajına geliyorum efendim, (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Laikliğe aykırı hareketlerin, dış devletlerden des
teklendiğinin açıklanmasının, İran ve bazı Müslüman 
ülkelerle ticarî ilişkilerimizi olumsuz etkileyeceğini 
ileri sürmek, sürenleri eleştirmek, teokratik devlet 
yanlılarının, laik cumhuriyeti için için kemirmelerine 
cesaret verecek tehlikeli bir eğilim oluşturmaktadır. 
'Devlet 'Başkanı ile Hükümet Başkanının konuya ba
kış açılarında ve değerlendirmelerindeki 'bu geniş çe
lişkiye parmak basmak, Sosyaldemökrat Halkçı Par
ti Olarak en önemli görevimiz ve 'bu çelişkinin açık
lamasını 'beklemek de en doğal hakkımızdır. 

Sayın Başkan, şimdi arkadaşımın anlayacağı an
lamda, bütçeye, parasal •bütçeye geliyorum. (ANAP 
sıralarından gürüMler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ÖZGÜR 'BARUTÇU (Diyarbakır) — Edepsizlik 
•bu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin hati'be. 

İM. TURAN BAYEZİT '(Devamla) — Cumhur
başkanlığının, 1986 yılı bütçesi, her türlü giderlerde 
'büyük bir tasarruf görüşüyle hazırlanmıştır. Şükran
la karşıladığımız bu duyarlılık (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — Başkanlığa müdahale 
etmeyin, Başkanlığa müdahale dtmeyin, dinleyin. Şan
tiye değil burası... 

BAŞKAN — Sayın Can, Sayın Can, lütfen... Sa
yın 'idare Amirleri, lütfen müdahale ediniz. 

İHSAN NURİ TOFKAYA ı(Ordu) — Terbiye
sizlik etme... Dinliyoruz; dinlemeyi senden mi öğre
neceğiz? Ne bağırıyorsun, bağırma... 
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H. BARİŞ CAN '(Sinop) — Başkanlığa müdahale 
edemezsiniz. Sen bağırma. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, siz Başkanlığın işi
ne karışmayın, lütfen efendim... Sayın Barış Can, 
Siz Başkanlığın işine karışmayın, yerinize oturun, 
dinleyin efendim, lütfen dinleyin. Lütfen efendim, siz 
konuşmayın, niye konuşuyorsunuz, kimden söz iste
diniz? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, si
zin yapacağınızı biz yapmayalım, kesin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Nasıl yapacak mışsın? 
Senin 'gücün yetmez... Gençsin, hiç sana yakışmıyor. 

IBAlŞjKAN — Sayın Bayezit, süreniz dolmuştur 
efendim lütfen... Kesiyorum.. 

'M. TURAN BAYEZİT ı(Devamla) — Sayın Baş
kan, sözümün sonuna geldim. (ANAP ve SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT '(Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, toplumu, devleti sadece rakamlarda gö
ren zihniyeti anlamak mümkün değildir. 

'BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 
'M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bütçeler, 

ilişkili oldukları makamların ve bakanlıkların bütün 
hukukî durumlarını dile getirme yetkisini bize ver
mektedir. 

Şimdi parasal duruma »geliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, süreniz doldu, geçi

yor efendim. 

'M. TURAN BAYEZİT '(Devamla) — Bitti Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaş
kanlığının 1986 yılı bütçesi, her türlü giderlerde bü
yük bir tasarruf görüşüyle hazırlanmıştır. Şükranla 
karşıladığımız bu duyarlılık ve titizliğin, bakanlık büt
çelerinde örnek alınmamış olduğunu görmekteyiz. 
özellikle cari harcamalarda, tasarruf yerine, israfın 
egemenliğini üzüntü ile gözlediğimizi belirtmek iste
riz. 

Sayın Başkan Sosyaldemökrat Halkçı Parti, eko
nomik ve sosyal politikası, geniş halk kitlelerinin ve 
gelecek kuşaklarının yararına olmadığı için Sayın 
özal Hükümetine güvensizlik oyu vermiştir. Bu ne
denle, hükümet programının yürütme aracı olan 1986 
bütçesine de aynı görüşle ret oyu verecektir; an
cak Cumhurbaşkanlığı, hükümetin dışında ve üstün
de bir kuruluş olması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi hakkındaki değerlendirmemiz bu kuralın dı
şındadır. 
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Grubumuzun, kabul oyu vereceği Cumhurbaşkan
lığı 1986 yılı 'bütçesi ile 1984 yılı kesinhesabının ha
yırlı olmasını diliyor ve yüce Meclise saygılar sunu
yorum. ı(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Alıtan Kavak, buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
(H. BARIŞ CAN '(Sinop) —« Sayın Balkan, tavrı

nız hakkında söz istiyorum. 
•BAŞKAN — Lütfen oturun «fendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yerimden efendim. 
•BAŞKAN — Lütfen oturun, istirham ediyorum 

oturun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, bir 

açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Sayın Barış Can, söz vermiyorum 

efendim, oturun; lütfen oturun efendini. (ANAP sı
ralarından «Otur yerine» sesleri) 

• H. BARIŞ CAN ((Sinop) — Tavrınız hakkında 
bir açıklama yapacağım. 

•BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, oturun; 
slöz vermiyorum, lütfen oturun. 

Buyurun Sayın Kavak. 

ANAP GRUBU ADINA ALTAN KAVAK .(İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gece
nin 'bu ilerlemiş saatlerinde, benden önce konuşan 
Sayın Anamühalefet ve muhalefet Gözcülerinin yap
tıkları 'gibi 'bütçe dışı değil; ama bütçe üzerinde ko
nuşacağım. 

ENVER ÖZCAN '(Tokat) — Bütçe dışı değil. 
Bütçe görüşmelerinin anlamını öğren de öyle gel. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — IBütçe görüşmeleri 
onlar. bütçe dışı değil. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa
taşırsa söz 'isterim. 

BAŞKAN — Sayın Can, müdahale etmeyin, sayın 
Barış Can, lütfen susun efendim. Sayın özcan, size 
de istirham ediyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, bütçe 
dışı konuşma olmadığını açıklayın o zaman. 

BAŞKAN — Siz de konuştunuz efendim, lütfen 
oturunuz. 

IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Bütçe denince, para 
.rakam zannediyorlar.. 

BAŞKAN — Sayın 'Barış Can, sizi uyarıyorum, 
müzakereleri ihlal ediyorsunuz. 

IBuyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ALTAN KAVAK (De

vamla) — 'Değerli milletvekilleri, sözlerime, hepinizi 

I saygıyla selamlayarak 'başlıyorum. (ANAP sıralann-
I dan alkışlar) 

I Komisyonlarda görüşülerek yüce Mecliste müza-
I kereye açılan 1986 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ince-
I lendiğinde, genel bütçe rakamı içinde esasen çok kü-
I çük bir rakam olarak gözüken Cumhurbaşkanlığı 

bütçesinin, 'bütçe tekniği açısından mükemmelliği ya
nında, tasarrufa riayet eden ve yüzde 2,8'lik artışla 
'bunu doğrulayan yapısı karşısında söylenebilecek tek 
husus, 'bütçeyi hazırlayanlara ve böyle bir bütçenin 

I hazırlanması için gerekli direktifleri verenlerle, uygu
layıcılara şükran duygularımızı ifade etmektir. 

Cumhurbaşkanlarının Anayasa ve kanunlarla be-
j lıirlenen görev ve yetkilerinin kullanılması için, gerekli 

görülen işlemleri hazırlamak üzere 23 Mayıs 1933 
tarih ve 2180 sayılı Riyaseticumhur 'Dairesi Teşkilat 
Kanununu yürürlükten kaldıran 17 Ağustos 1983 ta
rih ve 2879 sayılı Kanunla, Cumhurbaşkanlığı Genel 

I Sekreterliği teşkilatı kurulmuş'tur. Sayın Cumhurbaş-
I kanımız, Anayasanın 104 üncü maddesi doğrultusun

da, devletimizin başı sıfatıyla, cumhuriyetimizin ve 
I milletimizin birlik ve beraberliğini temsil ederken, 

Anayasamızın uygulanmasını, devlet organlarının dü
zenli ve uyumlu çalışmasını, yasama, yürütme ve 
yargı organlarında Anayasa ve kanunlarla belirlenen 
»görev ve yetkilerini kullanması için gerekli işlemleri 
yapmak; hukukî, idarî, malî ve diğer hizmetleri yü
rütmek üzere kurulan Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esaslarıyla, 
personel atama işlemleri de Anayasamızın 107 nci 
maddesi uyarınca çıkarılan 18 Ağustos 1983 tarih ve 
l sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlen-
mdş; 28 Kasım 1983 tarih ve 3 sayılı kararname ile 
de ek yapılmıştır. 

Teşkil olunan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğinin görev ve yetkilerini şöylece özetlemek müm
kündür. Birinci olarak, Cumhurbaşkanının görevlen
dirmesi halinde, O'nu temsil etmek ve Türkiye Bü-

| yük 'Millet Mecl'isi Başkanlığı, Başbakanlık, Genel-
j kurmay Başkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibat sağlamak ve 
I ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak ve Cumhurbaşlka-
I nına arz etmek; Cumhurbaşkanına sunulacak kanun, 

tüzük, yönetmelik, kararname, karar ve yazışmalarla 
ilgili işlemleri yapmak; Cumhurbaşkanına yapılan 
başvuruları değerlendirmek; Cumhurbaşkanının ba
sın ve halkla ilişkilerini düzenlemek; mesajlarını ha
zırlamak ve verilen diğer işleri yürütmek; ikinci ola-

I rak da, Cumhurbaşkanlığı teşkilatının hukukî, malî 
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ve İdarî 'hizmetleriyle, i'tâ amirliği görevini yapmak
tır. 

