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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11 . 12 . 1935 Çarşamba 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açıldı. 
Birinci, İkinci, Üçüncü Oturum 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Taşanları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarı
larının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
edilerek : 

Sayıştay Başkanlığı ve 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı; 
1986 Malî Yılı Bütçeleri ile 1984 Malî Yılı Ke-

sinhesapları kabul edildi. 
Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi ile 1984 Ma

lî Yılı Kesinhesabı üzerinde bir süre görüşüldü. 
Birleşime saat 21.05'te 10 dakika ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Adıyaman Giresun 

Arif Ağaoğlu Yavuz Köy men 

Dördüncü Oturum 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarı
larının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
edilerek; 

Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi ile 1984 Ma
lî Yılı Kesinhesabı kabul edildi. 

12 Aralık 1985 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşime saat 22.00'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KATİP ÜYELER : Cemal Özbflen (KırklareU), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

D. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

i.; — Ölüm cezasına hükümlü Necdet Sözbir hak
kındaki dava dosyasının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/777) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan önce, bir 
tezkere vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) 26.4.1985 gün ve 19-301-8509 sayılı ya

zımız. 

b) Millî Savunma Bakanlığının, 29.11.1985 gün 
ve 1985/671-5 sayılı yazısı. 

Taammüden ve birden fazla adam öldürmek su
çundan ölüm cezasına mahkum edilen, Necdet Söz
bir hakkındaki dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde 
gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlü Necdet Sözbir, «yargılamanın yenilen
mesi» talebinde bulunduğundan, hükümlüye ait da
va dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edil
mek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya geri verilmiştir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî .Yılı Ge-• 
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, l/l719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜS
TEŞARLIĞI 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi, 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1986 malî yılı bütçesi ile 1984 Ma
lî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının müzakere
lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Programımıza göre, Devlet Planlama Teşkilatı

nın 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarısı üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

(1) 361, 381, 360 ve 382 S. Sayılı basmayazüar, 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim tutanağına ekli
dir. 

CAHTT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
çoğunluğumuz olmadığı için, yoklama yapılması ge
rekir; bunu bir talep olarak değil de, takdirinize ait 
bir husus olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerinde teamül, baş
ladığı günden bitiş anına kadar devamlı birleşim ha
linde olduğu şeklindedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde söz 
alan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 

Grupları adına söz isteyenler; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti adına Sayın Cahit Tutum, Anavatan 
Partisi Grubu adına Mustafa Şahin, Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına ismail Şengün; 

Şahısları adına söz isteyenler: Lehinde, Hakkı 
Artukarslan, İsmail Saruhan, Kadir Demir, İsmail 
Üğdül, Nuh Mehmet Kaşıkçı; 

Aleyhinde: Mehmet Kemal Gökçora, Şeyhmus 
Bahçeci, Coşkun Bayram, Türkân Turgut Arıkan, 
Hilmi Nalbantoğlu, Günseli özkaya, Yılmaz ihsan-
Hastürk, Onural Şeref Bozkurt; 
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Üzerinde: Mustafa Murat Sökmenoğlu, Hasan 
Altay, Reşit Ülker, Cafer Tayyar Sadıklar, Selahat-
tin Tafhoğlu. 

SHP Grubu adına, buyurun Sayın Tutum. 
Sayın Tutum, şüphesiz, söylemeye hiç gerek yok; 

bugün gündemimizde dört kuruluşumuzun bütçesi 
vardır; zamanında yetiştirilebilmesi için, süreye özel
likle riayet edilecektir. 

Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balı

kesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesi üzerinde 
grubumun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda
yım; hepinize saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkila
tı, *30 Eylül 1960 tarihinde, Türk idare ve kamu ha
yatına özel bir statü ile dahil olmuş güzide kuruluş
larımızdan birisidir; şu günlerde 25 inci yılını tamam
lamış durumdadır. 

Aradan çeyrek yüzyıl geçti... Oldukça fırtınalı ve 
zikzaklı bir idarî grafik izlemiştir, Devlet Planlama 
Teşkilatı. Planlamanın, örgütsel ve beşerî grafiği, her 
zaman, ülkenin siyasal ve ekonomik konjonktürüyle 
yakından ilişkili olmuştur. Siyasî iktidarlarla duyarlı 
bir görev ilişkisi içinde bulunan Devlet Planlama 
Teşkilatı, diğer kamu kuruluşlarından farklı olarak, 
siyasî istikrarsızlığın olumsuz etkilerini her zaman 
bünyesinde hissetmiştir, öyle olmuştur ki, siyaset 
öksürünce, planlama nezle olmuştur. Şimdi, aradan 
geçen bunca yıl sonra arkaya dönüp bakmamız ge
rekiyor : Planlama ne idi, ne oldu, nereye gidiyor? 
Bu kadarı da kâfi değil; acaba, Türk politikacıları, 
planlamadan, gereği kadar yararlanmışlar mıdır? Po
litikacı, plan ve planlama kavramını içine sindirebil-
miş midir? Plancı kadrolar kendilerini yeniden üre
tebilmişler midir? Türk ekonomisinin planlı dönem-. 
den kazancı ne "olmuştur? Kuruluşundan bu yana ül
keye çok değerli hizmetler sunmuş olan Devlet Plan
lama Teşkilatının, bugünkü siyasal iktidarın tercih
leri doğrultusunda almakta olduğu yeni biçimin an
lamı nedir? Tüm bu soruların soğukkanlı bir biçim
de sorulup, yanıtlarının alınması ve tartışılması ge
rektiğini düşünüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, eğer saptamalarımız bizi 
yanıltmıyorsa, son yıllarda, «Mademki serbest piya
sa ekonomisine geçtik; o halde planlamaya da gerek 
kalmamıştır» zihniyetinin yeniden hortlatıldığına ta
nık oluyoruz. En azından, son yıllarda, planlamanın 
temel işlevinin, özel sektörü teşvik için tedbirler ge-

I üşürmekten ibaret bir fonksiyon olduğu ve başkaca 
bir işlevi bulunmadığı görüşünü tedavüle sürenlere 
rastlıyoruz. 

Değerli üyeler, bilindiği gibi, Devlet Planlama Teş
kilatının doğumu ve bu doğumu hazırlayan koşullar 
1960 öncesinde yaşanan koşullardır. 1950'lerden son
ra çekilen sıkıntıların, hükümetlerce izlenen plansız 
ve programsız politikalardan kaynaklandığına ina
nılmıştı; kuşkusuz, çözüm olarak da, iktisadî planla
ma fikri öne sürülüyordu. Bu eğilimleri, hepimizin 
bildiği gibi, sonunda planlamanın anayasal bir hü
küm haline getirilmesiyle sonuçlandı; 1982 Anaya
sası da bu geleneği sürdürdü. Bugün artık planın 
gereğini açık açık sorgulayan yok;, ama planlamanın 
niteliği, Planlama Teşkilatının statüsü ve konumu ve 
işlevi tartışma konusudur. Nitekim, iktidar, Devlet 
Planlama Teşkilatı üzerinde kendi anlayışını büyük 
ölçüde empoze etmiş durumdadır. 

Hükümet, piyasa mekanizmasının her şeyi yerli 
yerine oturtacağı varsayımında olduğu için, planla
maya da bu gözle bakmaktadır. İktidar, plan uy
gulamasına en elverişli t)lduğu kabul edilen bir alanı, 
yani kamu kesimini, kamu kesiminin nispî ağırlığını 
daraltmak ve hafifletmek suretiyle, planlama ihtiya
cını asgariye indirebileceğine inanmaktadır. Nitekim, 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının 
Plan ve Bütçe Komisyonunda sorulara verdiği ya
nıtlarda açıkça söylediği gibi, Devlet Planlama Teş-

I kilatının rolünün esas itibariyle özel sektörü teşvik 
Yetmekle -sınırlandırıldığı ve kamu ağırlığı ölçüsünde 

de dengelendiği belirtilmiştir. Ayrıca, özel sektörün 
temsilcileri de bu görüşü büyük ölçüde paylaşmak
tadırlar. Onlara göre, Devlet Planlama Teşkilatı, ser-

I beşt ekonomi anlayışını geliştirmek ve müteşebbisle
re yol göstermek işlevini yerine getirmekle yüküm
lüdür; başka bir işlevi olmamalıdır. Artık, Devlet 

I Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı da, statüsü değişti-
I rilerek - bu kimselere göre tabiî - bir ekonomi en-
I formasyon ve yönlendirme merkezi olarak yeniden 

oluşturulmalıdır. Bu, özel kesim temsilcilerinin ileri 
sürdüğü görüş... Oysa, bu fikrin bir karşıt tezi de 

I var : Devlet Planlama Teşkilatı, yalnız piyasa eko-
I nomisinin aksayan yönlerini düzelten bir organ de-
I ğil, aynı zamanda kaynak envanterini yapan, ülke 

kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını planla
yan, yapısal dönüşümleri ortaya koyan, politika ge
liştiren ve araçları büyük ölçüde ortaya koyan bir or
gan olmak zorundadır. 

Değerli üyeler, gerçekten," planlamanın işlevini 
I doğru olarak ortaya koymanın son derece önem ta-
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sidiğini belirtmek isterim. Planlamanın gerçek işlevi
ni, ilk bakışta, şöyle tanımlamak mümkün : Mevcut 
imkânları objektif bir biçimde ortaya koyarak, ik
tidarın karar almasını sağlamak. Kuşkusuz, iktidar, 
tercihini yapıp karar verdikten sonra, ona uygun bir 
plan hazırlamak da anagörevlerindendir. Bu durum, 
parlamenter sistemde, ekonomik ve sosyal politika
ların yürütülmesinde, parlamento önünde hükümetle
rin sorumlu olması ilkesinin doğal sonucudur. 

Değerli üyeler, çeşitli ülkelere baktığımızda, plan
lama uygulamalarının, büyük ölçüde o. ülkedeki ik
tisadî sisteme, gelişmişlik düzeyine, iktisadî ve siyasî 
özgürlüklerle ilgili egemen görüşe ve bürokrasinin 
yeteneklerine bağlı olarak hayli farklılıklar göster
diği dikkati çeker. Bunlar, sosyalist ekonomilerin 
merkeziyetçi örgütlenmesinde rastlanan, emirlere da
yalı geniş kapsamlı planlar ile, kapitalist ekonomi
lerin bazılarında uygulanan, yalnızca dolaylı teşvik 
ve caydırma tedbirlerinden yararlanmayı öngören 
esnek, yol gösterici planlara kadar geniş bir yelpaze 
oluşturur. Bir bakıma, her ülke, kendi koşullarına 
uygun bir plan uygulaması yaratmak durumundadır 
denilebilir. Bu açıdan, başarılı bir planlamanın, örgüt 
yapısından, kullanılan tekniklerin seçimine ve uygu
lanmasına, siyasal kadroların planla ilgili inanç ve 
disiplinine kadar çok çeşitli unsurlarca belirlendiği 
bilinmelidir. 

Değerli milletvekilleri, uygulamaya baktığımızda 
ne görüyoruz : Bizim tespitimiz, Devlet Planlama 
Teşküatının kimliğinin terk edilmesine zorlandığı bi
çimindedir. Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş Ka
rarnamesine bakıldığında, planlamanın fonksiyonu
nun oldukça daraltıldığını tespit ediyoruz. Anayasada, 
ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesinin ya
pılacağı ve bu kaynakların verimli şekilde kullanıl
masının planlanacağı hükme bağlanmış iken, Devlet 
Planlama Teşkilatı Teşkilat Kararnamesinde, planla
manın aslî görevinin ülke kaynak ve imkânlarının 
tespitiyle sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu, iktida
rın planlamaya yaklaşma biçimidir ve bu biçimde, 
demin sözünü ettiğim kanun hükmünde kararname
de yansımasını bulmuştur. Bu yaklaşımın, Devlet 
Planlama Teşkilatı üzerinde bıraktığı olumsuz izleri 
şöylece özetlemek mümkündür : 

1. Bugün, ekonomide temel düzenlemeler, plan
lama dışında oluşturulmaktadır; bu bir tespittir. Sa
yın sorumlu bakanımız, sanıyorum bunlara tek tek 
yanıt vereceklerdir. Devlet Planlama Teşkilatı, bü
yük ölçüde, devre dışı olduğu izlenimini vermekte

dir. Sorumluluklar, değişik hükümet kuruluşlarına 
dağıtılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatının ekonomi
yi yönlendirme kapasitesi büyük ölçüde sınırlandırıl
mıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bir bakı
ma, ekonomik kararlarda pivot rolünü oynamakta
dır. Kurulan ekonomik karar modeli, bize göre, ku
rumsal değil, kişiseldir. Kişilerin değişmesiyle bu sis
tem derhal çökebilir; çünkü şahıslara bağlıdır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İkinci tespitimiz : Devlet Planlama Teşkilatı tipik 
bir uygulama dairesi haline getirilmiştir. Devlet Plan
lama Teşkilatı, plân ve planlama işini bir yana bı
rakmış, uygulama ile uğraşmaktadır. Bunu söylemek, 
ilk bakışta, çok cazip bir fikri ileri sürmek gibi gö
zükebilir. Ben .bü konu üzerinde biraz daha durul
masını istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatı için öteden beri öngö
rülen statü, ekonomik konularda hükümetin danış
manı ve kurmayı olma statüsüdür; ancak, planlama
nın, uygulama sonuçlarını izlemesi gereği ve plan
lama ve uygulama bütünlüğünü sağlama ihtiyacı, 
ister istemez, planlamayı uygulama ile ilgilenmeye 
ve uygulamayı izlemeye yöneltmiştir. Bu bir realite
dir. Ne var ki, bugünkü durum, uygulamayı izleme 
fonksiyonundan çok, bizzat uygulamada bulunma bi* 
çiminde ortaya çıkmıştır. Bizim gördüğümüz esas sa
kınca bu noktadadır. 

Üçüncü tespitimiz : Devlet Planlama Teşkilatının 
örgütsel yapısının, yeni işlevi nedeniyle deforme edil
miş olmasıdır, örgüt içi ağırlık, iktisadî planlama ve 
sosyal planlama birimlerinden, idarî birimlere doğru 
kayma istidadmdadır. Şunu söylemek istiyorum : 
Planlamanın asıl anafonksiyonu olan iktisadî planla: 

ma, sosyal planlama ve koordinasyon birimleri, ağır
lığını büyük^ ölçüde yitirerek, daha çok; genel sek
reterlik, teşvik ve uygulama dairesi, yabancı serma-
.ye ve müsteşarlık araştırma grubu gilj>i birimlere 
doğru kaymıştır. Bunun anlamı açıktır; bunun an
lamı, Devlet Planlama Teşkilatının, planlama yö
nünü kısırlaştırıp, idarî yönünün beslenmesi olayı
dır. Teşkilat, âdeta bir fonksiyon yozlaşmasına ma
ruzdur. Her yıl yeni yeni birimler eklenmektedir. 

Değerli üyeler, bir başka tespitimiz, Devlet Plan
lama Teşkilatının, istişarî konumdan icraî konuma 
dönüştürülmüş olmasının beraberinde getirdiği bir 
dizi problemdir. Buradaki küçük izlenimlerimizi siz
lere sunmak istiyoruz. 

1. Teşkilat, müteşebbislere muhatap olan, iş ta
kip edilen klasik bir devlet dairesi görünümüne gir-
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mistir. Teknisyenlere, bir adamı bir anda zengin 
etme ya da işini geciktirme veyahut da önleme yet
kileri tanınmıştır. Son günlerde* basına yansıyan, 
ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen işadamları 
için çıkarılan dolaylı af bunun tipik örneğidir. Dev
let Planlama Teşkilatına atfedilen bu haberin doğ
rusunu, sayın bakan bu kürsüden Yüce Meclise 
açıklamalıdır. Basına «DPT milyarları bir kalemde 
sildi» başlığı ile yansıyan ve uzun uzun anlatılan bu 
konu nedir? Planlama Teşkilatının hangi uzmanları 
bu cüreti göstererek, böyle bir kararname hazırlıyor 
ve üstü kapalı, korsan birtakım hükümlerle, dolaylı 
ve af getiriliyor? Sorumlu bakan ve Sayın Başbakan 
Yüce Meclise bunun hesabını vermelidir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Teşkilata kendi aslî görevi olmayan /işlerle meş
gul! edildiği bir vakıadır. Açlık tehlikesi (içinde bu
lunan Miam ülkelerine yardım finden, KlİT'ler'in 
özelleştirilmesi projesine, «Yap, işlet, devret» pro
jesine kadar, kendi (aslî görev lalanı (içinde 'bulun
mayan birtakım projelerle işgal edilmektedir. Bunun 
anilıamı da şudur- : Devlet Planlama Teşkilatı, Sayın 
Başbakanım dinlin erişemediği ya da yetişemediği 
birtakım işlerim takipçisi nollüne itilmiştik. Aynı za
manda 'bu, bir nevi, antik ekonomik işleri yürüte-
gelmekte olan klasik 'bir yönetimi ıbliirimi haline dö
nüşmüştür. 

Diğer bir 'tespitimiz de, teşkilattan uygulamaya 
girdiği ölçüde, siyasal etkilere karşı da duyarlılığı 
artmıştır. Bugünkü iktidar, kendi yandaşlarını teş
kilata yerieşfcirrnek için özel. çaba (içindedir ve bunda 
da büyük 'başarılar elide etmiştir. 

Değeri üyeler, asılında bizim tespitiimiz, 'Devlet 
Planlama Teşkilatının, özel deyimi ile, Ikolonize eJdıiıl-
mıasıi olayı, 4 Mayıs 1984 tarihinde 199 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin kabulü ile başillaıtıl-
mıştır. Bu kararname -hatırlatmak için söyiüyonum-
yygulamıaıda, o zamanki 'basının isimlendiırımesiiyle «Bi
rader özaıl kararnamesi» ©tarak anıfaalktadır. Bu ka
rarname ile, üst yöneticilik mevkilerine atanabilmek 
için kamu kesiimıinde laranan zorunlu çalışma süresi 
indirilmiştir; uluslararası fcuruluşlanda geçirilen süre
nin tamamı, kamu kesiminde geçmiş gibi sayılmıştır 
ve ayrıca, özel kurumlarda veya serbest olanak ça
lışılan sürelerin: belirli 'bir kısmı da, memuriyette geç
iriliş gibi sayılmıştır. İddiaya göre, 'böylece, başta bi
rader özaıl oılırmak üzere, 'bazı ANAP gözdelerimin 
Planlamaya ve başka kurumlara atanması mümkün 
olmuştur. 
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Devlet Plaınd'arnıa Teşkilatının defonmıasyomu, kad
ro ve teşkilat yapısı incelendiğinde daha çarpıcı bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır.- Teşkilat, Parkinson ya
sallarıma göre sürekli şişmektedir, işin ilginç yönü, 
teşkilat 'büyüdükçe, 'ürettiği liş ide 'azalmaktadır. Bu
gün çok sayıda uzman, atili bir biçimde planlanma 
içinde 'bekllemekıted'ir. Sayın Özall'ın müsteşıadığı dö
nemlinden kalan ilginç 'bir uygulama, gözden düşen 
planlamra uzmanlarımın tecrit edilerek, yok farz edi
lerek, dişleri, başka, yeniden transfer edilen uzman
larla gördürülmek ve böylece bir grubu, aitıl bıra
karak bezdirmek ve Hanilaımadan kaçunmak taktiği 
güdülmektedir., 

Devlet Planllama Teşkilatı önce merkezde şişmiş
tir; binalara ısığmaımış, taşraya sıçramıştır. Bugün 
planlama teşkilatının taşrada teşkilatı vardır. O da 
yeıtrnemıiştir, İşin hazıkı yönü, yıllarca karşı çıktığı dış 

'temsilcilik yağmasına, Devlet iPiıanJIamra Teşkilatı da 
kıatrlmıışitır ve bu, planlama tarihinde hazin bir dö
nüşümdür. Bugün 4 yerde dış teırnısieıiik ikuruılmuş-
tur. 

Merkez ıteşkOlıatmın iç yapısı yürekler acısıdır; 
3 müsteşar yardımcısı, 8 'başkan -şlimdi söyleyeceğim 
bıir başka başkan- 24 daire başkanlığı, 30 şube mü-
düriüğünden oluşan foir örgüt şeması ortadadır. En 
azımdan, bunlar, planlamaya ıtalhslis edilmiş olan iç 
yapı semasıdır. Böyle 'bir teşkilatlanmaya bir ba
kanlıkta 'bile rastlayamazsınız. Personeline bakınca 
dunum daha da dramatıifcleşiyor. 'Bizim üzeninde ıs
rarla durduğumuz konu, Devlet Planlama Teşkilatı
nla tahsis edilen 1 178 kadronun içinde 231 uzaman, 
113 uzman yardımcısı kadrosunun 'mevcudiyetidir. Bu 
tersliğin, yani plkaımıidaü terslig'in bir 'anlamı var; 
yani, Devlet Planlama Teşkilatı diyor ki, «Ben, uz
man yardımcılığından .uzmanlık kadrolarımı besle
meyeceğim. O istisnaî 'bir yoldur. Aslolan, yanıdan 
ithal ettiğim uzmanlardır.» Yani, kariyer sistemini 
gömüyor. Neden? 231 uzman kadrosu, 113 uzman 
yardımcısı kadrosu... 

Bize göre, gidiş kötüdür; Devlet Planlama Teşki
latı omarıılrnıaz 'bir 'biçimde kendisıini ve fonksiyonu
nu zedelemekte ve yok etmektedir. Korkarım ki, 
Devlet Planlama Teşkilatını yeniden ihya edebilmek 
için, lağvetmek gerekecek ve yenliden kurmak gere
kecek. 

Bugün, Devlet Planflıarma Teşkilatı merkez teşki
latındaki kadro ısayısıma baktığımızda ve bunları ba
kanlıklarla muıkayese ' etniğinizde, hayretle şu sonu
ca varacaksınız; Devlet Planlama Teşkilatı merkez 



T. B. M. M. B : 4 2 

teşkilatındaki kadro sayısı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı, Uılaştarma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
Başbakanlık merkez teşkilatındaki kadrolardan daha 
fazladır. Bu durumu yüce dikkatlerinize sunarım. 

Değerli üyeler, Devlet 'Pkunllıaım'a Teşkilatı, gelir 
dagiımı konusuna yabancılaşmış bjr daire hailine 
gelmiştir. Serbest piyasanın, büyük kitleler aleyhine 
yarattığı dengesiziMerlle hiç ılglenmemektedk. Sos
yali yönü hemen hemen' kalmamıştır. 

(İkindisi; Devlet Pılanliama Teşkilatında bilgi birli
klimi zayıftır. (Bugünkü haliyle, ne kamu kesimine, 
ne ide özel fcesıime <yoil ve yön gösterebilecek güçte 
ve kapasitededir; uygulama ayrıntıilaırı içinde boğul
muştur; araştırma fonlksiyonunıu sıfırlamak üzeredir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, 24 Ooak üstlilkınar ted-
bMerini irdeleyen ve test elden duyarlı bir model ge
liştirememiştir; istikrar tedbiırlerti bugün el yordamıy
la 'Menmektedir. Hazindik ıbu.,. Devlet Planlama 
Teşkilatı, yasanın kendisine ıtahmiil ettiği müşavir
lik görevini gereği gibi yerine getirmemekte, hatta 
savsaMamafctadır, OJiayliarı sürekli izleyecek ve de-
ğerilendirecıelk duyarlı 'bir sistemin gelliştirelememiş ol
ması, Türk ekonıomiısliniin en 'büyük ayıbıdır. 

IBin 'başka müşahedemiz ': Devlet İPlanll'aıma Teş
kilatının kariyer düzemi 'büyük ölçüde yıkılmıştır; de
min Söylediğim gibi, onarılması güçtür. Bu durum
dan, 'başta, 'büyük ölçüde tilgisliz yıa da pasif bir ta-
vjır takınmış olan saygıdeğer müsteşar olmak üzere, 
sorumla ollian, sayın Başbakan Yardımcısı ve hükü
mettir. 

Uzman yardımcıllığından eleman yetiştirilmesi üh-
mal ediılımişıfcir. 'Plan ve 'Bütçe Komisyonunda sordum, 
«233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 in
ci maddesini nasıl uyguladınız?:» dedim. Kariyer dı
şından çok sayıda eleman atanmıştır. Bu korsan bir 
maddedir... 'Bu maddeden yararlanarak, diki defa sı
nava girme halklkı 'tamımarak, uzman yardımcısı sta
tüsüyle Devlet Planlama Teşkilatıma girmemiş birta
kım kişilere, «Planlama Uzmanı» sıfatı verillmelk su
retiyle, vahim ve son derece ciddî ıbiır hata işlenmiş
tir. 'Bunların sayısını soruyorum... 'Bu geçici 5 inci 
maddeyi Planlama Teşkilatı nasıl uygulamıştır? Bu 
şeklide kaç kişli, paraşütle, «uzman» sıfatını iktisap 
etmişlerdir? '(SHP sıralarından alkışlar) 

ıPersonel atamalarında, ganimet sistemimin uygu
landığı apaçık ortadadır. Ganimetin (taksiminde etki
li olan kıstaslar da ilgi çekicidir. örmeğin, lerü sürü
ten iddiaya göre, eski Siyasî eğEimlere mensubiyet 
önemli 'bir kıstas, mütedeyyin olmak daima tercih 
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nedeni. 'Basıma yansıdığı kadarıyla matbaada çalışan' 
'bir kişiye uzmanlık sıfatı veriıknıiş ise, fiş memurunun 
şube müdürü yapıldığı doğru ise, 'bunun, ihdas ediii-
rmiş oilian sistemin ürünü olmaktan başka, hiç yadır
ganacak yönü yoktur. Elbetekli, 'bunların hesabı te
ker teker verilecektir. 

Devlet 'Planlama Teşkilatının uzman devir ora
nı çok yüksektir. Böyle örgüt olmaz. Ben şunu söy
lüyorum; bu teşklatban emekli olan bir uzman gö
rürsem, madalya verilmesi için öneride bulunaca
ğım. 

Eilbattekli, teştolaıt, son derece değerli uzman ve 
yönetici yetiştiren' bir kaynaktır; 'bunu kabul edi
yorum. Türk idaresinin ihtiyacı 'bulunan 'birçok uz
manın, 'birçok yöneticinin, planlama bünyesinde ye-
•tuştikten sonra Türk 'idaresine değeri hizmetler ver-
diğinti toalbul ediyorum. Bu nedenle, elbetteki, 'bir teş
kilata ideviır oranı olacaktır. Teşkilatta taze kana, 
evet; lama, Planlama Teşkilatının yolgeçen hanı ola
rak kullanılmasına, hayır. (SHP sıradanından alkışlar) 
Bu nedenle, Devlet Planlama Teşkilatı, ciddî bir ka
riyer politikası (izlemedikçe, bu sıfattan kendisini sı-
yıramayacakıtır. Maalesef bugün, «işlerin, üç. sene 
evvelki, ıbeş sene evvelki evveliyatını 'bilime» dediği
miz olay planlamada kallimamışitır. 'Bu nedenle, mev
cut olan personeli orada tutabilmenin ıtüm iklimini, 
koşularını yaraıtmak hükümetin görevlidir. 

Planlamanın bir 'başka zafiyeti, plıanlaırının bü
tünlüğünün korunması için en küçük bir çabayı har-
oamamasıdır. Örneğin, hükümetçe hazırlanan kamun 
tasarılarının 'birçoğundan halbetrü bile olmamaktadır. 
Elger, 'haberi var da böyle geliyorsa ve onun süz
gecinden geçiyorsa, o zaman söylenecek, «Heyhat». 
Çünkü, gelen tasarılar plan bütünlüğünü 'bozduğu 
gibi, planda öngörülen terciiMeri apaçık değiştiren 
tasarılar 'bu Meclise sunulmakta ve yasalaştırılmak
tadır. Planlama nerededir?. 

Değerli üyeler, Sayın 'Başkanın uyarısına gerek 
kalmadan sözlerimi toparlayarak 'bitirmek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının, ayrıca, bütçe dışı 
fonlara karşı da son derece ilgisiz bir tavır içinde 
olduğunu anlıyoruz. Fonlara karşı, Planlama Teşki
latının tavrının ne olduğunu bilemiyoruz. Bu fonlar
la Igili, Devlet Planlama Teşkilatının yapmış olduğu 
bir araştırma var; bu araştırmanın yenilenip yenilen
mediğini öğrenemedim; ancak 62>e yakın fon var 
onun içinde, Sayın özal Hükümeti döneminde de 
dokuz adet fon ihdas edildi, onları da ona eklerse
niz, bu fonlara karşı acaba Devlet Planlama Teş-
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kikti ne yapıyor? özellikle bu • fonlarım yatırıma dö
nüştürülmesi konusunda Devlet Planlama Teşkilatı
nın etkinliği nedir? 

Değerli üyeler, 'bizim 'burada plan anlayışımızı iki 
kelime ile özetleyerek 'bitirmek işitiyorum. 

(Bizim planlarımız daha çok «elitist» dediğimiz 
plan türümdendir ve pknlamanm hazırlama sürecine 
katılma son derece yetersizdir. Tabiî bu nedenle, ay
rıntılarını veremeyeoeğim bir görüş olarak «elitist» 
planlama yerine demokratik, katılımcı bir planlama
nın zorunluluğuna inanıyoruz. Halkın ihtiyaçlarına 
daha duyarlı ve planların hazırlanması sürecine 'bü
yük ölçüde, toplumun çeşitli kesimlerinin 'katılması
na imkân veren daha organik 'bir plan hazırlama 
sürecini savunuyoruz. Bugün planların hazırlanma
sını, planın muhtevasını etkileme gücü ancak ve an
cak işadamlarının inhisarındadır. 

İkincisi, plan anlayışımız, serbest piyasa ekono
misinin geniş kitleler aleyhine ortaya çıkardığı olum
suzlukları önleyici bir plan ve bu planın bu maksatla, 
bu amaçla araç olarak kullanılması anlayışıdır. Bu 
da bizim ikinci plan anlayışımızdır. 

'Nihayet planın, yerleştirilmiş ve böligesdleştiril-
miş bir anlayışla da düzenlenmesi gerektiğine İnanı
yoruz ve nihayet statik değil, dinamik bir plan anla
yışını savunuyoruz. 

Değerli üyeler, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi konuşulurken, sa
yın bakana, benim tespitlerime göre 316 adet soru 
soruldu; bunlara verilen cevapları, tek tek zabıtları 
analiz ederek çıkardım; üzülerek gördüm ki, 36 so
rudan belki beş altı tanesi dahi karşılanmamış. Şim
di, bu durumda, cevap verilmiyorsa, neden, insanın 
bu sözleri bu kürsüden dile getiriliyor? Bir ilerleme, 
bir katkı olmuyorsa, bu müzakereleri niye yapıyoruz? 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bunalan bir sayın üye 
-zabıtlardan aynen aktarıyorum- şöyle diyor: «Yal
nız, Sayın Başkan, hemen bir şey söyleyeyim; ben 
bu söyleyeceğim fikirlere cevap da beklemiyorum; 
çünkü, beni bağışlayınız, söylediğimiz şeylere hiçbir 
zaman net cevaplar alamıyoruz; bu nedenle sadece 
tespitlerimi ifade ediyorum» diye yakınmaktadır. Ben 
böyle yakınmak istemiyorum. Sorulmuş olan 3'6 adet 
soruda olduğu gibi, sayın 'bakan eğer şu anda benim 
yaptığım konuşmaları da aynı biçimde geçiştirecekse, 
o zaman bu yüce Mecliste alacağımız mesafe fazla 
olmayacaktır, bu kuruluş için bu konuşmalardan bir 
sonuç çıkararak iyileştirici birtakım tedbirler alınma-
yacaksa, karanlık 'günler yakındır; Han ve Bütçe Ko

misyonunda sayın bakanın verdiği türden cevaplarla 
geçiş'tirilecekse, tekrar ediyorum, yazık olacaktır bu 
örgüte. 

Hepinize en içten saygılar sunarım değerli mil
letvekilleri. (SHP siralarmdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşkekür ederim Sayın Tutum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa 

Şahin, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHÎN 
•(Kayseri) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
'Meclisinin çok değerli üyeleri; ülkemizde ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda planlama, koordinasyon 
ve yatırım faaliyetlerini takipten .sorumlu, Başbakan
lık Devlet Planlama Teşkilatı (Müsteşarlığının 1986 
yılı bütçesini Anavatan Partisi Grubu adına konuş
mak üzere huzurlarınızdayım; yüce Meclisi Anava
tan Partisi Grubu adına ve şahsım adına saygıyla 
selaımlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 30 Eylül 1960 tarihinde 
yürürlüğe giren 91 sayılı Kanunla Kurulmuş olan, 
18.6.198<4 tarih ve 223 sayılı Kanujf\ Hükmünde Ka
rarname ile, kuruluş, görev ve yetkileri yeniden belir
lenen Devlet Planlama Teşkilatı, kuruluşundan bu 
yana, hazırladığı plan ve programlarla, ülkemizin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkısı açısından 
değerli çalışmaları sürdüregelımektedir. 

1985 yılında yürürlüğe giren ve 1985 - 1989 dö
nemini kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nının temel hedefleri arasında, planlanan altyapı ya
tırımlarının süratle devreye girmesini sağlayarak, eko
nomiye itici gücü kazandırmayı ve serbest piyasa eko
nomisi kurallarına dayalı ırefcalbetçi üretimi ve pazar
lamayı sıralayabiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, bunlara ilaveten, Dev
let 'Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının ana gayelerini 
on onbeş maddeyle sıralamak da mümkündür; an
cak, zaman kazanmak açısından: deltaya girmek iste
miyorum; şu kadarcık bir hususu ifade etmek isti
yorum': Hükümet programlımızda, «iktisadî gelişme
nin hızlandırılması, sosyal dengenin iyileştirilmesi, 
fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına göre 'gelişme ar
zularının teşvik edilmesi, gruplar arasındaki gelir da
ğılım farklılıklarının pratik ölçüler içerisinde azaltıl
ması, bölgeler arası gelişımişlik farklarının asgarîye 
indirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın yaygın
laştırılması, iktisadî gelişme politikasının esaslarını 
teşkil eder» sözleri yer almaktadır. Bu durum da 
gösteriyor 'ki, Devlet Planlama Teşkilatının gayele
rimle, hükümet programının öngörülen ilkeleri bir-
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birine uyumlu, yapılacak çaShşmaliarın başarıya ula
şacağının ön müjdesidir. " 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
bünyesinde bulunan birimlerin. faaliyetlerini kısaca 
arz etmek (istiyorum. 

Serbest Bölgeler Başkanlığı: Türkiye'de 1927 yı
lında Serbest Mıntıka Hakkında Kanununun kabul 
edilmesiyle başlayan serbest bölge kurma çalışmaları, 
1953 yılında çıkarılan >62Ö9 sayılı Kanunla devam 

• ettirilmek istenmiştir; ancak, bu kanunlar çerçevesin
de Is'tanlbul ve İskenderun'da yapılan teşebbüsler, 
gerek dış ekonomik konjonktürün uygun olmaması 
ve gerekse bu kanunların sadece sınırlı bazı faali
yetlere müsaade etmiş olmaları gibi nedenlerle, ba
şarıya ulaşamamıştır. Bu yüzden, serbest bölgelerin 
bir an önce 'kurulabilmesi açısından 223 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile, Devlet 'Planlama Teş
kilatı 'Müsteşarlığı bünyesinde Serbest Bölgeler Baş
kanlığı teşkili edilerek, 6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı 
yeni bir Serbest Bölgeler Kanunu çıkartılmıştır. 

lîforacatı artırmak amacı ile serbest bölgeler kur
ma ve bu bölgelerde yerli ve yabancı yatırımcıları teş
vik eltime düşüncesiyle 'hazırlanan yeni kanun, ihtiva 
ettiği birçok yeni hüküm sayesinde, bölgelerde asga
ri ölçüdeki bürökıratilk formaliteleri ile ve süresiz ver-
<gi bağışıklıklarından yararlanmak suretiyle, çalışma
larını; işlemlerin konverti'bl dövizlerle yapılmasını ve 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunca 
uygun görülecek her türlü sınaî, ticarî vejhizmet faa
liyetlerinin 'gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Serbest Bölgeler Başkanlığı bünyesinde yapılan 
çahşmalar çerçevesinde, Mersin ve Antalya serbest 
bölgeleri altyapı proje çalışmaları yaklaşık bir yıl 
içinde tamamlanarak, Mersin altyapı inşaatları iki 
aşamada ihale edilmiş; Antalya altyapı inşaatları bu 
ay içinde sühale edilecektir. 

Adana Yumurtalık ve İzmir Nemrut serbest böl
gelerinin sınırları ilan edilerek, fizibilite çalışmaları
nın ihalesi yapılmıştır. Adana Yumurtalık serbest 
bölge fizibilitesi Şubat 1986'da tamamlanmış olacak
tır. İzmıir Nemrut bölgesi fizibilite çalışmaları ise 
Nisan 1986'da tamamlanacaktır. Halen bu bölgelerle 
ilgili fizibilite çalışması dışında mülkiyet tespiti ve 
harita çalışmaları sürdürülmektedir. 

Devtet Planlama Teşkilâtınca 12.10.1985 tarihin
den itibaren Mersin ve Antalya seroest bölgelerinde 
çalışmak isteyenler ve üstyapıları gerçekleştirmek is
teyenler için başvuruların kabulüne başlanılımıştıır. 
1986 Şubat ayı içinde Mersin ve Antalya serbest böl-
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gelerinde faaliyette bulunacaklar belirlenecek, mart 
ve nisan ayları içinde bu firmalara yer teslimi yapı
lacak ve bu firmalar üstyapı inşaatlarına başlayacak
lardır. 

Türkiye ekonomisine büyük katkıları olacak ser
best bölgeler, 1986 yılı içinde faaliyete geçirilerek, 
özellikle İhracatımızda büyük gelişmeler gözlenecek
tir. 

Müsteşarlık Araştırma Grubu Başkanlığı ise, gö
rev ve yetkilerini yeniden düzenleyen 223 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname çerçevesinde, araştırıma, 
etüt, proje tetkiki gibi işleri yapmak ve yaptırmak 
gayesiyle müsteşarlık bünyesinde kurulmuştur. 

Araştırma çalışmalarının makro seviyede ele alı
nıp değeriendirilmesi, plan ve programların hazırlan
masında kullanılması, esas 'hedeflerdir. Halihazırda 
bu grupta 13 proje yürütülmekte ohıp, bunlar arasın
da Çukurova Şehir Geliştirme Projesi; İkinci Yaş 
Sebze, Meyve," Tekstil, Çimento, Gübre Sektörleri 
Reorganizasyonu, rasyonel çalışmaya yönelik özel 

. yapıya kavuşturma faaliyetleri bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Müsteşar

lığı bünyesinde kurulmuş diğer bir başkanlığıınız, İs
lam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığıdır. İslam 
Konferansı Teşkilatının 3 daimî komitesinden birisi 
olan ve Sayın Gumhurbaşkanıımızın, başkanlığını yap
makta olduğu Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî 
Komitesinin sefcreteryası, Devlet Planlama Teşkilatı 
bünyesinde, İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Baş
kanlığı birimi tarafından yürütülmektedıir. 

Türkiye'deki kamu kuruluşlarının, İslam Konfe
ransı Teşkilatı çerçevesinde üstlenecekleri görevleri ve 
faaliyetleri, İslam Ülkeleri Ekonomik İşler Başkanlı
ğı koordone edecek; ayrıca, İslam Konferansı Teş
kilatı çerçevesinde yapılacak ekonomik konulardaki 
her türlü İkili ve çok taraflı münasebetin ahenkli ola
rak yürütülmesi için, İslam Ülkeleri Ekonomik İş
birliği Teşkilatı haberdar edilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, kalkınmada öncelikli 
yörelerle ilgili olarak da, bu yöreleri ve ihtiyaçlarını 
tespit etmek, bölgeye götürülecek yatırım projeleri
nin yer seçimine esas teşkil edecek görüşü vermek, 
bu gaye ile gerekti çalışma ve araştırmaları yapmak, 
hizmetlerin programlanmasına ait koordinasyonu 
sağlamak ve değerlendirmekle görevli Kalkınmada 
öncelikli Yöreler Başkanlığı çalışmalarını sürdürmek
tedir. 

Teşvik ve Uygulama Başkanlığı : Türkiye'nin, ge
lişen ve değişen ekonomik konjonktüründe, yatırım-
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lan ve ihracatı teşvik tedbirlerinin önemli katkıları 
bulunmaktadır. Hükümetin işbaşına geldiği tarihten 
itibaren, gerek yatırımlar ve gerekse ihracatı teşvik 
mevzuunda sağlanan reform niteliğindeki değişiklik
ler, bir yandan millî ekonominin atardamarı duru
munda bulunan ihracatımızı olumlu bir şekilde etki
lerken, öte yandan, yatırımların önemli ölçüde art
masına sebep teşkil etmektedir. İhracatın ikinci yı
lını idrak ettiğimiz bugün, ekonomik çarkın temel 
unsurlarından birini teşkil eden teşvik mevzuatında 
yapılan köklü değişikliklerle, bürokrasi'büyük ölçüde 
azaltılmış, kıt olan finansman kaynaklarının daha 
rasyonel bir şekilde kullanılmasına imkân sağlanmış
tır. 1980 yılında uygulamasına geçilen ekonomik is
tikrar tedbirleri muhteviyatında önemli bir unsur 
olan; fakat statik değil, daima dinamik bir yapıya 
sahip olan ihracatı teşvik tedbirlerinin, günün eko
nomik şartlarına uygun olarak, zaman zaman değiş
tirilmesi mevcudiyeti hâsıl olmuştur. Nitekim, bu 
konuda, geride bıraktığımız 1984 yılı Kasım ayı içe
risinde yürürlüğe konularak, 1985 yılında uygulanan 
yatırımları teşvik kararıyla, yine Aralık 1985 yılı içe
risinde yürürlüğe konulan ihracatı teşvik kararlan 
ile getirilen yenilikler ve sağlanan gelişmeler reform 
niteliğine sahip bulunmaktadır. Bunları şu şekilde 
özetlemek mümkündür : 

İhracatı teşvik tedbirlerinden yararlanılabilmesi 
için, ihracat projesi yerine, daha basite irca edilen 
ihracat proje formu ile müracaat edilmesi esası ge
tirilmiştir. Ayrıca, eskiden ihracat için alınması ge
reken 4 adet teşvik belgesi, sadece 1 adet ihracatı 
teşvik belgesi haline getirilmiştir. İhracatı teşvik bel-, 
gesinin süresi, 6 aydan 12 aya çıkartılmak suretiyle 
bu konuda ihracatçılar için daha rahat karar vere
bilme ve hareket imkânı sağlanmıştır. 

İhracatçılara ve imalatçı ihracatçılara, kendileri
nin ve yan sanayicilerinin, ihraç sayılan satışlar da
hil olmak üzere, ithal girdilerini, kapasite raporla
rında yer alması şartıyla, global döviz tahsisi esasına 
göre temin edilmek imkânı sağlanmıştır. Bu husus, 
eskiden, sadece ihracatçı sermaye şirketleri için ge
çerliydi. İhracatı teşvik belgesiyle, ihtiyaçları karşı
lığı global olarak döviz tahsis edilen ihracatçılardan, 
ithalat rejimi esasları dahilinde öngörülen teminatın 
alınması esası getirilmiştir. İthal müsaadesi safha
sında, ihracatçının tüm değişiklik taleplerinin, Teşvik 
Uygulama Başkanlığına yeniden müracaata lüzum 
kalmadan, aracı bankalarca sonuçlandırılması imkân 
haline getirilmiştir. İthalat esnasında, ihracatçıların 

gümrük anlaşmazlıklarının, ihracatçının beyanına is
tinaden çözüme bağlanması imkânı getirilmiştir. İh
racatın artırılmasında ve dinamik bir yapıya kavuş
turulmasında çok önemli katkıları bulunan teşvik 
mevzuatında getirilen yenilikler ve sağlanan kolay
lıklarda, hükümetin temel felsefesinden birisini teş
kil eden, bürokrasinin azaltılması ilkesi üzerinde önem
le durulması çerçevesinde, ihracatımızda, 1985 yılı 
program ve diğer tedbirler hedefine kolaylıkla ulaşıl
ması sağlanmış olacaktır. 

Yatırım teşvikleri : 1985 ve 1986 yılları teşvik 
mevzuatında reform sıfatındaki gelişmeleri aşağıdaki 
şekilde sıralamak mümkündür : 

Yeni program kararnamesi ekinde, teşvik edilen 
yatırım konularını gösteren genel teşvik tablosu ye
rine, teşvik edilmeyen üretim ve yatırım konularım 
gösteren tablo yer almış olup, bu tablo haricindeki 
bütün yatırım konularına ,uygun bulunduğu takdir
de, teşvik tedbirlerinden istifade imkânı getirilmiş
tir. 