Yukarıda saydığımız görev ve yetkilerin ifası için, 
devletin en yüce makamına tahsiis edilen (bütçeyi, 
büyüyen Tüfkiyemizin gelişen imkânları karşısında 
az bulduğumuzu da ifade etmek isterim. 1985 malî 
yılı Cumhurbaşkanlığı 'bütçesinin başlangıç ödeneği 
olan 1 316 625 OÖO liradan geçen 10 ay 'içerisinde 
837 907 269 lirası harcanmış; kalan 478 717 731 li
rası yıl sonuna kadar fazlasıyla kâfi geleceği ve kul
lanılmayan kadroların da iptali cihetine gidileceği gö
rülmüştür. 

1986 malî yılı bütçe tasarısı, Sayın Cumhurbaş
kanımızın muhtelif vesilelerle ifade etttiği, «milletçe 
tasarruf etmemiz gerektiği» şeklindeki beyanlarıyla, 
son Ege gezilerindelki ifadelerini doğrular istikamette 
1 354 286 000 lira olarak bağlanmıştır. Bunun prog
ramlara dağıtımı şöyledir : 

Cari harcamalar ödeneği 1 337 986 000 
Yatırım harcamaları ödeneği 10 000 000 
Transfer harcamaları ödeneği 6 300 000 
1986 yılı bütçe tasarısı toplam tahsisatı, 1985 yılı 

bütçesine nazaran 37 661 900 lira fazlalıkla, yüzde 
2,8'lik bir artışı göstermektedir. 

Katsayı artışından doğan personel giderleri ile, 
akaryakıt, ulaşım, elektrik vesaire alımlarında mey
dana gelen fiyat artışları nedeniyle görülen son dere
cede düşük artışa mukalbil, yatırım harcamalarında 
geçen yıla nazaran yüzde 94 oranında büyük bir azal
ma olduğu müşahede edilmiştir. 

Yukarıda değindiğim gibi, Sayın Cunmhurbaşka-
nımıztn, muhtelif vesilelerle 'tasarrufa yönelen be
yanlarına paralel olarak, bütçesinin bu tarzda hazır
lanmasını belirtmesi, talimat vermesi, her konuda 
olduğu gibi, bu konudaki samimiyetin ve ciddiyetin 
en güzel ifadesidir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı forsunda-
fci 16 yıldız, bugüne kadar kurulan müstakil Türk 
devletlerini sembolize etmektedir. 16 yıldızın orta
sındaki parlak güneş, aziz Atatürk'ün temellerini at
tığı ve ebediyete kadar payidar olacağına inandığı
mız, kollamak ve korumakla kendimizi yükümlü gör
düğümüz Türkiye Cumhuriyetini sembolize ekmek
tedir. 

Ülkemizi 12 Eylül Harekâtına getiren iç ve dış 
kaynaklı anarşi, terör ve bölücülüğü doruk noktası
na ulaştıran karanlık güçlerin tek amacı, son Türk 
Devletinin parlayan güneşini karartmak ve yok et
mektir. 
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Tarihi, şanlar ve şereflerle dolu Kahraman Türk 
Ordusunun, içeride ve dışarıda devlete yönelen teh
likelere karşı koruma ve kollama görevini eksiksiz 
ıîfıa etmesi sonucu, ülkemiz tekrar aydınlık ve hu
zurlu günlerine kavuşmuş bulunmaktadır. 'Bu vesi
leyle, ordumuza ve onun mümtaz mensuplarına şük
ran duygularımızı tekraren ifade etmek isterim. 

Bugün devletimiz başı olan ve Anayasamızın 104 
üncü maddesinde bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetinin 
ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaş
kanımız Sayın Kenan Evren'in şahsında yüce maka
ma, tutum ve davranışlanndaki ciddiyet, 'tarafsızlık 
ve duyarlılık nedeniyle Türk Milletinin minnet duy
gularıyla sevgi dolu saygısını her vesileyle millette 
görmek mümkündür. 