Yatırımları teşvik mevzuatında sağlanan en önem
li gelişmelerden birisi de, ihracatı teşvik mevzuatın
da olduğu gibi, teşvik formuyla müracaat esasının 
getirilmiş olmasıdır. Buna göre, sadece 1 milyar Türk 
Lirasının üzerindeki büyük yatırımlar için fizibilite 
etüdüne ihtiyaç görülmüştür. 1985 yılı program ka
rarnamesiyle getirilen ve bürokratik işlemleri asga
rîye indiren diğer bir yenilik ise, teşvik tedbirlerinin, 
teşvik belgesinde belirtilen değerler esas olmak üze
re, ilgili kuruluşlar tarafından, başkaca herhangi bir 
uygulama belgesine gerek kalmadan tatbik edilece
ğidir. Teşvik belgesi ön belge niteliğinden çıkartıla
rak, yatırım teşvikleri açısından alınması gereken 
5 adet belge sayısı 1 adede indirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, yeni kararnameyle, ya
tırım indirimi nispetleri artırılmıştır; kalkınma planı 
ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen 
sektörlerde yapılan artırımlarda indirim nispeti yüz
de 100 olmuştur. Yatırım indirimi oranının, birinci 
derecede kalkınmada öncelikli yörelere yapılacak ya
tırımlar için yüzde 100'e, ikinci derecede yapılacak 
yatırımlar için yüzde 60'a yükseltilmesiyle, bu bölge
lere yapılacak yatırımların daha cazip hale getirilme
si amaçlanmıştır. Yeni teşvik mevzuatında, özel önem 
taşıyan sektörler tespit edilmiştir. Bu sektörler, top
lam yatırım tutarı 1 milyar Türk Liranın üzerinde 
olmak kaydıyla, enerji, elektronik sektörü, tıbbî ci
hazlar üretimi, sağlık, tarım ve hayvancılık ile, bun-
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lara bağlı entegre tesisler, her türlü turizm ve eğitim 
yatırımlarıdır. 

Yatırım teşvik mevzuatında reform niteliğindeki 
yenilikler olumlu sonuçlarını kısa zaman içerisinde 
vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Nitekim, 
bu konuda bir mukayese yapacak olursak, 1984 yı
lı içerisinde, ilk on ayda 761,4 milyar Türk Lirası 
tutarında yatırım izni verilmiş iken, bu miktar 1985 
yılının aynı döneminde. 3 trilyon 187 milyar 300 mil
yon Türk Lirasına yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle, 
1984 yılına oranla 1985 yılında yatırım miktarı, yak
laşık 4 kat artmış bulunmaktadır. Bu rakama, çeşitli 
sebeplerle revize edilen yatırım projelerinin toplam 
yatırım tutarındaki artışlar dahil değildir- Dolar ba
zında mukayese ettiğimiz takdirde, 1984 yılında 3 
milyar dolar izin verilmiş iken, 1985 yılının ilk on 
ayında bunun 2 katı bir yatırım izni verilmiştir. 

Diğer taraftan, kalkınmada öncelikli illerde yapı
lan yatırımlarda da çok büyük artışlar vaki olmuş
tur. Nitekim, 1984 Ocak - Aralık döneminde 84 mil
yar 888 milyon Türk Lirası tutarında olan toplam 
yatırım miktarı, 1985 yılı Ocak - Ekim dönemi iti
bariyle 394 milyar 211 milyon Türk Lirasına ulaş
mıştır. Diğer bir ifadeyle, kalkınmada öncelikli iller
de yapılacak olan yatirımlar, 1984 yılına oranla 5 kat 
artmış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet Planlama Teş
kilatının plan uygulamaları, ruhuna uygun bir uy
gulama olabilmesi ve bu icraatın yerini bulması, den
geli bir uygulamayla mümkün olacaktır. Yani plan 
hedefleri ve hükümet programları, birbirine uygun-
luğuyla başarı kazanmaktadır. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşlerini sunan sayın 
muhalefet partisi liderlerimizin müşterek fikirde ol
dukları ve hükümetimizin de zaman zaman bu tür 
uygulama yapmak için gayret içerisinde bulunduğu 
ve bütün kamuoyunun dikkatini çeken çok ortaklı 
şirketlerin başarıya ulaşmamasındaki sebeplerden bi
risinin de, planın öngördüğü hedeflere hükümetlerin 
uymamasından kaynaklandığını bir örnekle ifade et
mek istiyorum : Devlet Planlama Teşkilatının yerin
de hareketleriyle, elh yıldan beri, sanayileşme heye
canı duyan tüm vatandaşlarımız, küçük tasarrufları
nı birleştirerek, hemen her köyün yanına bir fabrika 
yapma gayreti içerisine girmişlerdir; yani, ülkede, 
bir sanayileşme heyecanı balonu şişirilmiştir. Bu, geç
miş elli yılın mahsulü idi; ama 1977 yılında, bu sa
nayileşme heyecanı balonu öyle bir patlatıldı ki, ar-

tık tekrar bu seviyeye ulaşabilmek için bir neslin de
ğişmesi gerektiği inancındayım. 

Bu balonun patlatılması, Devlet Planlama Teşki
latının, yatırımlar için vermiş olduğu kur garantisi
nin ortadan kaldırılması idi. tşte, bu kur garantisi
nin ortadan kalkmasıyla, 200'ün üzerinde kurulmuş 
olan işçi şirketlerimiz, halka açık şirketler, ferdî ku
ruluşlar dahi olsalar, döviz ikamesi yapıp, ihracata 
yönelik, ekonomiye katkıda bulunan bu tür kuru
luşların üzerine, bu kur baskısı bir kâbus gibi çök
müş ve maalesef 200'ün üzerindeki şirket, ya tamam
lanmamış yarım kalmış veya tamamlanmış, çalışa
maz durumda; çalışanlar ise, belirli bir kapasitenin 
altında çalışmaktadır. 

İşte, bu kuruluşlara yeni bir ruh verebilmek için, 
hükümetimizin zaman zaman yaptığı müdahale, maa
lesef, bazı çevrelerce engellenmiştir; ama iki gün 
önceki bütçe görüşmelerinde işittiğim ve memnuni
yet verici bir olay; hem muhalefet parti liderlerimiz, 
hem onların temsilcileri - umarım ki, basınımız da 
buna iştirak ederek - zaten hükümetimizin arzula
dığı bu çalışmaları yakında göreceğiz ve bu kuru
luşları, inşallah, yapılacak bir rehabilitasyon çalışma
sı ile ülke ekonomisine kazandırmış olacağız. 

tşte bu tür bir çalışmayı engelleyen, yani planla
manın hedeflerini, planlamanın programlarını gerile
ten iktidarlar olduğu takdirde, bu çeşit bir sonuç alı
rız; ama bugün bakıyoruz, sözlerimin başında da ifa
de ettiğim gibi, hükümet programı ile Planlamanın 
öngördüğü hedef bir uyum içerisinde olursa, bugün 
bütün dünyanın dikkatini çeken ve artık Türkiye'de 
bir kabuk değişikliği olduğunu, ekonomide, idarede 
ve yönetimde büyük bir değişikliğin olduğunu bütün-
dünya fark etmektedir; belki biz, ülke içinde bulun
duğumuz için farkında olamayız. Ülkemizi bir fanus 
kabul edersek, bir fanus içerisinde yapılan hareketler, 
içerisindekiler tarafından kolayca izlenemez; ama fa
nusa dışarıdan bakan bir göz, nelerin cereyan ettiğim 
çok daha iyi fark edecektir, tşte, ülkemize dışarıdan 
bakan gözler, ülkemizdeki bu gelişmeyi, bu değişme 
yi yakînen görmektedirler ve ülkeler nezdinde itibarı
mızın ne denli boyutlara ulaştığı da hepinizin malu
mudur. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarlığı, sağlıklı planlama yapacaklarına; 
yerinde yatırımlara imkân vereceklerine; bunların 
rantabl olabilmesi için çok dikkatli hazırlanmış fizi-
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bilite raporlarına bağlı olduğuna ve buna titizlik gös
tereceklerine; kurulmuş, fakat çalışamayan yatırımla
rın ekonomiye katkıda bulunmaları için rehabilitas
yona ihtiyaç duyduklarına; yeni yatırımlara verilen 
kur garantili kredilerin, geçmişte alınmış kredilere de 
uygulanmasının hakkaniyet prensiplerine uygun ola
cağına; yatırıma başlarken, gerice yöre olarak baş
lanıp, ancak kârlı duruma geçmeden gerice yörelik-
ten çıkartılan bu bölgelerdeki yatırımların, gerice 
yöre yatırımlarına tanınan haklardan faydalanacağına; 
bütün bu imkânların, çok iyi yetişmiş elemanlarla ola
cağı gereğine; elemanların, masa çalışmaları yanında 
belirli periyotlarla, konularıyla ilgili işletmelerde tat
bikî çalışmalar yapmalarının çok faydalar getireceği
ne; Devlet Planlama elemanları arasında, özel te
şebbüste üst düzeyde yönetici ve idareci olarak görev 
almış olanların da görev alması gereğine ve bunlar 
sonrası çok randıman getireceğine inancımız büyük
tür. 

Bu vesileyle, Devlet Planlama Teşkilatının tüm 
mensuplarına, çalışmalarından dolayı huzurlarınızda 
teşekkürü bir borç biliyorum. Hükümet programıyla 
tam bir uyum içerisinde, plan uygulamalarından do
layı, tatbikî çalışmalarda çok iyi neticeler verecek, 
ıDevlet Planlama bütçesinin, memleketimiz ve ülke
miz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, yüce Mec
lisi saygı ile selamlıyorum. (ANAP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
tsmail Şengün, buyurun. 

MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 

1960 yılı başlarında kurulan »Devlet Planlama Teş
kilatı, bugün sayıca büyük ve hükümet içinde ağırlığı 
olan bir kuruluştur. Yaklaşık yirmibeş yıl içinde, plan
lamada çok değerli kişiler, arkadaşlarımız yer almış
lardır; ülkenin bugünkü düzeyine gelmesinde katkı
larda bulunmuşlardır. 

Devlet Planlama Teşkilatında çalışmak, özel bir 
statü, pozisyon olarak -altını çiziyorum- toplumda 
önemli kabul edilmiştir. Çünkü, planlamacılar, geniş 
dünya görüşüne sahip, en son bilgilerle mücehhez, 
dış dünyayı iyi bilen, gelişmeleri izlemeye muktedir; 
fakat aynı zamanda, memleketini, insanını, imkânla
rını iyi tanıyan değerli kişiler olarak bilinirler. Dev
letimizin üst yönetiminde, içeride ve dışarıda, akade
mik kariyerde ve uluslararası kuruluşlarda, bu değerli 
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kişilerin çoğu, bugün onur duyulacak sorumluluklar 
yüklenmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı
nın temel görevi, ekonomik, sosyal ve kültürel planla
mayı yapmaktır. Kuruluşunda da, kuruluş yıllarında 
da buna uygun 3 birimden oluşmuştu : İktisadî, sos
yal planlama ve koordinasyon daireleri. IBugün, ana 
hizmet birimlerine eklenen dairelerle, daire başkan
lıkları sayısı 9'a kadar çıkmıştır. IBöylece, planlama 
fikrine, bu genişlemeye paralel olarak uygulamanın 
izlenmesi ve aynı zamanda bir çeşit icra görüşü de 
eklenmiş olmaktadır. Bize göre, bu genişleme pek sağ
lıklı değildir; ya plancı olunur ya da icracı. Plancı ol
mak için, gerekli yetişme, bilgi ve tecrübe, yıllar me
selesidir; plancı kolay yetişmez; ama siz, plancı sıfa
tıyla bu nitelikleri az taşıyan ya da -taşımayan kişi
leri ortaya sürerseniz, onlar ister istemez başka meş
galelere yönelecekler, icraya kolayca kaymak isteye
ceklerdir. Aynı çatı altında icra yoluyla başarıya gi
denler ve bir köşede planla uğraşanlar, konulara, so
runlara fikir üreterek çözüm getirmeye çalışanlar... 
Yanılmıyorsam, bugün, Devlet Planlama Teşkilatı bu 
ikilem içindedir. 

Planlamacılık, araştırıcılık yirmibeş yılın birikimiy
le, bugün belli bir düzeye gelmeliydi; ancak, biraz da 
üzülerek ifade etmek isterim ki, biz artık bazı konu
larda, belli bir düzeyde sahip olmamız gereken plan
cıların yokluğu nedeniyle, dış firmalara, dıştan müşa
virlere el atmak, onlarla çalışmak ve onların birikim 
ve tecrübelerinden yararlanmak durumundayız. Bu > 
sözlerimle, «dışarıya açılmayalım, her şeyi kendimiz 
yapalım» demek istemiyorum; çünkü, imkânlarımızın 
ne olduğunu biliyoruz. Bununla beraber, geçen yir
mibeş yıl, Türkiye'de kendi konusunda ihtisas sahi
bi, tecrübeli, bilgili ve kalifiye elemanların yetişmesi
ne imkân vermeliydi; söylemek istediğim budur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Devlet Planlama 
Teşkilatı içinde, ağırlığı olan, önemli görülen bazı 
projeler, dış müşavirlik firmaları vasıtasıyla yürütül
mektedir; gerçi onların içeride de ortakları bulunmak
tadır. Bununla beraber, gönül arzu ederdi ki, cidden 
önemli bir kuruluş olan Devlet Planlama Teşkilatı
mız, geçen çeyrek asra yakın süre içinde, yetiştirece
ği, ihtisas sahibi yapıp bünyesinde tutacağı kişilerle, 
artık memleketimizin her derdine çare bulabilsin; fik
rî yapı itibariyle, bilgisi ve tecrübesiyle, dış müşavir
likler ayarında büyük bir devlet teşekkülü haline ge
lebilsin... 

Değerli milletvekilleri; bize göre, 233 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, Anayasamızın, planlama 
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ile ilgili 166 ncı maddesinin dışına taşan birtakım hü
kümler taşımaktadır. 'Biliyorsunuz, 233 sayılı Karar
name, Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili olarak hü
kümet tarafından çıkarılmış; ancak, aradan uzun za
man geçmesine ve bu süre içinde uygulamaya da ko
nulmuş olmasına rağmen, bir türlü Plan ve Bütçe 
Komisyonunda tartışılıp, görüşülüp; gerekirse olgun
laştırılıp, eksikleri tamamlanıp, fazlaları budanarak 
yüce Genel Kurula indirilememiştir; fakat gayet tabiî, 
kanun hükmünde kararname olduğu için, yürürlükte
dir ve uygulanmaktadır; ama iddia ediyoruz ki, bu 
kanun hükmünde kararname, Anayasada plan için 
gösterilen görevler konusunda birtakım eksikliklerle 
ve hatta fazlalıklarla maluldür. 

Bu arada, 233 sayılı Kararnamenin, Anayasanın, 
Devlet Planlama Teşkilatından beklediği görevleri 
daralttığını da iddia edenler var. Görülüyor ki, bu 
konuda iki görüş bulunmaktadır; fakat bu iki görü
şü bağdaştıracak, kompoze edecek, en verimli opti-
mal noktaya getirecek olan görüş, kararname, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna getirilip gündemine sokulma
dığı için görüşülememiştir; bir noktaya varılamamış
tır. 

Değerli arkadaşlarım, iktidara göre, bugün itibarı 
yüksek bir ülkeyiz; muhalefete göre ise, itibar yönün
den şüphesiz mesafe kat etmiş, ancak buna rağmen, 
itibarı ve ekonomik performansı, istenilen düzeyde 
olamayan bir ülkeyiz. Günlük politikalardan kendi
mizi sıyırıp düşüneceğimiz, dağ gibi sorunlarımıza 
çözüm arayacağımız çatı. olan Devlet Planlama Teş
kilatının da performansı, ekonomik performansınıza 
paraleldir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı
mız, bir süreden beri dış temsilciliklere de sahip bu
lunmaktadır. Uzunca yıllar Türkiye'nin dış temsilci
likleri bakımından hakikaten çok dikkatli bir tutum 
içinde bulunan ve hatta çok fazla artan dış temsilci
lik mensupları dolayısıyla, buna karşı bir tutum takı
nan Devlet İPlanlama Teşkilatımız, bir süreden beri 
bu görüşünü tamamen terk etmiş ve dış temsilcilikle
rin yararlı olduğu görüşüne gelerek, dış dünyada mu
ayyen yerlerde, kendi mensuplarının da, kendilerini 
temsil etmeleri fikrine varmış ve bunun uygulaması
na geçmiştir. Bu temsilciliklerin sayıları sanıyorum 
beştir ve birisi de Paris'te OECD nezdindedir. 

Değerli milletvekilleri, Paris'te OECD' nezdinde, 
Türkiye'nin bir büyükelçiliği mevcuttur ve bu büyük
elçilikte Maliye ve ekonomi başmüşaviri ya da müşa
virliği vardır. Bu müşavirliğin başlıca görevi, OECD 

teşkilatı içinde çok çeşitli komitelerde devam eden 
müzakereler, tebliğler ve tartışmalar konusunda ülke
mizi ilgilendirdikleri ölçüde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini bunlardan haberdar etmek ve bu konu
lardaki görüşlerini ülkemize aktarmaktır. 

Bununla beraber, Devlet Planlama Teşkilatımızın 
da, aynı büyük elçilik" içinde bir değerli temsilcisi bu
lunmaktadır. Gayet tabiî, yetenekli, dış dünya tecrü
besi ve lisana hâkimiyeti olan, aynı zamanda OECD' 
nin çok çeşitli komitelerinde geçen müzakereleri ta
kip edebilecek bir müktesebata sahip kişilerin oraya 
gönderilmesine hiçbir şey diyeceğim yoktur, katkıla
rı mutlak surette olacaktır; ancak, biraz önce değin
diğim vasıflara sahip olmaları şartıyla. 

Değerli arkadaşlarım, aksi halde, çok çeşitli kroz-
manlara, çok çeşitli çatışmalara şahit olabiliriz. Dev
let Planlama Teşkilatını dışarıda temsil eden bu ar
kadaşlarımın görev ve sorumluluk alanlarının kesin 
olarak belirtilmesi gereğine burada bilhassa işaret et
mek isterim. Onların, gittikleri kuruluşlarda mevcut 
durumu ya da ahengi herhangi bir şekilde zedeleye
cek bir hava yaratmalarının çok iyi bir sonuç ver
meyeceğini takdir edersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Devletle
rinin başkenti Washington'da da Dünya İBankası ve 
Para Fonu nezdinde, büyükelçilik içinde bu işleri sı
kı sıkı takip etmekte olan bir maliye ve ekonomik 
başmüşavirliğimiz vardır. Şimdi bir de, Devlet Plan
lama temsilcisi arkadaş herhalde buraya gitmiştir ya 
da gidecektir; bunun dışında, Ortak Pazar nezdinde 
de böyle bir temsilci bulunacaktır. Viyana'da UNDP 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nezdinde de 
bir temsilci bulunacaktır. Bütün bunların hepsi için, 
biraz önce ifade ettiğim hassasiyeti Devlet Planlama 
Teşkilatının göstereceğini umuyor ve bekliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bizim Devlet Planlama 
Teşkilatından beklentilerimiz büyüktür; büyüktür, 
çünkü, iktidarın uygulamakta olduğu liberal ekono
minin prensiplerini bilen ve uygulamaların o yönde 
olmasını temin edebilecek değerli kuruluş, hükümetin 
en yakın müşaviri, bize göre, Devlet Planlama Teşki
latıdır; Başbakanlık müşavirleri değil. Onun için, Dev
let Planlama Teşkilatımızın, kendisine düşen görev
leri medenî cesaretle, daima, devamlı olarak ortaya 
koymasını ve hükümete, ekonominin değişen şartları
na göre, liberal ekonominin genel prensipleri içinde 
uygulamalara yönelik önerilerde bulunmasını bekliyo
ruz. Ancak, görüyoruz ki, Devlet Planlama Teşkila
tı, bütçe birliği prensibinin tamamen dışında olan fon-
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lar uygulamasına dahi ses çıkartmamaktadır. (Bilme
diğinden mi, bütçe prensipleri konusunda yeterli bil
gilere sahip olmadığından mı? Haşa... Devlet Planla
ma teşkilatı, uluslararası kabul görmüş, akademilerde 
belli prensipler konusunda bütün dünyada görüş bir
liği olan hususları bilmelidir, bilmektedir; ama buna 
rağmen, bir, fonlar uygulaması Türkiye'de başlatıl
mıştır, Devlet Planlama Teşkilatından ses gelmemek
tedir. O Devlet Planlama Teşkilatı ki, yirmibeş yılın 
birikimiyle, Türkiye'de belli bir statü kazanmıştır ve 
bu statünün gereğini yapmalıdır. 

Devlet Planlama Teşkilatı iç ve dış ana para öde
melerinin bütçe dışına çıkarılmasına da aldırış etme
miştir, ses çıkartmamıştır. O Devlet Planlama Teşki
latı ki, bir ülkede mal, hizmet ve faktör piyasalarında 
serbest piyasa ekonomisinin işlemediğini gördüğü hal
de, hükümete gerekli öneride bulunmamaktadır. Fi
yatların keyfî kararlaştırıldığını, piyasa dışından em
poze edildiğini görmektedir; fakat fikrini ortaya koy
mamaktadır. Oligopollerin çatır çatır Türkiye'de işle
diğini bildiği halde, her gün kendisine rapor edildiği 
halde, bu konuda herhangi bir tedbire gitmemekte, 
bir tasarı oluşturmaya, hükümete götürmeye gerek 
görmemektedir. O Devlet Planlama Teşkilatı ki, hü
kümetin başlangıçtaki «önce vatandaş sonra devlet 
gelir» politika ilkesini unutmuş görünmekte; ekono
minin yükünün dar gelirlinin sırtına sarıldığını anla
mak istememektedir. Dar gelirlinin, alenî vergi dışın
da, keyfî, mal, hizmet ve faktör fiyatları dolayısıyla 
gizli vergi ödediğini kabul etmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye istikrar içinde bü
yümenin tecrübelerini geçirmiş bir ülkedir; büyüme
nin muharriki ise, iç talep olmuştur. Büyümenin mu
harrikinin iç talep olduğu, arzın kısılması olmadığı o 
dönemlerde, Türkiye'de tarım el üstünde tutulmuş
tur; tarım için her türlü destek ve teşvik göze alın
mıştır. Makul tarım sübvansiyonları, ekonomi için 
bir kayıp kabul edilmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, refah düzeyi bizden çok ile
ride olanlar, tarımı sübvanse ederken ve daha iki gün 
önce bu kürsüde Hükümetin başı Başbakan tarafın
dan, «AET tarımı sübvanse ediyor» denirken, niçin 
siz akıllı ve yeterli bir sübvansiyona yanaşmak iste
miyorsunuz? Yüksek maliyet ve yetersiz üretim politi
kasının bizi kurtaramayacağı, talebi kısmakla enflas
yonun önlenemeyeceği artık anlaşılmalı, kabul edil
melidir. İthalatın bugünkü şekilde liberasyonu, Türk 
sanayii için haksız bir rekabet yaratmıştır. Tüm ülke
ler, kendi sanayilerini korurken, Hazine ve Dış Tica-
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ret Müsteşarlığının sayın müsteşarının da belirttiği gi
bi, Amerika Birleşik Devletleri dahi korumacılık pren
siplerine sımsıkı sarılmış, uygulamasından hiçbir fe
dakârlıkta bulunmak istemezken, bizim genç sanayi
mize uygulanan bu politika reva mıdır? Eskiden tüc
carlar sanayiciye gıpta ile bakarken, bugün sanayici
lerin tüccara hasetle baktığının farkında değil misi
niz? Devlet 'Planlama Teşkilatı olarak, kalkınmakta 
olan bir ülkede tüccara gıpta ile bakılırsa, o ülkenin 
kalkınamayacağının farkında değil misiniz? 

Değerli milletvekilleri, ülkeye ve ekonomiye yeni 
bir anlayış getirmek zorundayız ve bu harekette Dev
let Planlama Teşkilatımıza düşen görev, büyüktür. 
'Kontrolsüz bir liberalizmi önlemek hususunda çalış
malıyız, çalışmalısınız; hükümete devamlı öneri gö
türmelisiniz. 1986 yılında iktisat politikası açısından 
farklı bir uygulama gerektiğini gösteren birikimler or
tadadır, oluşmuştur. Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak bizim büyük üzüntümüz, ekonomi politikamızın 
başarılı olamamasıdır; zira, başarısızlığınızla, liberal 
ekonomiyi mahkûm ediyorsunuz, mahkûm edeceksi
niz. 

Değerli milletvekilleri, size, kendim ve grubum 
adına en derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Şahsı adına Sayın Hakkı Artukarslan, buyurun. 

HAKKI ARTUKARSLAN ıtfBingöl) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; üzerinde konuşmak 
üzere söz aldığım Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı, bulunduğum bölge ve Türkiye itibariyle, ba
na göre büyük mana ve değer ifade ettiği için, bura
da konuşulan tekniğin dışında, hayattan aldığım ve 
tecrübelere dayanan pratiği arza çalışacağını. Sözleri
me başlarken yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

" Planlama, sıralaması itibariyle şu görevleri yük
lenmiş : 

'Memleketin tabiî ve beşerî, iktisadî her türlü kay
nak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek ikti
sadî, sosyal, kültürel politikayı, hedefleri tayinde, hü
kümete müşavirlik yapmak bakanlıklar, kamu kuru
mu ve kuruluşlarının, iktisadî, sosyal ve kültürel poli
tikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin 
etmek -bu kelimeyi ben pek çeviremiyorum- için gö
rüş ve telkinlerde bulunmak ve bu hususlarda müşa
virlik yapmak... Bu görevler uzanıp gidiyor. Zama
nım kısa olduğu için, ben bir miktarını geçiyorum, 
sonunda da, kalkınmada öncelikli yörelere taalluk 
eden kesimde ise, şöyle bir ifade kullanılıyor : «Kal-
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kınmada öncelikli yörelerin daha hızlı şekilde geliş- I 
meşini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, I 
uygulamayı takip ve koordone etmek.» I 

Şimdi, burada bir miktar durarak meseleyi arza] 
çalışacağım; muhterem planlamacılara, bu fırsatta, I 
kendi bölgemi alakadar eden mevzularda belki bir I 
katkı olur düşüncesiyle, bazı tıkanıklıklarla, açılması I 
gereken hususları naçizane arz edeceğim. 

Kalkınmada öncelikli yörelere baktığımız zaman, I 
genelinde geniş olmasına, büyük olmasına, yirmi ili I 
aşmasına rağmen, aslında tespit ettiklerime göre, I 
dokuz, on il, fevkalade geri illerimizdir. Bunlar, Bin
göl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Tunceli, Muş, Ağ
rı, Siirt, Artvin, Adıyaman gibi illerdir. Şimdi, bu I 
illerde, genel coğrafî konumu itibariyle Adıyaman'ı 
çıkarırsak, şu anda hiçbir inşaat yapılamıyor. Yani, I 
11 inci aydan, bazen 10 uncu aydan başlamak üzere I 
5 inci aya kadar, coğrafî konumumuz inşâata mü-
saait değildir. Demek ki, yılın altı ayında çalışmakta 
altı ayında da beklemekteyiz; bu, kaderimiz. I 

Program yapılamaması keyfiyetini arz edeceğim. 
Şimdi, bu illerde yine bir özellik var, garip bir olay- I 
dır; yeterli eleman yoktur, tki kere iki dört eder, ak- I 
sini iddia edebilmek mümkün değildir... Bu yeterli ele- j 
man olmayınca da, bütçeleri için yıllık programlara I 
talepler gelememektedir. Bir misal vermek istiyorum : I 
Bingöl'den, Sağlık Bakanlığına 139 milyon liralık bir 
talep gelmiş. Başka bir ile bakıyoruz, orası 1 milyar I 
liralık talepte bulunmuş. Bu şunu gösteriyor : Ora- I 
nın sağlık müdürlüğü, valiliği, konumu itibariyle bu 
işleri yapabilecek, programları hazırlayabilecek nite- I 
liktedir; bu nedenle böyle bir talepte bulunabilmekte- I 
dir. Diğer bir husus da, mesela İBingöl'den gelen 139 I 
milyon liralık teklifin devletin imkânları içerisinde is- I 
ter istemez bir kısmı kesildiğinden, 70 - 80 milyon li
raya düşecektir; 1 milyar talepte bulunan ise 500 mil- I 
yon lira alacaktır. Bu durumda, hiçbir zaman bu far- I 
ki kapatmak mümkün değil. I 

Mahallî idarelerimiz -ben de dahil, milletvekili ol
dum, üst seviyedeyiz- aslında ne istediğini, görevinin I 
ne olduğunu bihakkın bilememektedir. Ben, şahsen I 
bunu, milletvekili olduktan sonra öğrendim. Bir kere, I 
belediye başkanları, belediye meclisleri, belediye en- I 
cümenleri, yasaların kendilerine verdikleri görev ve I 
yetkileri bihakkın bilememektedirler; il genel meclisi I 
ve daimî encümenlerin durumu da aynı şekildedir. Bi- I 
ze gelirler, ellerinde hiçbir belge, evrak yoktur; «A kö- I 
yüne su isterim, B köyüne okul isterim» der. Biz de I 
cevap olarak, Kardeşim, sen encümen azasısın, bunu J 

bilmen gerekir; bu işi, bağlı olduğun ilde' yapacaksın, 
programlar buraya gelecek ondan sonra sen.buradan 
takip edeceksiniz, deriz. Bu da gösteriyor ki, mahal
lî idarelerde seçimle işbaşına gelen kişiler yetenekli 
değillerdir. 

Bu tutuma, giden idareciler de hemen uyum 
sağlamaktadırlar. Yöreye gittiğinde bakıyor ki, be
lediye başkanının tutumu bu, belediye meclisinin tu
tumu bu, parti il başkanları da böyle düşünüyor -
küçük ve basit meseleler daha revaçta - o da, ya
vaş yavaş aynı potaya giriyor. Onun hesabı, «tki 
yılım bitsin de, ben buradan, terfi ve temayüz ede
yim; sessiz sedasız, bir başka büyük ile gideyim» 
tarzındadır. Bunu, şunun için arz etmek istiyorum; 
bu tutumla, gerice yörelerden, hizmet için talep 
gelmesi mümkün değildir. 

Bir de, bütçelerden kaynaklanan bir durum var. 
Bütçe görüşülür, programlar çıkar; ama bu yöreler
de hava şartları dolayısıyla yılda ancak altı aylık 
bir çalışma imkânımız vardır. Ayrıca, bu iller mer
kezden çok uzaktadırlar. Buralara posta, telgraf, te
lefon hizmetleri zor ulaşır. Başka yere üç günde gi
den şey, buraya iki ayda gider. Program ve maddî 
imkânların iki ay gecikmesiyle de, zaten altı ay olan 
iş mevsimi, dört aya iner. tş bununla da bitmez; 
mahallinde yapılan ihalelerin gerek Sayıştay, gerekse 
Maliyeden geçmesi keyfiyeti için, ihalesi yapılan iş
lerin bir ayda Ankara'ya gelmesi meselesi vardır. 
Bu illerden bir tek bürokrat bulunmaz Maliyede 
de adam bulunmadığına ve bu işi bitiren de olama
yacağına göre, aylarca, Sayıştay ve Maliyeden bu 
işin takibi bitirilip, Bayındırlık Bakanlığından geçi
rilip bu illere gidemez. Böylece, bu dört aylık inşaat 
mevsimi süresi iki aya iner. 

Dikkat edilirse, bu illerdeki tüm işler yerdedir; 
ayakta olanını göremezsiniz. Ayrıca bu yörelerde 
malzeme ve vasıflı işçi de bulmak çok zordur. 

Bürokrasinin yatırım hesapları da apayrı bir 
özellik arz etmektedir. Mesela, DSt, planlama ile 
işbirliği yaparak, Türkiye çapında yatırım yapmak
tadır. Yatırımdan önce, bölgelere ya da illere göre 
bir verimlilik hesabı çıkarıyor Antalya'daki, Kon-
ya'daki, Trakya'daki toprağm verimliliği, Muş'taki 
Bingöl'deki topraktan daha iyi olduğu için, dolayı
sıyla bu illere yatırım yapmayı verimlilik bazında 
daha uygun gördüğü için, ve yıllardır da hep bu il
leri ezberlemiştir. Kolay kolay başka yöreye yönele
mez. Bürokrasinin yapısı bu; verimlilik, hesabı 
vesilesiyle bizi yıllardır bekletir durur. Eğer 
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bu verimlilik hesabı devam ederse, Doğu Anadoluda 
ve Türkiye'de, gerice yörelerde, yatırımların verim
lilik kazanacağına inanmıyorum. 

Şimdi, asıl can alıcı noktaya değinmek istiyo
rum. Biz, bu sene Bingöl'de bir tuğla fabrikası 
kurduk ve hizmete açtık; fabrikanın çalışması için 

- işçi lazım; dedik ki, düz işçiyi bari Bingöl'den ala
lım. öyle yapıldı... Şimdi, yöre insanımız yılın altı 
ayı oturmaya alıştığından, bu arada fabrika gece 
gündüz durmadan çalışıyor; dolayısıyla, işçinin bel
li bir malzemeyi alıp, bir yere götürmesi gerekiyor; 
tabiî, bu işleri yaparken de, «off, belim kırıldı, bu 
kadar da çalışılmaz» diye söyleniyor. Yani, insanı
mızda bir noktada da, yılların getirdiği alışkanlıkla, 
çalışmayı unutan bir tip yaratılmıştır ve bunun zor
luğu ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu hakikati iti
raf etmekte fayda var. 

inancımız odur ki, bu durumu giderebilmek için 
bize, fabrika, sanayi ve tarım hizmetlerinin gelmesi 
lazım; ama bunların hepsinden- evvel de eğitim ve 
öğretimin gelmesi lazımdır. (Alkışlar) Okul açılması 
konusunda cumhuriyet devrinin yaptığı hizmeti şük
ranla kaydetmek gerekir. Gerçekten de şu anda Bin
göl'de ilkokul sorunu, hemen hemen yüzde 95 ora
nında halledilmiştir; minnettarız. Ayrıca, ilkokulun 
üstü olan ortaokul, lise ve bilhassa meslekî okullar
la, sanat okullarını bu bölgelere yöneltmek gerekir. 
Toprağının, altı ve üstü fakir olan bu illerin insanı
nı, eğitim, öğretim ve sanata yöneltmemiz lazım
dır; ama gelin görün ki, orta dereceli okullarla, 
sağlık okulları, polis okulları ve bunlara emsal olan 
okullar açılırken, üniversitelerin bulunduğu iller ter
cih edilmektedir. Bence bu nevî yörelerde eğitim 
ve öğretim plana uygundur. Buranın insanına bü
rokraside, saniyede ve işte çalışma konusunda imkân 
verilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen toparla
yınız efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Lüt
federsiniz toparlıyorum Sayın Başkan. 

Bütçe tasarrufu mevzuuna da temas etmeden 
geçemeyeceğim. Şimdi, bu kısıtlı imkânlarla bizde 
ihaleler, malî yılın sekizinci, dokuzuncu veya onun
cu ayında yapılır. O güne kadarki bütçe giderleri, 
az çok altı ay sonrasımn meseleleri gösterir. Eğer 
Maliye tasarrufu düşünecek ise, bir tamim yayınlar 
ve, «Yatırımlardan yüzde 20 kısın» der. Bu bir poli
tikadır... İhaleye de çıkmadığı için, «İhaleye çıkma
yan işi de şimdilik durdurun» derler ve bir de ba-
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karsınız, yapılmayan iş geriye kalmıştır. Ayrıca, yüz
de 20'lik tasarruf tedbiri de yüzde 20 civarında kal
mamış, fırlamıştır. Bu da yanlıştır... 

Bu gibi yörelerde böyle tasarruflara gidilmemeli 
ve mutlak surette destek devam etmelidir. Buna bir 
misal vermek istiyorum: Plan ve Bütçe Komisyo
nunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bütçesi gö
rüşülürken, 1985 yılında Bingöl'de yapılması düşü
nülen 150 kişilik cezaevinin-faJbrlka yapılmadığına 
göre, cezaevi de bir yatırım sayılır - programdan 
çıktığını gördük. Sorduk, soruşturduk, tenkit ettik 
ve Allah razı olsun sayın bakanlık, «Biz planlamaya 
sorduk.« «Bunu 1985 yılı bütçesinden alın, 1986 büt
çesine bırakın dediler» diye yazılı cevap verdiler. 

Şimdi bu durumu arz etmekten maksadım şu
dur: Zaten yatırımlar yürümüyor; bir de, bu gibi 
tasarruflarla yatırımları sıfırlarsak, Doğu, Güney
doğu ve gerice yörelerinin kalkınması çok zorlaşır. 
Şimdi bunu ispatlamak için ufak bir mevzuu arz 
edeyim; Eskiden bizde demiryolları ve tünel inşaat
larında, heybesini, hurcunu sırtlayıp gelen Karade
nizli, Artvinli? İç Anadolulu çalışırdı. Dikkat ediniz, 
Allaha şükür, şimdi keserini, testeresini ve kazma
sını artık bırakmıştır. Bu, gurur verici bir şeydir; 
fakat sizi temin ederim, bugün benim bölgemin in
şanı, İstanbul ve Ankara'daki kanal hizmetlerini yap
maktadır. Ayrıca, her yıl, ismini de verebileceğim 
beş, on kişi, tedbirsizlik neticesinde bu kanallarda 
boğulup, ölmektedir. Bu ahval ve şerait, ekonominin 
kalpten, merkezden taşraya doğru gitmesi sonu
cunda da bize doğru gelmeye başlamıştır. Biz, bu
nun biraz daha süratli bir şekilde olmasını rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen tamamla
yın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — He
men bitiriyorum Sayın Başkanım. Müsaade ederse
niz, gördüğüm bir iki hususu da hemen açıklığa ka
vuşturayım. Serbest bölgeler başkanlığına bağlı ola
rak, yurt içi bölge müdürlüklerinin ihdas edileceği 
bir raporda geçmektedir. Bu güzel bir şeydir. Biz 
de diyoruz ki, eğer hükümetimiz uygun görür ve 
planlama da muvafık görürse, serbest bölgeler gibi, 
kalkınmada öncelikli bölgelerde de, bir bölge mü
dürlüğü ihdas edilemez mi? Eğer bu ihdas edilirse, 
kalkınmada öncelikli yörelerin tam ortasında da 
Bingöl görüldüğüne göre, acaba Bingöl'de bir mü
dürlüğün kurulması düşünülebilir mi? (Alkışlar) 
Bütçeye baktığımız zaman, 1985'te 6 milyar... 
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BAŞKAN — Sayın Artukarslan, çok zevkle din- & 
liyoruz, samimiyet ifade ediyor; fakat dört mües
sesenin programı var; bunu nazarı itibara alın. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, zaten gerekli müsamahayı gösterdiniz, bunu 
daha fazla istismar etmek istemiyorum. 

Beni dinlediğiniz için yüce Meclise saygılarımı, 
sevgilerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökçora, buyurun efendim. (Al

kışlar) 
Sayın Gökçora, süreye riayet edeceğinizden hiç 

şüphemiz yok; fakat zamanın darlığı bakımından 
zatı âlinize de hatırlatmak zaruretini hissediyorum. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerdi mMeıtvetoiierii; Devlet Hianlama 
Teşkilatımızın organizasyon ve fomksıiyonlaınının ta
rihçesi, hemen bir çeyrek asın bulan inıişlli çıkışlı bir 
çalışma süresıinde belMenmiş ve gelişlMimiştıir. Eme
ği geçenûare şükran borçluyuz. 

Gerçekte, 1982 Anayasiaımızım. 166 ncı maddesi, 
planlamayı, çağdaş 'hük'üımlkır şamısiyesıi altında topi'jı-
mış ve aynen, ülke kaynaklarınım döküm ve değer-
l'emdidlmes'imıi yaparak, verilimi şekilde kuilanulmasını 
plamllarnak ıtemd felsefesi üzeninde foırmüileştMılnıiş-
tia*. Takdir buyuracağımız gibi, hükümetlerim pîıamTja-
m'aıdıa 'izleyeceği politikanın bu temde oturtulması dıa 
şarttır; 'bunum bir alCennıaıtifıi de t yoktur. Yüne Ana-
yasıamız, özeıllliMe sanayiin. ve tarımım yurt düze
yinde dengeli ve uyumlu 'biçimde, (hızla gelişmesini 
öncelikle öngörmüştür. 

Bugün Devlet Planlama Teşkilatımız, genelde 
•makro düzeyde planlama yapmaktadır ve bu çatış
malarda geniş 'bir meıikezî kadrosu da mevcuttur. 
Ancak, ülke kaynayanının rasyonel 'işİeüillebttknesi uçıin, 
yama ülkenin tüm potansiyelimden israf ve kaynak 
kayıplarına meydan varıiilmefcsiziın, akılcı yararlanma 
bakımından, Devlet Planlama Teşkilatımızın, bölge 
rJanlamasıma da başlıaiması kesûm bir zarurettir. önem
le belirtilmelidir (ki, özeilllikle tarım kesıimlimde bu yak
laşım zorunlluıdur. 

Ülkemizde 'büyük eksikliklerden birisi de, plan
lamanın bölge çapımda yapılamamış olmasıdır veya
hut 'bu işe 'başlanmamış olmasıdır. ©umun gerekçesi 
dte, kendiliğinden açık ve seçiktir. Ülkemiz, iMlim ve 
topografya gîıbi özelikleri bakımından, çeşitli eko
lojik 'bölgelere ayrılır. Toprak, su ve bitki örtüleri 
gibi doğal kaynaklarımızın, rasyonel kuMamılımıası, iş-
tefclmesi ve korunması iiçdm, programların, ekolojik 

)] koşullitaıra, yamıi eko sdstamlere. uyması, aslında teknik 
ve ekonomik bir zaruretsin, 

Bölge planlamasına gidildiği ıtakd'irde, tarımla el 
ele gelişen sıamıayd sektörü içlim ide • 'büyük yararlar 
sağlanacağı açıkça bJlıimımekfcediir, Sanayimiz büyük 
ölçüde hem hammadde, hem de finansman yönün
den, tarımımıza bağlıdır. Kaildi ki, sanayide desıamt-

Tarıımıda bölge planlaması, masa 'başı plan has-
'taliığını da orıtadan kaldıraoalktır. Çünkü, bizim ko
lay yönümüz, puanlamada, mıasa başı rakamlarla 
oyoıamakıtıru Eğer bu masa 'başı planllamasmdan kuır-
tutaalbiirse sıonunda, sağlıklı 'bir üretim planlama
sına da kavuşulacaktır. Başka bir deyişle, kişisel yo
rum ve tercihler önlenebilecek; yöreden yöreye, bu 
yıl 'patates, gelecek yıl domates, bir •başka yıl nadası 
kaldırma veya baktagifli ekimi; bir ibaşka yılımda, ge
netik müıhemdlislliği edebiyatı, itibar görmeyecektir. 
Zira, bumlardam alınan olumlu sonuçlara katılarak, 

* bölge ve yöreler litıibaırdyle çalışmalar, program yö
rüngesine oturabilecektir. Hükümet böylece kaynak 
envanlberi ve planla saihıip çıkacak; kulaktan dolma 
veya liihbisas dışı kişilerim abartılmış rakam salvosun
dan masum kalacağı ,gubi, kendiisıi de bu yola sapa-
mayacaktıır. Burada çok küçük bir örmekle fifcniımd 
açılklaımak dısıtarim. Bizde âdettir; kulaktan dolma, 
mümevverleırıimiız, Avrupa'da ülkeleri 'al/t alta koyar-
»iar, bir rakam çıkarırlar. «Türkiye buma eşii'ttiır» der
ler. Amerika 'Birleşik Devletlerimi veya diğer ülke
ler1! alırlar, bir kıyaslama yaparlar; ama gerçek şu
dur ki, Avrupa'nın kapsadığı ekolojik sistemler, ük-
\liım faktörlerimi, bizim ülkemizle kıyasladığımız za
man; bizde olumlu faktörler yanında olumsuz fafc-
tMerli ide hesaba ıkatmak gerekir. Örneğin, Orta Anıa-
ıdolu'nıun ondört illini alırsanız, yağışı 300 mıiilimet-
ıreden aşağıdır ve sulama oHmadam da, tarımda mo
dernizasyon mümkün değildir. 

'Sayın milletvekilleri, kısaca değineceğim ikinci 
sorum da şudur : Ülkemizde tarımsal pazarlamamın 
gerektirdiği moidem altyapı ve organizasyon koru-
İamadrğı ve gdiiştdrıilemediği sürece, tanımlımızın kal-
kımması mümlküm değildir. Ayrınıtıya gtaneden beilıkıt-
mellîyim ki, Devlet 'Flıamiama Teşküıiaıtı, bazı pllamılıaır-
da 'bu konuya yer verdiği halde, gerekince garçekleş-
ıtMimesimıi sıağlayamamıştıır. Oysıa, üretim planlama
sıyla, tarımsal pazarlama, birbirinin tamamlayıcısı-
<hr, pazarlama, tarımsal! üretim pdanlaımıasınıın bir 
enteıgraîlidlir ve pazarlama oflımıadam, üretim plamla-
ması rafa kaldırılmaya mahkûmdur. 

Yeter ki, bu ükıi alanda entegrasyon kuralım. 
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rafzasyoın da, iiıstenıiflıen. blir yaklıaşiımdıır. Burada iben 
sözitedirrji daha açıklığa kavuşturmak için şu cürniıtey-
<lie düşüncemi aırz etmek listeırtiımı : Büyük Atatürk 
«Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; bu 
satıh 'bütün vatandır» demıiış'feiır. 

Sayım millet vdkileri, 'ben, a'barıtılımıış 'ifadelerden 
kaçıınarak, muhterem huzurunuzda yaınılız şunu lifiade 
etmek isterim İki, bugün TürikıiyeMn köylerinin üçte 
tslirti orman alanındadır; 'bu yüzde 30 oırmıan ıköylîıetri • 
zaten fakirdir. O zaman 'büz, Devlet PHıanlliama Teş
kilatlımızın objektifliğinle sığınıaırafc demetiyiz ve dü-
ışünmelliyiz ikıi, Tünkiye'ıde pillanıTıamıa bütün ülkeyi 
kapsamıaJlıdır ve 'tüm Tunikliye potansiyelimi değenlen-
ıdiırmelidir. Ell'bettekli, yerline göre, Doğu'ya öncelik. 
verilecektir; falkıait sizinle bugün Afyon'un dağların
da yahut ıbir ormanda, kallkerik arazide bir gezi yap
tığımız zaman, 'buranın da yahut 'bütün üllikenıin de, 
objektif kıritedeır içerisinde hem sosyali, hem ekono
mik kalllkınmıaya ihtiyacı bulunduğu kendliiğindieın 
ortaya çıkacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma 'Planında, tarımsal 
ürünlerin İşlenmesi, pazarlanması gibi konulara yö
nelik kooperatifçiliğin destekleneceği öngörüldüğü 
halde, bu konuda henüz ortaya konulmuş bir icraat 
yoktur. 'Kaldıki, eski beş yıllık planlarda da, modern 
tarımsal pazarlama tesislerinin (soğuk teknik, depo
lama, sınıflama, ambalaj, ulaşım ve bunun gibilerin) 
devlet elliyle veya kooperatif veya çiftçi birlikleri va
sıtasıyla gerçekleştirilımesi hususu yer almıştır. Ger
çekte, söz konusu pazarlama 'tesislerinin çiftçiler ta
rafından finansmanı (imkânsızdır; bunu eski planlar 
da kabul etmiştir; ancak, devletin teknik ve finans
man destekleriyle ortaklık veya kooperatifler tara
fından gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu konuda ör
nekler çok, zamanınızı almayayım. 

Tekrar 'belirtmeliyim ki, üretim planlaması, tarım
sal pazarlama tesisleri reorganizasyonuy'la birlikte 
planlanmadığı ve uygulanmadığı takdirde, kalkınma 
planının çiftçiler için değer taşıyıp 'taşımadığı asla 
gözden uzak 'tutulmamalıdır. (Hükümet bu konuyu 
sadece söz olarak plana koymuş; fakat hedef ve stra
tejisini tespit etmemiş ve iki yıl geçmiş olmasına 
rağmen icra programını da hazıriamamıştır. 

Yine Beş Yıllık Kalkınma 'Planında, «Meyve ve 
sdbze alt 'sektörünün yurt içinde ve dışında düzenli, 
güçlü ve güvenilir bir pazarlama teşkilatına kavuştu
rulması çalışmaları, plan döneminin ilk yılında ta
mamlanacak ve bu teşkilatın faaliyeti devletçe des
teklenecektir» denilmiş olmasına rağmen, bu konuda 

'bir hareket'mevcut değildir yahut hareket mevcut ise 
de, henüz 'bunun temposu iki yıl içerisinde amacına 
ulaşmış değildir. 

Size, elimdeki bir örnekten sayılar vererek düşün
cemi açıklamak isterim. Planda MEIPASAN gibi (ya
ni Meyve, Sehze, Pazarlama ve Sanayi Anonim Şir
keti gibi) kuruluşlar vardır; bunların çiftçi ile bir 
ilgisi yoktur; iki 'bakımdan yoktur; 'birincisi, hunun 
-Bursa'dan bir önrek- 98 üyesinin ancak yüzde 20'si 
kooperatiflerdir, geri kalanları ise, işadamları veya 
sanayicilerdir; ama bu 'bir dönme dolaptır sayın mil
letvekilleri- abartmıyorum, 'bir dönme dolaptır- çün
kü iki seneden Iberi, çaydan, o kırık dökük kbvala-
rıyla su almaya çalışıyor; zira, ne sermayesi, ne yö
netimi, istenilen bir düzeye ulaşmamıştır. Kaldı ki, 
ihracatında da konsdnye satışları ile belki bir anlam
da, hu sözü kullanmak istemiyorum; ama Avrupa' 
daki veya herhangi bir yerdeki mafianın eline düş
müştür. İşte, hu tür dönme dolaplardan kurtulması 
için, hükümetimizin, programına dahil ettiği koope
ratifçiliği, pazarlama kooperatiflerini ve altyapıyı 
'geliştirmediği sürece -takdir buyurursunuz, bunu 
açıklamaya gerek yok- çiftçi, ürettiği mala pazar bu
lamadığı sürece, çiftçilik yapamaz. Bunun içyüzü bu. 

Simdi, burada Devlet Planlama Teşkilatına yö
nelttiğim sözlerle, iben kendim de bürokrat olduğum 
için, değerli bürokratlara serzenişte 'bulunmak iste-
miyoruım. Yalnız, bir an sorumluluk pramidini, per
sonel piramidini düşündüğüm zaman, doğal olarak, 
hu piramidin üstünde hükümet geliyor; bu piramidin 
doruğunda da Sayın Başlbakanımız geliyor, hüküme
timiz geliyor. Eğer, Ibu zirveden, iş üretimi, hatta 
doğurganlığı sağlanamazsa, eDbettefci, değerli bürok
ratlar da kendi masalarında çalışma durumunda ka
lırlar. 

BAŞKAN — Sayın Gokçora, toparlanmasını ri
ca edeceğim efendim. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Efendim, toparlıyorum. 

!Bir iki cümle ile dış temsilciliklere değinmek isti
yorum. Yerindedir; ama, ülkede, demin değindiğim 
bir gerçek var; çiftçiye hep birilikte gittiğimiz za
man, onlar zannederler ki, yetkililer oraya sanki pa
raşütle gelmişlerdir; onları suskunlukla, -nezaketle, 
misafirperverlikle dinlerler ve o bürokrat, «Kal sağ
lıcakla» der, onlar da sağlıcakla kalırlar; ama hep 
'beklerler... 

IBu bakımdan, ben, dış temsilcilikleri uygun bu
luyorum; ama Devlet Planlama Teşkilatının sadece 
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merkezî kadro ile- ki, bu merkezî kadro ister iste
mez, masa başına fazla bağlayacaktır- 'bunların, kıl
cal damarlarda da işleyen organlarının bulunmasını 
ve bölge planlamasının, ancak kılcal damarların 'bes
lenmesi yoluyla ana bünyenin kuvvetlenmesi doğrul
tusunda gelişebileceğini arz etmek istiyorum. 

$ayın Başkan, ben, zaman sınırlamanıza uyarak, 
!bir paragrafı daha çok kısa bir şekilde arz etmek 
istiyorum. Bu da, Devlet Planlama Teşkilatının, ih
racatın teşviki yolunda, gazetelerde çıkan 'beyanları
dır. Teşvik tedbirlerinden yararlanıp da, taahhüdü
nü yerine getirmeyenler için gere'klıi müeyyidelerin 
uygulanmadığı ve Devlet Planlama Teşkilatının, kur
may hizmetlerinden ayrılarak, icraya yöneldiği söy-
lenmöktedif. Bu konuya, -notlarımı kısaltarak arz 
ediyorum ve yetkililerimizden istirham ediyorum- bir 
açıklık getirirlerse, memnun olurum. 

'Devlet Planlama Teşkilatımızın istişarî ve plancı 
kapasitesini, objektifliğini ve icraya müdahil olma
dan, düzenleyici, nazım rolü oynayıcı kurmaylık gö
revlerinin titizlikle .saptamasının gerektiği kanısında
yım. 

1985 bütçesi -yuvarlak rakamla söylüyorum- 6,3 
milyar iken, 1986 bütçesi, 14,7 milyara çıkarılmıştır; 
'bu itibarla, Devlet Planlama Teşkilatımıza büyük 
şans tanınmıştır. Bu vesileyle, Devlet Planlama Teş
kilatı müsteşarlarına, bu bütçeyi daha yararlı bir şe
kilde kullanmaları 'hususundaki temennimi de arz edi
yorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (Bağımsızlar sırasından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşkekür ederiz Sayın Gökçora. 
Hükümet adına, Sayın Kaya Erdem; buyurun 

efendim. 
DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM '(Üzmür) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; grupları ve şahısları adı
na konuşan miMetvekil'lerimiz, Devlet Planlama Teş
kilatının bütçesi hakkında eleştiri ve temennilerde 
bulunmuşlardur. Bu konuşmaları dikkatle dinledim; 
kendilerine, yaptıkları bu eleştiri ve tenkitlerden do
layı teşekkür ederim. Ayrıca, bu konuşmaların, çok 
teknik ve ciddi bir çalışmanın neticesinde ortaya ko
nulduğunu da memnuniyetle tespit etmiş bulunuyo
rum. 

Yalnız, tenkitlerinize cevap vermeden evvel, şu 
konuyu vurgulamak istiyorum. 'Sayın Tutum, bura
da, Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen cevapların, 
tüm soruların karşılığı olmadığım ve hatta b'irza ev-
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velki konuşmalarına dahi kâfi cevap alamayacağı 
. endişesini duyduğunu dile getirerek eleştirilerde bu

lundu; haklıdır. 

'Sayın mi'lletveki'leri, burada grupları ve şahısları 
adına konuşan üyeler bütçeyi tenkit ediyorlar ve bir
takım sualler ortaya koyuyorlar. Bildiğiniz gibi, ya
rım saatlik 'bir cevap 'hakkımız var. Soru sormanın 
kolay olduğunu; ama !bu sorulara kısıtlı süre içeri
sinde cevap vermenin de ne kadar zaman alacağını 
hepiniz takdir edersiniz. Bu bakımdan, yarım saatlik 
müddet zarfında, bütün suallerin cevaplarını tam 
olarak vermenin imkânı olmadığını ve bu yönü de 
anlayışla karşılayacağınızı umarım. İmkânlar ölçü
sünde, önemli gördüğümüz sualleri cevaplandırmak
la yetinmek zorunda kalıyoruz. Başbakanlık bütçe
sinde de aynı konu olmuştur; zamanın kifayet etme
mesi nedeniyle, bizim yönümüzden de çok önemli 
olduğunu bildiğimiz, zabıtlara geçmesi 'bakımından 
söylememiz gerekli birkaç konunun söylenilemediği-
nıi ve cevap verilemediğini de 'burada arz etmek iste
rim. 

Devlet Planlama Teşkilatımızın, fonksiyonları, gö
revleri ve bu gibi konularda kâfi miktarda kendisin
den faydalanılmadığını ve hatta Devlet Planlama Teş
kilatının 'büyümüş olmasına rağmen, bu hükümetin, 
Devlet 'Planlama Teşkilatına aynı ağırlıkta bir görev 
vermediği gibi çok değişik tenkitler olmuştur. Mü
saadenizle bu konulan açıklamaya çalışacağım. 

Ekonomide, DeVlet Planlama Teşkilatının rolü
nün azalması söz konusu değildir; aksine artmıştır. 
Bu husus, hakikaten çok önem verdiğimiz bir hu
sustur. Türkiye ekonomisinde, Devlet Planlama Teş
kilatı, Merkez 'Bankası ve Hazine ve Dış Ticaret 'Müs
teşarlığı, söz sahibi olan kuruluşlardır. Ekonominin 
yönlendirilmesinde ve ekonomimin gidişatına uygun 
Olarak yeni tekliflerin ortaya atılmasında; kuruluş
lar da, organizasyona gitmedikleri, buna göre teşki-
latlanımadıkları müddetçe, Türk ekonomisinin belirli 
mesafeler alabilmesi ve hatta doğru ekonomik karar
ların alınabilmesi güçleşir, yanlışlıklar yapılabilir. Bu 
bakımdandır ki, Devlet Planlama Teşkilatının, eko
nomiyi yönlendirmede hükümetlere müşavirlik gö
revi yapması, büyük ağırlık kazanması, gereken en 
önemli konulardan biridir. Hükümet olarak biz, Dev
let Planlama Teşkilatının bu görevi en iyi şekilde 
yapmasını arzu ediyor ve bu yönde de organizasyo
nunu yapmış bulunuyoruz. Aynı şey, Merkez Ban
kası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yönünden 
de önemlidir. Tekliflerin ve karar oluşturmalarının, 
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'buradan, hükümete, alternatJfleriyle gelmesi ve hü
kümetin buna uygun olarak kararlar alması lazımdır. 
Ekonomide biz 'bu sistemi gerçeMeştirdiğimiz takdir
de, gelecekte, hükümetlerin, ekonomik mevzularda 
hatalar yapmaları asgarî ölçülere iner ve ekonomi 
daima ileriye gider. Hükümet olarak üzerinde önem
le durduğumuz bu konuyu vurgulamakta yarar var. 

Devlet Planlama Teşkilatının bu dönemde eko
nomide ağırlığı azalmış değil, aksine, yeni ilavelerle, 
birtakım görveler de verilmiştir: Serbest (bölgelerle 
alakalı bir 'başkanlık kurulmuştur, İslam ülkeleriyle 
ekonomik işbirliği organizasyonu temin eden ve Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, başkanlığını yaptığı, islam 
Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Komitesi de, Devlet 
Planlama Teşkilatında takip edilmektedir. Ayrıca, bir 
araştırma grubu da mevcuttur. 

Diğer taraftan, ekonoımide söz sahibi olan ve 
ekonomiyi yönlendiren kurullar vardır; bunlardan 
birisi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu
dur. Devlet Planlama Teşkilatı, bu kurulun üyesidir; 
aynı zamanda, bu kurulun sekreteryasmı yapmakta
dır. 

(Para Kredi Kurulunda, Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarı üyedir ve .sekreteryasmı aynı zamanda 
yine Devlet Planlama Teşkilatı yapmaktadır. 

Kanunla kurulan, Kamu Ortaklığı ve Konut Fo
nu Yüksek Koordinasyon Kurulunda yine, Devlet 
Planlama Teşkilatı üye olarak mevcuttur ve bunun 
sekreteryasmı da yapmaktadır. 

Yüksek -Planlama Kurulu zaten işin içindedir. 
İşgücü Geliştirme Yüksek Koordinasyon Kurulunda 
yine, üyedir ve sekreteryasını yapmaktadır. 

Görüleceği üzere, ekonomik kararların alınmasın
da ve uygulanmasında Devlet iPlanlama Teşkilatı bü
yük ağırlıklı rol almaktadır. 

Sayın Tutum, Devlet Planlama Teşkilatının, bil
hassa personel şişkinliği ve bir de kariyer konusuna 
temas ettiler; ben, özellikle bu konularda, bir iki gö-
ıriig söylemek istiyorum. 

IRir kere, kadrolu ve sözleşmeli personel sayıla
rında, 1980 ile 1985 yılları arasında bir mukayese 
yaptığımız zaman, yıllık ortalama olarak şunu görü
yoruz: 1980'de 3'68 olan kadrolu personel adedi, 1985' 
te 3'8Q; 1980'de 359 olan sözleşmeli personel adedi 
de 1985'te 374 olmuştur; yani toplam personel adedi 
1980'de 727; 1985'te ise 754 t̂ür. Demek ki, kadroda, 
bu beş senelik dönem zarfında yüzde lO'un altında 
bir artış olmuştur. Yalnız, bunlar yıllık ortalamalar
dır. 

CAHİT TUTUM ^Balıkesir) — Sayın bakan, fii
len çalışan personelden mi, yoksa kadrodan mı söz 
ediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI VE 'BAŞ/BAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Kilen 
çalışan personel sayısından efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU {Erzurum) — 1980'de 
sözleşmeli kaç tane sayın bakan? 

DEVLET BAKANI VE 'BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 359. 

HİLMİ NALBANTOĞLU przurum) — Bende 
liste var sayın bakan... 

BAİŞKAN —' Hatibin sözünü kesmeyelim Sayın 
Nalbantoğlu; suallere geçildiğinde sorun, cevaplan
dırsınlar efendim. 

DEVLET 'BAŞKANI VE BARBAKAN YAR
DİMCİSİ İSİMET KAYA ERDEM. (Devamla) — 
Devlet Hanlama Teşkilatında kariyer düzeninin de 
yıkıldığı sekinde bir görüş ortaya atılmıştır; önemli 
olduğu için bu konuya da temas etmek İstiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatında kariyer düzeni de
vam etmektedir. 223 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin 'geçici 5 inci maddesine göre, kariyer dışı 
uzman olan 2 kişi mevcuttur. Uzman olan diğer 60 
kişi, Devlet Planlama Teşkilatına, uzman yardımcısı 
olarak, imtihanla girmiş elemanlardır. 

Diğer taraftan, yine aynı kanun hükmündeki ka
rarnameye göre, kurumlardan ve üniversitelerden 
-sayın konuşmacı tahmin ediyorum özellikle bunu 
belirtti- geçici olarak eleman alınmıştır. Ayrıca, 933 
sayılı Kanuna göre de, kadro karşılıksız, kalifiye ele
man alımı yapılmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatının ihtiyacına binaen, 
uzman yardımcıları için, ülkemizde imtihan yapma 
konusunda en ehil kuruluş olan öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkeziyle yakın işbirliği içine girilmiş; 
suallerin hazırlanması, muhafazası, imtihanın icrası 
ve diğer cevapların değerlendirilmesi konularında, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 'Merkezi, müşavirlik 
hizmetli görmüştür. 1703 kişinin girmiş olduğu bu 
yazılı imtihanı, 169 kişi kazanmıştır; ayrıca sözlü 
imtihan da yapilacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatında sözleşmeli eleman 
istihdamında da iyi bir eleme yapılmakta ve görevin 
gerektirdiği niteliklere göre, ihtiyaç duyduğu eleman, 
komisyon kanalıyla alınmaktadır. Görülüyor ki, Dev
let Planlama Teşkilatı bünyesine alınacak elemanlar, 
tam bir tarafsızlıkla ve titizlikle, yasalara uygun ola-
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rak ve iyi bir değerlendirmeden geçirilerek alınmak
ta ve taraf tutulmamaktadır. 

Sayın Tutum ve Sayın Gökçora'ya, üzerinde 
özellikle durarak, Devlet Planlama Teşkilatının, 1985 
yılı, vergi, resim, harç istisnası teşvikiyle alakalı ola
rak çıkarttığı bir tebliğ neticesinde, gazetelere, «bü
yük menfaatler sağlandığı» şeklinde intikal eden ko
nu hakkında bana açıklama imkânı verdikleri için 
teşekkür ederim. 

Burada, vergi, resim, harç istisna teşviki, gümrük 
muafiyeti teşviki, yatırım indirimi teşviki ve orta va
deli kredi teşvikleri ayrı ayrı esaslara bağlanmıştır; 
yani, vergi, resim, harç istisnası için getirilen teşvik
le, gümrük muafiyetinden istifade için getirilen teş
vikin anaesasları farklıdır. Yatırım indiriminden fay
dalanmak için, teşvikinden faydalanmak için getiri
len şartlar da farklıdır; yani, bir yerde, bir teşvik için 
getirilen istisnalarda değişiklik yapıldığı zaman, bun
dan, gümrük muafiyetinden istifade eden teşvikler, 
yatırım indiriminden ve kredi indiriminden faydala
nanlar da istifade eder, bunlarda da değişiklik ya
pılır, şeklinde bir düşünüş yanlıştır. Burada, Devlet 
Planlama Teşkilatında, vergi, resim, harç istisnası 
ile alakalı, istifade edecekler için getirilmiş şartlarda 
değişiklik yapılmıştır; yapılan budur; yani, bunlarda 
getirilen ihracat taahhütleri, vergi, resim, harçtan. 
istifade edebilmek için düşürülmüştür. Bütün diğer 
teşviklerde olduğu gibi, bir teşvikte lehe getirilen 
bir hükümden, bundan evvel vergi, resim, harç is
tisnasından henüz yararlanıp, ödeme yapmamış olan
lar da, müktesep hak olarak istifade etmektedirler. 
Neden istifade. etmektedirler? Vergi, resim, harç İs
tisnasından istifade etmektedirler. Basında bu, sanki 
getirilen bu indirimlerle, gümrük muafiyetinden, ya
tırım indirimi muafiyetinden, kredi muafiyetlerinden 
de bunlar bu şekilde faydalanıyor şeklinde geçmiştir. 
Yanılgı buradadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Dolaylı olarak 
değil midir sayın bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ola
maz. Bakın, her şeyi açık açık söyledim. Gümrük 
muafiyetinden istifade etmek için şartlar ayrıdır; ya
tırım indiriminden istifade etmek için ayrı ayrı şart
lar vardır; gümrük vergi, resim, harç istisnasından 
istifade etmek için getirilen şartlar farklıdır. Siz, ver
gi, resim, harç istisnasından, teşvikinden yararlanmak 
üzere birtakım, istisnalarda değişiklik yaptıysanız, bu, 
yalnız vergi, resim, harç içindir. Burada yaptığınız 
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bir değişikliği, gümrük muafiyeti teşvikinde hiçbir 
değişiklik yapmadığınız şartlara uygulamanız düşü
nülemez; mümkün değildir. «Bundan istifade eden, 
ondan da istifade eder» demek, ancak bir demagoji 
olur. Gerçek budur. Bana, bunu izah etme imkânını 
verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 

Devlet Planlama Teşkilatımızın dış temsilcilikleri 
konusuna konuşmacıların temasları oldu. Bir kesim, 
Sayın Tutum, bu konunun, büyümenin bir gösterge
si olarak ve bir ölçüde de gerekliliği üzerinde eleş
tiride bulundu. MDP Sözcüsü Sayın Şengün, bu ko
nuyu faydalı gördüğünü; ancak bu görevi fiilen ya
pabilmesi için, gönderileceklerde, şartların iyi seçil
mesinin ve çalışma düzeninin o büyükelçiliklerde ku
rulmasında yarar olacağını gösterdi. Sayın Gökçora 
da aynı komada, bu dış temsilciliklerin yararlı ola
cağına - not alabildiğim kadarıyla - temas etti. Gö
rüldüğü üzere, dış temsilcilikler konusunda lehte ve 
aleyhte görüşler vardır. 

Biz, hakikaten, dış temsilciliklerin, Devlet Plan-
' lama Teşkilatında, gönderilen yerler bakımından fay

dalı hizmetler görebileceği ve yararlı olduğu kanısın
dayız. Bunlar, gelecek yıllarda, Devlet Planlama Teş
kilatının, görevlerini daha iyi yapabilmesi için, yeni 
tekniklerin geliştirilmesinin sağlanması bakımından 
büyük hizmetler yapacaktır. 

Bilhassa Türkiye, OECD'ye, bugüne kadar, bir 
yardım konsorsiyumu ve Türkiye'ye yardım sağlayan , 
bir kuruluş gözüyle bakmıştır. Geçmiş dönemlerde, 
OECD ülkeleri Türkiye'ye ekonomik yardım yapmış
lardır ve biz temaslarımızı bu ekonomik yardımın 
sağlanması amacıyla yürütmüşüzdür. Halbuki, OECD' 
de birçok teknik çalışmalar yapılır; sosyal, ekonomik . 

' ve diğer teknik konularda. Bunları, çok büyük araş
tırmalar ve büyük masraflarla sağlayamayacağınız 

: teknik bilgileri, ekonomik bilgileri, OECD'nin teknik 
; çalışmalarına katılmak suretiyle Türkiye'ye getirme-
: niz mümkündür. Hükümetimiz, bu konuyu yeni bir 

bakış açısıyla değerlendirmiş ve OECD'deki temas-
' larını ve değerlendirmelerini, buradaki teknik geliş-
; meleri Türkiye'ye aktarma yönünde göz önünde tut-
; muştur ve giden elemanlardan da, bu konulara ağır-
; Iık vererek, çalışmalarını talep etmiştir, istemiştir, 
l görevlendirmiştir. Bu bakımdan, Devlet Planlama 
; Teşkilatının oraya gönderdiği elemanın, Türkiye'nin 
: geleceği için, sosyal, ekonomik ve teknik yönlerden 
: çok büyük katkılar sağlayacağından eminiz ve bu 

bakımdan da bunun büyük yararlar getireceğine ina-
; myoruz. 
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KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Japonya'dan sonra I 
ikinci delegasyon bizimki, Sayın Bakan... I 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
ismail Şengün'ün, tarımda sübvansiyonların kaldırıl- I 
dığı konusunda bir eleştirisi oldu. 

Bilyonsunuz, isübvaınşiyonliar 'her taraftan kaldı
rılmış olıroasına >rağmen, tanımda yapian sübvamsıi- I 
y onlar devam etanektedk.. 

ÎSMAÎL ŞENGÜ'N 'flDendziii) — Makul ve ye
terli sübvamsiyomllar mıdır? I 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM <Devawıla) — Nite
kim, kdmyasıall gübrelerde, 1984'ite 170 milyar İka I 
sübvansiyon yapılmış; 1985'ıte 228 milyar lûıa I 
sübvansiyon yapıılmakta 1986 yılkıda da 240 midi-- I 
yar linaiıflc gübre sübvansiyonu devam edecektik. BM- I 
diğjniz gibi, birçok miletvekıMii iarkadaşllıarımızım ye- I 
rinde olarak değerlendirdikleri, yem 'üzerindeki süb- I 
vansiyoniar, buna ek olarak 1985 yılımda başlatılmış- I 
tır; bu yönde, 1985 yılında 42 milyar liralık 'bık I 
sübvansiyon yapıilmuştır; 1986 yılımda 'bunun ımıiik- I 
tan 52 miyar lira olacaktır. I 

Diğer tarafıban, 'bu yönde kaüitelli tohumla alla- I 
kalı sübvansiyon yapılmaktadır ve devam etmekte- I 
dk. Şunu da ka'bul etmemiz lazım : Tarımsal kre- I 
dJlerde faiz oranlları da düşüktür ve ourada da be- I 
LMd ölçülerde sübvansiyon vardır. Bütün bunlar göş- I 
terliyor kıi, hükümet, hiçbir tarafta yapimayam ve I 
kaıidınılan sübvamsiiyomlları, tanımda devam eütdmmek- I 
tedir. I 

Devlet Plamıiama Teşlkiatınm 'büyümesli ve çok I 
değişlik 'işilerle uğraşması konusuna sayın grup söz- I 
cüsü değindi ve bir örnek olarak da, açlık tehlike- I 
siyle karşı karşıya olan ülkelere yardımın dahi Dev- I 
let Planlama Teşkilatı tarafından yapıldığını dile ge- I 
tirdi. I 

Bu konuyu açıklamak işitiyorum : Biliyorsunuz îs- I 
lıam Ekonomik Zkve Komiteslinıih 'Başkanı Sayın I 
Cumihurbaşbanımızdır ve Başkan Yaırdımcısı da Sa- I 
yın Başibakanımızdiir. 41 tslliam ülkesinin ekonomik I 
konulardaki işbirliği ve 'bu ülkelerin ekonomilerinim I 
kalkındırııknası konusunda, Türkiye görevlemıdMlltnis- I 
tir. Burnum dillk toplantısı Sayın Cumhuıroaşkaınıımızıın I 
başkanlığımda, Türkiye'de yapılmıştır: gelecek sene I 
de ırnant ayında bu topdanıtı yemienecektk, Bu top- I 
lanıtıda verdllen 'bütün işlerin sdkreterya görevi ve or- I 
ganizasyom ligleri, yani Sayın Cumhurbaşkanımız ta- I 
rafımdan yapılan bu çalışmalarda, Devlet Plıaniıama J 
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Teşkilatına verilmiş ve 'buna aıit 'bir başkanlık, Dev
let Planlama Teşkilatlında kurulknusıtur. Dolayısıyla 
bu 'toplantılar neıtıioesıinde verilen Türkiye'nin yardım 
foaraıriının, 'bu 'başkaınilığı ligıiılendiırmesıi ve 'bunun ye
nine çalışmalarınım 'Devlet Planlama Teşkilatında ku
rulan 'bu kuruluş, yama ıklam Ülkeleri Ekonomik Iş-
'bk'liği Dairesi ıtarafınıdan yapıiimıası kadar ta'biî bir 
husus yoktur. Bu, geçici 'bk iştk; biır senede tamam
landıktan sonra da, bu fonksiyonu ortadan kalka
caktır. 

Bk de, 'Devlet Planlama Teşkilatımda 'bazı pıro-
jelerlin yabancıiaına yaptırDknıasımı hakikaten yerdınde 
bk hareket olarak ka'bul eden millletvekii veya grup 
sözcülerimiz olduğu gibi, 'bu konuda da tenkitlerde 
buıiumamllaır oldu. Ben bu konu ılie alakalı olarak bdr 
;kd hususu beldırtımek istiyorum. 

Türkiye'nin bazı konularda araştırmayı yabancı 
uzmanlara, yabancılara yaptırmasında yarar vardır. 
Muhakkak ki, Türkiye'ye bu tekniklerin de girmesi 
lazımdır. Birçok konularda, yüz tanesini biz yapıyor
sak dört beş tanesini de yabancılara yaptırmamız lü
zumludur, yerindedir. Bu, daha ekonomik olur, bir 
teknolojinin Türkiye'ye girmesini - sağlar. Yalnız, bu 
gibi yabancılara bunu verirken, Devlet Planlama Teş
kilatı bir şart koşuyor; o şart da şu : Bu araştırmayı, 
Türkiye'deki bir kuruluşla işbirliği içinde yapmak 
zorundasınız. Yani, ecnebi firma, bu çalışmaları ya
parken, Türkiye'deki herhangi bir kuruluşla anlaşma 
yapıyor ve çalışmalar müşterek yürütülüyor. Burada
ki gayemiz, bu tekniklerin, teknik bilgilerin, Türk fir
maları, Türk yetkilileri tarafından da öğrenilmesi, on
dan sonra, ikincisini bizim kendimizin yapar hale 
gelmesidir. Bu bakımdan, bu, yapılacaktır ve bundan 
Türkiye çok şeyler kazanacaktır. Bunun sağlanması 
da, bu dediğimiz şartla olmaktadır ve bundan da, ge
lecek için, ihtiyaçlarımızın ve diğer firmaların ihti
yaçlarının, tecrübe kazanmış bu firmalar tarafından 
da karşılanması imkân dahiline girecektir. 

Sayın grup sözcüleri, fonlarla ilgili bir husus ol
duğu için, özellikle fonlar eli ile yapılacak yatırım
ların, diğer kamu yatırımları gibi yatırım programın
da yer alıp almayacağı ve bunun nasıl takip oluna
cağı hususunda da tereddütlerini arz ettiler. 

Bu fonlardan finanse edilen yatırımlar, kamu ya
tırımları içerisinde, her projenin altına, «Finansmanı 
fonlardan yapılacaktır» diye işaret edilmektedir. Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, bir sonraki yıl
da fon idaresinden finanse edilecek projeleri, 15 ey
lüle kadar Devlet Planlama Teşkilatına bildirmekle 
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yükümlü tutulmaktadır. Ayrıca, program kararname
sine göre, fon idaresi, yatırımlara tahsis ettiği har
camaları her 15 günde bir Devlet Planlama Teşki
latına bildirmektedir. Tüm fonları kapsayan bir araş
tırmayı da, Devlet Planlama Teşkilatı yapmaktadır. 

Fonlar konusuna gelinmişken şunu belirtmek isti
yorum : Bildiğiniz gibi, biz hükümete gelmeden ev
vel, Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı 
araştırmalara göre, sayısı 50'ye, 60'a varan fon uy
gulaması bulunmaktaydı. Bizim buraya getirdiğimiz 
fonlar, burada tartışma yapılmak suretiyle, kaynakla
rı ve kullanım esasları kanunla tespit edilmek sure
tiyle kurulmuş fonlardır ve bu fonları, Sayın Baş
bakanımız, bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşma
sında uzun uzun anlattığı için, ben ayrıca tekrarla
mayacağım ve zamanımızın da müsait olmaması do
layısıyla, bu kadarla yetineceğim. 

Sayın Gökçora, tarım ürünlerinin pazarlanması 
ile ilgili olarak, özel sektörün teşvik edilmesi, bele
diyeler, özel idareler ve kooperatifler eli ile paket
leme ve soğuk hava depoları kurulması ile ilgili ko
nulara temas etmişti. 

Tarım ürünleri ihracatı içinde frigorifik kamyon 
ve gemiler, teşvikler içerisinde yer almjş ve bunların 
yapımı teşvik edilmiştir; ayrıca soğuk hava depoları 
ve paketleme tesisleri yapımı da teşvikler içinde yer 
almıştır, bunu da belirtmek isterim. 

çok önemli olduğu ve bu konuda başarılı olmanın 
da gerekliliğini vurgulayarak, «Hükümet serbest pi
yasa ekonomisi uygulamasında başarısız olduğu tak
dirde, bu, liberal ekonominin zedelenerek, faydalı 
olamayacağı kanaatini yerleştireceği için üzülüyoruz» 
dedi. 

Serbest piyasa ekonomisinin ve liberal ekonomi
nin, 1984 ve 1985 yıllarında Türkiye'de uygulanması 
neticesinde Türkiye'nin ekonomide gösterdiği başa
rıyı, dış ülkeler birbirlerine örnek olarak gösteriyor
lar. Sayın Şengün üzülmesin; bu yönde herhangi bir 
risk ile karşılaşılması söz konusu değildir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son 
verirken, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, so

rum var. 
FERİT MELEN (Van) — Sorum var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Efendim, soruları, müzakereler ta

mamlandıktan sonra soruyoruz. Bu itibarla, sorulan 
o safhada soralım. 

Sayın Sökmenoğlu, buyurun; söz sırası sizde. 

Sayın Sökmenoğlu, süremiz kısıtlıdır; riayet edil
mesini özellikle rica ediyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; planlı kalkın
mayı bir Anayasa müessesesi olarak benimsediğimiz
de, Devlet Planlama Teşkilatı, görevi icabı, ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, ve özellikle sana
yiini ve tarımın, kendi gözetiminde yurt düzeyinde 
dengeli ve umumî bir biçimde hızla gelişmesini sağ
layıp, memleket kaynaklarının döküm ve değerlendi
rilmesini yaparak, verimli şekilde kullanılmasını plan
lar. Ancak, görülüyor ki, başarı oranı fazla olmakla 
birlikte, plan görüşü, plan disiplini, planın ve plan
cıların etkisi, zaman zaman en son düşünülüyor. 

Sayın milletvekilleri, bugün hazırlanan planlar, 
dar görüşlü bir istikrar ve ödemeler dengesini dü
şünen planlardır. Sadece ödemeler dengesinin düşü
nülmesini yadırgadığımızı bir kere daha vurgulamak 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomi tarihinin en 
önemli olaylarından birisi, plan fikrinin getirilmesi
dir. Türk milleti, bu planlı dönemler sayesinde, Cum
huriyet döneminde, küçümsenemeyecek bir gelişme 
kaydetmiş, uzun vadeli kalkınma planlarıyla bugün-

Saym Cahit Tutum'un, Devlet Planlama Teşkila
tı Koordinasyon Başkanlığının şubelerinden olan Ya
yın Temsil Şubesinde ve buna bağlı olarak hizmet 
veren matbaa biriminde yönetici olarak çalışmakta 
iken, 11.2.1982 tarihinde personel şube müdürü ola
rak tayin edilen şahıs, daha sonra, 223 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile daire başkanlığı haline 
getirilen personel dairesine, yeni bir atama yapılın
caya kadar, daire başkanlığını vekâleten yapmıştır. 
Yeni bir tayin yapılınca da, Teşvik ve Uygulama Dai
resi Başkanlığı emrine verilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Fiş kesen memura 
ne oldu Sayın Bakan? Şef oldu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Herhal
de kabiliyeti vardı efendim... (ANAP sıralarından al
kışla?) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka
biliyeti keşfedenleri kutlarız Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Şengün, serbest piyasa ekonomisinin Türkiye için 
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kü gelişmişlik düzeyine varmıştır. Bugün ise, çağdaş, 
büyüyen, gelişen, müreffeh, kalkınma yolundaki Tür
kiye'de, Devlet Planlama Teşkilatının yeri, önemi ve 
ağırlığının fazla olması ve gerçek bir kalkınma planı 
hazırlanması gerekirken, plana pek iltifat edilmediği 
görülüyor. 

Cumhuriyet hükümetimizin, ne sınaî gelişmeyi, ne 
de tarım sektörünü gerektiği şekilde planlamadığını 
üzülerek müşahade etmekteyim. Her şeyi fiyat me-
kanizasyonuna bırakarak, kaynak israfına yol açıl
dığı da gerçektir. Plan ve planlamada en önemli un
surlardan biri olan fizibilite ve proje yapımı konu
sunda belirli ölçüde bir ilerleme kaydedilmemektedir. 
Memleketimizin her tarafında, yanlış fizibilite ile 
başlatılmış yatırımların yarım kaldığı ve daha yatı
rım seviyesinde, temel seviyesinde bırakıldığı bir ger
çektir. Bu gerçekler de, proje, fizibilite çalışmaların
daki noksanlıklardan kaynaklanmaktadır. 

Yarım kalmış yatırımlara örnek olarak, gerekli 
araştırma yapılmadan yabancı ortaklık firmalarına 
verilen teşvik belgeleri arasında bulunan, Liguide 
Carbonique Chicago adlı firmanın yüzde 43 ortak
lığını, Denizli'deki gaz, karbonhidrat ve kuru buz 
sanayiini, bugünlerde gazetelere yansıdığı için gös
termek mümkündür. 13 milyarlık yatırımın, buhar ve 
elektrik enerjisinin olmayışından kilitli, atıl kalması 
üzücüdür. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, bütçeye konan, Dev
let Planlama Teşkilatı vizesi ile israf ekonomisini 
teşvik eden taşıt alımları, mefruşat, küçük - büyük 
onarımlar, tesisler, tasarruftan uzak bir düşünce hâ
kimiyetini bizlere sergilemektedir. 

Ülkenin kalkınmasının birinci derecede sorumlusu. 
olan Devlet Planlama Teşkilatının bu kadar savur
gan bir ödenek tahsisi için vize vermesi, diğer taraf
tan, gübrede, tohumda, ilaçta, tarım araç ve gereçle
rinde köylüye ufak destekler dışında bir destek ver
memesi düşündürücüdür. Yapılan sübvansiyonlar, sa
nayie yapılan sübvansiyonlardır. Yemi kendi yapan 
çiftçiye de destek gerekir. Tarımda planlı dönem
lerle bugün arasındaki farkın mesuliyeti, herhalde 
Devlet Planlama Teşkilatının olsa gerekir. 

Devlet desteğinin kaldırılması için gübreye yapı
lan çeşitli zamlar, gübre kullanımında caydırıcılık ge
tirmiştir; 1984'e göre 1 milyon ton eksik gübre kul
lanılmıştır. Taban fiyatlarının, devamlı zam gören 
çiftçi girdilerinin yanında cılız kalması; özellikle aşı
rı zam gören gübrenin, köylü tarafından toprağa ek

sik atılması, bazı yerlerde hiç kullanılmaması, don 
ve kuraklıkla karşı karşıya gelen çiftçinin mağduri
yetini artırmış, istihsalin düşmesine sebep olmuştur. 

Uygulanmayan planlar neticesi, sebze ve meyve 
bu sene çürümeye terk edilmiştir. Plansızlık, özellik
le tarım sektöründe kendini göstermektedir. Plansız 
tarım, çorak toprakların, insanın kaderi olarak gö
rülmesi demektir. Biz bunu reddediyoruz. Anadolu 
insanını, kötü tesadüflerin esiri olmaktan kurtarmak 
ve Türk milletini, aç değil tok, çıplak değil giyimli, 
açıkta değil evinde barındırmak, Türk yurdunu ma
mur yapmak, bozkırı yeşil kılmak için bir plan ya
pılması zaruretini bir kere daha vurgulamak isterim. 

Bu planla tarımın hedefleri, 2000 yılına kadar 
Türk çiftçi ve köylüsünün reel geliri ve satın alma 
gücünü bugünün dört katına çıkarmak; Türk köylü 
ve çiftçisini pazar ekonomisinin bir parçası haline 
getirmek ve medenî ihtiyaçlarını satın almasını sağ
layacak bir ekonomik güce kavuşturmak; ülkenin 
mevcut ziraî kapasitesini artırmak, azamî verimle kul
lanmak, sanayileşme hamlesi içinde tarım sanayiine 
son derece önem ve özen göstermek ve bu hususta 
teşvikler getirmek; köyün imarını sağlayarak, bir ki
şinin bir kişiyi değil, bir kişinin sekiz kişiyi beslediği 
tarım yapısına çevirmek; 2000 yılında 70 milyona 
ulaşacak nüfusumuzu, aç, çıplak ve açıkta bırakma
mak; bunun için, 25 milyon ton gübre, 1,5 milyon 
traktör, 100 milyon ton tohum kullanılmasını sağla
mak olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, tohumluk konusunda, son 
zamanlarda, araştırma, üretim ve ithal yönünden 
olumlu kararlar alınmıştır. Kaliteli ve yüksek verimli 
buğday tohumunun getirilmesi için öncülük eden, son 
senelerdeki hububat üretiminde çiftçimizin yüksek 
verim almasını sağlayan, Türk köylü ve çiftçisinin 
dertlerini en iyi anlayan Tarım Bakanlarının başında 
gelen rahmetli Bahri Dağdaş'ı huzurlarınızda rahmet
le anarken, diğerlerini de şükranla anıyorum. (Al
kışlar) 

Aynı gerçekçi görüşlerle ifade etmek gerekir ki; 
yüksek verimli ve kaliteli tohumlukların ithalinin 
şimdi de kolaylaştırılmış olması, yabancı örtaklıklı 
tohumluk endüstrisi kurulması ve yatırımlarda im
kân sağlanması ise, sevindirici ve ümit vericidir; an
cak, çiftçi olarak, tohumluk talebimizin, bölgenin 
ekonomik ve ekolojik şartlarına uyan cinslerden ol
ması ve zamanında karşılanması, planlanması gere
kir. Tohum fiyatlarının çok yüksek oluşu, çiftçiyi 
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ürkütmektedir; aynı zamanda, bu hususta da tedbir 
alınmasının zaruretine inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şökmenoğlu, toparlayınız 
efendim. 

MUSTAFA MURAT ŞÖKMENOĞLU (Devam
la) — Hay hay efendim. 

Sayın milletvekilleri, nüfusunun yüzde 56'sı tarım 
ile uğraşan Türkiye'de, son iki senedir, çeşitli se
beplerden dolayı, mahsulün düşük olması, maliyet 
enflasyonunun da giderek artması neticesi çiftçinin 
boğazının sıkılmış olması, ülkeyi darboğazlara so
kabilir. 

Don ve kuraklık, bu sene Türk köylüsünü dara 
düşürmüştür. Mahsulün kıt oluşuna, hükümetin para 
politikasının, fiyat ve aşırı faiz politikasının azizliği 
ilave edilince, tekrar karasabanın üzerine oturan köy
lümüz ,âdeta çarık devrini yaşamaya başlamıştır. 

Gelişen ve büyüyen Türkiye'de, tarım sektörünün 
böylesine darbelere maruz kalması, endişe yaratmak
tadır. Borçlarını ödeyemeyen çiftçimizin, tarlasını, 
çitini, çubuğunu, traktörünü ve ekipmanım satmak 
mecburiyetinde kalması fevkalade endişe vericidir. 
Vaktiyle, öz sermayelerini artırmaları için sanayici
lere, «yalılarınızı satın» tavsiyesinde bulunanlar, plan
sız tarım neticesi dara düşen çiftçinin, yalısı olmadı
ğı için satacak bir şey bulamayışı neticesi, sermaye
si olan toprağını, hayvanını, traktörünü satmak teh
likesiyle karşı karşıya bırakılmasından dolayı ne dü
şünüyorlar acaba? 

Sayın milletvekilleri, köylünün, gördüğünden be
ri kalması, modern ziraatın gerilemesi demektir. Bu 
da, bozkırın yeşile dönüştürülmesi yerine, eldeki mev
cut yeşillerin bozkıra çevrilmesi olacaktır. 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK (Adana) — Ol
maz, olmaz. 

MUSTAFA MURAT ŞÖKMENOĞLU (Devam
la) — Ben gösteririm sana. 

Sayın milletvekilleri, tarım bir küldür; tarımın 
sıkıntıları, Tarım Bakanlığı ve Devlet Planlama Teş
kilatının müşterek koordinasyonunu gerektirmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatıyla, hükümet arasındaki 
münasebetlere bağlı olarak yürütülen koordinasyon 
neticesi, birliklerin, Şeker Şirketinin Sanayi Bakan
lığına, Sayın, Maliye ve Gümrük Bakanlığına; Ya
pağı Tiftik'in, Sümerbanka; Sümerbankın da Dev
let Bakanlığına; tarlasını sulayan çiftçinin Enerji Ba
kanlığına bağlı olması gibi, değişik bakanlıkların me
suliyet alanına girmesi, çiftçi ve köylümüzü bağlama
mış olur. Bunun için, koordinasyonun gerekliliğine 

I inanıyorum. Bu koordinasyon sayesinde, sıkıntı, anın-
I da çözülür. 
I Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planda 
i tarım sektöründe yıllık büyüme hızının bu sene he-
t defe ulaşıp ulaşmadığını, çiftçi gelirinde ve de tarım-
I sal ihracatta öngörülen artışın gerçekleşip gerçekleş-
| mediğini, çiftçi gelirinin aile başına ortalama millî 
I gelir seviyesine çıkıp çıkmadığını, huzurlarınızda 
| Cumhuriyet hükümetimizden soruyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Şökmenoğlu, bazı kısımlarını 
I atlamak mecburiyetindesiniz; rica edeyim... 