H. BARIŞ CAN ^inop) — Niye şimdi müdaha
le etmiyorsunuz Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın ©arış Can, lütfen... 
ALTAN KAVAK (Devamla) — Bütçe üzerinde 

konuşuyorum. 
Türk Milletinin yüzde 91'i aşan onayı ile kabul 

edilip yürüdüğe giren 1982 Anayasamızla yeniden 
tesis edilen demokratik düzenin kuruluş ve işleyişin
de, geçiş döneminin güçlüklerinin idraki içindeki 
Anavatan (Partisi 'iktidarımız, nasıl ki, ülkemize zarar 
vereceğine inandığı kısır çekişmelerden, politik kav
galardan uzak kalarak, uzlaşma ve anlaşma vasatı 
yaratarak, hizmet anlayışını hâkim kılmaya azamî öze
ni gösteriyorsa, aynı anlayış ve davranışı bütün si
yasî partilerin, kişilerin, kurum ve kuruluşların, dev
let müesseselerinin, özellikle Cumhurbaşkanlığı ma
kamının saygınlığını korumak için son derecede dik
kat göstermeleri gerektiğine inanıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesi vesile-
yiyle görev ve yetkilerini liyakatte. kullanan, sabırlı, 
tutarlı tutum ve davranışlarıyla .Türk' Milletinin kal
binde mümtaz bir yer işgal eden Sayın Cumhurbaş
kanımız Kenan Evren'e en derin saygılarımızı, sıhhat 
ve afiyet temennilerimizi arz etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılı Cumhurbaşkanlığı 
bütçesine Anava'tan Partisi Grubu olarak kabul oyu 
vereceğimizi bildirir, bütçenin Sayın Cumhurbaşkan
lığı makamına, aziz yurdumuza ve Büyük Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olmasını bütün kalbimizle 
dileyerek, yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavak. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi lehinde Sayın Hakkı 

Artukarslan, buyurun efendim. 
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•HAKKI- ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, ısayın milletvekilleri, yüceliğinde 'hepimizin 
itti'falk ettiği Cumhurbaşkanlığının, 'bütçesi üzerinde 
şahsım adına konuşmak üzere huzurunuzdayım. 

öönlün istediği husus ise, her bütçenin sakin ve 
olgun geçmesi; ama Riyaseticumhurun bütçesi görü
şülürken, en ince, en zayıf da olsa, bir sesin ve yan
lışlığın yapılmaması, arzumdur. 

1986 yılı bütçelerine bakıldığında, Cumhurbaş
kanlığı bütçesi bir örneklik kazanmaktadır. 1986 büt
çesi, 1985 bütçesine göre yüzde 2,8 artış göstermek
tedir. Bize her hususta örnek olan yüce makam, 'bu
lada da 'farklılığını göstermiştir. 

Tüm milletlerden farklı olarak milletimiz, tarih 
boyunca devlet 'büyüklerine hiçbir milletin gösterme
diği saygıyı göstermiş, onu, eski bir tabirle ulûlemr 
kabul e'tm'iştir. 'Dolayısıyla, 'bizler de, bu makama 
karşı saygılı olmak, başımız üstünde taşımak olgun
luğuna dikkat etmeliyiz. 

12 Eylül Harekâtı, ihanetin tüm tedbir ve hilele
rini bir anda bertaraf etmesi, ümitsiz bir ülke görü
nümünü ortadan 'kaldırarak tüm müesseseleri yeni
den rayına koyup, devlete yeniden işlerlik kazandı
rılmasında, demokrasiye yeniden sağlam bir yapıyla 
kavuşmamızda, yüce 'Meclisin bugünkü 'tablosunun 
oluşmasında Sayın CumhurbaşkanLrnız ve Konsey ar
kadaşlarının unutulmayacak 'katkıları ebediyen min
net ve şükranla anılacaktır. 

'Muhalefete mensup sayın konuşmacı arkadaşla
rını, meselenin burasında çok geniş konuşma imkanı 
'bulunan bütçeler varken jfırsat mı saydılar bilmem-
iişi başka mevzularda dallandırıp budaklandırdılar. 

«Anayasamızdaki geçici maddelerin lüzumu ve 
tatbiki, demokrasiye gölgeler getirir» iması yanlıştır. 

Bir hususu unutmamak gerekir: Bu Anayasa, de
mokrasiye müdahale sonrası, Anayasayı zorlayan 
maksatlı çevrelerin görülen geçmiş düzenbazlıklarına 
kapıları kapatmak için, geçmiş tecrübelerden esinle
nerek yapılmıştır. Gerçekten bugün bir huzur orta
mı varsa ve rahatça konuşabiliyorsak, bu, bugünkü 
Anayasanın incelikle hazırlanmasından ileri gelmiş
tir. Bu farklılık bazı çevreleri çileden çıkarmaktadır. 

Bu-bütçede polemik yapmak, biraz evvel de 'söy
lediğim 'gibi, aslında doğru değil. İnşallah, başka 
'bütçelerde, daha başka sahalarda karşılıklı atışma
larımız, tenkitlerimiz olacaktır. Hele hele bu büt
çede, bağırıp çağırmak hiç güzel değildir. 
• Bu bakımdan, başta Atatürk olmak üzere, am

amızdan ayrılarak rahmete kavuşan geçmiş Cumhur-
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başkanlarını rahmetle anar, hayatta olanlara sağlık 
ve sıhhatler dilerim. 

1986 bütçesinin Cumhuırbaşikanlığımıza hayırlı ol
ması dileğiyle yüce makaımı, Sayın Cumhurbaşkanı
mızı sevgi ve saygıyla selamlar, yüksek şahsiyetine, 
hakemliğine güvendiğimizi Ibelintmeyi bir vefa 'borcu 
bilirim. 

'Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukarslan. 

'(ANAP sıralarından alkışlar) 
Aleyhinde; Sayın Şeyfomus 'Bahçeci... Yoklar. 
Sayın Coşkun Bayram... Yoklar. 
Sayın Fikri Sağlar... Yoklar. 
!M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın 'Başkan, usuilî bir noktayı açıklamak istiyorum. 
Konuşmak isteyen bu arkadaşlar bizim partimizin 

milletvekilleridir. Aleyhte söz almalarının nedeni, hü
kümet bütçesi olmasındandır. Yoksa, Cumhurbaşkan
lığı 'bütçesi aleyhinde konuşmak istememişlerdir, 
aleyhte slöz almamışlardır. 

Bu hususu 'açıklamak istiyorum zabıtlara geçmesi 
'bakımından. 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde söz olmayınca 
üzerinde konuşmak üzere Sayın Reşit Ülker, buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER Cîstaribu'l) — 'Sayın Başkan, yüce 
Meclisin sayın üyeleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Anayasamızın 104 üncü maddesine gö
re, «Cumhurbaşkanı devletin başı&r. Bu sıfatla Tür
kiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini tem
sil eder; Anayasanın uygulanmasını, devlet organla
rının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.» 

Değerli miLletvekilleri, bu son ibare «Anayasanın 
uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyum
lu çalışmasını gözetir» şekliyle 1961 Anayasasında, 
mevcut olmayan ve Cumhurbaşkanlığı müesseseainıkı 
yeni temel hükmünü getirmektedlir. Bunun karşıl. 
olarak 104 üncü maddede, Cumhurbaşkanının bu 
maddeye, bu ibareye uygun görevleri sıra iilie göste
rilmiştir. Bu görevler : «Yasama ile ıjlgili olanlar» 
diye başilamıştır, bunlar sura ille sayılmıştır; arkasın
dan, «Yürütme alanına ilişkin olanlar» sayılmıştır 
birer birer ve yine arkasından «Yargı ile ilgiili olan
lar» sayıflımıştır. 

'Böylece, bunlar bir araya getirildiğinde, Cumhur-
başkanlığıını, bugün tarafsız hakem mevkiinde olan, 
icranın en üst mevkiinde bulunan ve aynı zamanda 
yeni yetkilerle Anayasanın korunmasını ve de bü-
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tün kurutuşların düzenli çalışmıaısını izdıeme görevim
de olanı bir müessese olarak görmekteyiz. 

O kadar müesseseleşmiştir ki, Cumhurbaşkanı, 
gidip gezdiği yerde tetkik edilmesi gerekli bir şeyi 
gördüğü zaman, orada yetkili makamlara müracaat 
veya işaret vermez; isterse, ayrı bir müessese ola
rak oluşturulan Devlet Denetleme Kuruluma, «bu 
konuyu Anayasanın bu hükmüne ve çıkarılan yasa 
hükmüne göre inceleyin» dermek yetkisine de. sahip
tir ve bu yetkiyle donatılmıştır. 

Bu yeni görev, çok genılş kapsamlı bir görev ve 
yetkidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu görevi ağır ve 
yoğun sorumlulukları arasında şimdiye kadar örneği 
görülmemiş bir biçimde yerine getirmektedir. 

Demokrasinin var oluş nedeni, denetim olanağı 
en yüksek rejim olmasıdır. Bir yandan halk, yöneti
cilerini seçer; bir yandan da seçtiklerini denetler; 
öbür yandan da, seçilenler, kendi oylarıyla getirdik
leri ilktidarları denetlerler. Bir ide buna, Devletin başı, 
yansız Cumhurbaşkanı katıldığı zaman, o denetim 
daha büyük güç ve saygınlık kazanır. Bizim gibi 
nüfus patlaması içinde gelişmeye çalışan ve 1876 yı
lından beri demokrasi çabasında olup, 1950 yılından 
beri çok partili yaşama giren dünyanın en stratejik 
noktasında bulunan bir ülkenin, daha ilerilere gide
bilmesi dçin, yansız denetimlere ihtiyacı vardır. 