I MUSTAFA MURAT ŞÖKMENOĞLU (Devam-
I la) — Atladım efendim. 
[ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ileriye bakan 
I çağdaş bir Türkiye'yi ilkel metotlardan kurtarıp, ta-
I rım nüfusunun, yüzde 20'nin altına düşürülmesini 
I sağlayacak bir tarım planlamasının zaruretini tek-
I rarlıyor, bu inanışlarla, Devlet Planlama Teşkilatı 
I bütçesinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
I dileyerek, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen-
I oğlu. 

Devlet Planlama Teşkilatı 1986 Malî Yılı Bütçe-
I siyle, 1984 Yılı Kesinhesabı üzerindeki müzakereler 
I tamamlanmıştır. 
I Soru soracak olan arkadaşlarımın isimlerini ya-
I zıyorum : Sayın Melen, Sayın öney, Sayın Nalbant-
I oğlu, Sayın Tutum, Sayın Kazancıoğlu, Sayın Şen-
I gün. 
I Soru soracak olan arkadaşların isimlerini yazma 
I işlemi tamamlanmıştır. 
I Buyursunlar Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan... 
I CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mikrofondan sor-
I şunlar, duyulmuyor. 
I BAŞKAN — Biz işitiyoruz efendim. Sual, sade-
I ce, Başkanla, sual soran ve.konuyu ilgilendiren ba-
I kanı... 
I İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İçtüzük, «mil-
I letvekilleri duymasın» demiyor ki... 

I BAŞKAN — İçtüzük, «oturduğu yerden» diyor; 
I onun bir anlamı var zannediyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — lç-
I tüzük, «mikrofon var» zannediyor da, onun için «otur-
I duğu yerden»; diyor. 
I BAŞKAN — İçtüzük hazırlanırken bu mikrofon 
I yoktu efendim. Ben dinliyorum, ben dinliyorum efen-
I dim. 
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Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, geliş

meye muhtaç bölgelere, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde, yüzde 21 nispetinde, yani kamu 
yatırımlarının yüzde 21'i, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı döneminde yüzde 17'si, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde -21'i, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı döneminde yüzde 23'ü nispe
tinde yatırım yapılmıştır. Bu nispet 1983 yılında yüz
de 13'e düşmüştür. 

Sayın Başbakanın Doğu vilayetlerimize yaptığı 
son seyahatte, verdiği rakamları aldım. O rakamlara 
göre; 1984 yılında kamu yatırımları 2 trilyon 21 mil
yardır; ama 360 milyarlık bir yatırım yapılmıştır. 
Bunun nispeti yüzde 12'dir, yani, Sayın Başbakan, 
«yatırım arttı» dediği halde, yatırım düşmüştür. 

BAŞKAN — Evet, o konu ayrı; sualiniz bu. 

FERİT MELEN (Van) — 1985'te kamu yatırım
ları 3 trilyon olarak programlanmıştır. Sayın Başba
kanın «Doğuya yapılan yardım dedikleri rakam, 550 
milyardır ve bunun da nispeti yüzde 10'dur. Acaba, 
neden dolayı bu rakam düşmüştür ve neden dolayı bu 
noktaya gelmiştir? 

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

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, hükümet olarak aldığımız tedbirlerle, 1984'te 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yapılan yatırımla
rın artmış olması gerekir. Hükümet olarak, kamu ya
tırımlarında, önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
ya verdik. 

Yalnız, Sayın Melen müsaade ederlerse, vermiş 
oldukları rakamları bir inceleteyim ona göre değer
lendirme yaparak durumu arz edeyim. Benim bilgim 
bu yöndedir, yani kamu yatırımlarının geçmiş yıl
lara oranla arttığı şeklindedir; Sayın Melen aksini 
iddia ediyor. Müsaade ederlerse kendilerine yazılı ola
rak cevap vereyim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başbakanın ver
diği rakamları kullandım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın öney, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa

yın Başbakan Yardımcısı izahta bulunurlarken, ihra
cat taahhütleri konusunda bir açıklama getirdiler. Ben 
şunu sormak istiyorum : Her türlü teşvik tedbirlerin
den yararlanma koşullarının farklı olduğunu biz de 
biliyoruz. Yalnız, bu belgeler şöyle verilir : «Şu, şu 
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teşviklerden yararlanmak istiyorsanız, 50 milyon 
dolarlık ihracat yapmanız lazımdır» denilir, firma da 
bunu kabul eder ve bu şekilde teşviki alır. Ama ne 
olmuştur; 50 milyon dolarlık ihracatı yapamamıştır. 
Devlet Planlama Teşkilatı, çıkardığı bir tebliğ ile - bir 
anlamda, özel ikram, diyorum - «10 milyon dolar
lık ihracat yapsan, bu teşviklerden yararlanabilirsin» 
şekline getirmiştir olayı. Bu böyle değil midir? Eğer 
bu böyleyse, aynı biçimde, bu bir özel ikram, özel 
bir muamele olmamış mıdır? 

İkincisi : Saym Başbakan Yardımcısı, verdikleri 
izahatta «Devlet Planlama Teşkilatının etkinliği ve 
önemi artmıştır. Verdiği teknik bilgilerle, hükümetle 
müşaverelerinde, hükümetin giderek daha az yanılgı 
içerisinde ekonomik politikasını uygulamasını sağla
maktadır» dediler. 

İki yıldır enflasyon yüzde 50 civarındadır. Dev
let Planlama Teşkilatı, enflasyonun düşürülmesi ko
nusunda ciddî bir çalışma yaparak, hükümetle tek
nik bir müşaverede bulunmuş mudur? Bu çalışma 
şimdi nerededir? 

Son sorum : Çayın, henüz Devlet tekelinde ol
duğu günlerde, özel sektörün de çay üretebileceğine 
dair kanun bu Meclisten geçmeden aylarca önce, 
Devlet Planlama Teşkilatı, özel bir firmaya - ismi
ni de verebilirim - çay üretimi konusunda teşvik bel
gesi vermiştir; bu belgenin örneği bizde vardır. Çayın 
Devlet tekelinde olduğu günlerde, böyle bir teşvik 
belgesinin özel firmaya verilmesi, çok açık bir şekil
de, yasaların ihlali değil midir? Bu konuda bir yorum 
getirmelerini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkürler. 
Sayın Balkan, üçüncü sam., zannedliyorum, Çay 

Kanunu görüşülürken Medisimıizde görüşüılmüşıtü; 
ama Sayın öney laırzut ediyorlar. Bu (konuya 'dia ce
vap lütfetmenizi rica edliyorom. 

İM. TURAN BAYEZİT ^atınamıanmatıaş) — Sa
yın Başkanımı, sizin bu ışökıMıde açıiklaımanız gerekıiyor 
mu? Sayın balkan sizsin açıktam yapmanıza muhtaç 
değildir, 

BAŞKAN — iSorunun isabetti olup oinuadığını 
talkdir 'bize laıittir. 

Buyurun Sayın Baikian. 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa

yın balkanın hafızası 'sizinkinden daha mı zayıf? 
IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Vergi, re
sim ve harç istisnası için getirtilen 'İhracat taaıhhüt-
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leni beiLiırlenmıisrtk. Burada gösterilen miktarlar -da
ha teferruatlı olarak verebilirim- gümrük muafiyeti 
ve diğer yatırım Ikd&riımi 'içki (isbenen ihracat .taah
hütlerinden farklıdır. 

1985 yılında vergi, 'neslim ve ihıaırç istisnasından 
istifade etmek üzere daha evvel getirilmiş olan ihra
cat taahhüt miktarı, 1985 yıllında yayınladığımız yem 
tebliğle, 'yatırımlara -azamî 'oiliaıraik- gelişmiş yöre-
terde yılda 600 'bin dolar, normali yörelerde 400 bin 
dolar, kalkınmada öncelikli yörelerde ilse bu ımiıktıar 

• 
200 'bin dolar olarak uygulanmıştır. Bundan ıdaha az 
yatırım yapan tniıri için verilmiş olan vergi, resim, 
harç istisnası kalkmaktadır; anoalk, gümrük muafi
yetinden lisıtifiade edilmek üzere getirten yatırım mlk-
ıtarlıarı çok daha farklıdır, çok daha değişiktir ve (ila
ve başka şartları da vardır. Yanıi, vergi, resim ve 
harç için getirdiğimiz 'bu 'ihracat taahhüdünü (indir
mekle, gümırülk mıufiyetinıden veya yatınım indirimlin
den (istifade edenlerin ihracat taahhütlerini indirmiş 
olmuyoruz; ;bu taahhütler, kenldıi teşyıilk esaslarında ne 
miktar 'ise, o kalıyor; .yalnız, vergi, resim ve harç 
içki iındliıriıyoruz. 

TOLAY ÖNEY ^İstanbul) — Ama öbürlerini 
indMyoırsunuz?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET ıKAYA ERDEM (İzmir) — Doğru
dur. 

Bu, yadınız, vergi, resim ve harç muafiyeülınden 
'istifade etmek için getirilen 'bir kıstastır ve doğrudur 
da; kanaatimiz odur. Bunu yaptık... Yalnız, basında 
«milyarlar verilldi» denilmesindeki yanlışlık şurada
dır : Zannediliyor iki, 'burada getirdiğimiz ihracat 
taahhütlerinde indirilme, gümırülk muafiiıyetlerlindeki 
ihracat taahhütlerinin İde indirilmıiş olduğu anlamına 
gattirierek, yaltınm indirimlerinde de getirterek, or
ta vadeli Ikmedıiterde de lindıirilmiş anlamı çıkarılarak, 
«devletin milyarları • gitti» gibi ıbintalkım demagoji. 
buradan illeri geliyor. Yoksa burada (indirilmekle, 
vergi, resim ve 'harç istisnası almak yönünde, gerçek
te yatırımları teşvik ederken, 'ibjracata bağlanmadan 
da beŞMi ölçülerle, başka Ikıısttasılanla, Türkiye'de ya
tımımı ıteşviik 'etmek istiyorsanız, «Randa öngörülen 
şu yatınmâıar için vergi, nesim ve harç istisnası veri
yorum» da diyebilirainıiz. Bunun, değişen, gelişen 
şartlara göre değişitiıriılmesi 'büyük bir problem veya 
'büyük bir şey değil; ekonominin gelişmesine, ekono
minin seyrine göre, bu gibi değişdlkl'Menin yapiması 
da normalidir ve zaten yapılmaması 'halinde de, eko
nomi belirli ölçülerde (ükaıukMc içine gıirebliır. 

Daha evvel de arz ettim : Bütün ekonomik ika-
rartaran alınmasında, Devlet Planlama Teşkilatının da 
etkinliği vardır, söz sahibidir, sekıraberyasını yapar. 
Hükümet olarak, 'bu kuruluşa balıirligörevler verimiz 
ve hatta şu, şu, şu konutlarda -süzün bahsettiğiniz ko
nularda da- enflasyon konusunda da ne gibi tedbir
ler alınması lazım, şunun ne olması lazım gibi ko
nularda da Devlet Pılantama Teşk'Iatına da, Merkez 
Bankasına da, 'Hazineye de görevler veriılıir ve bunların 
bu çail'işmaılaın gayet tabiî -'takdir edersiniz iki- giz
ilidir ve hükümete verirler, vejılmekıtedıiır. ve bundan 
sonra da bugibi şeyler alınacaktır. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın ıbakan, bu 
değişilkilMerden 'bizler de yararlanamaz mıyız? 

DEVLET BAKAM VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM '̂ zmlir) — Gayet ta
biî; o şekilde, ekonominin ıtümüyle 'alakalı, verie-
'büecek, geliştirme çjahşmaıları da vardır. 

'Takdir edersiniz ki, güzü olarak birtakım öne
riler getirebilir ve der ki, «Şöyle bir (tedbir alınsın.» 
Bu tedbirlin daha evvelden duyulması doğru görül-
meyebilıir, doğru olmaz; ıbirtalkım menfaat sahiple
rinin bundan istifade edebileceği durumlar ol/abilir. 
Dolayısıyla, bu gibi çalışmaların bazılarının gizli ol
masında da yarar vardır. Bu hususun soru sahibi ta
rafından da takdir edileceğini umarım. 

Sayın Öney'in, tekelin kaldırılmasından önce bir 
özel firmaya çay üretimiyle ilgili teşvik belgesi veril
mesi hususundaki sorusuna gelince: Gerçekten, böy
le bir teşvik belgesi verilmiştir. Yalnız, kanun görü^ 
şülürken de, Sayın Başkanın ortaya koyduğu gibi, o 
zaman da belirtildi, teşvik belgesine, «Böyle bir te
kelin kalkması kaydıyla» diye şart da konulmuştur. 
Yani, bunu alan firmanın belirli bir riski de vardır; 
zira, Tekel Kanunu, tekel kalkmadığı takdirde, fir
manın, verilen teşvik belgesine istinaden yapacağı 
bütün hazırlıkların boşa gitmesi ihtimali de vardır. 

Gayet tabiî, kendisi yönünden... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, ondan başka emsal var mı efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Yalnız, bu 
konuyla alakalı tekelin kalkacağı hususu beş yıllık 
planda yer almıştır; teşvik belgesi verirken, planda 
zikredilen bu hususu da ölçü almış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Bakan, bunun başka emsali yar mı efendim? Siz 
Sayın Başkanın ikazına bakmayın lütfen. 
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BAŞKAN — Sayın Bayezit, sual soracakların 
arasında değilsiniz efendim; lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlara geçti, kâfi sayılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, birinci sorum şudur: Eskiden, bütçe çalış
maları sırasında, bütçesi görüşülen kuruluş, kendile
riyle ilgili dokümanları getirip milletvekillerine da
ğıtırlardı; şu anda bütçesini görüşmekte olduğumuz 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, bütçesiyle ve 
kuruluşlarıyla ilgili gerekli dokümanları, kitapları ge
tirip milletvekillerine neden dağıtmıyorlar? 

İkinci sorum: İllerimizin sosyo - ekonomik ge
lişmişlik dereceleri ne olmuştur? örneğin - anımsat
mak için söylüyorum - 1970'lerde istanbul'un sos
yo - ekonomik gelişmişlik derecesi 100 birim; Erzu
rum'un 33, Bingöl'ün 67 idi; bugün ne olmuştur? 

Üçüncü sorum: Bendeniz 1980, 1981, 1982, 1983 
yılları kesinhesap raporlarını tetkik ettim; 1984 yılı 
kesinhesap raporu ise gelmedi. Neden getirilmedi? 

Dördüncü sorum: 1980 yılı kesinhesap raporun
da, toplam personel sayısı: 9 tane şube müdürü, 5-
tane daire başkanı, 115 adet uzman, 106 adet uzman 
yardımcısı, 23 adet müşavir, 83 adet sözleşmeli per
sonel olmak üzere, 341 kişidir. Sayın bakan burada, 
«1980 yılında 368 sözleşmeli personel vardı, şimdi 
şöyle oldu» dediler. Toplam personel sayısı 341 olan 
bir müessesede, 368 adet sözleşmeli personel nasıl 
olur? 

. Ayrıca, 1984 yılı kesinhesabını da burada onay
layacağız. Benim, gönlümce oy verebilmem için, bu 
raporun elimde olması gerekirdi; ama 1984 yılı ke-
sinhesabıyla ilgili kitapçık dahi getirilmemiştir... 

BAŞKAN — Onu müzakere ediyoruz Sayın Nal
bantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — ... ve 
hatta 1985 yılı içerisinde... 

BAŞKAN — Onu müzakere ediyoruz, 1984 malî 
yılı... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gelme
miş ki... Önümüzde bilgi yok; ben de soruyorum. 

BAŞKAN — Dağıtıldı efendim, dağıtıldı; şimdi 
de okuyacağız ve oylayacağız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, bize verilmedi; soruyorum... (ANAP sıraların
dan «Dolaplara atıldı» sesleri). 

BAŞKAN — Dolaplara atıldı efendim. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dolap
ta da yok... Şundan başka size bilgi verildi mi? 
(ANAP sıralarından «Dolaba uğramıyorsunuz ki» 
sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, o, sayın bakanı ilgilendir
mez; Başkanlığı ilgilendirir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Beşin
ci sorum: 1984 ve 1985 yılı bütçelerindeki teşkilatta 
yer alan şube müdürü, daire başkanı, uzman, uzman 
yardımcısı, müşavir ve sözleşmeli personel adetleri 
nedir? 

Sonra, bu teşkilat 1984 ve 1985 yıllarında kaç 
adet etüt yapmıştır, tercüme yapmıştır veya rapor 
düzenlemiştir? 

Altıncı sorum: Sudan ve Somali'ye gıda yardı
mı yapılması işi, Kızılay Genel Başkanlığı eliyle ya
pılamaz mı ki, bu teşkilata yüklenmiştir? 

Yedinci ve son sorum: Serbest bölgeler için ge
reken arsa ve arazi temini Arsa Ofisi eliyle neden 
yapılmıyor da, bu teşkilata verilmiştir? Bu, uygula
macı bir teşkilat mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından «Ce

vabı yazılı verin sayın bakan» sesleri). 
Sayın milletvekilleri, bu konunun takdiri tama

men bakana aittir; sayın milletvekillerinin bu şekil
de hitabı isabetsiz oluyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
Devlet Planlama Teşkilatının dokümanlarını - arka
daşlara söyleyeceğim - sayın milletvekillerine gönder
sinler. Bu dokümanlar, Plan ve Bütçe Komisyonun
da da gönderilmişti, verilmişti tahmin ediyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Bütün üyelere veril
di. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Size verilmiş 
olabilir; ama bize gelmedi sayın bakan. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bütün üyelere verildi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Narin. 

Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Personel 
hususu: Kadrolu personelle alakalı olarak, 341 adet 
olduğunu, halbuki benim demin verdiğim miktarın 
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360 olduğunu söylediler. Ben bizzat zikrettim. Orta
lamadır bu, yıllık ortalamadır dedim; belirli bir an
daki rakam 341 olabilir. Bunu bir çelişki olarak dü
şünmemek lazım. 

Uzman, uzman yardımcısı, Türkiye'de gelişmişlik 
durumunun ne olduğu gibi hususları da; müsaade 
ederseniz, yazılı olarak cevaplamak isterim. 

Fakir tslam ülkelerine yardım, Kızılay vasıtasıy
la yapılıyor. Yalnız, yardımın miktarının tespiti, bun
ların sağlanması gibi konuları bu teşkilat organize 
ediyor. Dağıtımını, gayet tabiî ki, yine Kızılay yapı
yor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolması

na az bir zaman kalmıştır; fakat, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının, görüşmekte olduğumuz 
bütçesi ve kesinhesabı bitmek üzeredir. 

Bu itibarla, Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi ve 
ıkesiinhesıap kanun (tasarısı üzerindeki görüşmeler bi
tinceye kadar müzakerelerin devamını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
3046 sayılı (Bakanlıkların Teşkilatı - Çerçeve -) Ka
nuna göre, en az 3 şube müdürlüğü olmadıkça, dai
re başkanlığı kurulamaz. Teşkilatın kadro kararna
mesinde, 30 şube müdürlüğü ve 24 daire başkanlığı 
kadrosu almışlardır. 30 tane şube müdürlüğü olduğu
na göre, 10 tane daire başkanlığı ancak kurulabilir; 
24 daire başkanlığı kadrosunu niye aldılar? 

2'. Anahizmet birimlerinin ismi: Başkanlık. Bu
na mukabil, yardımcı hizmetler ve destek hizmetle
rinin ismi: Daire Başkanlığı. 

Bu, «Başkanlık» sözünü nereden aldılar, başka 
bir emsali var mı? 8 tane başkanlık, 24 tane daire 
başkanlığı... Her ikisi de başkanlık... Bu ayırım ne
dir; hukukî bir anlamı var mıdır? 

3. Sözleşme statüsü uygulanan personelin kaçı 
kariyer elemanıdır, kaçı idarî personeldir? 

4. Son iki yılda yurt dışına bursla gönderilenler
den kaçı kariyer mensubudur, kaçı idarîdir? örne
ğin, bina işletme sorumlusu bir inşaat mühendisinin 
bursla gönderildiği söyleniyor; bu doğru mu? 

5. Planlamada verilen 4 maaş ikramiyenin hu
kukî mesnedini sordum, hâlâ cevap alamıyorum. 
Lütfen bunu bu kürsüden veya yazılı olarak cevap
landırın. 
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6. Planlama Teşkilatında 23 evrak dağıtıcısı, 120 
odacı, 39 sekreter, 18 şoför ve 8 aşçıdan ibaret, im
paratorluk teşkilatı gibi, bir merkez teşkilatı kadrosu 
var. Fiilî durum nedir? Bu kadrolara ne kadar fiilî 
eleman atadınız? 

Bu konuların lütfen açıklanmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Tu-
tum'un, hakikaten çok teferruatlı ve bir araştırma 
yapılmasını gerektiren suallerine, müsaade ederseniz, 
yazılı olarak cevap vermek mecburiyetindeyim; he
men cevap veremediğim için kusura bakmasınlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, bendenizin bir tek sualim var. 
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Sayın Başkan, so

rulacak sorular hakkında bir kayıt yok mu? 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük bu konuda bir 

kayıt koymamış; tamamen sayın milletvekillerinin 
takdirine bağlı. Eskiden kifayeti müzakere vardı; bu
gün bu da yok. O itibarla, sayın arkadaşlarımızın 
suallerini soracağız sayın bakanlara. 

Devam edin Sayın Kazancıoğlu. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Maliye Vekili, bütçeyi takdim ederlerken, «1986' 
da enflasyonun yüzde 25'e ineceğini veya bunu hedef 
aldıklarını beyan ettiler. Planlama olarak buna katılı
yor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğ

lu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bütçenin tü
mü üzerinde Sayın Başbakanımız ve genelde ben 
muhtelif konuşmalarımda bu husustaki görüşümüzü 
ortaya koyduk. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN l(Denizli) — Sayın Başkanım, 

Sayın Başbakanımız iki gün önceki Meclise hitapla
rında çok geniş izahat vermiş olmalarına rağmen, bir 
konuda, vaktin olmadığını ifade ederek, izahlarını 
hemen hiç yapmadılar. O konu, ücretlerin, enflasyo
nun üzerinde olduğu konusudur. 

Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcımızdan bunu so
ruyorum : Ücretler Türkiye'de bütünüyle ele alındı-
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ğında, enflasyon haddi de ortada olduğuna göre, na
sıl üzerindedir, bunu hangi esaslara göre hesaplamış
lardır? Lütfen bunu bize açıklasınlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BARANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, bu konuda Sayın Anamuhalefet Partisi Genel 
Başkanı bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarında 
örnek vermek suretiyle Sayın Başbakana bir soru sor
muştu; Üniversite mezunu 9'un Tindeki çocuksuz 
evli bir memurun 1983'te aldığı ücretle, şimdiki üc
ret arasında bir mukayese yapmak suretiyle ve Anka-
re geçinme endeksinin iki senede yüzde 111,9 arttığı
nı da belirterek, 1983 ile 1985 yılı arasında geçen bu 
iki senede bu ücretlinin ücretinde bir düşüş olduğunu 
söyleyerek bu konuyu dile getirmişti. 

IBuna ait hazırlanan bendeki bilgi şu şekilde : Üni
versite mezunu 9'un Tindeki çocuksuz evli bir me
mur, 1983 yılı sonunda 19 129 lira net maaş alıyor
du; 1985 yılı sonu itibariyle de, vergi iadesi dahil ol
mak üzere, bu memurun eline net 42 722 lira geç
mektedir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yanlış hesap... 

«İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Nasıl hesaplıyor
sunuz? 

IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bütün ra
kamları detayda var, görebilirsiniz. 

BAŞKAN — Yazılı olarak detayları da takdim 
edin efendim. 

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

Yani, bu bakımdan, buradaki artış yüzde 123'tür. 
İki yıllık geçinme endeksi artışı yüzde 111,9 olduğu
na göre, ücrette bir düşüş yoktur. 

Diğer bir endeks de şudur : 15 inci derecedeki bir 
devlet memurunun 1976'da aldığını 100 kabul eder
sek, yıllar itibariyle ne olmuşu vardır, onu sizlere arz 
ediyorum: 198Tde 93, 1982'de 102, 1983'te 87,8'e 
düşmüş, 1984'te 89'a çıkmış, 1985'de 97'ye yüksel
miş. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bu istatistik! bil
giyi bize de lütfedeceksiniz değil mi efendim? 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sorular tamamlanmıştır... 
Şimdi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 

1986 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
Buyurun efendim, bölümleri okuyunuz : 
1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1986 

Malt Yılı Bütçesi 

A — CETVELDİ 
Prtiıg< 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 7 146 514 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 5 586 986 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 2 042 683 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 14 776 183 000 

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

Devlet 'Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 1986 
Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

IBAŞKAN — 1984 yılı Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığının kesMıesabmin »bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 
ödenek 

Lira 

720 628 000 

1; 487 672 000 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 

Lira - Lira 

412 153 382 308 474 618 

1 183 121 740 304 550 260 

Genel Yönetim ve Destek (Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... . 
Ka'bul Edilmiştir. 
Planlama Hizmetleri 
'BAŞKAN — Ka!bul Edenler... Etmeyenler... 
Kaibul Edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 66 063 915 58 056 783 8 007 132 
BAŞKAN — Ka'bul Edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul Edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 2 274 363 915 1 653 331 905 621 032 010 

BAŞKAN — Ka'bul Edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul Edilmiştir. 

Devlet Plankma Teşkilatının 1984 yılı kesinhe-
sabı bölümleri ka'bul edilmiştir; milletimize tayırlı 
uğurlu olsun. 

14.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.10 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Sualdi : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim. Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl Özbilen (Kırklareli), Mehmet tiner (Kayseri) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

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

B) BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCA
RET MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi 

2. —• Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1986 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla, 1984 yılı kesinhesa-
bının müzakerelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Grupları ve şahısları adına konuşacak arkadaş- >• 
ların isimlerini açıklıyorum: 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent f 
Akarcalı, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Mükerrem Hiç, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Barış Can; 

Lehinde; Sayın İsmail Saruhan, Sayın Hakkı 
Artufcarslan, Sayın Kadir Demir, Sayın ismail Üğ-
dül, Sayın Mehmet Kaşıkçı; 

Aleyhinde : Sayın Türkân Arıkan, Sayın Şeyh- i 
mus Bahçeci, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Onural * 
Şeref Bozkurt, Sayın Günseli özkaya, Sayın Yılmaz 
Hastürk, Sayın Fikri Sağlar, Sayın Selahattin Taflı-
oğlu; • 

Üzerinde: Sayın Reşit Ülker, Sayın Hasan Altay, ' 
Sayın Murat Sökmenoğlu ve Sayın Tayyar Sadıklar. S 

Söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Bülent Akarcalı'nındır. 

Buyurun Sayın Akarcalı. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCA
LI î tsitanlbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütçesi üze
rinde görüşürken, bu müsteşarlığın görevleri hakkın
da bazı bilgiler vermek isterim. 

Bildiğiniz gibi, müsteşarlık, 13.12.1983 tarih ve 
188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Ma
liye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği 
ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği
nin bir araya getirilmesi sonucu kurulmuştu. 

Müsteşarlığın belli başlı görevleri şunlardır : 
Ekonomi ve dış ticaret politikalarının hedefle

rinin tespiti, bu tespitlerle ilgili çalışmaları yap
mak ye hükümetçe kararlaştırılan politikaları uy
gulamak; 

Hazine, para - kredi ve nakit hareketleriyle, dev
letin iç ve dış borç işlemlerini yürütmek; 

İhracat ve ithalatın, kalkınma planları ve yıllık • 
programlar çerçevesinde öngörülen hedeflere var
masını, yürütülmesini sağlamak; 

İki taraflı ve çok taraflı iktisadî ve ticarî anlaş
malarla ilgili hizmetleri yürütmek; 

Kamu iktisadî kuruluşlarıyla, iktisadî devlet te
şekküllerinin genel yatırım ve finansman programları
nı hazırlamak, uygulanmasını izlemek; 

Bankalar ve sermaye piyasasına ilişkin politika
ları hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve denetle
mek. 

Görüldüğü gibi, müsteşarlık, ülke ekonomisi 
üzerinde, Başbakanlığa bağlı olarak, önemli görevleri 
yüklenmiş ve yürütmektedir. Bununla ilgili olarak, 
müsteşarlığın, merkezde, taşrada ve yurt dışında ye
terli temsilcilikleri ve müdürlükleri vardır. 

Müsteşarlığın, kuruluşundan, bugüne kadar, ye
rine getirdiği görevler ve yaptığı çalışmaları şöyle 
özetleyebiliriz : 
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Görev alanına giren konulara ilişkin mevzuatta ı 
önemli sadeleştirme ve basitleştirmeler yapılmıştır. 
Bürokratik işlemler azaltılmış, işlerin hızla ortaya 
çıkması sağlanmaya 'çalışılmıştır; bunların en önem
lileri, Kambiyo Mevzuatı, ihracat Rejimi Karar ve 
Yönetmeliği ve İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeli
ğidir. Bunların yanı sıra, yine,-müsteşarlığın görev 
alanımıa giren Bamkalaır Kamunu baştan sonat ele alın
mış ve bu kanunun yeniden düzenlenmesi çalışma
larında müsteşarlık aktif görev almıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili olarak yapı
lan düzenlemelerde ve özellikle kamu kurum ve ku- I 
ruluşları tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının da katkılarıyla gerçekleştirilmiş bazı da
hilî işlemler haricinde, 2 trilyon 417 milyar Türk Li- I 
ralık miktar, tahkim sonucu, Merkez Bankası bilan
çosunda aktifleştirilmiştir. Söz konusu dahilî işlem
lerin de 1985 yılı sonuna kadar tamamlanması sağ
lanacaktır. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin yıllık yatırım ve 
finansman programı uygulama sonuçları 1984 yılı 
itibariyle kesinleşmiş, 1985 programı gerçekleştirilme 
tahminleri çıkartılmış ve 1.986 programı Bakanlar 
Kurulu kararına bağlanmıştır. Bu çalışmalar Dev
let Planlama Teşkilatıyla müştereken yürütülmekte
dir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin 1984 yılında 800 
milyar olan kârları, 1985 yılı sonu itibariyle 1 tril
yon 206 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşebile
cektir. 1986 yılı için kamu iktisadî teşebbüslerinin 
programlanan kâh 1 trilyon 624 milyar Türk Lira- ] 
sidir. 

Uygulanan politikalar sonucu, kamu iktisadî te
şebbüslerinin kârları yükselmekte ve bütçeden bu ku
ruluşlara transfer edilmesi gereken miktarlar azal* 
maktadır. Bu eğilim, yıllardır yapılan eleştiriler de 
dikkate alındığında, oldukça önemli bir gelişmeyi 
ifade etmektedir. Bu gelişmelerin olumlu etkileri, bu 
kuruluşların bütçe üzerindeki yüklerinin azalma
sında ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, kamu ikti
sadî teşebbüslerine 1984 yılmda bütçeden 239 milyar 
Türk Lirası transfer edilmiş iken, bu rakam 1985'te 
171 milyar Türk Lirası, 1986'da 150 milyar Türk 
Lirası olarak programlanmıştır. 

İhracat ve ithalat alanında, özellikle 1985 yılında, | 
çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu olumlu I 
gelişmelerin başlıca nedenleri arasında, Türkiye' 
nin, çeşitli uluslararası toplantılarda tanıtılması; ] 
Türk mallarının dış fuarlarda sergilenmesi; çeşitli | 
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ülkelerle ilgili ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve özel
likle, ithalatın önemli ölçüde libere edilmesiyle, ih
racatın somut bir şekilde teşvik edilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada önemli bir hu
susu vurgulamak isterim: İhracattaki artış, vergi ia
delerinde, 1984 sonu ve 1985'te çok önemli düşüşlere 
rağmen, gerçekleşmiştir. İddia edildiği gibi, ihracat
taki artış, herhangi bir şekilde sunî teşviklerle artma
mıştır. Size gayet açık, rakamları okumak istiyo
rum: 1984 yılı başında, ihracatta vergi iade listele
rindeki en yüksek vergi oranı yüzde 20 idi, en düşük 
vergi iade oranı ise yüzde 5 idi; yıllık ihracat hacmi 
30 milyon doları aşan firmalar ise, ilave yüzde 10 
vergi iadesi alıyorlardı ve böylece, azamî vergi iade 
oranı yüzde 30̂ a ulaşıyordu. 1984 yılı içinde kade
meli olarak vergi iade oranları yüzde 45 oranında 
düşürülmüştür. Böylece, vergi iade listelerindeki en 
yüksek vergi iade oranı yüzde ll'e, en düşük vergi 
iade oranı ise yüzde 2,75'e indirilmiştir. Rakam 
gayet açık ve seçiktir; ülkemizdeki ihracatın, yüksek 
vergi iadeleriyle geliştirildiğine dair olan iddialar 
tümüyle geçersizdir; ancak, vergi iadelerinin düşüşü 
esnasında bir istisna getirilmiştir diyebiliriz. Tüm 
yaş sebze ve meyve ihracatı da vergi iadesi uygulaması 
kapsamına alınmıştır; eskiden kapsam dışındaydı ve 
bir ara vergi iade oranları yüzde 5,5'e düşürülmüş
ken, yüzde 6'ya çıkarılmıştır. Görüldüğü gibi, teş
vik edilen dal, daha ziyade, köylümüzün üretmiş ol
duğu mallara yöneliktir. 

1985 yılında yapılan diğer bir değişiklikle, ihra
catımız içinde en büyük yeri alan tekstil ürünlerin
deki vergi iade oranları, 1985 Ekim ayı itibariyle 
yüzde 2,75'e indirilmiştir; bu yıl sonu itibariyle, tüm 
tekstil ürünleri, sıfır vergi iade listesine aktarılmış 
olacaktır. Vergi iade oranlarında yapılan bu indirim
lere rağmen, ihracatımızda bir gerileme olmadığı, 
tam tersine, önemli bir ilerleme olduğu da burada 

. müteaddit defalar dile getirildi, özellikle sanayi 
ürünlerimiz, dış pazarlarda rekabet gücüne kavuş
tukça, uygulanmakta olan vergi iade oranlarının git
tikçe düşürülmesi, dış ticaret politikamızın aha ilke
lerinden birisini oluşturacaktır, oluşturmaktadır da. 

Değerli arkadaşlarım, rakamların gayet açık ol
duğunu gördünüz. Dolayısıyla, Anavatan Hüküme
tinin ortaya çıkarmış olduğu dış ticaretteki başarılı 
sonuçları tenkit edebilmek için, aynı derecede ge
çerli rakamlarla, geçerli olgularla buraya gelmek 
gerektiğine, inanıyorum. 

1984 yılmda başlatılan ve 1985 yılında boyutları 
genişletilerek sürdürülen ithalatta liberalleşme politi-

•*« 
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kası, önümüzdeki yıllarda, tüketicinin korunması, 
sanayimizin dışa açılması gibi amaçlarla sürdürüle
cektir. 

Bu arada, size, ithalat ve ihracatımızla ilgili ola
rak bazı yüzdeleri vermek istiyorum. Rakamlar akıl
da kalmayacağı için, yüzdeler bunu daha rahatlıkla 
ifade edebilir. 

Değerli ankadaşiaınm, 1980'Jlerde başlayıp, 1985'e 
Ikadar devamı eden trend, Türkıiye'nlim ithalatının, 
hangi ölçüde, ihracat gelirleri tarafından finanse 
edildiğini ,açık bir şekillide göstermektedir. 1983 te 
ihracatın ithalatı karşılama yüzdesi, yüzde 62 iken, 
bu rakam 1984'te yüzde 66'ya, 198'5'te Eylül ayı iti
bariyle yüzde 73'e programlanan hedef çerçevesi 
içerisinde de 1985 sonu için yüzde 76'ya çılkmış bu
lunmaktadır. Başlka bir deyişle, sattığımız mallarla, 
ithal ettiğimiz malların yüzde 76'sını karşılamakta
yız. Tabiî, 'bu rakamlara - biraz ileride belirtece
ğim - ödemeliler dengemizde bulunan, diğer hizmetten 
gelen 'rakamları da eklediğimiz zaman, Türkiye'nin 
ödemeler dengesiiıniin ne derecede sağliklı olduğunu 
görmüş olacağız. 

Diğer bir husus da, Türkiye'de ithalatın libere 
ed'lîmesiyfle, aşırı ölçüde malların ithali edileceğine 
da;r olan kanaatler, peşlin hükümlü olan görüşlerdi. 

S:ze bazı rakamları vereyim.- 1983'ten 1985'e ka
dar, ithalatımızdalki arltış, gittikçe libere edilmesine 
raŞmıen, yüzde 20'de kalmış, ifaracatıımızdaki artış 
•ise yüzde 46'ya varmıştır. Başka bir deyişle, yine, 
K;7,:ım, ihracatımızdan elde ettiğimiz gelirler, Tür
kiye'de ıkatma değerli yüksek malılardan oluşmak
tadır. Eğer bunun tersii olsaydı, yanii ithalatımızdia-
ki artış yüzde 4û'flarda olup, ihracatımızdaiki artış 
yüzde 201erde olmuş olsaydı, denilebilirdi ki, dışa
rıdan ithal ettiğinl'z malı, üstüne çok cüzi bîr kat
ma değer katarak ihraç ediyorsunuz. Rakamlar, bu
nun böyle olmadığınıı açılk ve seçik bir şekilde gös-
terrnâştiir. 

Değerli arkadaşlarım, ihracat ve ithalatla ilgili 
bu rakamları verdikten sonra, ülkemizin genel dö
viz dengesi hususunda bazı rakamlları vermek lisiti-
vpmm; 1984 ısem'eısinde ne olmuş, 1985 senesinde ne 
olmakta ve 1986 senesinde ne olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, cari açılk, cari işlemlerden 
gelen gelirlerle, giderler arasındaki farktır. Cari iş
lemlerden] de, sermaye hareketleri dışındaki tüm ge
lir ve giderlerii anlarız. İthalat, ihracat, turizm ge
lirleri, dışarıdan işçilerimizin gönderdiği döVizler 
ve bunun dışımda, transit ticaretten, taşımacılıktan, 

navlundan vesaireden gelen gelirler, cari gelirler
dir. Balkınız, 1984 yılında cari açık 1,4 milyar do
lar iken, başlka bir deyişle, cari işlem gelirleri
miz - Türkiye'nin d&viz olarak geliri - 12 milyar 
dolara yaklaşmış, giderimiz de 13 milyar dolar ol
muştur, Bu 1,4 milyar dolarlık ,açık, yaklaşık ola
rak, Igelrl'eriımizıin yüzde 12'sine tekabül etmekte
dir. 1985 yılında bu açığın, yüzde olarak, yarı ya
rıya azaldığımı görüyoruz. Yani, açık yüzde lıl.8'den 
yüzde 6lara düşmüştür, Başlka bir deyişle, gedikleri
miz 13,4 milyar dolara çıkmış, giderîerimiz 14,2 mil
yar dolarla sınrfammış ve cari açığımız da 1 milyar 
dolardan 813 milyon dolara inmiştir. 1986 için prog
ramlanan hedef bunun da altındadır. 

Bir taraftan cari gelirlerimiz, biir taraftan da cani 
giderlerimiz aritarken, yani Ikıyas edilecek rakamla
rın hacmi artarken, aradaki fark daha da küçülmek
tedir. 1986 için programlanan rakam 695 milyon 
dolar olup, bu da yüzde 4,8 oranındaki bir açığa 
eşittir ki, bu açığın çok daha fazlasını, buıgün, Tür
kiye'den daha fazla sanayileşmiş birçok Batı ülke
sinde bullmanız mümkündür; yeter ki, bu araştır
mayı yapmak için zahmete giriniz. 

Dile getireceğim diğer /konu, müsteşarlığın uh-
ffıssıinde olan devlet borçlarının yönetimidir. Müste-
şarlıik, devlet borçlannın yönetimi alanında üstUıen-
ıdj'ği görevii yerine getirebilmek için, diğer bütün gö
rev alanlarında olduğu gibi, çağdaş bilgisayar sis
temline geçmiş ve bunu etkin bir şekilde uygülama-
va başlamıştır. Böylece, devlet borçları, düzenli ve 
<rq,,*''iifch bir şekilde, bütün ayrıntılarıyla izlenmeye 
baıSilianmmştır./ 

Bunu neden vurguluyorum? Çünkü, ara sıra, ba-
"•n^\. «Türk Devleti ikime ne kadar borçlandığını 
h'lmrvor» diye, gerçekten uzaifc haberlerii okumak 
durumunda kalıyorsunuz. 

Durum, kesinlikle böyle değildir. Türk Devleti 
'W 7;3imı̂ :nkl ciddiyetiyle, İkime ne kadar borçlandığı
nı, kümden ne kadar alacaklı olduğunu bilmektedir. 
^ünı'cü, eskiden bilmediğimiz biir kavramdı; «Tür-
k've'nin" .kimden alacaklı olduğu» gibi bir hu
sus yoktu, hep borçlanıldık; ancalk, Anavatan Par
tisi Hükümeti dönemimde, bir de, «Kimden ne ka
dar alacağımız var?» hususu ortaya çıikmıştır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

KENAN NORI NBHROZOĞLU <Mardim) — 
Borçlu olmadığımız ülllke var mı? 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Borç yi
yen ikesıesesinden yer. 
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BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar-
ıkadaşlattm, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının, 
1985 yılında, 27 Kasım itibariyle, ödediği dış dev
let borçlarının toplamı 713 milyar Türk Lirasıdır. 
tç devlet borçlarımız ise 335 - 336 milyar Türk Li
rasına ulaşmıştır^ 

Bumun yanında, (müsteşarlık, Mayıs 1985'ten bu 
yana her hafta Çarşamba günleri, devlet tahvilleri
ni, ihale usulüyle satışa çıkarmaktadır; bu suretle, 
finansman açıklarınım giderilmesinin yanı sıra, ser
maye piyasasının oluşmasına ve işlemesine 'imkân 
sağlamış olmaktadır, Müsteşarlığın Kasım 1985 so
nuna Jcadar gerçekıleştirdiğıi ihaleli devlet tahvilleri 
ve Hazine bonosu satışı sonuçlanma göre, toplam 26 
haftada 25 ihaleli satış yapılmıştır. 

İKBNAN NURÎ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Bankalardan başka, tahvil alam oluyor mu? 

. 'BAŞKAN — Sayın Nehırozioğlu, lütfen... 
'BÜLENT AKARCALI (Devamla) — 767 mil

yar tultarında tahvili saltılmış, 509 mıilyar met hâsılat 
elde edilmiştir; buna göre, ibateye satılan devlet 
tahvillerinin ortalamıa faiizi yüzde 50,62 civarında 
oluşmaktadır. Söz konusu IhaMerim 7*sıinde ise, 300 

milyar nominal değerli, 6 ay vadeli Hazine bonola
rı çıkartılmıştır; 'bonolarım met hâsılatı 241 milyar 
Türk Lirasiına ve ortalama yılık faiizi de yüzde 25'e 
varımalk'tadı/n 

Değerli arkadaşlarım, burada, karşılıklı bir mü
zakere oturumu olmadığı için, sorulan sorulara ce
vap verme imkânımı yoktur; lamcalk komisyon çalış
malarına katıHmak zahmetime girmiş arkadaşlarımız, 
bu işi ciddiyetle yürütmüş olan aıkadaşlarıımız, bü
tün 'bu sorulan komisyonda sorabilir ve gerekli ce
vapları alabilirdi tahmin ediyorum; dolayısıyla, mil-
letvekiillıiğinl;n aslî görevi olan komisyon çalışmaları
ma katılmamış kişilerin buralarda laf atarak bize 
sataşmaya çalışmaları, kendilerine yakışmaz. 

ALÎ İHSAN ELGİN (tçel) — Tahrik etme, tah
rik etime... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Komis
yonlara herkes 'gitmiyor ki, komisyon üyeleri gidi
yor. 

İBÜLENT AKARCALI (Devamla) — Hazine ve 
Dış T'caret Müsteşarlığınım 1986 yılı Bütçesi üzerin
de de birkaç rakam söylemek isterim.' 

'Değerli aricadaşllarim, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığımın bütçesi, ıbüyük bir ölçüde, transfer öde
neklerimden oluşmaktadır. 1985 yılında 5 milyar li
ra civarında personel gideri olan Haziime ve Dış Ti

caret Müsteşarlığımın 1985 yılındaki transfer öde
nekleri 1 'trilyon ı8'24 (milyar liraya ulaşmıştır. 
30.6.1985'e kadar eklenen rakamla - ki, bu da 29 mil
yar lira civarındadır - 1985 yiında bütçenin tümü 
1 trilyon 860 milyar liraya ulaşmıştır. 1986 için ön
görülen bütçe, 1985 bütçesine çok yakındır; artış 
vüzde 5,4 civarındadır ve bütçesi 1 trilyon 930 mil
yar civarında bir rakamdan oluşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, artış az
dır. Transfer ödemeklerimde artış olmayışından kay
naklanan 'bu az artışım 'bir sebebi de, Türkiye'nin 
dış borçlarımı ödeme sürecindeki en büyük rakamın 
1985 yılında olması ve 1986 yılında ödenecek olan 
rakamım daha düşük olmasındadır. 

Değerli arkadaşlarım, devlielt bonolarınım uygulan
ma sonuçlarımın, başlayışta, Türkiye Büyük Millet 
Mecl-'sinden alınan yetkiye uygun olup olmadığının 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ıtarafından denetlen
mesi ise, Hazine genel hesabının Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde onanmak üzere görüşülmesi sırasında 
söz konusu olacaktır. Bumu söylememdeki amaç şun
dan oluşmaktadır: ©ildiğiniz gibi, transfer kalemleri 
^enVnde en önemli ağırlığı, borç ödemeleri kalemi 
oluşturmaktadır. 1986 yılı 'bütçesinin hazırlanmasın
da önceki yıllara göre farklı bir düzenleme yapıl
mış ve gerek iç, gerekse dış devlet borçlarının ana
para geri ödemeleri 'bütçe ödenekleriyle iligilemdiril-
memiştir, bideştirilmemiiştir. Türk bütçesinin ulus
lararası karşılaştırmalana imkân verebilmesini temi-
nen yapılan bu düzenleme, 1986 Bütçe Kanunu Tasa
rısının 35 inci maddesinde ifadesini bulmuştur. Bu
na göre, devlet borçlarınım yönetimi, 188 sayılı Ka
nun Hükmünde Karanamenim 232 sayılı Kamun Hük
münde Kararname iıle değişik 9 uncu maddesi uya
rımca, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürü
tülecektir ve müsteşarlığın bağlı olduğu balkan, 1986 
yılında ödenecek dış ve iç borç anaparaları ile, dış 
ve iç borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel he
saplarda 'izletmeye yetkili kılımmaktadır.-

'Devlet borçlarınım yönetimi ve muhasebesi ile il
gili usuller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile müs
teşarlık tarafından, birlikte düzenlenecektir; nitekim, 
bu konudaki çahşmallar başlatılmış bulunmaktadır. 

1986 yılında, yukarıda açıklanan esaslar çerçeve
sinde geri ödenecek dış 'borç anapara tutan 680 
milvar Türk Lirasına, iç borç tanapara tultarı ise 900 
milyar Türk Liraisıma varmaktadır. 

Genelde, müsteşarlığım çalışmalarıyla ilgili ola
rak bir değerlendirme yapmak isitediğimizde şunları 
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söyleyebileceğimizi sanıyorum: Müsteşarlığın, üst
lendiği önemli görevleri yerine getirebilmek; deği
şen, gelişen ekonominin gerektirdiği santiara uyum 
sağlayabilmesini gerçekleştirmek için çok yönlü ça
lışmaların içinde bulunduğu görülmektedir. Bu, hem 
müsteşarlığın faaliyetlerini, 'hem de çeşlitli kuruluş
ların koordoneli çalışmasını ilgilendirmektedir. özel
likle koordinasyon sağlanması konusunda, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile, müsteşar
lığın, sürekli ilişki içinde olması önemlidir. Bu koor
dinasyonun sağlanması yönünden son derece olumlu 
ilişkiler mevcutjtur. Ekonominin bütünü ele alındı
ğında, çeşitli ekomomıik ve malî konulardan sorumlu 
olan bu kuruluşların koordoneli çalışmasının ne de
recede önemli bir konu olduğu kendiliğinden ortaya 
çı:kmalkttaidiıq 

Bu olumlu gelinmelerin yanı sıra, 1986 bütçesinin, 
devlet borçların'in yönetimi konusunda getirdiği ye
niliğin, 'amaca uygun sonuçları verebilmesi için, müs
teşarlık yetkilileri ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkililerinin başlattıkları düzenleme çalışmalarının 
b:ran önce sonuçlandırılması ve borç yönetiminin 
b^sayarlla izlenmesinin daha da gelişıtiirlmesi zorun
lu görülmektedir. Bu açıdan, müslteşarlığm, gerekli 
her türlü tedbiri zamanında alması özel bir önem 
arz etmektedir. Biz ANAP Grubu olarak, bu konu
nun takipçisi olacağımızı da ayrıca bdlirtmek iste-
lîim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK «(Adıyaman) — Biraz 
da hayalî ihracatı takip edin. 

BÜLENT. AKARCALI (Devamla) — Kamu ik-
ftmdî teşebbüslerine ilişkin olarak yürütülen- politi-
ka%nn 1986 ve sonraki yıllarda da 'Sürdürülerek, bu 
kuRi'u^arın daha verimli çalışmaları ve böyllece büt-
ceve vük olmaktan kurtarılmaları ve özel kesimle 
rekabet edebilecek bir yapıya kavuşjturulmalan ge
rekmektedir. 

Tı'inkive'nin duş 'fcicarelbinde görülmekte öl'aın olum
lu sevişmelerin 1986 ve ondan sonraki yıllarda da 
s'indü^ütebiilimeslini temin amacıyla uzun vadeli prog-
«-'.m;1'ar varması ve muhtemel gelişmelere göre ön
ceden gerekli tedbirlerin alınması, muhakkak iki, 
verinde olacaktır; böylece, başlatılmış bulunan olum
lu gelişmelerin aksamadan devam etmesi de ger-
çekleıştirilm'ş olacaktır. Bu açıdan, özelikle, Türki-
ve'n'n, yurt dışında kendisini sınaî ve ticarî açıdan tanı
tabilecek her türlü akiüvitenio içinde olması da* ke
sinlikle 'gereklidir. 

12 , 12 . 1985 0 : 2 

Değerli arikadaşlarım, müsteşarlığın bu genel de
ğerlendirilmesini yaptıktan sonra, size bir iki hu
susta açıklamalarda bulunmak İstiyorum. Bildiğiniz 
ıg'bi, bugünkü basında, İran'a tevoihen, demir - çe
lik ihracatıyla ilgili olarak, yine tahrif edilmiş ve 
yanîrşlikdaria dölü bir haber çıkmıştır. Bu haberin 
yanlış taraflarını şöylece açıklamak işitiyorum: Ga
zetedeki haberde, bir firmaya, İran'la anlaşılmış fi
yatın altında, özel izinle, ucuza mal satma izni ve
rildiği iddiası bulunmaktaydı. Bu haberin yanlış ta
rafları şöyledir: 

iî< liran iie Türkiye arasında fiyatla ilgil resmî 
bir anlaşma yoktur. 

2. özel sektörden üç kişi ile İran'dan bir alıcı 
(kuruluşun Eylül ayı başında yaptığı 'bir mutabakat 
zaptı vardır. Yani, Türk Devletini, Türk Hüküme
ti ni i, Türküye'nin resmî organlarıtnı angaje edecek, 
taahhüt altında bulunduracak hiçbir anlaşma yok-
ıtur; ancak, özel kişilerin iran'la yapmış .oldukları 
kendi aralarındaki bir nevi «gentleman agreemenfc» 
vardır. 

Bu zabıtta da iddia edildiği gibi, Bender Abbas 
Limanına gidecek malların FOB değeri belirtilmemiş 
ve alınacak demir - çeltik mamullerinin yüzde 501si-
nin İran gemileri ile taşıtılacağı ve dolayısıyla FOB 
alımı yapiacağı yazılıdır. 

3. İran'ın, basında iadı geçen şirketten, Ağus
tos ayında, akreditif açarak sipariş ettiği mallar, özel 
sektörde sadece o şirketin haddehanesinde yapışabi
lecek mallar olup, şu anda Türk piyasası içinde ra
kibi yoktur, Gönül ister ki, rakibi olsun, Türk pi
yasası tekelcilikten kurtulsun. 

4. İran, son dört aydır dünya demir - çelik fi-
vaitları düştüğü için, mutabakat zaptında belirtilen 
fiyatlarla hiçbir akreditif laçmamış, hiçbir sipariş 
vermemiştir. 

İSMAİL ŞBNGÜN '(Denizli) — Bunları siz ne
reden biliyorsunuz? 

BÜLENT AKARCALI '(Devamla) — Eğer, Sa
vın Başkam izin verirse cevaplayabillirim, ama... 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yeni bir âdet mi 

ğeVşti? Hükümet adına milletvekili mi cevap veri
yor? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Türkiye* 

n'n İran ile olan dış ticaretinde bine yakın maldan bir 
.tanesi olan demir - çelik için bütün ticaretimizS 

j tehlikeye atmamız mümkün değildir. Nitekim, İran, 

242 — • 
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fob ibazınıda Türkiye'den mal alabileceğini, bu ma
lı almak için ıgeımliısinıi gönderdiğini ve bir hafta li
manda bloş olaraık beMetMiğini, Ağustos ayında aç
tığı akreditifin müddeltinin dolması ile, firmanın 
teminatını yakacağını, mutabakat zaptına uygun si
parişin yerime getıirii'kneroesıi halinde hiçbir akreditif 
açmayacağını defalarca ibelirtmıiştir. 

(BAŞKAN — Sayın Akarcalı, beş dakikanız kal
mıştır; toparlayınız efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Yeter efen
dim. 'Biz, zamanımızı gerektiği ıgibi ayarlamasını bil
diğimizden, sizden özel bir talebimiz olmayacaktır. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Değerli arkadaşlar, bu size verdiğim somut rakam
larla, örneklerle dolu olan bilgi, bazı konuları bu
rada 'görüşürken hafife alınmaması gerektiğini gös
termektedir. 

DeğerJıi arkadaşlar, sözbrimıi bitirirken şu husus
ları vurgulamak işitiyorum: Sayın Aydın Güven Gür-
kan, Pazartesi gümkü konuşması esnasında, burada 
kendini savunma imkânı olmayan bir bürokrata - isim 
vererek - sataşmıştır. Böyle bir hareketin bir genel 
başkana yakışmadığını ifade etmek istiyorum. (SHP 
sıralarından gürültüler, sıra (kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, konumuzla ilgili 
konuşun efendim. Sizi ilgilendirmeyen konularda, 
muhatap olmayan arikadaşlar hakkında konuşmanızı 
isabetli bulmuyorum; konunuzu değiştirin efendim. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri alsın, Sayın Başkan. 
- ÖMER KOŞHAN '(Kars) — Sözünüzü geriye 
alın. 

IRAŞKAlN — Devam edin, sözünüzü toparlayın 
efendim. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş
kan... (SHP sıralarından 'gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

BAŞKAN — Toparlayın efendim, Sayın Akar
calı, toparlayın efendim... (SHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri alsın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Konuşturmayız, Sa
yın Başkan... (SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri alsın, sözünü geni alsın. 

BAŞKAN —- Efendim, Başkanlık gerekli ikazı 
yapmıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri alsın, sizin uyarmanız kâfi değil. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim, toparlayın 
efendim^ (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 

Sayın Akarcalı toparlayın efendim. (SHP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar) 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş-
ikan, sükuneti sağlayın, toparlayayım. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri alsın. Nasıl böyle söyleyebilir? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, arız edeyim efen
dim... 

M. TURAN BAYEZÎT ((Kanramanmaraş) — Ha
yır, diyemez; sözünü, geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika din
leyin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sözünü geri alsın. 
Başkanlık Divanı bu görevini yapmalıdır.; 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, zannımca, kendi 
üzerine mevdu olmayan bir konu hakkında konuş
mak istedi, ben de engelledim. (SHP sıralarından gü
rültüler) Bu itibarla, o geri alınacak bir konu de
ğil. 

Devam edin ve toparlayın efendim. (SHP sıra
larından ıgürültüler ve sıra İkapakiarıma vurmalar) 
Toparlayın efendilim. (SHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Baş
kan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı üzerinde 
konuşıuriken, isim vererek Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarına yapılan ithamları karşılamak hakkımdır. 
(SHP sıralarından gürültüler) Kaldıki, şu anda SHP' 
rain yaptığı sataşmalar, bizim için gayet açıktır. Size 
rakam veriyorum... Sayın Barbakanımızın 3,5 saat 
'süren konuşması esnasında, tutanaklara göre söylü
yorum, SlHP'nin Başbakana yapmış olduğu sataşma 
vs müdahalenin sayısı 204'tür arkadaşlar... (ANAP 
senalarından alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 210 
dakika içinde ve 204 müdahalenin 23 'ünü bdzzat 
SHP'nin Genel Başkanı yapmıştır. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başka işiniz yok 
zaiten.. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ben burada, tutanaklardan çıikardığım 



T. B. M. M. B: 42 12 . 12 A 1985 0 : 2 

rakamlarla; SHP'ninı devamlı sataşan bir parti ol
duğunu tescil etmiş ödüyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar, SOP saralarından gürültüler, /sıra kapakla
rıma vurmalar) 

EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Siz Başbakan 
mısınız? 

KÂZIM ÎPEK (Amasya) — Başbakandan vekâ
letiniz var mı? 

ALİ İHSAN ELGİN <tçel) — Ne demek- SHP' 
mim sataşan Mr parti olduğu? (SHP sıralarından, sı
ra (kapaklarına vurmalar) 

IBÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bizim diş ticaretimıiz üzerinde şikâyet
leri olanlar vardır^.. (SHP sıralarından sıra kapak
lanma vurmalar) 

BAŞKAN — İçtüzükte s-ııra kapağına vurma diye 
bir usul yoktur. Lütfen... ı(SHP sıralarından gürül
tüler) 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sataştırmayın o 
zaman. Fiilî durum yaratıyor. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bizim dış ticaret politikamızı - din
lemesini bilmeden - şikâyet edenler vardır... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

İSMAİL ŞBNGÜN '(Denizli) — Süreyi beş da
kika aştınız., 

(BAŞKAN — Bir dakika... 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Ben şunu 
diyorum... (SHP sıralarından 'gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, süreniz dolmuştur. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Beş daki

kam var daha; bana göre, bitmedi. 
BAŞKAN — Dolmuştur efendim süreniz, dolmuş

tur. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Süresi 

doldu, daha konuşuyor... (SHP sıralarından gürültü
ler) 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Şunu belir
tiyorum Sayın Başkan... ©itiyor, bir tek sayfam 
kaldı. (SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Kendinizi ayar-
layaımadıgınız gibi, zamanı da ayarlayamıyorsiınuz. 

.BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Anavatan 
Hükümetinin oluşturmuş olduğu dış ticaret politi
kasının uygulamaları üzerine şikâyetler vardır. Sa
yın arkadaşlar, bu şikâyetler nereden kaynaklanmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, üzerinize mevdu 
olmayan konular üzerinde komuşmasıydınız, vaktini
zi doldurabilirdiniz. Bu itibarla, sözünüzü kesiyo
rum. ı(Hatibin mikrofunu Başkan tarafından kapa
tıldı) 

iBuyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BÜLENT AKARCALI ı(Devamia) — Sayın Baş

kan, tüzüğe... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen*.. 
Sayın Akarcalı, buyurun efendim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Kâğıtla

rımı topluyorum efendim. 
MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Hatibin 

konuşmasını niye kesiyorsun Sayın Başkan? (Gürül
tüler) 

IBAŞKAN — (Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın IMükerrem Hiç... 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — (Kâtip Üye 
Mehmet Üner'e hitaben) Niye ©1 kol hareketi yapı
yorsun? 

BAŞKAN — Sayın Üner, siz müdahale etmeyip 
MEHMET TÜMÖR ÇINAR (Manisa) — (Divan 

Kâtibi Mehmet Ünerte hitaben) Niye müdahale edi
yorsunuz, oturumu siz mi idare ediyorsunuz? 

FATMA REZAN ŞAHİlNKAYA (Ankara) — 
(Divan Kâtibi Mehmet Üner'e hitaben) Siz niye ka
rışıyorsunuz? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O 
niye karışıyor Sayın Başkan, İçtüzükte böyle bir şey 
var mı? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın rnffletvekillieri, Divanı ilgi
lendiren bir konuda, Başkanlık, vazifesini yapar. 
Lütfen efendim... Başkanlık, vazifesini yapmıştır; 
Başkanlık, görmüş ve vazifesini yapmıştır. (ANAP -
sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Hiç. 
MDP GRUBU ADINA H. MÜKERREM HİÇ 

^Yozgat) — Sayın Başkam, /dıeğarılıi ımûllet vekilleri; he-

pinıizıi saygıyla sdamûaırım. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşauilığı 1986 'bütçesi 

ve 1984 kesfinhesabı üzenimde MDP grubu adıma 
görüşleriımOzi bildirmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum1. 

Şimdi, konuyu önce dış ticaret politikası açısm-
ıdıan de allıacağım ve ondan sonıra da enflasyon so
runu üzeninde bazı görüşler hiMlirmeye çalışacağım. 
Zamanımız fevkalade dar, yarım saat içinde hem 
tenkit etmek, hem alternatif pollMka oluşturmak müm
kün değil; fakat mümkün mertebe, ben, uygulama-
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gelmekte odan politikaların doğru yönlerini; fakat 
ıbunıun yanında yanlış veya eksik yönleriimi de be-
Iıktmeye çalışacağım, 

Evvela hemen 'bdikteyiım, diımizde y«ıt,ê l(i dokü
man var; Maliye BaikaınJlığı tarafından yayınlanan 
1985 Ekonomik Raporu, 1986 bütçe gerekçesi yanın
da, DPT tarafından çıikıantıüıacı 1986 programı ile, 
yine Devdıet İstatistik Enstitüsünün 1985 yılımın ıMk 
ddkuz ayıma ait,- aylara göre ve «efctöıliere göıre, 
dökümdü dış ticaret istatistikleri var ve 'bu 'iısfcatis.tûk-
lerdıe de yetetnli bilgi ımevout. Şimdi, bunlara istina
den,' " evvela, ıdış ticaret, özelikle ihracat artışı ve 
iıtbaiiaıt aırtış hızı üzerinde duırmıalk ûstiyorutm : Şunu 
görüyoruz, 1985 yılı ihracat artışı yeterli bir dü
zeyde seyretmektedir ve bu artış yüksek onandadır. 
İlik dokuz aylak oran yüzde 13'tür; fakat aslında, dik-
ıkıaıtılıe baktığımız zaman, şubat, ımıant ve nisıan ayıların
da 'bir düşme olduğunu görüyoruz. Bu düşme, taiıld-
yorsunuz, biıntakıım plloMlemierden ileni gelmiştir. Bu 
düşmeyi mütealkıip, mayıstan itibaren bir yükselime 
olmuştur; hatta şunu • ıdiıyebiirıim, mayıs âla eylül ay
ları arası ihracat arıtnş onanı yüzde 29,7, buna rai-
kabl, 1984 yıiıaı-cia ihracat artışı' yüzde 24,5. Bu ra-
Ikaımıları verdikten sonra, dış ticaret ile ilgili perfor
mans açışımdan şu noktaya temas etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, 1985 yıilı liçin hedef, 7 mnüyaır 950' 
miyon dolarlık tihracaıt ve yüzde 9,4'lük bir artışla, 
1986 yiında 8,7 milyar dolıarikk bir ihracat seviye
sine erişilmesi öngörülllmetotedir. Hemen belikıteyim, 
•bu 7 milyar 950 ıfliyon dolarîıık d'hıracaıt hedefi, tran-
sıit ıticanet tenzil edildikten sonraki hedeftir. Şimdi 
size, daha evvel arz ettiğim rakamlara bafcamak, per-
formanıs hususunda, 1986 programı hakkında şunu 
söylemek istiyorum : 'Kanıaatimce, 1986 yuh için tes
pit editenı ihnacaıt 'büyüme hızı düşüktür ve doCıayı-
sıyîa, hedef de düşüktür. 1986 yılı için daha yüksek 
bir 'ihracat hedefi alınması gareM veya fiilî i'hra-
oatın 'beın şahsen 9 milyarın üsitümde olmasını bekle-
yebliırıim. Buna mukabil, ithalat aırtış hızı ise, olduk
ça düşük 'bir seviyede görünüyor ve 'bu da şüphesiz, 
çeşıMİ faktörlere 'bağlı; bunu da İleride ele alaca
ğız. Şimdi, demek ki, periformanslia igfilıi birinci söy
leyebileceğim husus şudur : 1986 yılı bütçe hedefi 
nispeten düşük 'tutulmuştur; daha fazla olmalıdır. 

İkinci husus şu : Yıine performansa baktığımız za
man, özellikle 1985 yılının dokuz aylık istatistikle
rine baktığımız zaman, tarım kesimindeki ihnacaıt in, 
ımuıtiıaik sev&ye itibariyle düştüğünü görüyoruz. Müma-
6ii eski yıla kıyasla aıyna dönemde yüzde 6,91uk bir 
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eksilme var. O halde, şunu söyleyebilir ve tasviye 
edebiliriz : Tarım kesimi ihracatı, lütfen, gerek sek-
ıtör bazımda, gereik mal bazında, ülke açısından daha 
iyi ve daha yakından tetkik edilmeli ve 'bu azalma
lar önlenmelidir. Şimdi', hemen performansla ilgili 
bu kusa izahattan sonra, uygulanan politikalara geç
mek listıiyorum. 

Evvela hemen 'bediiırteıyuım, dış ticaretteki bu per
formans iyi sayılabilir ve bu -yine belikteyim- enf
lasyonun yüksek onanda seyretmesine rağmen olmuş
tur. Bildiğimiz gibi, gerek 1984 yılında, gerekse 1985 
yıllında, yüksek oranlı fiyat aıntışîıarı vuku bulmuştur. 
Buna ınağmen, ihracat artışı yüksektir, ithalat 'artış 
hızı düşüktür. Niçin? Hemen 'belikteyim : Bu se
kide, ithalat ve ihracattaki başarı, esas itibariyle şu 
iki ana 'politikaya 'bağlıdır : Blkıimdisi, esnek fiyat 
•uygulamasıdır. Sabit kur uygulamasından vazgeçil
miş; ^(Tden 'beri esnek kur uygulamasına geçilmıiş 
bulunuyor; bu, günlük kur ayarilamaları suretiyle-
yapılıyor. Bsnıelk kur uygulamasınla 'devam edilmeli
dir, Görüldüğü gibi, enflasyondaki başarısızlığa rağ
men, bu politika, dış ticarette haşan sağlayabil-
mistir. 

İkinci husus ise, ana ilke itibariyle, tedrici-' libe
rasyon politikasıdır. Yani, gereksiz yere ûtbal' ika
me teşviki yenine, ihracatı teşvike yönelmek üzere, 
tedrici bir liberasyonla 'gidiılmesıidıir. Bu da ülke iti
bariyle doğru 'bir politikadır. Ancak, özellikle bu 
ikincisi için, fiilî uygulamaya baktığımız zaman, bir
çok hatalar yapıldığını görüyoruz, tounu da önemle 
beliimtmek istenim. Bu hataları da şu noktalarda top
layabilirim : Madde 'bazında, sektör bazında, gerek 
gümrük vergileri, gerekse fonlar çok ışık 'değişikliğe 
uğramaktadır. Bu âdeta bir 'deneme, sınama yolu 
gibi bir intiba yaratmakta, tabiî, piyasada ihrıacaıtçı-
lar, «anayicler nezdinde oldukça belirsizliklere, toan-

- şıklıklara yol 'açmaktadır. 

Üçüncü mesele ise şudur : 'Müsaadeli' ithal mal
ları iistesi'yie, ilübere mallılar listesi, 'bazı haillerde, mad
de bazında önemli 'yanlışlıklar ihtiva etmektedir. O 
halde ne yapmamız lazım? (Kanaatimce şunu yap
mak lazım : Geçen yıiki konuşmamda da vurguladı
ğım gibi, sektör ve madde 'bazında çok ciddî bıirtakam 
araştırmalar yapıp, muhtelif sektörlerin rekabet gücü 
açısından nispî üstünlüklerini iyi tesp&t edip, 'bu ça
lışmalara göre, liberasyon müddetleri ve gümrük 
vergisi fon onanlarını tesptıt etimde gerekiyor. Bunu 
tespit ettikten sonra, mümkün mertebe, bu konuda 
istikrarlı davranmak lazım; yani bunları sık değiş-
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fiirmıeydlıiım; 'hiır hıaidöki dış fıaktöırileılie biiırıfcaıkıım 
önemli değişmeler olunsa, o zaman ta'biî mecbura! 
değiştirmeye başvuracağız. Bu söylediğini hususılara 
en güzel misal olanak otomotiv sanayimi vereceğim. 
Biliyorsunuz, otomotiv sanayi daha evvel de yüce 
Me l̂isümize getirildi, zikredildi. Burada ben mese
leyi! (ilki 'açıdan da öle almak isıtiyaruım; hem bu fon
lar, vergiler ve listelerde 'birtakımı hatalar var, hem 
de meselle 'bazıan terıbiyevî ithalat şeklinde müdafaa 
ediliyor. Görebildiğim kadarıyla, mesele şudur : Ge
rek bedelsiz , ithalat yolluyla, gerekse lıibere ithalat 
yoluyla geılen otomotiv laraçliasnı, bugün- top'laim satış
larım yüzde 17, yüzde 20'sime ulaşmış 'hiır vaziyette
dir ve tcuma göre de yerli 'otomotiv sanayiinin kul
lanım kapasitesi yüzde 43 İare düşmüştür. Yüzde 43' 
lerde dolamam bir sektörün verimli çalışmasından 'bah-
sıedilemez. Demdk iki, her bir sektör bazında daha . 
ciddî çalışmalara oturtmamız gerekmektedir. 

Simidi müsaademizle, !bir başka hususu, ihracat 
teşvikleri meselesini de de aümıaık istiyorum. İhracat 
teşvilkleni, ıbJlıiyorsunuz, 1980'de yoğun 'bir şeikı.ilde 
getirildi. Ancak, ihracat teşvikleri çolk daha önce de 
vardı; 19651i yıllardan ütibaren geldi, 19701i yııliar-
da laıntıarıak glittli ve 1980'tde daha ıda arttı; bundan' 
sonra, 1984 yılından itibaren de azalltıilımıaktadır. Bu
rada hemen belikteyim, 'bu azaltılmayı ıtaısvip ©diyo
rum. Doğrusu budur; tedrici *biır şekilde azal'ıbmıa 
gerekımıe'kted'ir. Bu azall'tmıa suretiyle iıtoi hususu önle
miş olluyoruz : 

1. Hepinizin 'blMigli, 'burada tetkik edilen, görü
şülen «hayalî ihracat» konuşumu, -belki buna «şi
şirme ihracat» demek daha doğrudur- ortadan "kal
dırıyor. 

2. Devlet Fianiıaıma Teşkilatının bazen 'bu ko
nuda özel af çıkartmak gereklerini ortadan ıkalıdnrı-
yor. Bütün ıbuınlaır maihzur teşkil ediyor. O hailde, 
ihracat teşvikleri tedricen azaltılmaktadır ve hu ya-
pıflırnaiküadiıır. 

Buna mukabili, meselemiz şudur : 'İhracat teşvi
kimi esas itibariyle Ikur poflitikıası yoluyla temin ede
bilir. Bu, çök da'ha pratik, çolk daha "etkin bir yol
dur. 

Şimdi 'bir de genel halıları itibariyle dış borçlara 
temas /etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, 1985' 
ten itibaren nispeten ağır 'bir dış borç ödeme duru
muna girmiş bullumuyoruz. Gerek anamal, gerek faiz 
ödemeleri, 1985'tem 1989'a 'kadar yılda 3,2 ilâ 3,5 
mülyar dolar civarında seyrediyor. Hemen belirte
yim, gerek projeksiyonlara, gerek bugünkü ödeme-

I 1er dengesi durumunıa baktığım zaman, görüyorum 
ki, bunu ödemek imkânı vardır. Yalnız, 'tabiî, bazı 
zorluklar meydana gelir. Mesella, 'bu meyanda, kısa 
vadeli dış borçlara doğru kayma mecburiyetinde ka-
İmaibiilir. Mesele şu : Her şeyden evvel, Türkiye eko
nomisinin dünya açısından prestijini de hesa'ba (kat
mak suratiylle, IMF ile 'bür stand-by yapılabilir veya 
yerli stamıd-by yapılabilir; bu ıda önemli değildir. 
Her hailü kârda, borç ödemelerinde çolk dıiklkatli 
dıavnanımıamız Hazım; lama şayet, Türlkiye elkonomisi-
nin prestijlini 'bozmadan, ılilkit olduğunu ispat etmek 
sureliiyiie, bu 'borçlıarım 1986'dia veya müteakip yıl
larda ertelenmesi imkânı aıraşıtıırıilıp da, bulunabilir
se -tökrar ediyorum, prestiji bozmamak şartıyla bu, 
bize, önümüzdeki yıllarda daha fazla yatınım yapmak, 
dıhıa fazla ihracat yatırımı, daha fazıla ithal ikame 
yatırımı yapmak iımikânı doğurabilecektir. 

Yine dış ticaret ile ilgili olarak başka önemli bir 
konuya anahatları itibariyle değinmek istiyorum; o 
da, AET sorunu. 

Bildiğiniz gibi, 1984 yılından itibaren, daha doğru
su 1985'le beraber Türkiye, dış ekonomik ilişkilerde 
çoklu bir yöntem uygulamaya başlamıştır. Yani, sa
dece o güne kadar, daha çok AET ile yoğunlaşmış 
olan dış ticaret, başka bölgelere de kaymıştır; İslâm 
ülkeleri, ortadoğu ülkeleri bunun bir örneğidir. Gö
rüyoruz ki, bu politika, anahatlarıyla doğrudur. Ni
tekim, ihracat artışının sağlanmasında, uygulanan di
ğer politikalar yanında bu çoklu yaklaşımında büyük 

I bir etkisi vardır; yani liberasyon, esnek kur politika
sı yanında, bunun da önemli bir rolü vardır. 

Benim burada, tenkit sadedinde, düzeltilmesini is-
} teyeceğim önemli bir husus var, o da şudur : AET ile 

olan dış ekonomik ilişkilere gereken önemi vermeme 
gibi bir intiba hasıl olmaktadır. Gerçi bildiğiniz gibi 

j. AET ile olan ilişkilerimizde bir alt düzeye geldik; 
ama bundan sonra yavaş yavaş çıkma başlayacağını 
tahmin ediyorum; zaten bir iki emare fiilen ortaya çık
mıştı. O halde, teklifim şudur : Ekonomik işlerle il
gili yetkililer, AET ile olan dış ilişkileri ele almalı ve 
ileride, ilişkilerin daha da düzelmesi karşısında bir 
jest olarak kullanmak üzere bazı hususları yapmalı
dırlar. Birincisi şu : Hemen 1986 yılı için söylemiyo
rum; ama ileri bir tarihte faraza AET ile ilgili malî 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için hazırlıklı 
olmak lazım. Bunlar, bildiğiniz gibi, ortak gümrük 

I tarifesine uyum, liberasyonun konsolidasyonu ve 
gümrük vergilerinin, genel olarak herkese değil, AET' 

I ye karşı farklılaştırılmış bir şekilde indirilmesi. 
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Bunlar yükümlülüklerimizi teşkil etmektedir. Bu yü
kümlülükler, daha evvel etüdü yapılmıştır, biliyorum, 
fazla bir malî yük taşımamaktadır ve gümrük tasnifi 
de değiştiğine göre, bütün bu yükümlülükleri idarî 
bakımdan da yapmak kolaydır. O halde, ileride iyileş
tirmeye paralel olarak biz de bu jesti yapmaya hazır
lanmalıyız. 

Bu konuda ikinci bir mesele de şudur : Biliyorsu
nuz, tarım ülkeleri olan İspanya ve Portekiz AET'ye 
girmiş bulunuyor; daha doğrusu önümüzdeki yıldan 
itibaren girmiş olacaklar. O halde, AET pazarları ta
rım açısından daha iyi tetkik edilmeli ve ne gibi ihra
cat imkânlarımız var, bunlar madde bazında tespit 
edilerek, üretim buna göre yönlendirilmelidir. Kısaca 
bu konuda şunu belirtmek istiyorum; AET konusun
da iktisat politikası yetkililerinin Dışişleri ile daha ko-
ordineli bir şekilde işleri yürütmesi gerekecektir. 

İkinci ilişkili ve önemli konu olan enflasyona ge
çiyorum : Enflasyon Konusu için, biraz evvel dış ti
caret konusunda söylediğimi söylemem mümkün de
ğil. Dış ticarette bir başarı gözükmektedir; fakat enf
lasyonun önlenmesinde ise bir başarı sağlanamamış
tır. Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat
larıyla ilgili, aralık ayından aralık ayına olan indeks
lerini belirtiyorum : 1984 yılında yüzde 50'yi bir mik
tar aşan bir enflasyon hâsıl olmuştur. 1985 yılının ilk 
on ayına ait rakamlara bakarak yapacağımız projek
siyona göre de, diyebilirim ki, aralık ayındaki zam
ların ve vasıtalı vergilerin etkilerine bağlı olarak, bi
raz evvel belirttiğim indeksteki enflasyon oranı azamî 
yüzde 36 ila yüzde 40 olacaktır. Küçük bir azalma 
var; fakat bu azalma pek başarı emaresi olarak gös
terilemez; bu da fevkalade yüksek bir orandır. 

O halde ne yapmak lazım? Burada mesele şu : 
Kanaatimce, enflasyonun, özellikle 1985 yılındaki enf
lasyonun, gerçek sebeplerini evvela ciddî bir şekilde 
teşhis etmemiz lazım. IBunu teşhis ettikten, gerçek ha
tanın nerede olduğunu bulduktan sonra ancak, şu ve
ya şu politik tedbirler uygulanmalıdır diyebiliriz. 

Hepiniz biliyorsunuz, enflasyon iki türdür : Biri 
maliyet enflasyonu, diğeri de talep enflasyonu, yahut 
daha basit olarak ifade ediyorum, para arzının artı
rılmasından doğan enflasyon diyebiliriz. Bugüne ka
dar ki, literatüre baktığımız zaman şunu görüyorum : 
Bu konuda birçok hususlarda yanlış fikirler serd edi
liyor. IMesela, deniyor ki, Türkiye'de daha çok, ma
liyet enflasyonu geçerlidir. Böyle bir teşhisten hare
ket edersek, emin olun, enflasyonu önleme konusun
da başarısız oluruz. Hemen belirteyim ki, esas itiba

riyle, Türkiye'deki enflasyonda bir miktar maliyet 
enflasyonu unsuru vardır; ama, ağırlık, talep enflas-
yonundadır. 

Hemen kısaca şöyle bir gözden geçirelim; neler 
öne sürülüyor, neler doğrudur? Dolar fiyatının yük
selmesi bir maliyet enflasyonu olarak öne sürülüyor 
ki, yanlıştır. 1985'te dolar fiyatı, diğer dövizlere kı
yasla, daha düşük bir gelişme takip etmiştir. Genel
likle ise, esnek kur politikası takip etmek zorunda
yız. Yani, bir taraftan iç fiyatlar yükselirken, başka 
sebeplerle enflasyon oluşurken, öbür taraftan, ithal 
hammadde fiyatlarını sabit tutacağız diye, döviz ku
runu sabit tutamayız. Bu, sadece karaborsa getirir. O 
halde bu yanlıştır. 

«Dış ticaret hadleri» deniyor. Dış ticaret hadleri, 
uzun vadede baktığımız zaman Türkiye'nin aleyhine; 
fakat, lütfen dikkat edelim, 1983'ten 1984'e baktığı
mız zaman nispî bir düzelme söz konusudur. 1985 
yılı için henüz daha rakam çıkmadı; muhtemelen bu 
böyle veya aradaki fark fazla değil. 

Yine öne sürülen bir husus da, faiz haddidir; faiz 
haddinin, maliyet enflasyonunu doğurduğu söyleni
yor. Doğrudur; vakti zamanında faizler yükseltilirken, 
maliyet enflasyonunu doğurmuştur; ama 1984'ten 
1985'e baktığımız zaman, faiz hadlerinde, gerek çıp
lak faiz haddi olsun, gerek toplam maliyet (yani, ver
gi, komisyon ve fonu da hesap etmek suretiyle ele 
aldığımız faiz oranı) olsun, bir değişme yok; olsa ol
sa, çok az bir düşme var. O halde, 1985 yılının enf
lasyonunda, faizden doğan bir maliyet enflasyonu 
yoktur. 

TCÜZ uaoaınm yüksek olmasının özel yatırımmları 
caydırıcı olması iddiası ise geçerlidir ve bu varittir. 
Fakat bu ayrı bir konudur; ama hemen onu da söy
leyeyim, 1985'te özel yatırımda reel olarak bazı yük
selmeler ve birtakım kıpırdamalar olduğunu müşaha-
de etmekteyiz. O halde, bunlar yanlış iddialardır ve 
bunlar üzerinde politika yürüterek enflasyonu tashih 
etmeye kalkarsak, katiyen hiçbir yere gidemeyiz, ak
sine mahzurlar doğururuz. 

Peki, ne gibi hususlar vardır? 'Maliyet enflasyonu 
açısından söyleyebileceğim iki husus vardır : Birinci
si, 1984 yılı için söylüyorum; KDV dahil, çeşitli va
sıtalı vergiler ihdası ve aynı zamanda fon ihdası; ikin
cisi ise, İktisadî devlet teşebbüsleri zamları. 

Yalnız, bunları çok dikkatle ele almamız lazımdır. 
Şöyle ifade edebilirim : Bunlar, ihdas edildiği anda, 
o yıl veya o dönem, bir defaya mahsus olmak üzere 
bir maliyet enflasyonu yaratır; fakat o dönemden son-
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ra kaynak yarattıkları, bütçe açığını ve emisyon artı
şını önledikleri için, önümüzdeki yıllarda ise talep 
enflasyonunu azaltırlar. 

İktisadî devlet teşebbüsleri için de aynı şeyi söy
leyebiliriz. 1985 yılı fiyat indekslerine dikkatle baktı
ğımız zaman şunu görüyoruz : Devlet fiyatları ortar 
laması, özel fiyat ortalamasının yüzde 20 kadar üstün
de bir artış göstermiştir. Demek ki, kamu kuruluşu 
olan KİT'ler maliyetlerinin üstünde bir zam yapmak 
suretiyle kârlarını artırmışlardır. Anladığım kadarıy
la, bu da, şu şekilde düşünülmüş bulunuyor : Yeni 
yatırımlara kaynak yaratmak... Yani bir defa bu zam
ları yaptıktan sonra, o yıl, zamların yapıldığı an, ma
liyet enflsyonuna katlanmak; fakat bundan sonra, 
yeni kaynak yaratmak suretiyle yatırımları finanse et
mek. Diyelim ki, bugüne kadar belki bunlar yapıldı, 
pratik yönleri vardır; ama 1986'dan itibaren enflas
yon oranını düşürmek istiyorsak, bu konudaki iki şey 
yapmalıyız : Bundan sonra artık yeni fon ihdası veya 
yeni vasıtalı vergi ihdası veya bu oranların yükseltil
mesinden, gereği hallerin dışında, sakınmamız lazım
dır. Aynı şey, iktisadî devlet teşebbüsleri zamları için 
de varittir. 

Gelelim enflasyonun esas sebebine : Biraz evvel 
belirttiğim gibi, çeşitli kaynaklara baktığınız zaman, 
hemen açık olarak göreceksiniz ki, gerek 1984 yılın
da, gerek 1985 yılında emisyon hacmi yüksektir; emis
yon hacmine paralel olarak da, çeşitli anlamlarda al
dığımız para arzı yüksektir. Bu husus, donanımdaki 
para, yani (M0) dediğimiz para için de varit; dona
nımdaki para yanında, vadesiz ve vadeli tasarrufu ih
tiva eden (1M2) dediğimiz para tanımı için de varittir. 
Hemen belirteyim, teknik arkadaşlar için (M,) tanımı 
ile çalışmaya ise gerek yoktur. Kısaca şunu görüyo
ruz : Emisyon oranı yüksek, para arzı artışı yüksek 
ise, enflasyonun temel sebebi budur. 

Yine Devlet Planlama Teşkilatının 1986 progra
mına ve Maliye Bakanlığının bütçe gerekçelerine bak
tığımız zaman da şunu görüyoruz : Bu emisyon artı
şında en önemli rolü oynayan, Merkez Bankasının 
dolaysız kredileridir. Bunlar da, bildiğiniz gibi, Ha
zine avansları ve genelde iktisadî devlet teşebbüsleri
ne açılan kredilerdir. O halde, demek ki, bunlar üze
rinde durmamız gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Mükerrem Hiç, 5 dakikanız 
kalmıştır, konuşmanızı bu istikâmette toparlayınız. 

H. MÜKERREM HİÇ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 
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Ayrıca, 1985 için söyleyebileceğim şey; banka 
mevduatlarının Merkez Bankasındaki munzam kar
şılıklarının yüzde 20 oranına düşürülmesi de emisyon
da bir rol oynamıştır. 

Mademki, enflasyonda esas problem emisyon ve 
talep enflasyonu; o halde bütün mesele, toplam arz 
ve talep dengesini yahut yatırım tasarruf dengesini 
kurabilmek ve böylece emisyon oranını düşürebil
mektir. 

Bu konuda neler teklif edilebilir? Bu konuda ben 
şahsen, mevcut programda gözüken tedbirler meya-
nında bazıları üzerinde durmak, bunlara ağırlık veril
mesini teklif etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 
şudur : İktisadî devlet teşebbüsleri, yahut KİT'ler için 
şunu önerebilirim : Çeşitli alınan tedbirler, satış, ge
lir ortaklığı senetleri, vesaire yanında, iktisadî devlet 
teşebbüslerinin, çıkartılmış olan kararname gereğin
ce de, bir an önce daha verimli bir yapıya kavuştu
rulması, verimliliklerinin artırılması yolunda reorga-
nizasyon çalışmalarının hızlandırılması; birinci husus 
olarak bunları söyleyebilirim. 

İkinci husus olarak şunları belirtebilirim; Ver
gi hâsılatının artırılması hususunda ele alınmış olan 
tedbirler, bugüne kadar getirilen vasıtalı vergi ar
tışları - KDV dahil - yanında, derpiş edilen çeşitli 
tedbirler yanında, özellikle şu konuya ağırlık veril
mesini teklif ederim: Maliye idaresinin bir an ön
ce bilgisayar işlemine geçilmesi suretiyle vergi kont
rollerinin daha etkin yapılması. 

Kamu yatırımlarına gelince; Kamu yatırımları, 
zannediyorum çok fazla ilerletilmiyor, mümkün mer
tebe önemli konulara hasrediliyor ve bugün için, kı
sa dönemde enflasyon söz konusu olduğu zaman, 
«İllâ, yatırımları çok büyük ölçüde yükseltin» diye 
bir tedbir önermek yanlıştır. Çünkü, halen birçok 
sanayi sektöründe boş kapasite vardır; boş kapasite 
gösteren sektörlerde yatırım teklifi yanlıştır. Sadece, 
gerekli olan ihracat artırıcı veya ithal ikame edici 
alanlara yüklenmemiz lazım. O da, projeleri geniş 
bir satha yaymak değil, belirli projeleri alıp ,onu bir 
an evvel bitirip, ondan sonra yenisine geçmek la
zım. Bunlar yapılmıyor... 

Kamu carî haroamalarına gelince; Burada söy
leyebileceğim husus şudur; biliyorsunuz, kamu carî 
harcamaları içinde istihdam ve personel giderleri 
çok önemli rol oynuyor. Şimdi benim burada, «Sos
yal adalet cephesini de ele alarak, bunları azaltın» 
demeye katiyen dilim varmıyor; aksine, ileride enf-
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lasyon düzeldiği zaman hatta bunların durumunun 
düzeltilmesi gerekli. 

Ö halde, kamu carî harcamaları için önerebile
ceğim şey: Bunların dışındaki kamu carî harcama
larındaki israfın önlenmesine gayret edilmelidir. 

Teşekkür ederim efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Mükerrem 
Hiç. 

SHP Grubu adına Sayın Barış Can. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA H. BARI$ CAN (Sinop) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Başbakanlık 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemökrat Halk
çı Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 
Grubum ve şâhsım adına yüce. kurulunuzu saygıyla 
selamlarım. 

Sayın Başkanımın da izinleriyle, bana ayrılan sü
renin içinde kalmak ve uzun olmamak koşuluyla 
bütçe görüşmelerinin usulü hakkında kısa ve yapıcı, 
bir iki dakikayı geçmeyecek bir giriş yapmayı ya
rarlı görmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, bütçeler son 
rakamsal kesin şeklini Plan ve Bütçe Komisyonun
da alırlar. Gelir azaltıcı ve gider artırıcı nitelikleri, 
Genel Kurula geldikten sonra, yoktur; yani, bir an
lamda, bütçeler rakamsal nitelikleriyle, Plan ve Büt
çe Komisyonunda kesinleşirler. 

Genel Kurula tasarılar geldiğinde, gerek grupları, 
gerekse şahısları adına konuşmacılar, hükümetlerin 
bir yıl önceki uygulamalarını anlatırlar, politikala
rını eleştirirler; bunun sonucunda da, hükümetler 
ya güvenoyu alır veya güvensizlik oyu ile karşı 
karşıya kalırlar; teamülde de, güvensizlik oyu alan 
hükümetler, bu görevlerinden ayrılırlar. Bütçe gö
rüşmelerinin özünde bu yatar. 

Dolayısıyla bugüne kadar, son beş günde yapı
lan görüşmelerde birtakım müdahalelere tanık olduk. 
Bunların birçoğu da bu anatemayı bilmemekten kay
naklanıyordu; hatta, zaman zaman sayın bakanların 
bile konuşmacılara laf attıkları görüldü. Geçen ak
şam bir bütçe görüşülürken Sayın arkadaşımız Tu
ran Bayezit'e bu anlamda bir laf atıldı; «Bütçenin 
üzerinde konuşun» diye. Aslında, içeriği, anlamayla 
orantılı bir olaydı; ama sonra çıkan Sayın Kavak 
ve Sayın Artukarslan, birtakım el öpmeler ve buna 
benzer konuşmalar yaptığında, aynı bakan ve konu
lara müdahale etmedi. 

Bunlarla şunu vurgulamaya çalışıyorum: Hatip 
burada iradesini özgür olarak söylemek zorunda
dır, görevidir ve nezaket ölçüleri içinde de herkes 
bunu dinlemek zorundadır; en azından dinlemeyebi
lir. 