Ülkenin siyasal yaşamı partizanlık hastalığına tu
tulmuştur. Çok partili yaşama giırerken önümüzde bir 
model olmadığı için -çünkü az gelişmiş ülkelere biz 
modellik ediyorduk- hemen 'hemen hiçbir alanda, 
olası olaylara karşı önlem alınmamıştı. Bu önlemısiz-
lliğin acılarını yaşayarak sakıncaları gidermeye çalışı
yoruz, düşe kalka demokrasiyi geMşfciriyoruz. Bu ne
denle, 1982 Anayasasında yansız Cumhurbaşkanına, 
Anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının 
çalışmasını gözetmek görevi yerjlımiştir. 

Sayın Cuımlhurbaşkanımızın yurdun dört bir ya
nını durmadan gezmeleri, devlet, organllarını denet
lemeleri, zaman zaman devlet işlerinde ve Anaya
sa konusunda uyarılarda bulunmaları, anayasal yet
ki ve görevlerindendir. Ancak şunu da belirtelim 
kıt, bu yetki ve görev, geleneksel anlayışa göre ve 
Cumhurbaşkanının ağır görev ve sorumlulukları ne
deni ite masa başında yapıldığı takdirde de hiç kim
se bir şey diyemezdi. 

iBir 'halk çocuğu olan Sayın Cumhurbaşkanı, hal
kın içjine girmiştir, halkın dertlerine eğilmiştir. 67 
ilde her daire, hastane, çocuk yuvası, tüm göreviier 
ve yetkililer, her an Cumhurbaşkanının ve diğerle

rinin denıetiime gelebileceğini! düşünmektedir. Gerçek 
ve etikiıli denetim, bu havayı yaratmaktır. Sayın Cum
hurbaşkanı, bu tutumlarıyla tüm tike yöneticileıniner 

genel müdürlere, valilere, kaymakamlara, müdürlere, 
şeflere, ^Bakın, ben Cumhurbaşkanı olduğum halde 
bu denetimleri! yapabiliyorum; siz haydi haydi yap
mak durumundasınız» demektedirler ve örnek ol
maktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanına, bu konuda de
netimi derinleştirme yetkisi de verilmiştir; gerek gör
düğü konuları, kendi emrindeki Devlet Dene'dleme-
Kuruluna denetletebilirler., 

Cumhurbaşkanını yanında gördükçe, halkın, dev
letine ve demokrasiye olan inancı artmaktadır. Dev
let (Başkanı ise, yurttaşlarının tüm sorunlarını bil
mekte, bildiği için de çareler bulmakta ya da bul
maya çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada zama-. 
nın müsaadesi oranında birkaç konuya .daha değin
mek istiyorum. 104 üncü madde, gerekli gördüğü 
takdirde, yasama yılının ilk günü TüiiCİye Büyük 
Millet Meclisinde açılış konuşması yapma yetkisini 
Cumhurbaşkanına vermiştir. Açılış konuşmasında 
Cumhurbaşkanı, yansız, iktidarla muhalefet arasında 
hakem durumunda Olması, Anayasanın uygulanması 
ve devlet organlarının düzenıli ve uyumlu çalışma
sını gözetmekle yükümlü olması nedeniyle, bu ko
nularda önemli gördüğü hususları belirtir. Parlamen
tonun, Cumhurbaşkanının getirdiği konulara eğilme
si, bunları incelemesi gerekir. Örneğin, İngiltere'de 
Kraliçenıin parlamentoyu açış söylevi üzerinde, Avam 
Kamarasında genel görüşme açılır. Bu genel görüş
me, iç ve dış politikanın saptanmasında etkili bir 
rol oynar. Türkiye'de de bu geleneği kurmalıyız. 
Eğer parlamemo dışında konuşmaya yanıt verenler 
olursa, onların da parlamento içinde cevaplandırıl
maları, sağlıklı ve demokratik bir yöntem Olur. Gö
rüş bildirenlerin, devletin başına, Türkiye Cumhuri
yetini ve Türk birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı
na, gösterilmesi gereken saygı sınırları dışına taş
mamaya özen göstermeleri gerekir. Bu sınırları ta
şanlar, milleti kırdıklarını bilmelidirler. Türkiye'de, 
•iri laflarla takdir kazanma dönemi geride kalmıştır. 
Yurttaş, sözlerin şiddetine değil, taşıdığı öze önem 
vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhurbaş
kanı, kanunları, görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Miiet Meclisine geri gönderme yetkisine sahiptir; 
ancak bu, iyi çalışan bir parlamentoda hiç kulla
nılmayacak bir yetkidir, Üzüntüyle bdirtelıkn ki, 
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iktidar partisünin parliamentodıa dıilayoğa önem ver
gilemesi sonucunda, Cumhurbaşkanı, 'bugüne kadar 
11 yasayı geri göndermek zorunda kalmıştır. 