Bu bakımdan, .çıkan tartışmalar zaman zaman 
bizleri de üzmekte ve gereksiz sataşmalara yol aç
maktadır. O bakımdan ben, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bütçesini hazırlarken, inanınız, dün sa
bah 06.00'ya kadar dört defa yırttım, yanlış anla
şılmasın diye. Seviye düşüklüğü veya seviyeyi be
lirtmek anlamında değil; anlaşılabilir bir biçime 
sokmaya çalıştım. 

Bu bakımdan, beni de bu anlayışla dinleyeceği
nizi umarım. Çünkü, zaman zaman... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, konuya giriverin 
efendim; bu konuyu Başkanlık takdir eder, halle
der efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim, bu çok 
güzel... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Saym Başkanım, 

yapıcı ve sürem içinde kalması koşuluyla diye belirt
tim. Aslında Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Haklısınız efendim, çok haklısınız 
efendim, devam edin. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Saym Başkanlık 
Divanın da yardımcı oluyorum ve Meclisin levhası
nı alıyorum. Sayın Başkan, sürem içinde kalmak... 

BAŞKAN — Haklılığınızı ifade ettim. 
A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) — Başkan sataşı

yor. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Zaman zaman, 
«Demokrasi, özgürlük, hukuk» dediğimiz zaman, «Bi
zim radyo» diye laflar atılıyor; zaman zaman tek
nik konuşuyoruz, «Cart curt etme» diye - af buyu
run, o tabiri kendime de yakıştıramıyorum - laflar 
atılıyor. Bu bakımdan, bunların burada bundan böy
le olmaması temennisiyle bir defa daha vurgulamak
ta yarar görüyorum. 

Konuşmama geçmeden önce, elimizde Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ilişkin birtakım bel
geler var, onlara da girmeyeceğim. Meselâ, biraz 
önce Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili - ben o sı
rada gelmiştim - Sayın Tutum'a sayın bakan cevap 
verdiler; «Layıktır ki, gönderildi» dediler, dış görev
liler için. Bunun aynısı, görüştüğümüz bütçeye iliş
kin kuruluşta da vardır. ,181 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 36 ncı maddesine göre, nitelikleri 



T. B. M. M. B: 42 12 , 12 , 1985 0 : 2 

uygun olmayan, yasaya aykırı atamalar yapılmış
tır; bunlara da değinmeyeceğim, zamanımız yok. 
Çünkü, aynı günlerde, 3 Aralık tarihinde Sayın Me
sut Yıkrtaz, «Dış ülkelerde yetenekli, bilgili kişi
lerce temsil edilmemiz tek görevimizdir» demesine 
rağmen; açıklamayacağım birtakım belgeler var eli
mizde; gösteririz gerekirse. 

Hayalî ihracat olayına girmeyeceğiz. Çünkü, o 
konuyu ayrı olarak getiriyoruz. 

Şimdi, Sayın Başkan, gireceğiniz yerlere girin di
ye müdahale eder; ama müsaade edin, devam edelim. 

Fransa gezisine girmeyeceğiz Sayın Başbakanın... 
Onun özünde, aslında şu yatıyor: Mukavelede kredi 
şartı olmasına rağmen, kredi alınmadan önce muka
vele yapılmış, Kredi bulunmaya... Oralara girme
yeceğiz. 

Milliyet Gazetesinde, geçen de bir gazetede konu 
ediliyor: «Hazine aleyhine 4 milyar lira zarar edi
liyor.» ihaleler iptal ediliyor; 10 milyar liralık ihale, 
yüzde 50'sine gelmiş, bir bakıyorsunuz iptal edili
yor... Oralara da girmeyeceğiz; tamamen teknik... 
Onları soru olarak soracağız, Şöyle soracağız: Ge
çenlerde bir köşe yazarı belirtti, «Sorular ve cevap
lar» başlığını taşıyordu; mesela, diyor ki, «Enflas
yon hızı kaçtır?»; Cevap veriyor: «Vallahi, Suadi-
ye'de denize daha rahat girilir» falan... Bu devam 
ediyordu. Çünkü sorularımızın yanıtları da genel
likle böyle oluyor. Bunları sorular olarak yöneltece
ğiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın • milletvekilleri; bütçeleri, 
son iki yıldır 1 trilyonu aşan iki kuruluşumuz var
dır. Bunlardan biri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 
diğeri ise, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığıdır. 1986 yılı bütçesi ile Maliye Bakanlığına 
toplam 1 trilyon 918 milyar Türk Lirası, Başbakan
lık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ise 1 tril
yon 929 milyar Türk Lirası harcama imkânı tanın
maktadır. Kısacası, 1985 yılı konsolide bütçesinin 
yüzde 56,7'si tutarındaki, 1986 yılı konsolide büt
çesinin ise yüzde 54,2'si tutarındaki kısmı, bu iki 
kuruluşumuza ayrılmaktadır. 

Sayın milletvekâeri, 1986 yılı bütçesi görüşülür
ken, şu hususu da mutlaka vurgalamakta yarar var: 
Artık, dış ve iç borç anapara ödemeleri bütçede yer 
almamaktadır. Yani 'bütçenin içinde yalnız faiz 'borç
ları görülüyor; anaparalar ise, Borç İdaresi Kuru
lunda ve bütçe dışında yer alıyor. Diğer 'bir ifade 
le, 1985 yılı bütçesinde iç ve dış foorç anapara öde
meleri de bu kuruluşların bütçelerinde yer aldığı hal

de ve top'lam bütçenin yüzde 56'sı bu iki kuruluşa 
ait iken, bu yıl Borç İdaresi Kurulu ayrıldığı halde, 
-ki, 2 trilyona ulaşacağı bekleniyor- yine bu iki ku
ruluşumuzun toplam bütçeden aldıkları payda pek 
»bir azalma yok, sadece yüzde 52'ye inmiş durumda. 

(Maliye ve Gümrük Bakanlığının 1 trilyon 918 
•milyar liralık 1986 yılı bütçesinden, 1 trilyon 603 mil
yar lira tutan transfer bütçesini düştüğümüzde, anı
lan bakanlığın fonksiyonları itibariyle bütçesi 300 
milyara inmektedir. Transfer 'bütçesinde yer alan 1 
trilyon 603 milyar lira, katma 'bütçeli İdarelere yapı
lacak yardımlara, fonlardan oluşmaktadır. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, 1985 yılında gelir idaresine 
ayırdığı ödeneği yüzde 89 oranında artırdıktan son
ra, 198'6 yılında da yine yüzde 40 oranında bir ar
ttırma yapmaktadır. Bu, anılan 'bakanlığın gelir ida
resine, gelir bütçesine, dolayısıyla gelir 'toplama İşi
ne büyük'önem verdiği anlamına gelebilir. Hükü-
ımefcin hazineyi ayırmasından sonra, hepiniz biliyor
sunuz, bakanlığın fonksiyonu da aslında tahsilat ve
ya gelirler bakanlığına dönüşmüş durumdadır;' yani 
bir anlamda, hazinesi olmayan bir maliyedir. 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bütçesi ise, Maliye., ve Gümrük Bakanlığı bütçesinden 
10 milyar lira daha 'fazla, yaırti 1 trilyon 929 milyar 
liralık bir bütçedir. Dikkatlinizi çekerim sayın mil-
ferveki'lleri, bu bütçenin ilse, yüzde 99,5*1 transferlere 
ayrılmış olup, transferlerin de en büyüğü, iç ve dış 
faiz ödemelerinden ibarettir. Yani, 1 trilyon 380 mil
yar 735 milyon liralık 'borç faizi Ödenecektir. Dik
katinizi tekrar çekmek istiyorum'sayın milletvekilleri, 
anaparalar demiyorum, 1 trilyon 380 milyar 735 mil
yon fıira borç •faizi ödenecektir. 

'Bilindiği "ve yukarıda da açıkladığım gibi, artık, 
iç ve dış borç anapara ödemeleri bütçede yer alma
maktadır. 1 trilyon 380 milyar 735 milyon liralık 
'faiz ödemesinin ise, 500 milyar liralık kısmı iç borç 
falız ödemeleri için, 635 milyar liralık kısmı ise dış 
'borç faiz ödemeleri için, 'ödenek olarak ayrılmıştır. 
'Bunun anlamı ise şudur : Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı bütçesinin yüzde 72'si borç faizlerinden oluş
maktadır. 

Özetlersek; devletin, bütçeleri 1 trilyonu aşan iki 
kuruluşundan birisi, yani (Maliye Bakanlığı, 1986 yılın
da gelir toplamaya daha çok önem vereceğini söylü
yor diğeri ise, yani Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı, borç ödemeye önem vereceğini söylüyor. Bütçe-
leştiri'kniş rakamlar da bunun 'bir ifadesidir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuya bir 
adım daha yaklaşalım. Şimdi bakınız, Hazine ve Dış 
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Ticaret Müsteşarlığı, 1 trilyon 380 milyar 735 mil
yon lira iç ve dış borç faizinin yanı sıra, borç ida
resine bağlı olarak, 1 trilyon 580 milyon lira da, 1986 
yılkıda iç ve dış borç anaparası ödeyecektir. Anapara 
ve faizleri bir araya getirirsek, Hazine ve Dış Tica
ret Müstşearlığının, 1986 yılında 2 trilyon 965 mil
yar lira, yani yaklaşık 3 trilyon lira borç ödemesi ya
pacağı ortaya çıkmaktadır. Bunu, ister «bütçede gös
terin, ister borç idaresinde gösterin, bu borç, sonuç
ta kamu maliyesinin borç yüküdür. 

'Sayın milletvekilleri, konuya bir adım daha yak
laşalım. Nurlu ufuklara doğru yavaş yavaş gidiyo
ruz. .(SHP sıralarından alkışlar) Bu açıklamalardan 
sonra, 1986 yılının bu 'borç yükünü, 1986 yılı içinde, 
konsolide >bütçe ile devlet hizmetleri için ayrılan top
lam ödenek ımiktarı ide karşılaştırmakta yarar vardır. 
Bu nedenle 7 trilyon 254 milyar lira olan 1986 yılı 
bütçesinden, faiz ödemelerini çıkartıp, devletin belir
gin fonksiyonlarına ayrılmış net 'ödenekleri ile kar
şılaştıralım. Bütçeden, faizler için yapılacak ödeme
leri düşersek, bütçenin boyutu, 5 trilyon 866 milyar 
liradır. Bu ise, devletin, 1986 yılı içinde temel fonk
siyonları için 'bu büyüklükte 'bir net 'ödenek ayırıyor 
anlamına gedmektedir. Buna karşılık, iç ve dış borç 
anapara ve faiz ödemelerine vise, 3 trilyon ayrılmak
tadır. Böylece, 1986 yılı içinde devletin, temel fonk
siyonlar için yapacağı 'harcamaların yüzde 50'si tu
tarındaki bir 'büyüklüğün, borç ödemesine gittiği or
taya çıkmaktadır. 

Denilebilir ki, «Borç idaresi ayrıldı. Artık, büt
çenin gelir kaynakları, 'borç idaresine tahsis edilmi
yor, Hazinenin açık piyasa işlemleriyle karşılanıyor.» 
Gerçekte çok fark yok; çünkü eskiden de, yani borç 
ödemeleri bütçe içindeyken de, Hazine, 'borç 'ödeme
sinden doğan bütçe ^açıklarını yine, kısa vadeli Hazi
ne işlemleriyle karşılıyordu. Borç yükünde finans
man açısından hiçbir değişiklik yoktur. Devlet, 1986 
yılında da temel fonksiyonlar için yapacağı toplam 
harcamanın yüzde 50'si oranında borç ödeyecektir. 
Bunun ötesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı da, 
1986 yılında vergi ve vergi 'hâsılatını artırmaya ça
lışacak; vergi hâsılatını 1985 yılına göre yüzde 57 
oranında artırmayı hedefliyor. Böylece 5 trilyon 750 
milyar lira vergi gelirini toplayacak; öte yandan, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı -da 3 trilyon 'borç 
ödeyecektir. Yani, vergi gelirlerinin yüzde 52'si ka
darı da borca gidecektir. 

Sayın Başkan, 'bu açıklamaları ben yaptığım* için, 
lütfen konuşma süremden düşünüz. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böylece bir 
ad:m daha attık ve bu bölümdeki açıklamalarımızın 
sonuna geldik, ©ütün bu büyüklüklere bakıp, 1986 
yılının temel özelliğinin, bir borç 'bütçesi olduğu-so
nucuna varmış oluyoruz. • 

Sayın milletvekilleri, bir bütçe tek başına böyle 
nitelenebilür mi? Yani, bütçe, kendi başına bu ha'e 
gelir mi? Ekonominin 'bütününden bütçeyi soyutla
yanlayız. «Tencere kara, dibi kara» diye bir deyi
mimiz vardır... Bütçedeki borç görünümü, ekonomi
de olanın yansımasıdır. Yaşanan ekonomik ortam, 
bir borç ekonomisidir. Elbette, bunun doğal yan
sıması bütçede görülecektir. Nitekim, 1986 yılı büt
çesinde, artık saklanamaz bir biçimde, bu durum 
ortaya çıkmıştır. Bütçenin biçimini değiştirmeye ça
lışmak, sorunu çözmeye yetmeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; borç ekono-
• misinin tüm göstergeleri, sadece bütçeyle değil, eko
nominin diğer verilerinden de ortaya çıkmaktadır. 
1980-19814 döneminde Türkiye, dış ekonomik ilişki
ler açısından, büyük ölçüde 1979 ve 1980 yıllarında 
gerçekleştirilmiş olan dış borç ertelemelerinin nispî 
rahatlığını yaşamıştır. Artık, bu 1979 masalını da 
bir kenara Ibırakalıım. O yılın gerekli kıyaslamalarını 
sayın genel başkanımız doğru, çarpıcı ve belgeli bir 
biçimde yaptığı konuşmada ortaya koymuştur. (StTP 
sıralarından alkışlar) 

Borç ödeme çalışmaları, 1979 yılında Londra'da 
yapılan toplantılarda bir esasa ve sisteme bağlanmış
tır. Yaklaşık, 24 bin firma ile uğraşılmış; borç tu
tarları, faizler ve bütün esaslar saptanmıştır. Borcu
muzun olup olmadığını bile bilmediğimiz ve geçmiş
ten miras kalan birçok firma gelmiştir; ertelemeler 
vaptfmış ve hatta zamanın ekonomik işlerle görevli 
Başbakan Yardımcısının sumeninde hazır durumday
ken, Sayın Özal, «Hazır lop» diye, bu hazırlığa kon
muştur. Bu masallarla halikımızı ve kendimizi kan
dırmayalım. 

Şimdi ise, ciddî olarak ilk kez 1985 yılında, geç
mişte ertelenmiş dış (borçların Ödeme dönemi başla
mıştır. Bu ödemeler giderek artacaktır. 1985 yılının 
toplam 3,5 milyar dolarlık dış borç,'ödemesi, iç eko
nomik dengede ıfeüm parasal göstergeleri hızlı bir tır
manmaya itmiştir. 'Kamu kesiminde ise, kamu. finans
man dengesi altüst olmuştur. Sayın özal'ın danış
manının da açıklamış olduğu gibi, DÇM ödemeleri
nin Türk paftası karşılıkları buna bir örnektir. Mese
le sadece bununla bitmemektedir. 1985 yılının dış ve 
iç borç ödemeleri sonucunda ulaşılan büyüklükler, 
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Merkez Bankasının kaynaklarının sonuna kadar zor
lanmasına yol açmıştır ve açmaktadır. öte yandan, 
bu 'borç yükünün bütçe üzerinde ve genel alarak ka
mu kesimi üzerine getirmiş olduğu baskı, tüm para
sal göstergeleri hızla tırmandırırken, aynı zamanda 
enflasyonun da yüzde 50'ler düzeyinde seyretmesine 
yol açmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer, diğer 
ekonomik göstergelerin ifade ettiği gibi, üretim ar
tıyorsa, dış ödemeler dengesi açısından 'bir sorun 
yoksa ve piyasada hiçbir malın kıtlığı olmuyorsa; 
yani bir arz talep dengesizliği yoksa, iki yıl üst üste 
yüzde '501er düzeyine varan fiyat artışlarının sebebi 
nedir? Bunu sormak gerekir, işte bu, büyük ölçüde 
borç ekonomisinden kaynaklanan bir 'gelişmedir. 
özellikle 1985 yılında, Türkiye, ertelemeler sonrası 
ciddî dış borç ödemesiyle ilk kez karşılaşmıştır. Bu 
borç ödemelleri yılından çıkarken, dış borcun yeni
den arttığı ve özellikle kısa vadeli dış 'borçlanma pa
yının 1985 yılı içinde arttığı görülmektedir. Borç yü
künün artmasının yanı sıra, yıl içinde oransal da 
olsa, döviz mevcudunun azaldığı ve daha da önem
lisi, döviz borçlarının arttığı görülmektedir, Döviz 
borçlanndaki 'bu artışın, geçtiğimiz ©kim ayında 700 
milyon dolarlık bir seviyeye ulaştığı yine 'Merkez 
Bankası 'bilançolarından anlaşılmaktadır. Bu artışta 
en önemli nedenin, İran ve Irak ile olan ikili 'ticaret 
ilişkisinin tam olarak işlememesinden kaynaklandığı 
da bilinmektedir. 'Bunu 'Savın Akarcalı'ya, sataşma 
anlamında değil de, bilgi kabilinden atfediyorum. 

tkili ticaret ilişkilerinde zaman zaman ortaya çı
kan ihracat ve ödenmediği takdirde döviz yoluyla 
ödemeyi 'gerektiren işlemler, yıl içlinde olmuştur. Bu 
nedenle, ikili ticarî ilişkilerden doğan 'kimi sorun
lardan dolayı, bu ülkede basın sorumlu tutulmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın 'Başbakan grup top
lantısından çıkarken böyle bir açıklama yapmıştır; 
Iranla ticaretimizi ve taleplerini hasın engelliyor 
veya etken oluyor, biçimlinde 'bir açMaımaydı bu. 
«Ticarettir; varsa .satıılır, yolksa satılmıaz. Ucuzdur, 
kaliteli maldır» mantığı size «dit. Alıcı, ıiki gazete 'bir 
şeyler yazdı diye 'bundan vazgeçer veya geçmez, o 
da ayn konu. Esas olan, petrol aİKmiIaırı nedenliyle 
İran'a (bayağı borçluyuz. 'Bunun karşılığını lise ihra
catla dengeliyoruz. Tüccaır hükümet sizsiniz ve ya
nınızda uçaklarla da (taşıdıklarınız... Kaliteli, yetedi 
mıail 'bülaımıyorftar, satamıyorlar... <SHP sıralarından 
allkışliar) Zaman zaman da döviz ödemesi yapıyor-
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sunuz.- Neticede, burada da sıiyaset suçlu oluyor, 
basın suçlu oluyor... Bu manitığa da kesinlikle ka-
tıüımııyoruz. 

Döviz haırdketlerd., nitelikleri icabı som derece di>-
marndlk hareketlerdir; fakat 1985 yıllı içimde döviz iş
lemleri 'açısından görülen genel eğüllim, döviz borç
larımın büyümesd ve döviz (rezervlilerimin azalması şek
linde olmuştur. 

iSayın Başkam, sayım mlilitetvelkileri; konuşmamın 
'bu bölümünde karşımızda 'bekleyen biır tehlikeye da
ha değinmek istiyorum. Tüıtlkiye, 1985 yılı içlinde 3,5 
.mlillyıar dolara yakım dış 'borç ödeırken, dış borçllaırı-
nınn, özeıllIlMe de kısa vadeli dış 'borçlarının yükü 
artmıştır. Dış harçlar ödemirken, aynı zamamda iç 
harç yükü de artmıştır. Artan iç borç yükümü kaırşı-
ılıaımıaik için daha fazffla iç borçlanmaya gitoek zo
runluluğu Jile karşı karşıya kalınmıştır. 1986 yıllı 'büt
çesi, borç yükümün daha da artacağımın habercisidir. 
Türkiye, 1986 yılı dçinde 4 miılyar dolara yaklaşan, 
bir duş borç ödeyecektir. 1986'ya, girmeden ortada 1986 
yıllının' boırçlıaırllmın erıtıenebiileceği ve bunun sırf içim
deki yatırımları ve gelıişmıeyi hızlandırmak içim ya-
ptöac&ğı söylentileri de vaır. 

Onun yanı 'sura, IMIF file 1986 yılı için dirsek 
temasları sürdürülmekte, çeşitli düzeylerde ilişikliler 
sıcak tutulmaya çallısıılmıaktadır, Gerçi, antik bunlar 
basın duymasın diye, Türkiye'ye gelinmiyor da Bonın' 
da 'falan yapılıyor... 

İBuinlaırın hepsi önıemiidiır sayın milletvekilleri, şu 
balkımdan önemli : 1985 yıllında yapılan 3,5 miyar 
dolarlık dış borç anapara ve faiz)jnin ödenmesin
den doğan ıiç ve dış zorluklar görülmüştür. Şimdi, 
1986 yılımın borç taksit diilıiımli daha 'büyüktür, do
layısıyla iç ve dış etkılllar'i daha büyük olabilecektir. 
Merkez 'Bankasının, 'tüm uğraşılarıma nağmen sınırilia-
mayı başaraımıadığı 'emisyon daha da 'büyüyecektiır. 
Çünkü, borç taksitlerinim iç para karşılıkları büyü-
yecelktir. 1985 yılınım -Merlkez Bamkasımım kendi ifa
desiyle- aşılmış 'emisyon ve parasal! ffiimrıMeırli, 1986 
yılında daha da aşılacaktır. 

'Hazinenin, özelikle borç lidaresdme yönelik ola
rak piyasadan çekmeyi düşündüğü 2 trilyonun, iç 
ekonomideki etkileri de ayrı biır konudur. 1985 yılı
nım ikindi' yarısından (itibaren, Merkez Bankasının 
(resmî verililerine göre, topiliam mevduatım ve kısa va
deli mevduatın artrş hızı düşmektedir. 1985 yılı ba
şımda aylık yüzde 7 dlâ £ arasında aırtış gösteren 
mevduat artış hızı, yılım ikinci yarısındam iMbarem 
azalmış ve yüzde 2-2,5 düzeyime tamliışfcir. öte yan-
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dan banfcaılar, mevduat eğilliminıin azallırmalkba olduğu 
'bu ortamda, ellerimdekii kaynakları serbest olarak 'tu
tup, daha kârlı gördükleri Hazine tahvilleri ve bono-
İıara yıatıınmıayı tercih. etmişlerdir, Bankalar Yasası 
göırüşüllürken sanıyorum şu saıralaırdan Sayın Erdem'e 
bu endişemizi de 'beliııtmiişıtik. 

Böylece, toplam 'tasarruflar, yanıtış biır biçimde 
yönlenerek, kamu fmıaliiyesıinıiın borç fıinamsmıamına güt
mektedir. Böylesi 'bir kaymak tahsisi anlayışımı anla
mak mümkün değildir. Bütçemin kendisi, 1985 yıilı 
için 1, 2 'trilyonluk yatırımı harcaıması ömgörmektedıitr. 
Bu yatırım harcaması tutarı, sadece bütçeden yapı
lacak dç ve dış 'borç töaliz 'ödeımieslinlin bir altındadır. 
Bütçe dile yapılan yatırımlar faiz ödemelerimin bile 
aflltımdla Ikıailıriken, banka sistemimden yatırıma yönlen-
dirlımesıi ülke ökomomıisi için şart olıan kaymaklar da 
çeklmekte ve Hazine yolu 'ille dç borç anapara öde-
mdiarlinün fiinıamsımıanına yöneltilmektedir. Bu ise, borç 
yükünün, yatırım ve üretim sektörü üzerinde en so-
muıt göstergesidir. 

Sayın Başkam, sayım m'iMetvekileri; son nüfus 
sayımına 'ilişkin geçidi verli'lere .göre, ülke nüfusu ar
tık 'her yıl yaklaşık 1 rnıHyon civarımda artmaktadır. 
Bu medenle, Jbüyümeye, 'özelikle yatırım haroaımıala-
rıınıa yönelik, ne türden olursa .otosun, sımıritayıcılık, 
ülkemin yarınını ipotek taitımıa almak anlamıma gel
mektedir. Bugün istikrar adıma uygulaman polMcıalar, 
beş yıllık uygulama sonuna geldtrlken gc<rüı1düğü gi'bıi, 
tümüyle bir borç ekamoımisli yapısı ortaya çıkarmış
tır ve ekonominin kaymaklarımı, yatırımlar ve üre
tim yerime, borç fimaımsımıanıma yömelitmıiştir. İstikrar 
adına uygulaman faiz politikası, Hazinemin eüıimde, 
borç finansmanının en etkin aracıdır, istikrar adına 
uygulaman para poititlkaları, Merkez Bankasının ellin
de, kamu kesimlimin finansman aracı dmuştaır. İs
tikrar adıma frenlendiği söylemem kamu ekonomisi, 
ekonomiınin giderek daha büyük oranllardalkli kay-
rııaklarıınii emıar 'halle gelmiştir. Tüm bunların ötesıin-
dle, listifcrarın baş hedefi olan enflasyon canavarı, is
tikrar' programının, 'artık, dışımda kalmıştır. 

Lütfen sayın hükümet simidi şunu söylesin -Sa
yını Başkanım da bumdan bir .süre önce yine bu 
kürsüden söylemişti- İki husus vardır; ya enflasyo
nu aşağıya çekemiyorsunuz veya çekmek istemıiyor-
sumuz, ki, dıkinoi şık ekonomik modelinize ve tavrı
nıza daha uygundur. Bumu artık lütfen bu kürsüden 
bize de, Millete de 'açıklayınız ka -anttık bu enflas
yon iletinden millete tiksinti gelmfiıştir ve biz bıille 
demokrasi ye özgürlüğü bir kenara bıraktık, ekono

mist otaaya başladık, geceleri oturup çalışıyoruz- sıiz 
'de kurtulun, m/İMet de kurtusun. Olay budur ve enf
lasyon masalını artık (burada, 1979 hikayesiyle bir
ilikte düğüımıleyelim. (SHP sıralarından aıükışlar) 

İSMAİL ŞENGÜN '(Den'izli) — Açıklandı, açık
landı... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın Başlkan, s/a
yın rnffiletvekllleri; bu 'dkomomlik model, politika 
ıjfılias etmişıtir; bunu üzülerek 'bdıiırtiyöruz. M'Utlaka, 
'ekonomik modelimizi değgininiz, 'tavsiye ediyoruz. 
1988 yılını bilemiyorum, onun içim bir tahmin yap
mak zor; ama 1987 bütçesinde yine karşıılaşaaağı 
ve mutlaka yine bu kıyaslamaları zabutiıardan alıp 
yapacağız; 'amad988'i bilemem... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, metalimize sadık 
kalmadığınız takdirde, zanmediyorum o sayfaların 
tamamını okuma fırsatını zor bulacaksınız. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Efendim iki :say-
fa var.: 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim : Başlangıçta 
'benim de katıldığım çok güzel girişlinizi hariç tuta
rak, 6 dakikanızın' kaltdıiğını ifade ediyorum; o gi
rişi 'hariç tutuyorum; çünkü, benlim söyleyeceğim 
sözleri siz söylediınıiz... 

H. BARIŞ CAN '(Devamla) — Sağolun Sayın 
Başkanım; çok teşekkür ederim, demokrasi adıma... 

BAŞKAN — Bu itibarla, sayfaları oma göre de
ğerlendirin efendim; buyurun. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sağolun, saygılar 
Sayın Başkanım. 

•Şiımtdi, neden iflas etmıiştlir 'bu ekonomik modeli? 

Bütçe genelde açık ve ne kadar açık olduğu bel-
Cıi oı1mayan' bir 'bütçedir. Bu, 'bütçenin geneldeki be
lirsizliğidir. Neden? Birincisi : Kambiyo 'denetimi 
kalkmıştır. Bu, yanlış lanl'aşımımıasın, yani burada dev
letin yürürlükten kalkan klasik kambiyo denetimi 
anlamında 'bir şey söylemek istemiyoruz. Bu, özel 
ısetktör 'de dahi, tüm borçların irdel'enebiildiği, izle-
mebiiîdiği anlamımdaıki bir kambiyo denetimidir. Bu 
kambiyo denetimi kalktığı içlin, devlet, hesaplarını 
âdeta İzleyemez hale gelmiştir. İşte, son, Kemal 
Horamın olıayumdaki Emlâk Kredi Bankasının duru
mu... Hep birlikte yaşıyoruz; biimmliyor... 

İkincisi : Borç idaresi uydüırımıacası; yani, borç 
'anaparaları bütçe dışında tutulmaktadır. 

Üçüncüsü : Devletin en önemi fonksiyonları-
bütçe dışı fonlarla idare edilmektedir. 

İşte bu belirsizlikler nedenliyle, öteden beri da
yandığımız IMF dalhil, dış malî kuruluşlar bile size 
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öneri getirmeırnokıüediırler. Şu anıda Bonn'da bâr seni 
görüşmeler 'devam ©diyor. Rivayet olur ki, bumdan 
evvelki IMF ziyaretimde de hükümetlimiz, ıborçilıaırr-
ımıza • liişikliın 4 ayrı ılıLste venmıiş, 4 ünüm içimde de tıu-
taırısızhk. var. Kaldılki, tüm borçlarımız dışımda, üil-
kdıere göre vertilen borç yekûnlarında dıa IMF ıtaıt-
miin olımamıştıır. Bu da nivayeit değil, bir yenden 
©dindiğimiz önemli hk kaynaktır. 

Sayım miltetvelklilllleni, 'bu ütası gerektiren konular
dan iilkindiısii; fou açık büıtçenıin finansmanı konusun
da liç 'borçilıanimanın önemdi olacağı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca göniılımıeiktedıir. Yukarıda bu 
konuyu ayrıntılarıyla açıkladık. 7 'trilyon 254 mil-
yatflıfc bütçe içinde konsolide iç borçların faiz ve 
genel giderileni 500 milyardır. Anıalkaymiaıklardan ba
ri ıiç 'borçlanmadır. Yatınım bütçesi aırtoâdı kii, 
borçları karşılamak 'içim borçlanma yapıyorsunuz; 
yamıi, 'borcunuzu 'borçla finanse etmektesiniz. İfılasım 
ikinci gereklerinden bini de budur. 

Üçüncüsü : Hükümet, açıkladığımız gibi, elko-
nomiıdekli 'büyümeyi1, yatırımları istememektedir. Ni
çin istememektedir? Kaynağı, Ikaımu kesıttmıi ihtiyacı 
ve borçlanma içim çekiyorisumuz, «piyasıadıan tasar
ruf toplayacağım» diyorsunuz, onun knedilemme hac-
mimıi de daraltıyorsunuz; yanıi, mem kamu, hem 
özel sektördeki kaynağı daraltıyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, sorarım : O zaman yatırımı 
kim yapacak; kim üretecek? Siz o fırsatı vermediniz 
ve o fırsatı kimseye bırakmadınız, örnek veriyoruz: 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkili bölü
mü 1985 yılında 230 milyar lira iken, 1986 yılında 
100 milyar liraya düşmüştür. Kim yapacak büyüme
yi ve yatırımları? Halk mı yapacak? Halk yapamaz; 
tasarrufu yok ki... Tasarrufları yüzde 2'lere düşmüş; 
fakat zaten, yüksek tasarruf politikasıyla onu da çe
kiyorsunuz. -Sanayici mi yapacak? Yapamaz; çünkü 
fecî durumda, durumu perişan, onu çok iyi biliyor
sunuz. Tüccar kesimini zaten ihracat tekellerine ka-
nalize ettiniz; onlar da yapamaz. Dolayısıyla, yatı
rım yapmak bu ülkede hayal hale gelmiştir; dolayı
sıyla, büyüme de hayal hale gelmiştir. 

Dördüncüsü : Bir önceki yıldaki hacmin 3 katı, 
yani 100 milyar, geri verilecek paralar kapsamı için
de yer alıyor. Yani, ihracatçı, tekellere parsa vererek, 
özel sektör faaliyetlerine ilişkin politikasını artıra
cak; sanayiciyi değil, ihracatçı tekelleri vergi iade
siyle desteklemeye devam edeceksiniz. Görüldüğü gi
bi, ödenek 3 kat artmıştır... Peki, büyümeyi kim ya
pacak? 

Sayın Başbakan, «Artan büyüme, artan enflasyon
dur» diyor. «İhracat artar» felsefesine ise cevabımız 
şu : Bir yere kadar artar; önemli olan, büyümedir. 
Ayrıca, ihracattaki artış hızı 1985'e nazaran daha 
düşük olmasına rağmen, durum böyledir. Bu da, ih
racat sınırına yaklaşıldığının bir göstergesidir. Konu, 
marjinal noktaya gelmiştir. Kıyaslarsak, 1985 yılın
da yüzde 11,4 iken, 1986'daki hız yüzde 9,4 olarak 
görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şu ödemeler dengesine de de
ğinerek konumuzu bitirmek istiyoruz. Sayın özal'ın 
tek silahı, her zaman, bu ödemeler dengesi olmuştur. 
Bu ödemeler dengesi yeni bir konu değildir; Sayın 
Ecevit döneminde de, Sayın Demirel döneminde de, 
Sayın Menderes döneminde de, Sayın İnönü döne
minde de hep, ödemeler dengesi, hükümet olmanın, 
ekonomiyi yönlendirmenin en önemli koşuludur. Ya
ni, ödemeler dengesi sık sık gündeme gelmektedir, ge
çen gün yine burada yaptığı konuşmalarda bunu din
ledik. 

Nüfusu 50 milyonluk ülkeyi yönetiyorsunuz. Çığ 
gibi büyüyen borç yüküyle + (artı) üretimde yeterli 
bir genişleme olmadan büyütüyorsunuz, ödemeler 
dengesini sık sık söylerken, bu ülkenin kredi itiba
rının yükselebileceğini nasıl iddia edebilirsiniz? öde
meler dengesi olumlu olmadan ülkeyi yönetmek ger
çekten güçtür; bunu inkâr etmiyoruz. Ancak, yalnız 
buna sarılmak sizlere ne kazandırmaktadır? Artan 
nüfusunuzla büyümeden, üretmeden hiçbir şeyi halle
demezsiniz, bunu da çok iyi biliniz. 

Ayrıca, büyümeden vazgeçme olayı, gelir dağılı
mındaki adaletsizliğe rağmen devam etmektedir. Ha
ni, büyüme olur da, gelir dağılımında adaletsizlik 
vardır; bunu bir anlamda normal karşılayabiliriz. 
Bunun gerekçesi budur : Büyüme vardır, gelir dağı
lımında 'da adaletsizlik vardır. Diyebilirsiniz ki, hızlı 
kalkınmanın da başka yolu yoktur; fakat hem bü
yüme yoktur, hem hızlı kalkınma yoktur, hem de ge
lir dağılımında adaletsizlik vardır... Nasıl bir ülke
dir burası sayın milletvekilleri? (SHP sıralarından al
kışlar) 

Aslında, değineceğimiz çok şey var. Alternatif po
litikaya değinmek istiyorduk. Geçen bir yazar - çi
zer de böyle çok meraklı... Onu bütçenin sonunda 
söyleyeceğiz. 

Bu 12 Eylül konusunu da bırakalım sayın arka
daşlar. Siz bir hükümetsiniz ve bir partiye dayanan 
hükümetsiniz. Kimse burada 12 Eylülün uzantısı fa
lan değil. Biz 12 Eylülden gelmedik. Hepimiz, hür 
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demokratik bir rejimde ve seçimde buraya geldik. 
Bunu da bırakalım.,. 

Bu alternatif program konusunu bırakalım. Sos
yal demokratlar zaten sizin alternatifinizdir. Biz, 
alternatif deyince, şunu anlıyoruz, yani, kendi içiniz
deki bir alternatif. Hani ekonomik modelinize göre 
bir alternatif; o olabilir. Yani, bu ülkede arşiv bizim 
elimizde değil. 

En büyük sorun, borç sorunu. Borç idaresi bir 
program yapabiliyor mu? Sizden rica ediyoruz : Bize, 
iktidarımıza ya borçları erteleyin veya ödeyin, 1979' 
da yapılan gibi, hazır verin, biz ona göre seçim bil
dirgemizde, programımızda alternatif modelimizle 
de geliriz. Hiç endişe etmeyin, kadromuz da hazır, 
programımız da hazırdır; geçmiş deneyimlerden de 
yararlanmış, bir ekibiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

«Görev zararını üç katı azaltmak, zamları azalt
mak anlamına gelir...» Oralara girmeyelim... 

BAŞKAN — Sayın Can, toparlayalım efendim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Topluyorum Sayın 

Başkan, iki dakikanızı alıyorum. 
BAŞKAN — Orayı geçelim lütfen. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Geçelim mi? 
BAŞKAN — Evet geçelim. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Destekleme za

rarları 25 milyardan 20 milyar liraya inmiş. Geçen 
yıl kuraklık... 

BAŞKAN — Yetişmeyecektir. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Oralara da gir

meyelim. 
IŞoyle ıtatÜıca .bağlayalım efendim bu iişi. Saygı 

duyduğumuz, monologa meraklı Sayın Başbakanı
mızla hayalî bir diyalog kurallım ve şöyle diyelim... 

IMEHMET DEUİGEOĞ.LU {Adıyaman) — Duyar 
duyar, hayalî değil. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Karşılıklı olma
dığımız için böyle diyorum efendim; yani, o anlam
da hayalî bir diyalog. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Bütçede var 
mı bu? 

H. BARTŞ CAN '(Devamla) — 24 Ocak'm son 
yıldönümünde ilginç gazete manşetleri : 

•«Soba var, odun yok; hastalık var, ilaç yok.» 
«Isınmak için yazı, et için 'bayramı bekliyor.» 
'«'Sayın özal : Faizlerin yükselmesi enflasyonu ön

leyecek.» Cevabımız : Önledi!;. 
«En alt gelir grubu 1985'te vergi vermeyecek.» 

Vermedi mi? 
Enflasyon yüzde 40'ın altına düşebilir.» Amin di

yoruz. 

:«Güzel günlere gidiyoruz.» .Biraz değiştirelim, 
«Nurlu ufuklar» diyelim. 

»«Enflasyon yüzde 20-25'e inebilir.» Hayırlısı. 
«Enflasyonla mücadele ana hedef alınacak.» Ta

dını ortıadirek aldı... 
«24 Ocak'ı aleyhime kullanan çok gülünç olur.» 

Acaba biz şimdi gülünç müyüz? 
«KDV ucuzluk yaratacak.» Yorum yok... 
«1985 'bütçe enflasyon öngörüsü yüzde 25.» Ger-

çekleşıme, yüzde 50 dolayında... 
Bu yılki kestirmelere nasıl inanalım? Nurlu ufuk

lara gidiyoruz... Nur içinde yatsın: «Hadi canım sen 
de.» 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Dediklerini an

layabildiğiniz mi açalba? 

BAŞKAN — Sayın Canver, biraz daha arka sı
raları tavsiye edeceğim size. 

'BAŞKAN — Şahsı adına Sayın İsmail Saıruhan, 
buyurun. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekiılleri; Hazine ve Dış Ticaret 'Müste
şarlığı, eskiden Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî 
İşbirliği Genel Sekreterliğinin bütün görevlerini dev
raldığı gibi, ilave olarak, nakit yönetimi, bütçenin 
yurt dışındaki ödemeleri, devlet borçlarının önlenme
si gibi ekonomik istikrar tedbirlerinin uygulanmasın
da önemli görevler ifa etmektedir. Böylece Başbakan
lığa bağlı olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Anavatan Fartisli döneminde, fonksiyonel amaca dö
nük yeni bir yapıya kavuşmuştur. 

IBirçök ülke1erv dış ticaretlerini, bir bakanlık bün
yesinde yürütmektedir ve bu savede de iktisadî kal
kınmalarını tamalamışlardır. Türkiye'nin de, dış ti
caretini, müstakil bir bakanlıkla yürütecek yapıya 
kayuşmasını temenni ederim. 

Hükümetin uyguladığı ekonomik model; ithala
tın serbestleştirilmesi ve Türk Parasının Kıymetini 
Koruma 'Mevzuatındaki değişikliklerle, başlıbaşına 
ekonomik yapıyı değiştiren bir reform mahiyetinde
dir. Türk ekonomisi, buna 'benzer hamleler sayesin
de,. ilk defa dünya ekonomisine açılmış ve kendi 
yağı ile kavrularak, ayaklan üzerinde, gittikçe artan-
bir güçle durmaya başlamıştır. Türk ekonomisiinin 
tabuları, ayak bağları birer birer ortadan kalkmak
tadır. Artık, ithal ikamesi iddiasıyla, güdük sanayi
lerle yetinemeyecek, Türk parasını koruma düşün-
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cesiyle döviz kaçakçılığına yol acımayacak ve tekel 
yanlış'lıklarıyl'a ekonominin önü tıkanmayacaktır. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; koruyucu po
litikalarla gümrük duvarları yüzünden, ülkemizin ik
tisadî kalkınmasının, artan döviz girdilerine rağmen 
tam olarak gerçekleşmediğini biliyoruz. Hükümetimi
zin iki yıldan 'beri uygulamakta olduğu liberal eko
nomi sayesinde, İhracatımız 'giderek artmış; kaçakçı
lığın, karaborsacılığın ve stokçuluğun 'beli kırılmıştır. 
Va'tandaş lehine bu müşahhas devamını diliyorum. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllar
da ödemeler dengesinin giderek iyileştiğini görmek, 
bizlere mutluluk vermektedir. 70 sente muhtaç olan 
ülkemizin, 700 milyon dolardan fazla kredi veren 
devlet durumuna gelmiş olmasına, millet olarak, ne 
kadar sevinsek azdır. 

Kalkınmış ülkelerde, siyasî ve iktisadî istikrarın, 
(başlıca unsur olduğunu biliyoruz. Bu anlayışı, ülke
mizde uygulamakta, şüphesiz, geç kalmışız; ama, 
ümit ediyoruz ki, on yıl gibi kısa bir süre içinde, ih
racatımızı 40 milyar dolara çıkararak, gelişmiş ül
kelere nazaran, geri kalmışlığımızı otradan kaldıra
cak ve kalkınmış hür Türkiye olacağız. 

Yabancı sermayenin teşviki' yönünde sağlanan 
yeniliklerin, tepkiyle karşılandığı bir dönemde uygu
lanan bu istkirar politikasının ülkeye ne kadar 'bü
yük kazançlar sağladığını, giderek çok daha iyi an
lıyoruz. Türkiye, model kopye eden değil, ekonomik 
model yaratan ülke durumuna gelmiştir. Türk eko
nomisinin istikrar tedbirleri, artık uluslararası dü
zeyde tartışılır bir duruma gelmiştir. Türkiye eko
nomisi yönünden, zaman zaman, dünya basınında 
övgü ile bahsedilir bir ülke hüviyetini kazanmıştır. 
Bu cümleden olarak, Aralık 1985 tarihli, Beyrut'ıta 
yayınlanan bir gazete haberinde özetle şunlar yazıl
maktadır: «'Başbakan Turgut özal'ın ekonomik ve 
ticarî tedbirleri, meyvelerini yeni vermeye başkımış-
tır. Başbakan özal'ın ekonomiyi serbestleştirme gay
retlerinin, ülke ekonomisi ve kurumlarını kısa süre
de yıkacağını ifade edenlerin, böylece, yanılmış ol
dukları görülmektedir. 

Döviz rezervleri şimdiye kadar görülmemiş düzey
de bulunmaktadır, özal'ın başarısını, şimdiye kadar 
gerçekleş tiren parti başkanı sayısı da çok azdır. Şim
dilik Anavatan Partisi demir gibi sağlamdır» diye 
yazısını tamamlamıştır. 

Sayın ''milletvekilleri, böyle bir ekonomik tablo, 
son birkaç yıl içerisinde beklediğimiz, ihracatın bü
yük oranda arttığını göstermekte ve bize bu konuda 

dile getirilenlerin hepsinin yanlılığım ortaya koymak
tadır. Türk hükümetleri, geçmişteki hataları bir da
ha uygulamamakla görevlidir. Bu konuda, Anavatan 
Partisi ve onun değerli liderinin gayretleriyle, Türki
ye'nin bu ekonomik engelleri aşacağına ve muasır 
memleketler seviyesine ulaşacağına inaP'voruz. 

Bütçenin, milletimize hayırlı olmasını diler, saygı
lar sunarım. {ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıikan, buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bütçesi ile ilgili olarak kişisel 
görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. 

'tik olarak, ben de, iç ve dış borçlar konusunu 
ele alacağım. Bütçede iç ve dış borçların sadece faiz
lerine yer verilmiştir; anapara (ödemeleri bütçeye yan
sıtılmamış, bütçe gerekçesinde açıklayıcı bir bilgi 
olarak sunulmuştur. Meclisten istenen artırma yet
kisiyle 2,4 trilyonluk bir iç istikraz söz konusudur. 
Bu istikrazın plase edilmesi güç görünmektedir. Ay
rıca 1985 yılında olduğu gibi, harika fonlarının, özel 
sektör yatırımlarının finansmanı yerine, Hazine (tah
villerine ve bonolarına kayacağı açıktır. Bu, büyü
me ve işsizliği olumsuz yönde etkileyecek bir olu
şumdur. 

Dış borçların boyutu giderek büyümektedir, âde
ta düyunu umumiye gibi bir sorun yaratacak nitelik 
allmaktadır. Kaldıki, borçların büyük b;ir bölümü, 
1986 ve onu izleyen iki üç yıl içinde ödenecektir. 
Bu, ülkeyi çok zor duruma soka'bilir. Ayrıca, özel 
döviz kredilerinin hseabının tutulmadığı anlaşılmak
tadır. Bu da, kısa süreli bir 'talep vukunda, DÇM 
etkisi yaratabilir. Bu işlemlerin, banka bilançoların
da, nazım hesaplar içinde ve ayrı olarak gösterilmesi, 
mutlaka sağlanmalıdır. 

ikincisi : Çok kısa 'olarak, para-kredi, faiz poli
tikalarına değinmek istiyorum. Son iki yılda emis
yon hacmi ve para arzı çok hızlı gelişmiştir; 1985'te 
bu hız giderek artmıştır. Nitekim, tedavüldeki para 
miktarı 15 Kasım tarihi itibariyle 1 trilyon 352 mil
yar liradır. 1 Ocak tarihinde 919 milyar lira idi; ar
tış oranı yüzde 47'dir ve çok yüksektir. Merkez Ban
kası kredileri de 15 Kasım tarihi itibariyle, 1 trilyon 
1Ö2 milyar liradır. Bunun yaklaşık yüzde 74'ü kamu 
kurumlarına aittir. Bunun da yüzde 86'sı, kısa vadeli 
Hazine avanslarıdır. Para basımının nedeni işte as
lında budur. 

öte yandan, banka fonlarının Hazine iç istikraz 
tahvillerine ve bonolarına kayması, büyümeyi engel-
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İçmektedir, işsizliği artırmaktadır. Üretim artışına 
dayanmayan sunî parasal (büyüme gerçekten sakın
calıdır. Bugün faiz, Türk ekonomisinde hemen 'her 
kesim için stratejik 'bir falktör haline gelmiştir, ta 
'başından, faiz politikasında temel yanlışlıklar yapıl
mıştır. 19 Aralık 1983 tarihinde, faiz oranlarıyla il
gili, vade, risk yönünden hatalı uygulamalar ancak 
bugün düzeMlebitaiştir. 'Bu düzeltmeyi olumlu bu
luyorum. 

Merkez Bankası, piyasadaki parayı kontrol etme 
aracı olan mevduat. munzam karşılıklarınla, yüksek 
faiz ödemiştir. Aslında Ibu, banka kurtarmanın, örtü
lü 'bir yoludur. Ancak son günlerde hatanın düzel
tilmesi yoluna gidilmiştir; peyderpey faiz oranı dü
şürülmeye başlanmıştır; bunu da olumlu bulmakta
yım. 

Üçüncü olarak, enflasyon konusuna değinmek 
istiyorum. 'Serbest piyasa ekonomisi uyguladığını 
söyleyen 'Sayın özal Hükümeti, her alandaki müda
haleleriyle devletçilik oynamaktadır, haksız rekabeti 
körüklemektedir, tekelleri teşvik etmektedir. Aslın
da, uygulanan, kesinlikle, serbest piyasa ekonomisi 
değil, güdümlü 'bir haksız rekabet ekonomisidir. 

Enflasyonun temellinde, kanımca, maliyet enflas
yonu 'başrolü onyamaktadır. Hükümet, dış etkenlere 
ek olarak, elinde körükle maliyet enflasyonunu mü
temadiyen pompalamaktadır. Balkınız, nasıl: KİT' 
lerde temel mal ve hizmetlere yapılan ölçüsüz zam
lar, daha doğrusu, gizili vergiler, ithal edilen ham
maddelere, ara mallarına uygulanan katmerli 'fon
lar, yüksek kredi maliyetleri, kilovat/saat maliyeti en 
çok 2 lira olan elektriğin 50 liranın üzerinde fiyat
la sanayiye satılması, bir de bunun üstüne üstlük, 
doların değerinin giderek artması, üretim "maliyetle
rini katlayarak artırmaktadır. 

Enflasyonun ikinci nedeni, kamu kesimi finans
man açıklarıdır. Bütçe açıklarım karşılamak üzere, 
Hazinenin kullandığı Merkez Bankası avansları için 
para 'basılması, enflasyonu hızlandırmaktadır. 

Sayın özal Hükümeti, enflasyonun indirilmesi 
konusunda ne yazık ki, başarılı olamamıştır; seçim
lerde ortadireğe verdiği sözü yerine getirememiştir. 
Seçim nutuklarında, «Gerekiyorsa zam yapmaktan 
kaçınılmayacaktır» denilmiştir; ama ortadireğin geli
rinin enflasyonun altında bırakılmayacağı, ortadire
ğin ortada bırakılmayacağı için de söz verilmiştir. 
Oysa, bugün hükümet, madalyonun sadece zamlı 
yüzünü kullanmakta, ortadirekle İlgili öteki yüzünü 
unutmuş görünmektedir. 
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Dördüncü olarak, dış ticaret dşlemleri üzerinde 
duracağım. Bildiğiniz gibi, ödemeler dengesi ve dış 
ticaret açıkları sorununu çözümlemek, Anavatan ik
tidarının tek hedefi olmuştur. Gerçekten, ihracat 
önemli ölçüde artmıştır; ama ne pahasına artmıştır; 
Ibunu incelemekte yarar vardır. 

İhracat artışında rol oynayan ve çok önemli olan 
teşviklerin boyutu nedir? Vergi iadeleri, yatırım in
dirimi, gümrük muafiyeti, ucuz kredi ve benzer yol
larla işletmelere sağlanan tutarları, sayın hükümet 
Meclise mutlaka açıklamalıdır. Suni teneffüsle ihra
catın geliştirilmesi temel bir çözüm olamaz. 

•Dış ticaret hadlerini ve dış ticaretle ilgili rakam
ları incelediğimizde bazı sakıncaların ortaya çıktı
ğını da görüyoruz. Ben değişik bir analizle huzurla
rınıza gelmeye çalıştım. 1984-1985 Ocak-Temmuz dö
nemlerini karşılaştırmak suretiyle yaptığım analizler
den birkaç önreği yüce Meclise ve hükümetin dik
katine sunmak istiyorum. 

1985 yılının ilk yedi ayındaki sonuçlara göre, ih
racatın yüzde 5'1,8'i ÖECD ülkelerine, yüzde 36,7'si 
tslam ülkelerine, yüzde 4'ü serbest döviz anlaşmalı 
ülkelere, yüzde 7,5'u diğer ülkelere yapılmıştır. İh
racatımızın yüzde 50'den fazlası OEÜD ülkelerine 
yapılmıştır. Bu ülkelere ihracatın yüzde 5 oranında 
artırılması; ihracatın Hollanda'ya yüzde 20, İngilte
re'ye yüzde 12, Amerika'ya veya Suudi Arabistan'a 
yüzde 15, Irak veya İran'a yüzde 8 artırılmasıyla eş
değerdedir. Şu halde, en az çabayla mutlak tutar 
olarak en fazla ihracat artışı sağlayabilecek ülke
lerin hangileri olabileceği yönündeki analizler, acaba 
'kararlarda yararlı olmaz mı? 

Libya'ya ve İsviçre'ye ihracatımızın çok azaldığı 
görülmektedir. İsviçre'ye ihracatımızda 222 milyon 
dolarlık bir azalış vardır. Kanımca bu, hayalî ihra
catın bir kanıtıdır. Libya'ya yapılan ihracatın düşü
şü ise, dış seyahatlerin etkinliği açısından, gerçekten 
düşündürücüdür. 

Öte yandan, ithalatta miktar ve değer olarak ar
tış ve azalışları değerlendirmeye çalıştım. Birkaçını 
sunmak istiyorum. 

Tarım grubu ithalatında miktardaki azalış yüzde 
12,7; değerdeki azalış yüzde 2,8'dir. Meyve ithalatı 
miktarındaki azalış yüzde 95, değerdeki azalış yüz
de 23'dür. Bunun anlamı, daha az malı daha yüksek 
fiyatla almışız demektir. Canlı hayvan ithalatı mik
tarındaki artış yüzde 31,3, değerdeki azalış ise, yüz
de 41,8'dir. Miktar artarken, değerin azalması, güm
rük vergilerinden ve fonlardan kaçmak için, ithal de-
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gerinin düşük gösterilmesinin bir kanıtı gibi görün
mektedir. Kuşkusuz, bu sonuç, hem bütçe gelirleri
ni olumsuz yönde etkiler, hem dış ticaret açığı konu
sunda yanıltıcı sonuçlar yaratır; aynı zamanda, yerli 
üretimin rekabet şansını azaltır, ithalattan bugünkü 
şikâyetlerin temelinde bu yatmaktadır. Kanımca, it
halat uygulamaları, fiyat açısından, sonradan, mutla
ka şu veya bu şekilde kontrol edilmelidir. 

Ayrıntılı analizler, dış ticaret yoluyla fakirleştiği-
mizi ortaya koymaktadır. Daha az malı, daha yük
sek değerle ithal etmek, daha çok malı daha az de
ğerle ihraç etmek; aynı malı yüksek fiyatla ithal et
mek, düşük fiyatla ihraç etmek, dışa açılma yoluyla 
fakirleşmedir. 

Beşinci olarak, yetki gasbı konusunu gündeme 
getirmek istiyorum : 2.2.1984 tarihinde kabul edilen 
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 2976 sayılı 
Yasanın 3 üncü maddesi aynen şöyledir : 

«Ek malî yükümlülükler : 
İthalat, ihracat veya dış ticaret işlemleri üzerine 

konulan ek malî yükümlülüklerin nevi, miktarı, tah
sili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedil
mesi, bir fonda toplanması ve fonun kullanım esas
ları Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.» 

Oysa, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, ithalde 
alınan fonları istediği gibi yükseltip indirmektedir. 
Bu, millî iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Bakanlar Kuruluna verdiği bir yetkinin, 
Anayasaya aykırı bir şekilde, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından kullanılmasından başka bir 
şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayınız efendim; 
süreniz dolmuştur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bitiyor efendim, bir iki dakikalık kısmım var. 

2976 sayılı Yasa çok açıktır. Ek malî yükümlü
lüklerin miktarının, Gümrük Vergisinde olduğu gibi, 
Bakanlar Kurulu kararlarında gösterilmesi gereklidir. 
Yüce Meclis, bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna vermiş
tir; bu yetkiyi başkasına devredemez. Oysa, yetkiyi, 
tebliğlerle, müsteşarlık kullanmaktadır. Bu, Anayasa
nın 6 ve 8 inci maddelerine tamamen aykırıdır. 

Son olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın, fon, prim ve benzeri uygulamalarındaki aksak
lıklara gelmek istiyorum. Fonlar, primler, ithalat -
ihracat listeleri, müsteşarlık tarafından istenildiği gi
bi değiştirilmektedir. Şirket düzeyinde uygulamalar 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Resmî Gazeteden aldığım 

birkaç örneği Yüce Meclisin dikkatine sunmak isti
yorum. 

7.7.1984 tarihinde, ithal edilen ham deriler için 
2 dolar fon ödeneceği tebliğde belirtilmiştir, bir ay 
sonra, 11.8.1984 tarihinde, ham deriler fon listesin
den çıkarılmıştır. 10 Mayıs 1984 tarihinde, kütükler 
10 dolar, demir - çelik saçlar 35 dolar fona tabi tu
tulmuştur; 40 gün sonra, 20 Haziran 1984 tarihinde, 
bu fonlar 1 dolara indirilmiştir. Kürk ithalatı bir iki 
ay süreyle serbest bırakılmış, sonra kaldırılmıştır. Bir 
firma, Hazine aleyhine açtığı davadan vazgeçmiştir. 

Bu tarihler arasında veya fonlar düşürüldükten 
sonra, kimler ve hangi firmalar bu işlemlerden ya
rarlanmışta? Yararlanmaların boyutu nedir? Bu hu
suslarda sayın hükümet Meclise bilgi vermelidir; ver
mediği takdirde, zımnî bir kabul anlamı taşıyacak
tır. 

Bu uygulamalar, haksız rekabet yaratan, şirket 
düzeyinde kararlarla değil, devlet anlayışına yakışır 
bir şekilde genel ilkeler çerçevesinde ve kamuya açık 
bir şekilde yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayınız efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Şirket değil, Devlet yönetildiği unutulmamalıdır. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına Sayın Kaya Erdem, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (îzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının Bütçesi hakkında, grupları adına ve 
şahsı adına konuşan arkadaşlarımın tenkitlerini ce
vaplandırmak üzere şöz almış bulunuyorum. 

Özellikle MDP Grubu adına konuşan Sayın Mü-
kerrem Hiç'in yapmış olduğu değerlendirmeleri ve 
özellikle menfî ve müspet taraftarıyla ortaya konan 
fikirler ile yapılan hataların ortaya konuş tarzının, 
gerçekten uzun zamandır Parlamentomuzda görmedi
ğimiz - şahsen benim de görmediğim - çok güzel bir 
değerlendirmeyi ortaya çıkarmış olması dolayısıyla, 
kendisini kutlar ve böyle bir usulün Parlamentoda 
yerleşmesini temenni ederim. Hükümet olarak biz 
yararlandık, muhakkak ki, inceleyip okuyanlar da, 
Türkiye ekonomisi hakkında, özellikle dış ticaret, 
enflasyonun nedenleri, zaafları ve müspet tarafların
dan istifade etmeleri bakımından yararları olacaktır; 
çünkü, bu gibi konuların bir başka açıdan değerlen
dirilmesinin de yararı vardır. 

Tabiî, bazı istatistik rakamları değişik şekillerde 
alıp, buna göre, o yanlış istatistik bilgilere veya yanlış 
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bilgilere istinaden tenkitlerde bulunmak veya buna 
göre neticeler çıkarmak bizi belirli noktalarda sağ
lıklı bir sonuca getirememektedir. Gayet tabiî, sizler 
muhalefet olarak değişik açılardan, değişik noktalar
dan hareket etmek suretiyle tenkitler yapmakta ve 
biz de buna cevap vermekteyiz. Mesela burada, «enf
lasyon miktari yüzde 50 artmıştır» dendi. Neye isti
naden? Bir yanlış bilgiye istinaden. Tabiî, bunlara 
cevap verilirken, ona göre değerlendirmek, doğru ra
kamlar üzerinde sonuca gitmek yararlı olur derim. 

Şimdi, buraya yeni bir örnek getirildi : Sayın 
Arıkan, «Emisyon miktarı 1 Ocakta 919 milyardır, 
bugün de 1 trilyon 357 milyardır, yani yüzde 48'lik 
bir emisyon artışı vardır» dediler. 

Şimdi, 1 ocakta bu rakam 919 milyar olsa idi, 
buna göre bugünkü artış rakamında da bir mutaba
kata varırdık; fakat 1 ocakta emisyon rakamı 919 
milyar değildir. Merkez Bankasından şimdi aldığım 
rakama göre, emisyon miktarı, 1 ocakta 995 milyar
dır; bugün de emisyon miktarı 1 trilyon 308 milyar
dır. Rakamları oranladığımız zaman, yüzde 31 çıkar, 
yüzde 48 veya yüzde 50 değil. 

Buna benzer birçok noktalar da burada tartışma 
konusu yapılıyor. Eğer belirli noktalara, doğru ra
kamlar üzerinde tahliller, değerlendirmeler yapılarak 
gidildiği takdirde, daha sağlıklı bir noktaya gitme
miz mümkün olur ve birtakım lüzumsuz münakaşa
ları da yapmamış oluruz kanaatindeyim. 

Her konuda bizi birçoklarınızdan fazla tenkit et
miş olmasına rağmen, Sayın Hiç'e teşekkür ettim. 
Neden? Bütün değerlendirmeleri sağlam bilgilere ve 
rakamlara dayanıyor; itiraz, ancak kendi fikrine 
olabilir; yoksa, o rakamlara göre çıkan netice öyle 
olur. örneğin verdiği, enflasyon rakamlarına, ve 12 
aylık toptan eşya fiyatlarına bakalım : Aralık 1985, 
Aralık 1984, Aralık 1983 rakamlarını verdi; mesela, 
«Aralık 1984 yılının enflasyon hızı yüzde 50'nin üze
rindedir» dedi. Bugün, biz de bu rakamı kullandık. 
Bugün de bu rakamın ne durumda olduğunu ortaya 
koydu ve dedi ki : «Yaptığım incelemeye göre, bu 
azamî 36 ila 40 arasında olacaktı.» 

Bu, halihazırdaki istatistik rakamlarına göre doğ
rudur. Konuşmalarında ortaya koyduğu ve iştirak et
mediğim birtakım konular var. Bunları münakaşa 
etmek suretiyle belirli bir noktada'anlaşmak daha ko
lay oluyor kanaatindeyim. 

Ben, özellikle bu görüşmelerle alakalı, önemli gör
düğüm bir iki konuya temas edeceğim. Sayın Hiç, 
Sayın Barış Can ve diğer, şahısları adına konuşan

lar, özellikle; iç ve dış borçlarla alakalı olarak, bu 
yılın bütçesi dışındaki anapara ödemeleri konusunu 
iki yönü ile eleştirdiler : Birinci olarak, iç ve dış borç 
faizlerinin, bütçenin içerisinde, anaparaların dışında 
gösterilmesi eleştirildi. 

İkinci olarak, iç ve dış borç politikası eleştirile
rek; bu kadar yüksek bir dış borcun veya iç borcun 
ödenmesinde veya plase edilmesindeki güçlükler ve 
dış borçların bütçeye veya ekonomiye getirdiği yük 
konusunda belirli zorlukların üzerinde de ağırlıkla 
duruldu. O yüzden biz de bu konunun üzerinde daha 
fazla durmayı doğru görüyoruz. 

Niçin bütçeye iç ve dış borçların anaparalarını 
bu sene koymadık; «Borç idaresi» diye, bütçenin dı
şında yer aldı ve geniş bir bilgi ile bütçeye ek olarak 
getirildi; buna niçin lüzum görüldü? 

Daha evvel de bir nebze, komisyonda da anlat
mıştım; Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız, Mec
liste bütçenin tümü üzerindeki sunuş konuşmasında 
da bunu açıkladı; biz, bütçe idaresinde, bütçenin tan
ziminde, bugüne kadar, iç ve dış borç anapara ve 
faizini bütçenin içinde gösterirdik, böyle bir ayrım 
vapmazdık, ilk defa bu sene yapıyoruz. Bunu yap
mamızın nedeni de, uluslararası finans kuruluşlarının 
ve birçok Batı Avrupa ülkelerinin bütçe tanzim şe
killerinin, şimdi getirdiğimiz sisteme uygun olmasıdır. 
Biz bugüne kadar böyle bir uygulamayı yapmamış
tık; fakat gerek OECD'ye bildirdiğimiz bütçe takvi
mini, gerek uluslararası kuruluşlara verdiğimiz bütçe-
vi, bir nevi, şimdi size takdim ettiğimiz şekle çeviri-
vorduk. Yani, 1985 bütçesini biz, iç ve dış borçların 
faizlerini bütçe harcamaları içine koyuyor, anapara
ları dışına alıyor ve bu suretle bu kuruluşlara gön-
deriyorduk. 

1970 yılından beri, bütçede size getirdiğimiz bu 
takdim şekli vardı ve hatta bakınız, 1984 yılında, 
Merkez Bankasının uluslararası finans kuruluşlarına 
gönderdiği, Türkiye ekonomisi ile alakalı bir rapor 
var; bu rapordaki bütçe harcamaları içinde anapara 
rakamları olmadan - iç ve dış borçların anapara har
camaları görünmeyen bir rakamdır, yani bizim büt
çedeki rakamlardan farklıdır - o anaparalar, bütçe
nin altında ayrı finansman kalemi olarak görülür. 
Şimdi, bunu buraya aldığımız zaman, «Bizim harca
ma kalemimiz bütçemizde budur» diyeceksiniz; ama 
bütçe rakamınız farklı. 

Şimdi, biz bu. takdim tarzını getirirken, madem 
uluslararası finans kuruluşları ve diğer ülkeler, 
bu tarzda bir bütçe takdimi yapıyor, Türkiye'de de 
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ekonomi ve her şey değiştiğine göre,. Batı âleminde 
doğru olan şekilde bugün bu olduğu için, bunu uy
gulamaya başlayalım dedik. Hatta, sayın bakan ar
kadaşlarımızla birlikte bunu tartışırken, teknisyen 
arkadaşlarımız bu konuda şu mahzurları ileri sür
düler: «Efendim, evet doğrusu budur; fakat öyle 
bir sisteme geçtiğimizde; sizin tenkit ettiğiniz konu
ların tekrar ortaya getirileceği, bütçede bundan do-
layıda münakaşalar olacağı ve eski sistemin devam 
etmesini, bütçe bittikten sonra o tarafa gönderirken 
değiştirilebileceği ifade edilerek, bu şekilde bir uygu
lamaya geçmememiz içinde telkinlerde bulunuldu. 
Fakat biz hükümet olarak - Batı ülkeleriyle diğer 

v dünya ülkelerindeki uluslararası uygulamada bu 
olunca - tenkitler yapıldığında, bu konuyu anlatma
ya çalışıp ve doğru olan bir konuyu yüce Meclise 
kabul ettirebileceğimizi düşünerek, bütçeyi öyle ha
zırlayıp huzurlarınıza getirdik. 

Sayın milletvekilleri, bu yol doğrudur. Türkiye, 
buna belirli ölçülerde de alışmak mecburiyetindedir 
ve sistemin yerleşmesinde yararımız vardır, örneğin, 
OECD'nin Türkiye hakkında hazırladığı raporu alın, 
1985 yılı bütçesindeki harcama rakamlarını orada 
göremeyeceksiniz. Bütçede kabul edilen harcama ra
kamı örneğin 5 trilyon iken, OECD raporundaki ra
kam ise 4 veya 4,5 trilyondur; sebebi de anaparala-

. rın oradan çıkmış olmasıdır. 
Bu aradaki fark nedir? Bu farklılığın sebebini 

siz bana sorduğunuz zaman, bunlar böyle istiyorlar, 
biz de onun için böyle veriyoruz, diyecektim; ama, 
Türkiye bütçesi artık bu şekle geldikten sonra, bi
zim gönderdiğimiz ve onların anlayabileceği tarzdaki 
bütçe rakamları, hiçbir değişikliğe tabi olmadan 
OECD raporlarına geçecek şekle gelecek. 

BU bakımdan, bu sistemin doğru olduğu ve 
Türkiye'nin bugün buna geçmesi gereği, 10 senedir 
düşünmekte olduğumuz bir konuydu. Doğru bildiği
miz bu konunun üzerine cesaretle giderek, uygula
maya başladık, inşallah, bütçe yüce Meclisin tasvi
binden geçtikten sonra, Türkiye, bütçe takdimi yö
nünden de Batı ülkelerinin sistemine bir kademe 
daha yaklaşmış olacaktır. 

İç ve dış borç konusu: Türkiye'nin iç borçlarını 
gayrî safî millî hâsıla ile mukayese ettiğimiz za
man, büyük ölçülerde olmadığı görülür; yani diğer 
ülkelerle mukayese ettiğimizde, iç borçlanma mik
tarı yüksek rakamlarda değildir, tç borçtan, bütçeye 
fazla yükün binmesi, bilhassa 1980 yılından sonra 
iç borçlanmaya büyük ağırlık yerilmesine neden ol

muştur. Fiyat artışlarının yüksek olduğu dönemler
de, uzun vadeli borçlanmaları Hazinenin yapama
mış olması ve borçların birer sene olarak yapılması, 
borç yükünün veya birikmiş borcun bir sene ödenip, 
aynı sene tekrar borçlanılmasından ileri gelmiştir. 
Yani, Sayın Barış Çan'ın da belirttiği gibi, Türkiye' 
nin 1 trilyon 600 milyar Türk Liralık iç borcunu, 
anapara ve faiz olarak, o sene ödüyoruz ve buna 
mukabil, yeniden 2 milyar 100 milyon Türk Liralık 
borç para alıyoruz. Esasında, ilave borçlandığımız 
miktar, azamî 500 milyar Türk lirası olacaktır, öbü
rü, ödeyip de karşılığında alacağımız miktardır, yani 
biz piyasadan 2 trilyon 100 milyarlık bir parayı çe
kecek değiliz. Sizler de belirttiniz, 1 trilyon 600 mil
yar lira, devlet bütçesinden anapara ve faiz olarak 
ödenecek miktarlardır. Bu bakımdan, hadiseyi bu 
açıdan değerlendirmek lazım. 

Şunu da belirteyim; Dediğiniz doğrudur; bu 
borçların büyük bir kısmı da bankalardadır. Biliyor
sunuz, bankalar, likidite, disponibilite bakımından, 
devlet tahvili aldıkları takdirde, disponibilite içeri
sinde sayılır ve bankalar böyle bir uygulamayı ter
cih ederler. Dolayısıyla, bu tahvilleri muhafaza ede
ceklerdir, yani aldıkları tahvilleri elden çıkarmak, 
bankalar yönünden rantbl bir hareket olmayacaktır 
ve bizim ödediğimiz miktarda bankaların yeniden 
tahvil almaları, onların kredi verebilme imkânlarını 
da zayıflatmaz kanaatini taşıyoruz. 

Dış borç sorununa gelince: Türkiye'nin dış borç 
politikası üzerinde, dün Başbakanlık bütçesi görü
şülürken, uzun uzun tartışıldı, hatta bütçenin tümü
nün müzakerelerinde de borç politikası üzerinde 
duruldu. 

Türkiye'nin dış borçları üzerinde, özellikle 1978 
ve 1979 yıllarında erteleme çalışmaları yapılmıştır. 
Sayın Barış Çan'ın söyledikleri doğrudur; 1979 yı
lında, DÇM borçlarında 3 veya 4 sene ödemesiz 
olmak üzere, 7 senelik bir ertelemeye gidilmiştir. 

OECD ülkelerine olan borçlarımızın da kısmen 
ertelenmesine geçilmiş; fakat erteleme şartlarında, 
erteleme tarihini takip eden 6 ay içerisinde ödeme 
koşulu söz konusu olduğu için, OECD ülkeleriyle 
1978 yılında yapılan anlaşmalara göre, günü gelen 
taksitleri 1979 yılında ödeyemez duruma düştük, 
yani, ertelenen borcun taksidini dahi ödeyemedik. 
1980 yılına bu şartlar içinde girilmiş ve 1980 yılında 
istikrar programının uygulanmasına geçildikten son
ra, tahmin ediyorum 1981 yılında, bu ertelenmiş 
borçların, yeniden ertelenmesi yapılmıştır. 
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DÇM borçları 4 veya 5 senesi ödemesiz 6 veya 
7 sene olmak üzere tekrar süreleri uzatılmıştır. 
OECD borçları da keza aynı şekilde uzatılmak su
retiyle daha çok yıla yayılmıştır ve bugün için Tür
kiye'nin dış borç yükünün en ağır rakamları 1985 
ve 1986 yülarındadır, doğrudur. 1987 ve 1988 yılla
rından itibaren Türkiye'nin dış borç yükü giderek 
azalmaktadır. 

Esasında buradaki durum, dış borcun taksit ve 
anapara yükünün ağırlığıdır. Türkiye 1984'te kıs
men, 1985'te en azamî noktasında 1986'da bundan 
bir nebze daha düşük, 1987'den itibaren daha da 
hafifler duruma girecektir. Ben size, ödenen dış borç
ların yekûnunu vereyim; 1984 yılında 2 milyar 693 
milyon dolar dış borç ödenmiştir, 1985 yılında 3 
milyar 560 milyon dolar dış borç ödenmiştir, 1986 
yılında 3 milyar 556 milyon dolar dış borç öden
miştir (4 milyar dolar değildir) ve daha sonra bu 
rakamlar yavaş yavaş küçülür. 

Dış borcumuzun ekonomide en fazla rahatsızlık 
verecek dönemi 1984 ve 1985 yıllarıydı; bu yıllar 
herhangi bir rahatsızlık meydana getirmeden geçiril
diğine göre, Türkiye, önümüzdeki 1986 ve 1987 yıl
larında geçmiş yıllara göre daha rahattır. Neden ra
hattır? Türkiye, en azamî borç ödeme dönemi olan 
1985 yılındaki 3 milyar 560 milyon dolarlık borcunu, 
8 milyar dolarlık bir ihracatı yaptığı dönemde öde
miştir. 1986 yılında 8 milyar 700 milyon dolarlık ih
racat ile diğer görünmeyen muamelelerdeki artış da 
buna ilave olduğunda Türkiye bakımından aym nis
pette olan bir borcun, ufak da olsa, biraz azalmış 
olan bir borcun ödenmesinde büyük bir sıkıntıyla 
karşı karşıya kalmayacağımız kanaatindeyim. 

Burada üzerinde durmamız gereken konu, acaba, 
Türkiye'nin dış borcu fazla mıdır, az mıdır? Bu ko
nu önemlidir. Türkiye'nin, orta ve kısa vadeli mev
cut borcu olan 21 milyar dolar, «fazladır» denilir
se, bu, tartışma konusu yapılabilir; fakat bizim ka
naatimiz; Türkiye'nin dış borcunun, Türkiye ekono
misi bakımından, diğer ülkelerle mukayese edildiği 
zaman, bu işte mütehassıs olanlardan alınan bilgi
lere göre de, anormal bir tarzda olmadığı ve hatta 
normalin de altında olduğudur. -" 

Türkiye'nin 1979 yılında, 14 milyarlık borcu
nun ödenmesinin zor olduğu bir dönemde, belki 3-4 
milyarı" derhal ödenmek mecburiyetinde idi, sıkışık
lık oradan ileri geliyordu. Gerçekte borcun yekûnu 
fazla değildi belki; 14 milyar dolarlık bir borca kar
şılık, 2 milyar 200 milyon dolarlık bir ihracatımız 
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vardı, yani ihracatın 6,8 oranında dış borcumuz 
vardı. 1985 yılında ise 8 milyar dolarlık ihracat 
var, 21 milyar dolarlık borç var; dolayısıyla, ihra
catın 2,6 oranında dış borcumuz var. 1979 yılına 
nazaran, hacim itibariyle yarıya yarıya, nispî olarak 
azalmış oluyor, gerçekte, borç artmış olmasına rağ
men. Değerlendirmeleri bu ölçüden yapmak lâzım. 

Türkiye'de bir banka, bir firmaya kredi verir
ken, verdiğini zamamnda alabilme bakımından her 
şeyi en iyi o ölçer, değerlendirmeyi en iyi o yapar. 
Bu bakımdan, Türkiye'ye kredi veren ülkelerin ve 
bankaların, bu yönde Türkiye'yi her an dikkatle in
celedikleri ve ödeme gücü bakımından da çok iyi 
takip ettikleri bir gerçek. Bunu OECD raporların
dan, İMF'nin raporlarından çok ciddî takip edip, 
ona göre veriyorlar. Türkiye, bu gibi finansman ve 
kredi talepleriyle ilgili bir sıkıntıyla karşılaşmamak
tadır. Demek ki, Türkiye'nin bütün bu teknik bil
giler dışında, dış borç yönünden bir fazlalığı, tehli
keli bir durumu da söz konusu değildir. O yüzden, 
«battık, çok kötü durumdayız, çok kötüye gidiyoruz» 
gibi konuların da gerçek olmadığı müddetçe dile 
getirilmesinin, Türkiye takımında zamlı olduğunu 
bu vesileyle belirtmek isterim. 

Üzerinde önemle durmak istediğim bir konu da, 
IMF konusu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

IMF ile dirsek teması... Bonn'da anlaşma için mü
zakereler yapılıyor... IMF şunu söyledi, bunu söyle
di... deniliyor. 

Bunlar, tabiî gazete ve muhtelif yerlerde çıkan bil
gilere istinaden söyleniyor; bu bilgilerin başka kay
naklardan da alındığı söylendi. Bu konularda sorum
lu bir bakan olarak sizlere kesinlikle şunu ifade ede
yim; IMF ile bir anlaşma yapmak arzusunda deği
liz; ihtiyacımız olmadığı için yapmak istemediğimizi 
yetkilileri de biliyor, biz de biliyoruz. Herhalde, bi
linmeyen şu : Bizim IMF ile anlaşma yapmıyor ol
mamız, bunlarla ilişkiyi kestik anlamında* değildir. 
Nasıl, Fransa, Almanya, İngiltere İMF'nin birer üye
si olarak her sene gelir, o ülke hakkında ekonomik 
bir rapor hazırlarlar, sizlerden bilgi alırlar; biz bir 
IMF üyesi olarak gideriz, onlardan ekonomik bilgi is
teriz. 160 ülkenin ekonomik durumunu inceleyen, tet
kik eden bir kuruluşun üyesi olarak, masraflarına iş
tirak ediyorsunuz. IBU üye ülkelerin bilgi birikiminden 
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yararlanırsınız, karşılaştığınız ekonomik sorunlar 
hakkında uzmanlarını çağırarak bilgi alırsınız, siz bil
gileri verir, kendi ekonomik durumunuz hakkında da 
bir nevi kendinize bilgi istersiniz. 'Bu, zaten IMF'in 
üye anlaşmasının bir gereğidir. Yani, her ülkeye IMF, 
senede bir defa gelir, raporunu hazırlamak için bilgi
ler ister ve buna göre rapor hazırlar; bu raporu İn
giltere "için de hazırlar, Fransa için de hazırlar; Tür
kiye için de hazılayacaktır. Bu raporun hazırlanması 
ile, kredi için IMF ile bir stand-by anlaşması yap
mak ayrı ayrı şeylerdir. 

IMF heyeti Türkiye'ye gelir, bizimkiler gider ko
nuşurlar, Bonn'da da konuşulur... Yakında giden ar
kadaşlarımız, Almanlarla teknik mevzuları konuşmak 
üzere gittiler; gazetede okuduktan sonra arkadaşlarla 
konuşamadım. Muhakkak ki, temas edeceklerdir... 
Bunlar dargın değiller ki... Orada karşılaşmışlarsa, 
görüşecekler, hatta buraya da IMF gelecek, biz de gi
deceğiz. Washington'da her sene yapılan genel kurul 
toplantılarına gidiliyor; gelinecek, gidip konuşulacak. 
Yani, bir üyesiniz... Ama bunların; «IMF ile bir an
laşma yapılıyor, birtakım gizli kapaklı işler» şeklin
de olmadığını sureti katiyede, parlamentoya bir ke
re daha, gerçek olduğu için söylüyorum; arkasında 
gizli kapaklı işler yoktur; gerçek budur. 

Türkiye, bugün için anlaşma yapmamaya -kararlı
dır. İnşallah, Türkiye ekonomisi bu doğru yolunda de
vam eder de, bir daha da ihtiyaç olmaz ve bizden 
sonra gelecek hükümetler de IMF'le anlaşma yap
mak ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaz. 

Sayın Başkan, müsaadenizle, önemli bir konu olan 
Fon Yasasına da temas ederek sözlerime son verece
ğim.- Anayasanın bir gereği olarak hazırlanmış olan 
dış ticaretin düzenlenmesi ile alakalı kanun, Anayasa 
gereği olarak bu Meclisten geçti. Buradaki hükme gö
re; ek malî yükümlülükler koymaya yani, fon ihda
sına Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor. Sayın Arıkan, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da aynı konuya temas 
etmişlerdi... Bakanlar Kurulu, fonu her madde için 
tespit etti : «Ben şu gümrük tarifesinde olan mal için 
azamî, mesela 2 dolarla 10 dolar arasında, fon koy
maya karâr verdim ve bu fonun bu nispetler arasın
da, dünya ticaretinin Türkiye'deki ekonomik durum
ları göz önüne alınmak suretiyle yapılmasını da Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yetki olarak ver
dim.» 

Ticareti bilirsiniz, büyük iştir; her dakika, her an, 
gün geçirmeden karar vermek gerek. Fonun değeri an
cak böyle olur. Acil olarak alınması gereken bir ka

rarın, Bakanlar Kurulunda, bir hafta gecikmesi eko
nomik yönden mahzurlu olabilir. Bu yönüyle, bu yet
kinin miktarını Bakanlar Kurulu tespit etmiştir; bu 
çerçeve içerisinde bu yetkiyi müsteşarlığa vermiştir. 
Biz bunu, çıkan kanunun bir gereği olarak düşünü
yor ve başka bir mahzur da görmüyoruz, İşin gereği 
de budur. 

Fon uygulamasıyla alakalı, olarak Sayın Müker-
rem Hiç ve Sayın Barış Can birçok tenkitlerde bu
lundular ve özellikle fonun sık sık değiştirilmesi, mad
de bazında, miktarların baştan incelenerek, araştırı
larak tespit edilmesi konusuna değindiler. 

Gerçekten doğrudur; bu araştırma zaten iki se
nedir devamlı yapılmak suretiyle, bu yöndeki güm
rük ve fon sistemi yerleştirilmeye çalışılıyor. Bunu 
birçok zamanlar sizlere çeşitli vesilelerle anlattım, 
izah etmeye çalıştım. 

Türkiye, dış ticaret rejiminde ithalatı serbestleşti-
rirken, çok değişik bir uygulama ile reform yapmış
tır kanaatindeyim, ithalatta şimdiye kadar bizim uy
guladığımız sistem, serbest malları bildirmek, müsa
adeye tabi mallan bildirmek, «Onun dışındakiler ya
saktır» diyebilmekti. Kolay sistemdi, iptidaî sistem
di; Türkiye bunu yirmi senedir değiştirmek istedi, Ba
tının sistemine uymaya çalıştı. Fakat bu araştırma
lar maatteessüf uzun sürdü ve üniversitelerle müşte
rek çalışmalar yapmak suretiyle bu sistem değişti
rilmeye çalışıldı. Bu sistemdeki değişiklik nedir? «Ya
sak malları tespit etmek, müsaadeye bağlı malları tes
pit etmek», «Onun dışındakiler serbesttir» demek. Bu, 
çok ciddî çalışmayı gerektiren, uzun senelere baliğ 
olan bir konu idi. Türkiye bunu yirmi senedir uygu
lamak istedi, fakat uygulayamadı. Biz hükümete gel
diğimiz zaman, 1984 yılı başlarında bu-sistemi değiş
tirdik; Batının kabul ettiği ve bizim de yirmi sene
dir uygulamaya çalıştığımız sistemi uygulamaya koy
duk. Bu ne idi Yasakları tespit etmek, müsaadeye ta
bi olanları tespit etmek, «Diğerleri serbesttir» demek; 
bunu yaptık. Bunun rizikoları da vardı ve hepiniz de 
tenkit ettiniz. Bu sistem konulduktan sonra, araştır
malara devam etmek suretiyle, bunun yerine oturma
sı için belki bir senelik zamana ihtiyaç vardı; onun 
için de, sık sık, fon kararnameleri ve gümrük tari
feleri değiştirildi. 15 günlük ilk uygulamadan sonra, 
yeni kararname çıktı, bir ay sonra tekrar kararname 
çıktı. Zaman geçtikçe, bunlar yerine oturdu.'Tahmin 
ediyorum, 1986 ithalat rejimi, iki senedir yapılan bu 
çalışmaların neticesinde, gümrük tarifeleri ve fonlar 
daha esaslı bir şekilde hazırlanmış ve buna göre de 
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bu uygulamalara dayalı rejim yerine oturmuş olarak 
karşımıza gelecektir. Bunun, bu gibi sarsıntılarını, bu 
gibi değişikliklerini yeni bir uygulamanın tabiî neti
cesi olarak görmek lazımdır. Aksi takdirde, biz bu 
sistemi hiç uygulayamayacak bir durumda kalacak
tık, yirmi senedir bunu arzu etmiş olmamıza rağmen, 
yapamamış olma durumunda olacaktık. 

Burada sözlerime son vermeden önce, müsaade, 
ederseniz, zabıtlara geçmesi bakımından çok önemli 
gördüğüm ve bankalar yeminli murakıpları ile alakalı 
ve hükümetimiz tarafından da Meclise getirilen, bir 
eski bakanla da alakalı olan dosyayla ilgili olarak, 
Sayın Kuşhan'ın da, 'Başbakanlık bütçesi müzakere
leri esnasında temas ettiği, hükümetle alakalı husus
lar üzerinde -bilahara kendisiyle de görüştüm- açık
lama yapmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, bankalar yeminli murakıpları, ban
kaları incelerler ve onların hesaplarına bakarlar- Ban
kalar Kanununa göre bir suç unsuru buldukları tak
dirde ise, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağ
lı bulunduğu bakanlığın onayıyla konu savcılığa in
tikal ettirilir; usul böyledir. 

Söz konusu bankanın ve bakanı da suçlayan ban
kalar yeminli murakıpları raporu hazırlanıp daha ba
na gelmeden, konu, Yüksek Denetleme Kurulu tara
fından Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna 
intikal ettirilmiş ve orada konu taştışılırken, bankalar 
yeminli murakıplarından gelen raporda o gün komis
yonda okunulmuştur. Kamuoyu hadiseye bu suretle 
muttali oldu ve gayet tabiî, hükümet olarak bize ge
len, içerisinde banka yöneticileri hakkında, bu işe 
karışan devlet memurları hakkında ve ilgili bakan 
hakkında suç iddiasında bulunan bu rapor üzerine biz, 
«Bankalar yeminli murakıplarının şahsî bir raporları 
üzerine -içinde bir de bakan var- hadiseyi doğrudan 
doğruya savcılığa göndermemiz doğru olmaz. Bunu 
tekrar inceletelim. İnceleme aynı sonucu verdiği tak
dirde, düşünürüz» dedik; hadise tekrar altı ay ince
lendi. İnceleme sonuçları, bankalar yeminli murakıp
ları raporuna uygun görüldüğü için, bu konu Adalet 
Bakanlığına, yani savcılığa intikal ettirildi; savcılık, 
banka yöneticileri hakkında dava açtı. 

Devlet memurları hakkında, devlet memuruyla il
gili gerekli incelemeler Memurin Muhakematı Kanu
nu gereğince yapılmakta olduğu; ancak bir bakanın, 
bakanlığı döneminde işlemiş olduğu suçların veya 
suç iddialarının mahkeme tarafından incelenmesinin 
söz konusu olamayacağı, bunun hakkında ancak Mec
lis kararıyla bir şey yapılabileceği mülahazalarıyla, 

Adalet Bakanlığı, dosyayı hükümete intikal ettirdi; 
biz de, hükümet olarak, bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intikal ettirdik. 

Hadise bundan ibarettir; yoksa, o bakanla alakalı 
olarak hükümetin özel bir çalışma yaptırması, böyle 
bir arzu içinde olması söz konusu değildir. Çok önem
li olduğu için arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Sayın Reşit Ülker'in, söz sırasını Sayın 

Cafer Tayyar Sadıklar'a devretmesi sebebiyle, Sayın 
Sadıklar'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Sadıklar. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Peki Sayın Başkan, 
Sayın Sadıklar konuştuktan sonra sayın bakan gene 

cevap verecekler mi? 
BAŞKAN — Kendi takdirine kalmıştır, efendim. . 
ÖİMER KUŞHAN '(Kars) — O zaman İçtüzük ih

lal edilmiş olmayacak mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bakalım, söz alır mı, almaz mı? Ka

ra kaplı deftere bakarız; ne cevap verirse ona göre 
hareket ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Sadıklar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; şa
yet ekonomi rahatsa, iyi yoldaysa, Hazine de rahat
tır ve sıkıntı içinde değildir. Ben bugün öyle tahmin 
ediyorum ki, Türk Hazinesi büyük sıkıntılar içinde
dir. Yıllarca bu teşkilata emek vermiş bir kişi olarak, 
sıkıntı içinde olan bir teşkilatı eleştirmek, doğrusu, 
içimden gelmiyor; hatta bazı olumlu hususlar bulup, 
bunları burada ifade etmek istiyorum. Ancak, bu hu
susları, şayet Sayın Başkanımız, diğer konuşmacılara 
olduğu gibi, müsamaha gösterirlerse, konuşmamın 
sonunda arz edeceğim. 

BAŞKAN — Süreyi aşmamak kaydıyla Sayın Sa
dıklar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Şimdi, genel konulardaki görüşlerimi sunmak istiyo
rum. 

Devlet bütçesi, bugün artık devlet bütçesi olma 
niteliğini kaybetmiştir; aşağı yukarı yüzde 50'lik bir 
büyüklük bunun içinden alınmıştır; fon uygulamasıy
la alınmıştır ve «borç idaresi» adı altında alınmıştır. 
Böylece, bugünkü bütçeyi, devlet bütçesi olarak nite
lendirmek çok güçtür. Eskiden tek hazine olan Ha
zine de, bugün artık birliğini kaybetmiştir. Maalesef 
bugün birden fazla hazine vardır ve fonların birçoğu 
Hazine dışında kullanılabilmektedir. Bu hususları ifa-
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de ettikten sonra, bütçe ile ilgili diğer konulara geç- ! 
mek istiyorum. I 

1986 bütçesi de, 1985 bütçesi gibi, enflasyon ve I 
büyüme konusundaki hedefleri gerçekleştirememiştir. I 
Çizilen bütün olumlu tablolara, pembe tablolara rağ
men, bugün denmek istenen şudur : «Müdahalemiz I 
çok iyi olmuştur; ama hasta ölmüştür.» I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğru. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Evet, sonuç budur arkadaşlar. I 
Hükümetlerin ekonomik politikalarının nihaî he- I 

defi, ülkenin refahını, halkın refahını sağlamaktır. Bu 
hayat pahalılığı içinde, halkın refahının sağlandığı 
iddiası mümkün değil, öyleyse, sonuç, hastanın ölme- I 
si şeklinde tecelli etmiştir maalesef. I 

Bu itibarla, «Şu işte başarılı olduk, bu işte başa- I 
•rıh olduk»'iddiaları, ancak mücerret iddialardır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğru. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Tarımda gerileme olmuştur. Çiftçimiz, «Zengin ül
kenin fakir bekçileri olmak istemiyoruz» diye feryat 
etmektedir. Dün ihracat yapanlar, bugün gıda mad-

x deleri ithal ederek kazançlarını devam ettirirken, ezi
len, yine Türk tarımı ve Türk köylüsü olmaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğru. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sanayi üretiminde, özellikle imalat sektöründe, geri
lemeler olmaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğru. > 
BAŞKAN — Şimdi, bu taraf da «yanlış» derse, 

ben hangisini cevaplandıracağım; onun için, lütfen 
dinleyelim efendim. 
• M. TURAN (BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yan

lışa da «yanlış» deriz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, bu duraklamaları süreme ilave edersi
niz ümit ederim. 