1 BAŞKAN — Sayın Ülker, konuşmanız uzun mu 
«fendim? 

REŞlT ÜLKER ^Devamla) — Bitti efendim. 

Yüne, Cumhurbaşkanının, Anayasa Mahkemesin
de dava açmak hakkı vardır. Bu da, Ikullanılıması-
nia olıanalk vermemek gereken 'bir konudur. Anoak 
üzülerek 'bdliırtelüm iki, Sayın Cumhurbaşkanı, Üst 
Kademe Yönetioüednin Yetiştirilmesi Hakkında Ka
nun için liptal davası açmak zorunda kalmış. ve iptal 
kararı verilmiştir. Bu da, parlamentomuz için üzü
cü biır olaydır. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler, son 'bir noktaya 
daha temas etmek (istiyorum. Cumhurbaşkanının yet-
kilerli arasında, özel af yetkisi vardır. Tespit ettiği
miz rakama göre, Sayın Cumhurbaşkanı, bu af yet-
Ikisinıi 36 vatandaşımız için kullanmıştır. Bunların, 
Anayasada belirtilen koşulları içerisinde, çölk ağır 
basta olması, mesela kanserdi veyahut iyileşemeyecek 
durumda olması gibi şartları vardır; 'bu şartları taşı
yan 36 vatandaşımıza şefkat gösterilmiş ve 'bu va
tandaşlarımız, belki de, son nefeslerini! yuvalarında 
vermişlerdir. Bu da, Cumhurbaşkanlığı müessesesi-
nin af konusuna yaklaşımını ve affa şefkatle bak
tığını gösterir. 

Yüce Meclisli sıaygıJlarımjla sd'arnlarıım. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 

Soru sormak isteyen sayın milletvekilleri; Sayın 
Tutum ve Sayın Üzdl. 

'Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 

Soru iiçin kayıt lişlemıi bitmıiştlir. 

Buyurun Sayın Tutum. \ 

•;.• CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Sayın Baştoan, 
Devlet Denetleme Kurulu ille ilgili iki soru sormak 
istiyorum. 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesine göre, kurulun üç ana 
fonksiyonu var : İnceleme, araştırma ve denetleme. 
Denetlemeyi biliyoruz... İnceleme ve araştırma fonk
siyonu, idarenin geliştirilmesine, düzenli ve verimli 
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idarenin 'kurulmasına, yerleştirilmesine ve geüştki-
mesıine ilişkindir. 

Brinci sorum şu : Denetleme Kurulu, denetleme 
fonksiyonu dışında, lidarenin geliştiniılmesıine iMşikin 
olarak inceleme ve araştırıma yapmakta mıdır? Yapı
yorsa, ne gibi inceleme ve araştırmalar yapmıştır? 

İkinci sorum : Devlet Denetleme Kurulunun 'bir 
yılık çalışmalarının, Devlet Denetleme Kurulu ırapo-
ıru toiçliımiınde yayınlanması kanunun amir -hükmüdür. 
Bu rapor yayınlanıyor mu; yayınlanmış mı? Yaym-
danmamışsa, niçin yayınlanmamış? Bu diki sorumun 
cevaplandırılmasını listiyorum. 

BAŞKAN — Teşdklkür edenim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZBL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
'ben de Sayın Tutum'ûn sorduğu soruları soracaktım, 
aynı şeyleri tekrarlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederıim efendim, 
(Buyurun Sayın Komisyon. 

HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET '(Cumhurbaşkanlığı 
•. Danışmanı) — Sayın Başkan, Devlet Denetleme 

Korulu, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığımıza 
bağlı bir ünitedir. Yani, bütçeden sıorumlu olan Ge
nel Sekreterle organik bir bağlantısı yoktur. Tabiî, 
sayın mlilıletvekillerimıizin her türlü sorusuna cevap 
vermek, Cumhur başkanlığımızın teşkilatı ve o teşki
latın içerisinde uzun zamandır görev alan benim iiçin 
de yerine getirilmesi gereken şerefli 'bir görevdir. An
cak, sorunun detayına cevap verehilırnıem için ilgili 
doküman, biraz önce arz ettiğim nedenlle, maalesef 
bende mevcut değildin Yüksek izniniz olursa, soru
nuzu tutanaklardan alıp, 'bilahara yazılı olarak ce
vap vermeyi yeğlerim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim efendim. 
Cumhurbaşkanlığı 'bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

Şimdi, Cumhurbaşkanlığı 'bütçesinin bölümlerine 
geçilmesıimli oylarınıza sunacağını : 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler?... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü ayrı ayrı okutup, ayrı ayrı onayı
nıza sunacağım : 
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/, •>— Cumhurbaşkanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 
A — CETVBLt 

Prog, 
Kodu Açıklama Lira 

101 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler1... Etmeyenler^,. Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlarına dıa* 
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden* 
ler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir.! 

:! 347 986 000 

6 100 000 

BAŞKAN.— Kabul eden- , 
ler... Etmeyenleri.. Kabtjjl, 
edilmiştir* . 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümleri bu şeklüh 
de ka'bul edilmiştir. 

2. — Cumhurbaşkanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhe* 
sabi. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhurbaşkanlığı 1984 Ma
lî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunacağım: (Bölümlerine geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edikniiştıir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaca
ğım. 

Prog. 

TOPLAM 1 354 286 000 
* 

A — CETVELİ 

Ödenek 
ödeneğin çeşidi Lira 

Gideni 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir^ 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.! 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir., 

963 400 000 694 807 304 268 592 696 

12 660 717 110 939 6011 1! 721 116 

976 060 717 705 746 905 270 313 812 

Cumhurbaşkanlığı, 1984 Malî Yılı Kesanhesabınm 
bölümleri kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı, 1986 Malî Yılı Bütçesi ile 
1984 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, programa »göre bugünkü bütçelerin 
görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan bütçeleri görüşmek 
için, İH Arahk 1985 Çarşamba günü saat 10.00'da 
toplanmak Üzere bMeşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.30 

•MM» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1985 Salı 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . - 1986 Mail Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
3!6!1) (Dağıtıma terihi : 4.U2.'1985) 

X 2. —- 1984 Malî Yılı Genel Bültçeye Dahil Kuru-
luşllarııı Kesinhesaplaona Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna llüşkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereci ile 1984 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtıma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kaltlma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yjlı Büft-
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büitçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtana tarihi, t 
4.112,1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Kaltlma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ille 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve IPJan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hli : 4.12.1985) 

3 
SEÇllM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS AR AŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün^ 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Orta'k Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — Istaribul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Haılit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) içtüzüğün "96 ncı maddesi uyarınca sözlü s( rüya çevrilmiştir, 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik sorutturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

•14. — Adana MilldtJveMli Cüneyt Canıver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlan-
nuza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
©aklanından sözflü soru önergesli (6/424) 

15. — tstanlbul Mllötvelkili Salbit Batomlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — İçel MillelveM'li Durmuş Fîkri Sağlar'm, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

.1.7. — İstanbul Milletvekili Sabit Baituımlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — Manibui Milletvekili Salbfflt Baltumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru 'önergesi (6/433) 

19. — Istanlbul Milletvekili Hüseyin Avn'i Güler%ı, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

122. — Diyarbakır M'ilTöttvekti Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

123. — Çorum MMİidtlvefldili Ali Ayhan Çetin'inı, 
Çorum iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Ay'dın Milletvekili Ertuğrul Gökigünlün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25, — Haitay Milletvekili Albdurraihman Derriirtaış' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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26. — Aydın Milletvekili Erituğrul Gökgün'ün, be- * 
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Entuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Haitay Milletvekili MusStasfa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

•30. — Çorum MiletvekMi Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının ipt%l edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

'31.,— Kalhtiamianmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurıim Milletvekili Hitaıi Nallbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalb'anıtoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Haitay Milletvekili Musttbffia Muralt Sökimen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Haitay Milletvekilli Mustafa Murat Söfcmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

37. — Haitay Milletvek'il'i Abdurralh'man Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 



38. — Konya Milletvekili Salim Ererin, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantıoğlu' 
nun< enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başfoa'kandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'İn, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut An>k<an' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt öanıver^in, Is-
İanfaul - Sarıyer Karakolluınıdalkii bir tecavüz iddiası 
faakikımlda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanımdan sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kamunu gereğince haklarında dîaıva açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözflü soru önergesi (6/502) 

44. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Mitlldüvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — Istanlbul Milletvekili FerMun Şakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hiîsiameitltin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Kaidir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dovüDdüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanlından sözlü soru önergesi (6/524) 
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49. — Konya MiUdtvekil'i Salbri Irm'ak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhimde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
ZonguMalk Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişiklin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

'51. — Uşalk Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre-
. ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milletvekili Vedihi Ata'klı'nın, Şan^ 
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili Vedilhi AtfalkMıun, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Mille'tîvekili l'simet Tıırlhanıgil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Mille'tîvekili Ertuğrul Gökgünlün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — Istanlbul Milletvekilli İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/535) 

59̂  — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

(60. — Hatay Milletvekili A^dürralhman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecök tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER tŞLER 
•1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun,, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

12. — Şanlıurfa MMeltivekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

3. — Adana Millötlvdkili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

4. — Konya Millettvdki'li Sabri Inmaik'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı 'Kanunlarla Değişik 22 nci 'Maddesinin 
Değişirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
içişleri Komisyonları Raporları (2/23<6) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