'Birçok yanlış rakamların ifade edildiğini buyurdu 
sayın bakan. 

Geçen günkü konuşmasında, imalat sektöründe 
yüzde 17'lik bir gelişme olduğunu ifade etmesine rağ
men, Sayın Maliye Bakanının ilk nutkunda bu rakam, 
«yüzde 6» civarında idi, ikinci nutkunda «4,2» idi; yıl
lık beyaz kitapta, ekonomik raporda, bu, yine baş
kadır, yüzde 4,2'dir. Hangi rakam doğrudur; bu yan
lışı kim yapmaktadır? Şu gerçektir ki, Türk sanayiin
de ve özellikle imalat sektöründe, geçen yıla nispet
le gerilemeler vardır. j 

! ÖMER KUŞHAN (Kars) — Doğru. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

I Sanayicilerimize, Merkez Bankası kanalıyla veya özel 
I bankalardan verilen kredilerde önemli düşmeler var-
I dır; bu bir gerçektir. Orta sınıf sanayiciler, yüksek 
I kredi faizlerinden yatırım yapamadıklarını, KIT zam-
I larından, ihracatın doğal sınırına ulaştığından şi-
I kâyet etmektedirler. Kamu -özel dengesi, yüzde 40-
I yüzde 60'a dönüşmüştür; bu çok düşündürücüdür on-
I 1ar hesabına. 
I Hükümet, «Piyasadan küçükler çekilsin, büyükler 
I hâkim olsun» şeklinde bir temerküz politikası uygu-
I lamaktadır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ortadirek politika-
I sı... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
iBu konuda, «Japon Modeli» çok kötü taklit edilmek
tedir. Kanımca, anlaşılmamıştır Japon Modeli... 

Sermaye piyasası, doğmadan, ölmeye mahkûm 
I edilmiştir, indeks rakamlarına baktığımız zaman ise, 

hisse senedi indeksleri bir sene içerisinde 243'ten 2.38'e 
I düşmüştür. 

Bankacılık kesimi sıkıntı içindedir. Açılan yaban
cı bankaların haksız rekabeti büyük tehlike yaratmak-

I tadır; küçük bankalar yaşama savaşı içine girmişler
dir. işsizlikle savaş, amatörce yaklaşımlarla yapılmak
tadır. İstihdamın, yatırım ve millî gelirin bir fonksi
yonu olduğu unutulmuştur. Bu konu, lütfen Devlet 

{ Planlama Teşkilatına bırakılsın. 
I işçi sorunlarının halli için çaba gösterilmemekte

dir; diyaloglar kopmuştur; bu sebeple de, işçi verim
liliği büyük ölçüde düşmektedir. Bu, çok tehlikeli bir 
eğilimdir arkadaşlarım. 

Sayın Başbakan, bütçenin geneli üzerinde konu
şurken, bu kürsüden, ifadeleri arasında, «Kalkınmayı 
başlatan biziz» dediler. 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın, müs
teşarı olduğu 3 üncü plan dönemine bakın lütfen; mu
hakkak kendi katkıları da vardır; ortalaması yüzde 
6,5'u geçmiş... Hangi insaf ölçüsüyle, «Kankmmayı 
biz başlattık» diyebiliyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Belirli kesimlerin kal
kınması için. 

HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Aynı şey
leri söyledi. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
«Biz para basmayız» dediler. Sayın Erdem de bura
dan ifade buyurdular ki, «Arkadaşımızın verdiği ra-

I kamlar yanlış.» 
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Değil arkadaşlar; sayın arkadaşımız 918 milyar li
ra rakamını yıl sonu itibariyla verdiler; 1985 yılı için
de 1,5 trilyona ulaştınız. ıBu, 500 milyar liradan daha 
fazla bir para basmadır. Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası tarihinde, 1981 yılına kadar basılan bütün 
para 384 milyar liradır. Şimdi bastığınız, bundan daha 
fazla, yani, bir yıl içinde daha fazla para bastınız; 
bir de nasıl «Para basmadık» diyorsunuz? (ANAP 
sıralarından gürültüler; Bağımsızlar, MDP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

«Osmanlıdan beri en büyük reformları yaptık» de
diler. (ANAP sıralarından «doğru» sesleri) 

İnsaf etsinler; Atatürk devrini nasıl unutursunuz? 
Bugün yaptığınız reformların çoğu 1983'ten evvel baş
latılmıştır. (Gürültüler) 

«Tarihten ders alınmalıdır» dediler. (ANAP sıra
larından «Doğru» sesleri) 

Doğrudur. Burada OECD raporunu okudular, 
OECD'nin raporunun diğer pasajfarını okumayı ne
dense ihmal ettiler... O pasajlarda, «Fazla para bas
mayın» da diyordu; onu niçin okumadılar, niçin bun
dan ders almadılar? (Bağımsızlar, MDP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

Konsorsiyum kredileri içinde alınan 1 milyon do
larlık krediyi, burada, küçültücü olarak söylediler. 
Konsorsiyum kredilerinin hangi şartlarla, hangi at
mosferler içinde alındığını gayet iyi bilmesine rağ
men, bunu ifade edebildiler ve ondan sonra da 130 
milyon doların lüks ithalatta kullanıldığını büyük bir 
övünce olarak söylediler. İnsaf etsinler arkadaşlar... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Din
leyin, dinleyin... 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, bu taraflara hafif ge
liyor sesiniz; biraz daha yüksek bağırın. 

Buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Bir de, bizim yarımız kadar^ olan Yunanistan'la mu
kayese ettiler. Şüphesiz, Yunanistan'la yapılan muka
yese, en üzücü mukayese olmuştur. Yarımız kadar bi
le olmayan Yunanistan'ın bizimle mukayesesi bahis 
konusu olmamalıydı bu kürsüden; hele Başbakanımız 
ağzından böyle bir mukayese olmamalıydı. (Gürültü
ler) 

KİT'lerin devlete yük olmadığı konusundaki ifa
delerini de dikkatle not ettik. Sanki, sadece onların 
döneminde bu husus sağlanmış. İşte, 1982 - 1983'te 
de KİT'ler kâra geçirilmişti; hem de bugünkü yapı
lan zamlar gibi zamlar da yapılmıyordu; çünkü, 

«Zam yapmadınız» diye şikâyet ettiniz. O zaman zam 
yapılmamasına rağmen, kâr 174 milyar lira mertebe
sindedir. Bugün erişilen rakam ise, 487 milyar lira
dır. Aşağı yukarı, enflasyona vurursanız, demek ki, 
1983 kârını bile elde edememişsiniz. IBuna mukabil... 

METİN ATAMAN (İsparta) — Yatırımlar ne ka
dar? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Yatırımlar için tahsisat ayrı bir bütçeden verilir beye
fendi. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, siz metninizi okuyu
nuz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İs
ter irticalen söyler, ister metinden okur. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın IBaşkan. 

Bütçe gerekçesini açıp, bir bakın; sizin zamanınız
da KİT'ler nasıl masraflarını artırmış; o yüzden zam 
yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz? Kendi hazır
ladığınız resmî raporlara bakın... 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Gümrüklerdeki yol
suzluklar ne olacak? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Maşallah kardeşim... 

BAŞKAN — Devam edin. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Sayın Başbakan son günlerde bir üslup değişikliğine 
girmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen efendim... 
Hatip tabiî ki konuşacak efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bugüne kadar pembe tablolar çizen, vaatlerde bulu
nan Sayın Başbakan, geçen «İcraatın İçinden» prog
ramında, fedakârlık istiyor halktan. 

Buna ne hakkı var? 'Programınızda fedakârlık is
tiyor muydunuz da, üç sene sonra fedakârlık istemeye 
kalktınız? 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, süreniz dolmuştur, 
toparlayınız efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Toporlıyorum Sayın Başkan. 

Başbakana, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir 
başbakana nasip olmayan şanslar verilmiştir : Anarşi 
yok, grev yok ve bunun yanında, istediği mevzuatı, 
istediği gibi çıkarabilme kolaylığı ve şimdi bu şanslara 
rağmen varılan noktaya bakın... IBir de, «Alternatifi
miz yoktur» diyor... (ANAP sıralarından, «Doğru, 
yok» sesleri) Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metleri bu kadar aşama geçirdikten sonra, bugün 
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eğer Türkiye, sadece özal ve onun ekibi ve onun eko
nomik politikasına muhtaç kalmışsa, bu ona en bü
yük iftiradır. Alternatif hükümetler de vardır, alterna
tif politikalar da vardır. 

Sayın Başkan, müsaade edin, alternatif politikayı 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, lütfen efendim-.. 4 
dakikanız geçmiştir efendim. Lütfen efendim... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Tek kelimeyle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, başka arkadaşlara 
yaptığım muameleyi, zatı âlinize yapma fırsatı ver
meyin efendim; lütfen efendim... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bir iki cümleyle açıklayayım. 

(BAŞKAN — 5 dakikanız geçmiştir efendim. Lüt
fen efendim... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla)-
Sayın Başkanım, sayın bakan 15 dakika geçti... 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Son cümleye müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyuran, son cümllenıizli söyleyin 

efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Dkııaımıik 'bir karma efconomıi modeflli, alternatif mo
deldir; bunu gerektiği zaman açıklayacağım sayın 
arkadaşlar. Bundan sorma, eğer vesile odur da, söz 
almak imkânım okursa, önümüz tkesırknezse, alterna
tif politikayı da, diğer hataları da bu kürsüde 'arz 
edeceğim. 

Saygılar sunarım. (SOP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1986 "büıt-

çesii üzerinde ve yiine 1984 yuh kesûnhesa'bı üzerinde-
ikıi müzakereler ıtamaınl'anımışıtır, '(«Soru, Sayın Baş
kan» sesleri) 

Soru sormak lisıteyen üyelerin lisimllanin'i kaydedi
yorum : Sayın Melen, Sayın Bayezit, Sayın Tutum, 
Sayın Ali İhsan Elgin, Sayın Arıkan, Sayın Şengün. 
Sonu ısormıa işlemi tamamlanmıştır. 

t Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN '(Van) — Sayın Başkan, sayın 

bakan 'hiraz evvel, önüımıüzdelkli yıl 3,5 milyar dollar-
lılk 'bir dış. 'borç ödeyeceğimıizi buyurdular. Bu dış 
'borcu, yenli borçlanmalar suretiyle karşılayacaklardır. 
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Acaba, oeırelerden, ne miktar (borç alacaklar? Buna 
ait Yüifcsıeik Meclise 'bilgi vere'bikllef mü? 

ÖMER KUŞHAN ı(Kiaırs) — Komisyondaki m'k-
rofondan sorsunlar Sayın Başkan, soruları duyamı
yoruz. 

BAŞKAN — Ben diniliyorum efendini, soruûaırı. 
anâiyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN '(DenlM) — Sayın Balkan, 
'bütün Meclislin ve mriletvekıilılerinıin duyması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, oradaki mikrofondan ko
nuşmak, içtüzüğe aykırıdır. Böyle yapan 'başka ar
kadaşların usulünü ide 'beğenmedim!. 

'ÖMER 'KUŞHAN ı(Kaırs) — Meclisin tümü duy
duğu dçıin mıi -usule aykırı oluyor Sayın 'Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kuştan, hemen yakındasınız, 
buradasınız; duyuyorsunuz; duymayanlar şikâyet et
miyor... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, be
nim duymam önemli değil, Meclislin duyması Önarnı1!'., 
miEetvakilinin duyması önernM. 

BAŞKAN — Efendim, slizden başka şikâyet ©dan 
var mı? (SHP sınailarınıdan «Var, var» sesleri, güırüıl-
tülıer) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben şikâyet ediyo
rum Sayın Başkan; milletvekili şikâyet ediyor. 

BAŞKAN — • Buyurun Sayın Mıeiien, sorunuzu 
sorun efendıim.. 

FERİT MELEN (Van) — Mınoi sorum şu : Do
larda değer kaybı oluyor. (SHP sıralarından «anlaşıl
mıyor» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Anlayamıyorum efendim... 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba

kın Sayın Başkan, siz de duyamıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, gürültü yapiıırsa, tabiî ki, 

duymam. 
Buyurun1 devam edin Sayın Melen. 

FERİT MELEN (Van) — Dolar birdenbire deger 
kaybetmeye başlamıştır, Bu y i dolar ne kadar de
ğer kaybetmıiştiır? Bu lazalımıa dolayısıyûa, ihracatın 
artış yüzdesi ne olacaktır? '(SHP suralar'indan «Duyul
muyor, duyulmuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, sayın mlletvekiterıi bıilgi 
'isitihsalli tiçin soru sorarlar. Eğer gürültü olmazsa, 
herkes Sşıitıir. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN '(Van) — Sayın Başkan, üçüncü 

sorum da şu : Sayın 'balkan, Para Fonu ile Alişkile-
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rimıizde, ımıüınasê tilieaıiımıizsd© bir değıişıMk olacağın
dan bahsettiler ve «Sband-by anflaşması yapmayaca
ğız» dediler; otobik. Yataız, ıPaıra Fonu dle bu an-
Bıaşmıayı yapmakta bazı yararlar vardır. .Faraza, nıiyet 
mektubu veriyordıuk, ıbazı ıtaahhütılerde bulunuyorduk; 
emıisyon nispetli şu Ikdar olacak, 'faiz nispeti şu ika-
idiaır 'Olacak, yatırımlar şu nispette olacıaik, 'kredi şu 
miıspette oilacak gibi. îmcadıi bu ıtaahhürfeni venmezsek, 
adaba, hülkıümet Kendlisinıi serbest hissederek, aşınılma 
kıaçabiltir imi? Yan'i, zemlbarek boşatabilir rnııi? 

Dördüncü sorumu ısoruıyorum Sayın Başkan : 
Bugünkü Mlilüyet Gazetesinde, Sayın Başbakanın bir 
demecini! okuduım, «Enflasyon devam edecektir» di
yorlar, ©en bundan dolllayı lendişeye düştüm.' Aoa'ba, 
hükümet, enflasyonu aşağıya çekmek için, bumdan 
sonra halkıilkıaıten bir çalışma yapmıayacalk mııdır? Uzun 
zamandan beri bir kanaate varmıştım zaiten; hükü
metin enlflasyonu, bilerek, isteyerek yaptığını ve bu
nu bir finansman Ikıaynağı olarak kullanmak »iıatedü-
ğimıi düşünmekteyim. Bakamımız bu (konuda ne düşü
nüyorlar acaba? 

BAŞKAN — Efendim, sorunuz beli olmuştur; 
düğerleri şahsî görüşünüz. 

FERİT MELEN (Van) — Diğer bir sorum da şu 
Sayın Başkan; Ekim ayında fiyatlar yükseldi. 

BRTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, şu soruları biz de duysaydık, 'bundan ne çıkardı 
yami? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN '(Van) — Sayın Başbakan, fi-

yatfların yüksellmesıinıi, memurlara verlen bayramı ik
ramiyelerine baPıyor; ekonomi ddaresinıin başında 
olan, ekonomli politikasını lidare eden Sayın Pakde-
miırflli, yatırımlardan dolayı olduğunu söyledi; Başba
kanlık Müsavini, DÇMIerden olduğunu söyledi. Bun
lara 'ben de katılıyorum ve 'fiyatların yükselmesine 
sebep, israflardır diyorum. Acaba bunların hangisi! 
doğrudur? 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Balkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakan da mikrofonsuz konuşsun bari. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, burada bir tablo var; 

hatip, hükümet, başkan, divan kâtibi ve komisyon... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu, yalnız, normal 

idare edilen celseler içindir. 
BAŞKAN — Hükümete ve komisyona ayrılmış 

bu tabloları kime tahsis edebiliriz? İçtüzük böyle 
emretmiş, böyle yapıyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş
kanlık Divanının burada normal çalışmayı sağlaması 
lazımdır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzükte «mikrofon» yazmıyor. Mikrofonu kullana
bilir. 

BAŞKAN — Efendim, o hatalı bir uygulama. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, Sayın Melen, «3,5 milyar dolarlık bir dış bor
cun ödenmesi için hükümet parayı nereden sağlaya
caktır?» şeklinde bir sual sordu. 

1986 yılı programında ve ödemeler dengesi ola
rak bütçe raporuyla birlikte de; ödemeler dengesi, 
ithalat, ihracat, diğer görünmeyen kalemlerden gele
cek dövizler; buna mukabil faiz ödemeleri ve açığı
mız ne olacak ve bu açığın karşılanma kanalları, 
Dünya Bankasından, normal proje kredisi olarak al
dıklarımız ve diğer ülkelerden zaten normal gelen 
krediler neticesi zannediyorum 695 veya 700 milyon 
dolarlık bir açık ortaya çıkıyor. Demek ki, sağlan
ması gereken açık budur. Bu para değişik yollarla 
Türkiye'ye gelebilir. Normal firmaların borçlanma
ları oluyor, yemi yatırımlar dolayısıyla, borçlanma su
retiyle kredi almıyor, bankalarımız, dışarıdan, prefi-
nansman ve diğer yönleriyle kredi alıyor; hatta «Yap, 
işlet, devret» e göre gelen ve kurulan - Boğaz Köp
rüsü gibi - şirketler ve tesisler var. Bunların kredileri 
yüzde 100'lük kredili olduğu için, bu suretle gelen 
paralar da var. Tahmin ediyorum, burada belirli bir 
açık ortaya çıktığı takdirde, Merkez Bankası, ulus
lararası borçlanmaya da gidebilir. Geçen sene Merkez 
Bankası uluslararası piyasaya çıkmak suretiyle 500 
milyon dolar borçlanmıştı; tabiî bu yaptığımız borç
lanma 1 milyar dolarlık bir açığa karşılıktı. Bu sene 
açık daha az olduğuna göre, Merkez Banaksının pi
yasaya çıkıp alabileceği miktar 100 - 150 milyon mu, 
daha fazla mı olur veya hiç mi olmaz; bu da yıl içe
risinde gerçekleşecek duruma bağlıdır. 

Biliyorsunuz, ödemeler dengesindeki cari işlemler 
açığı 1983'te 1,8 milyar dolar, 1984'te 1,4 milyar 
dolara, 1985'te ise 700 milyon dolara inmiştir. 1986 
senesinde ise bu miktar daha da az olacaktır. İhti
yaç azaldığı için de, büyük rakamlarla piyasaya çık
mak gibi bir durumumuz söz konusu değildir. 

«Dolar değer kaybediyor, bu yönde ihracatta bu
nun etkisi ne olacaktır?» şeklinde bir sual daha sor-
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dular, Yanımda bu hesap yok; müsaade ederlerse bu
nu bilahara kendilerine arz edeyim. 

Para Fonu ile stand - by anlaşması yapılmamış 
olmasına rağmen, zaten Türkiye'ye stand - by anlaş
ması ile yıllık programlardaki hedefleri veriyor; ya
ni bu hedefler zaten Büyük Millet Meclisine ve Türk 
efkârı umumiyesine de arz edilmiştir. Bunun dışında, 
para politikasıyla alakalı hedefler vardır; yani Mer
kez Bankası iç varlıkları, kamuya açılacak kredi mik
tarları, Mİ ve M2 rakamları var; bunları da Merkez 
Bankası ve hükümet 1986 yılı için gayet tabiî, tes
pit edip, ilan edecektir. Zaten, bu suretle de böyle 
aşırı bir genişlemenin yapılmaması, uygulanan poli
tika gereğidir. Bu yönde kendi kendimize kontrolü 
yapabileceğimize inanıyorum. Stand - by anlaşması, 
ekonominin belirli bir zaafı olduğu dönemlerde yapı
lan bir anlaşmadır; ilanihaye gidecek bir dönem de 
değildir. Tabiî, bunun faydasının ötesinde, mahzur
ları da vardır. Aldığımız birtakım kararlar yanlış 
tefsirlere de sebep oluyor .biliyorsunuz. Bunlar, nor
mal olarak almamız lazım gelen bir karar, «IMF 
arzu etti, alındı» gibi menfî etkileri de oluyor. Tür
kiye ekonomisinin bugünkü geldiği noktada böyle bir" 
stand - by anlaşmasına ihtiyaç yok; olmayan bir şe
yin, karşı taraf da, zorla yapılması gibi bir iddiada 
da bulunmak istemiyor. Türkiye için, ekonomisi bu 
yönde gittiği müddetçe de - tekrar ediyorum - inşallah 
olmayacaktır. 

Sayın Başbakanımızın Milliyet Gazetesindeki 
«Enflasyon devam edecektir» şeklindeki beyanını he
nüz okuyamadım; gayet tabiî, bu bakımdan da, ne 
manada söylendiğini bilmiyorum. Ancak, Türkiye'de 
enflasyon ve fiyat artışlarının belirli ölçülerde aşa
ğılara inmek suretiyle, hiçbir zaman sıfır olmayacağı 
da malum. 

Biz hükümet olarak, seçim beyannamemizde, 1989 
yılı başlarında enflasyonu yüzde 10'lara indirmeyi 
taahhüt ettik. Yani, enflasyon belirli ölçülerde devam , 
edecektir. Fiyat artışının yüzde 10 veya yüzde 20 
olması da, enflasyonun varlığı demektir. Gazetedeki, 
«Enflasyon devam edecektir» ifadesini ne anlamda 
kullandığını bilmiyorum. 

Şunu da belirtmek istiyorum; Türkiye'de, belirli 
bir müddet zarfında, enflasyonun, iazalarak aşağılara 
inmesi lazımdır; temennimiz budur; hükümetin gay
reti de bu yoldadır. Bunu sağladığımız takdirde me
sele kalmıyor demektir. 

Fiyatların yükselmesinin değişik nedenleri, gayet 
tabiî, herkes tarafından söyleniyor. Sayın Melen de, 

fiyatların yükselme nedenleri olarak israfı, bir başka
sı da DÇM'yi gösterdi. Hükümet olarak, bunun de
ğerlendirmesini bizim yapmamızın ötesinde, Türkiye* 
de bu işle uğraşan ekonomistler ve profesörler de 
değerlendirmeler yapabilirler. Biz hükümet olarak, 
Devlet Planlama Teşkilatından, Merkez Bankasından 
ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından, fiyatla
rın yükselmesinin nedenleri ve gidişatı hakkında de
vamlı bilgiler alıyoruz. Bu konuyla ilgili, bu safhada 
söyleyebileceklerim budur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, buyurun. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben enflasyonla ilgili bir soru soracağım. 
Biz, hükümet programında enflasyon hedefini açık 
olarak tespit edemedik; ancak, örtülü olarak, «Sayın 
Ulusu Hükümetinin yüzde 25'lik hedefinin gerçekleşe
bilmesi için fedakârlık yapılması gerektiği* cümlesi 
var. Yani, yüzde 25'lik enflasyon oranını hükümet 
programı öngörmüş; ama bu oran gerçekleşmedi; 
yüzde 50'lere çıktı, şimdi de yüzde 47 - 45'lerde seyre
diyor. Evvelki gün Sayın Başbakan kürsüden, 1988 se
nesi sonunda, kendi dönemlerinin sonunda, enflasyo
nun yüzde 25'e düşeoeğini söyledi. Halbuki, hem 
programlarda, hem de bütçe kaynaklarında, geçen 
yıl ve özellikle açıkça bu yıl, yüzde 25 hedefi gös
terilmiştir. Şimdi de sayın bakan açıkladılar - yine, 
seçim bildirgelerinde var - devre sonunda yüzde 10 
enflasyon öngörüyorlar. 

Sualim şu, efendim : Sayın Başbakanın, bu ger
çekler karşısında, dün burada söylediği «1988 sene
sinin sonunda yüzde 25 enflasyon gerçekleştirilecek
tir» sözü bir sürçü lisan mıdır? Yoksa, hükümet, 
enflasyon hedefinden sapmış mıdır? Bunun açıklan
masını rica ediyorum. 

îkinci sorum : Bilmiyorum, Güneydoğu Tarım Sa
tış Kooperatifleri bu teşkilata mı bağlıdır, Ticaret Ba
kanlığı ile mi ilgilidir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ticaret Ba
kanlığı ile ilgilidir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman, sualimi, Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşül
mesi sırasında sormaya mecburum. 

Sayın bakandan birinci sualimin cevabını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN T- Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-

, CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ben, Sayın 
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Başbakanın konuşmasından, «1988 yılı sonunda enf
lasyon yüzde 25 olarak gerçekleştirilecektir» şeklinde 
bir anlam çıkarmadım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da
ha evvelki gün burada söyledi... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Ben öyle 
bir şey anlamadım. Seçim beyannamemizde ve hü
kümet programında, 1988'in sonunda enflasyonu yüz
de 10'lar seviyesine indirmeyi hükümet olarak taah
hüt ettik; ama onun dışında, ben "sizin anladığınız 
manada bir anlam çıkarmadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 

zaman, «sürçü lisan» diyorsunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bir baka
rız; bilmiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, buyurun. 

ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — Sayın Başkan, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarı ile, bir müddet önce 
Mersin'de yapılan bir toplantıda, Mersin'li narenciye 
üreticileri ve ihracatçıları, sayın müsteşara çeşitli 
problemlerini anlatmak istemişlerdi; fakat sayın müs
teşar, hepsini âdeta azarlamış ve konuşturmamıştır. 
Problemleri çözülemeyen bu ihracatçı ve üreticilerin 
çoğu iflas etmiştir. Bu insanlara olumsuz davranmak 
hakkı mıdır? 

İkinci sorum : Bu olaydan bir müddet sonra, bir
çok konuda dahilî ticaret, ithalat ve ihracat yapan, 
Mersin'de narenciye piyasasına giren IZDAŞ'a sayın 
müsteşar ortak mıdır? 

Üçüncü sorum : Müsteşarlık makamını kullana
rak, birçok ihracatçıyı piyasadan silen sayın müste
şar, eğer bu firmaya ortak ise, kendi maddî menfaati 
için mi bu şekilde hareket etmiştir? 

Dördüncü sorum : Geçen narenciye mevsimi Mer
sin'de, örneğin Sovyetler Birliği'ne narenciye ihracatı 
yapan bütün firmalar paralarını emtia ihracatından 
birkaç ay sonra aldığı halde, İZDAŞ, nasıl, peşin ve
ya önceden alıyordu? Diğer firmalardan bir ayrıcalı
ğı var mıdır? 

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

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu konu
da, benim hepsine vereceğim cevap, söylediklerinin 
gerçekle alakalı olmadığı yolunda olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Arıkan, buyurun, sorunuzu sorun efendim. 
ALI İHSAN ELGİN (içel) ^ - Sayın Başkan, bir 

şey soracağım. 
Sayın bakan, sayın müsteşar yanınızdadır; ortak 

mıdır, değil midir? Lütfen sorun, bu soruya cevap 
versin efendim. 

BAŞKAN — «Değil» diyor efendim. 
ALI İHSAN ELGİN (içel) — Hayır efendim, 

siz bir sorunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Hayır, ba
kınız, bu gibi şeylerin burada görüşülmesi doğru bir 
hareket değildir; tasvip etmiyorum efendim. 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Doğrudur efen
dim; çünkü, Mecliste hiçbir şey görüşülemiyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Yalnız, ken
disinin şimdi bana intikal ettirdiği, «ortak olmadığı» 
yolundadır. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Peki efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu, kendi
si tarafından ifade edilen bir beyanattır. 

Yalnız, ben, bu gibi hususların burada, şahsî ce
vap verme durumunda olmayan kimseler hakkında 
bu şekilde soru sorulmaması taraftarıyım. Onun için, 
bu gibi sualleri bize sorabilir ve bizi muhatap yapa
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Üç 

sualim var Sayın Başkanım. 

1. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Ya
sada fonlarla ilgili yetki, Yüce Meclis tarafından Ba
kanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu, bu 
yetkiyi Anayasanın hangi maddesine göre müsteşar
lığa devretmiştir? 

2. Bakanlar Kurulunun, bu yetkiyi devrine ait 
kararının Resmî Gazetedeki - ben araştırdım, bula
madım - numarası ve yayınlanma tarihi nedir? 

3. 1984 yılından itibaren ihracatçılara sağlanan 
ihracat teşvik kredilerinin parasal tutarı nedir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu sualle
re yazılı ojarak cevap vereyim efendim. Yalnız, Res
mî Gazetede bunların hepsi vardır; görülmemiş ol
masını pek yadırgadım. 

BAŞKAN — Efendim, biraz zahmet ederlerse 
bulurlar. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bu
lamadım efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sorduğu
nuz tarih, 18 Mayıs 1985'tir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
dış borçlar, 1979, 1980 senelerinde yapılan anlaşma
larla ertelenmiştir. Bu dış borçlarda - sayın bakan da 
hatırlarlar - spread olarak 1.75 kabul edilmiştir. Ara
dan geçen süre içinde Türkiye'nin itibarı, gerçi mu
halefet olarak bizim beklediğimiz, bizim arzu ettiği
miz düzeye gelmemiştir ama, bir ölçüde, çok aşağı 
düzeylerden biraz kıpırdamış ve yukarıya doğru çık
mıştır. Şu halde, 1985 yılında bu itibar durumu göz 
önüne alınırsa; acaba, o günün itibarsız şartlarında 
kabul edilen 1.75 faizin, bugünün şartlarında anlaş
maya tekrar geri dönmek suretiyle azaltılabilmesi ih
timali var mıdır? Bu konuda, hükümet olarak, bu 
borçların daha uzun süreye yayılması hususunda bir 
görüş veya düşünceye sahip midirler? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Herhangi 
bir yayılma düşünülmemektedir. Spread'inde bir de
ğişikliğin de şu anda söz konusu edilmemesi daha 
doğru olur kanaatindeyiz. Sebebi ise, şudur : Biz bu 
bankalardan yeni krediler alıyoruz, her sene 300 -
400 milyon dolar kredi alınıyor; bu sene de 500 mil
yon dolar kredi aldık. Bu bahsettiğimiz mahzuru, 
daha evvel verdiğimizi nazarı itibara alarak, spread'i 
mümkün olduğu kadar yeni alacaklarımıza indirme 
yolu, bizim için müzakerede bir alet oluyor; bunu kul
lanmayı tercih ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1986 büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

1. — Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 

111 

910 

920 

930 

940 

950 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 878 406 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Hazine - genel ekonomi 
ve dış ticaret politikasının 
düzenlenmesi ve uygulan
ması 7 961 594 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 002 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
İktisadî transferler ve yar
dımlar 120 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Malî transferler 55 189196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Sosyal transferler 264 073 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Borç ödemeleri 1 380 735 804 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
GENEL TOPLAM 1 929 840 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1984 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım. 

Prog. 

101' 

A — 

Ödeneğin Çeşidi 

Gemdi Yönetim ve Destek Hizmetleri 

C E T V E L İ 

ödenek: 
l ira 

550158 765 

* 

Gider 
Lira 

487971 194 

İptal edilımesi 
gereken ödenek 

Lira 

62 187 571 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenller... 

? (Kabul Edimlişttıir. 
111 Hazine - Genel Ekonomi ve Dış Ticaret 5 394984 240 3 866 362 434 1 528 621 806 

Politikasının Düzenilenımesi ve Uygulanması 
BAŞKAN — Kabul. Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Editaiştıir. 

91Ö Kurumlara Kaıtima Payıliaırı ve Sermaye Teş- 334 000 000 000 288 011 158 553 45 988 841 447 

BAŞKAN — Kabul 'Edenler... Etmeyenller... 
- Kabul Edimlişıttir. 

920 iktisadî Transferler ve Yardımlar 53 691 800 000 36 090 800 000 17 601 000 000 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 

s- . .. 
Kabul Ediilimlişıtlir. 

930 Malî Transferler 07 317 000000 65 611547 0T7 1705 452983 
BAŞKAN — Kabul 'Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edimlişttıir. 

940 Sosyali Transferler # 128 119 678 289 128 114404 089 5 274 200 
BAŞKAN — Kabul Edemlter... Etmeyenler... 
Kabul 'Ediıtaııiştttir. 

950 'Borç Ödemeleri 1 154 241 522 007 1 101 882 319 963 52 359 202 644 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul' Edimitştıirv . 

990 özel ödeneklere İlişiklin Hizmetlerin Yürütül- '660 974 370 660 974 370 — 
mesi 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul1 Bdülımiiştıky 

GENEL TOPLAM 1 743 976118 271 1624 725 537 620 119 250ı 580 651 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyeniler... 
Kabul BdiıtoniiiŞttıir.' 

960 2974 Sayilı Taihikıiım Kanunu gereğince yapı- 700000000000 686048 491001 13 951508 999 
lacaık işlemler 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Bitmeyenler... 
Kabul Edlmiişttiıy 
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(Başbakanlık (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın 1984 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının (bölüm
leri kalbul edilmiştir. Hayırlı olmasını diliyorum. 

C) DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü
dürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Programımız gereğince, Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1986 yılı büt
çesinin müzakerelerine başlıyoruz. 

(Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Söz sırası, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 

adına Sayın Yılmaz Erdem'in, buyurun Sayın Erdem. 
Yoklar. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nihat Tür-
ker... 

(Buyurun Sayın Türlker. 

ANAP GRUBU ADINA NİHAT TÜRKER (Af
yon) — -Sayın Başjkan, yüce 'Meclisin değerli üye
leri; 'sözlerimin başında, (hepinizi şahsîm ve gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

'Sayın milletvekilleri, bildiğimiz üzere, Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kuruluş 
ve görevleri 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile düzerilenmişttir. -

'Bu genel müdürlüğün, Darphane Dairesi Baş
kanlığı, Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı, Uygu
lama Dairesi Başkanlığı olmak üzere üç ana hizmet 
birimi ile; Döner Sermaye Saymanlığı, Personel ve" 
Eğitim İDairesi Başkanlığı, İdarî ve 'Malî tşler Dai
resi Başkanlığı, Savunma Uzmanlığından müteşekkil 
dört yardımcı birimi mevcuttur. 

Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı, memleket ekono
misinin gelişmesine paralel olarak, tedavüle, 'gereği ka
dar para çıkarmaya yetkilidir. Madenî Ufaklık ve 
Hatıra Para Bastırılması Hakkında 1264 Sayılı Ka
nun hükmüne göçe, çıkartılacak paraların cins ve 
Özelikleri ille, nominal değerleri; hatıra paraların 
satış fiyatları ve miktarları, Maliye ve Gümrük .Ba
kanlığında kararlaştırılır. Muhtelif sebeplerle teda
vülden kaldırılması gereken madenî paraların belli 
bir tarihten başlamak ve geçerli olacakları süre bir 
yıldan az olmamak üzere, Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirtilir. Şu kadar ki, bu paralar, mezkûr 
müddetin sonundan itibaren bir yıl içinde mal san
dıkları ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredil
mek üzere, Hazinenin veznedarlığını yapan banka
larca kabul edilir. 

Darphanece, milî ve milletlerarası, önemli, tarihî 
bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile, anmaya değer 
diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlar
da ün yapmış Türk (büyüklerini anmak 'amacıyla ve 
hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer se
bep ve saikler sebebiyle madenî hatıra para ve ha
tıra madalyonu çıkartılmaktadır. 

ISayın milletvekilleri, bu madenî hatıra para ve 
hatıra madalyonların satışları, '6 Temmuz 1981 gün 
ve 17392 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönet
melik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

(Darphane, resmî kuruluşlarca, hatıra madalyonu 
mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlarla, belirli kişile
re dağıtılan madalyaları imal eder. 

Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve 
ziynet eşyalarının kontrollerini yapar ve ticaretini 
düzenlemek amacıyla standartlar tespit eder. 

Hazinenin, para, madalyon ve madalya arşivini 
oluşturur; her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı 
pullarını ve değerli kâğıtları basar, bastırır ve da
ğıtır. 

(Darphaneye, 8 Ağustos 1951 gün ve 1738 sayılı, 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi kararı ile tespit olu
nan esaslara uygun olarak, Cumhuriyet altın sikke
leri ile, Cumhuriyet ziynet altınları basma görevi ve
rilmiş olduğundan, mezkûr karar uyarınca, meşkûk 
ve ziynet altınları, beşlik, ikibuçukiluk, birlik, yarım
lık ve çeyrek olmak üzere darphanece tertip ve darp 
olunur. 

Darphane, resmî 'mühürleri imal etmek, resmî 
mühür sicillerini tutmak, resmî mühür 'beratlarını 
tanzim etmek görevlerini de deruhte etmektedir. Bu 
görevi, 8 Ağustos 1984-84/8422 sayılı Resmî Mühür 
Yönetmeliği hükümlerince yerine getirmektedir. Bu 
yönetmelikte, kamu kurum ve kuruluşlarında kulla
nılan resmî mühürlerin hangi birim ve IkişJlrece kul
lanılacağını, bunların, yazı, karakter ve standardının 
tespit edilmesi ve yaptırılması, saklanması, devri, ia
desi, yenilenmesi ve kaybı halinde uygulanacak esas
lar belirlenmiştir. 

Bu kuruluşta imal edilen resmî mühürler, mühür 
beratı ile 'birlikte mahalline gönderilir; herhangi bir 
şekilde kaybedilen beraatlara ait mühürler kullanıla
maz. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğü İhale 'işlemleri 84/8213 sayılı Kararnameyle yü
rürlüğe konulan, Döner JSermayeli Kuruluşlar İhale 
Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Döner serma
yeden yapılan harcamalar Mulhasebe-i Umumiye Ka-

272 — 



T. B. M. M. . B : 4 2 12 , 12 , 1985 0 : 2 

nunu hükümlerine ve Sayıştayın tescil ve vizesine ta
bi değildir; ancak, hesapları dönem sonlarında Sa
yıştayın denetimine tabidir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilecek 
diğer görevleri de yapar. 

Sayın milletvekilleri, Darphane ve Damga Mat
baası Genel 'Müdürlüğünün 1985 yılı çalışmalarına 
baktığımızda, Darphane 'bölümünde; 1, 5, 10, 20, 50 
ve 100 liralık kupürlerde madenî ufaklık para ba
sıldığı ve tedavüldeki para miktarlarının 'Eylül 1985 
sonundaki adetlerinin şöyle olduğunu göreceğiz : 

1 liralık 712 bin adet, 
5 liralık 9 milyon 405 bin adet, 

10 liralık 25 milyon 348 bin adet, 
25 liralık 22 milyon 698 bin adet, 
50 liralık 37 milyon 916 bin adet; 
Ayrıca, basılan hatıra para madalyonun 11 945 

adet; 
'Sipariş karşılığı basılan madalyon ve jetonun 

3 599 822 adet; 
Altın basımının 141İ4 adet; 
(Mühür basımının 29 891 adet; 

llhracat miktarının ise, 5 844 kg. 248 gr. 568 mgr'a 
ulaştığı görülmüştür. 

Damga Matbaası bölümünde, 1985 Eylül sonu 
itibariyle ıpul üretiminde; yerli pullar 503 milyon 130 
bin adet, Avrupa pullar 103 .milyon 475 bin adet, kıy
metli evrak 4 009 374 adet, kıymetsiz evrak 2 807 745 
adet; 

Ayrıca-, 10, 25, 50, 100 ve 250 liralık, 589 milyon 
70 bin adet damga pulu ile, 5, 25, 50 ve 250 liralık, 
18 milyon adet posta pulu basıldığı anlaşılmaktadır. 

1.1.1985 ile 31 Ağustos 1985 tarihleri arasında 
üretilen 1 adet pulun 0.25.98 kuruşa; 1 liranın 388 
kuruşa; 5 lif anın 487 kuruşa; 10 liranın 1 606 kuru
şa 25 liranın 721 kuruşa; 50 liranın 3 345 kuruşa mal 
edildiği görülmektedir. 

!PTT içıin üretilen jeton birim maliyetlerinin ise 
1093 kuruş olduğu görülmektedir. 

'•Bu bilgiler ışığında1: 1, 5 ve 10 liralıkların, günün 
şartlarına göre bir kıymet ifade etmediği gibi, alış 
verişlerde de ipek kullanılmadığı kanaatiyle, üretim
lerinden vazgeçilmesi görüşümü 'belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Darphane ve Damga Mat
baası Genel 'Müdürlüğünün 1986 yılı yatırım prog
ramları ve hedeflerine göz atıldığında, birinci proje
nin, 6 milyon -adet pul kapasiteli, Güvenceli Kâğıt

lar Matbaası Projesi olduğu; bu proje ile, yurt dı
şında bastırılan yüksek değerli damga pullarıyla, yük
sek değerli PTT pullarının, taklit edilemez nitelikte, 
yurt içinde basımı sağlanacak; yaratılan fazla kapa
site ile, kamu kurum ve kuruluşlarının güvenceli bel
gelerinin basımı yolluna 'gidilecektir. 

'Mevcut kapasite 'ile 1 milyon 175 bin adet dam
ga, harç ve cezaevi yapı pulları, 7 milyon 882 bin 
adet de, kıymetli evrak basımı programlanmıştır. 

Darphane Kapasite Artırım Projesinde ise ma
denî ufaklık para sistemimizin değişmesi nedeniyle 
ortaya çıkan ufaklık para açığının kısa sürede kapa
tılması için, 1,5 milyon adet günlük bir kapasite ya
ratılacaktır. 'Mevcut kapasite ile, 360 milyon adet te
davül parası, 75 bin adet hatıra para basımı program
landığı anlaşılmaktadır. Toplam tutarı, 1 099 794 000 
lira Olan Darphane ve Damga Matbası Genel Mü
dürlüğünün bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, yüce 'Meclisi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştıır. 
(Şahısları adına, lehinde Sayın Artukarslan?.. Yok

lar. Sayın Saruhan?.. Yoklar. Sayın Kadir Demir?.. 
Yoklar. Sayın İsmail Üğdül?.. Yoklar. 

Aleyhinde Sayın Şeyhmus 'Bahçeci?.. Yoklar. Sa
yın Coşkun Bayram?.. Yoklar. Sayın Günseli özka-
ya?.. Yoklar. Sayın 'Mehmet Üner?.. Yoklar. Sayın 
Fikri Sağlar?.. Yoklar. Sayın Selahattin Taflıoğlu?. 
Yoklar. 

Üzerinde; 'Sayın Hasan Altay? Yoklar. Sayın Tür
kân Arıikan?.. Yoklar. Sayın Murat Sökmenoğlu?.. 
Yoklar Sayın 'Mehmet Kaşıkçı? Yoklar. Sayın Yıl
maz Hastürk? Yoklar. 

Bu itibarla,, gruplar ve şahıslar adına konuşma
lar tamamlanmıştır. 

Sayın komisyon ve hükümet söz isterler mi? 

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

BAŞKAN — Sayın komisyon ve hükümet söz 
istememeiktedi'rter. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün 1986 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştik-. 

Bölümleri okutuyorum : 
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/. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi. 

• A — C E T V E L İ 

Program 
Kodu Açıklama 

101 Genel Yönettim ve'Destek Hizmeıfcni 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

. Ka'bul edilmiştir. 
111 Madenî Basım ve Matbaa Hizmetlerinin 

Yüırütüllmesli! 
BAŞKAN — Kabul 'edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarıina Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir, 

lira 

27 927 000 

1 071 423 000 

444 000 

1 099 794 000 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlü
ğünün 1986 malî yıllı 'bütçesinin bödıümleri kabul e&ıl-
mi'şıtir. 

D) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞ
KANLIĞI 

1. ••— Devlet' İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

'BAŞKAN — Simidi, programımıza' göre, Devltot 
İstatistik Enstitüsü »adamlığımın 1986 Malî Yılı Büt
çesiyle, 1984 yıılı Kesinhesa'bının müzakerelerine baş
lıyoruz. 

Komlisyon ve hükümet lerterini almışlardır. 
Söz isteyen sayın grup sözcüleriyi'e, şahısları adı

na söz ıjsıteyen sayın mildtvek'Ilerılmin lisıiımlerinıi oku
yorum : 

SHP Grulbu 'adına Sayın Duırcan Emiirbayer, Ana
vatan Partisi Grubu adına Sayın Şaımi iKazokoğlu, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Gaita adına Sıaym 
Fennıi1 Islıimyeli;1 

Şahısiları adına; Lehinde, Sayın İHalklkı Arıtuikars-
lan, Sayın ismail Saruiban, Sayın Kadir Demıiır, Sayın 
İsmail Üğdül; 

Aleylhinde : Sayım Şeref Bozkurt, Sayın Şehymus 
Bahçeci, Sayın Murat Sökımıanoğlu, Sayın Günseli 
özbaya, Sayın Yıiknıaz Hasttürtk, Sayın 'Fıilkarıi Sağılar, 
Sayın Selahattira Tafilıoğlu; 

Üzeninde : Sayın Coşkun Bayram, Sayın Hasan 
Ailıtay, Sayın Türkân Arılkıan, Sayın Oafer Tayyar Sa
dıklar. 

SHP Grubu adına Sayın Duırcan Emiirbayer, 'bu
yurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA DURCAN EMİRBAYER 
(îızmıir) — Saym ©aşkan, yüce Mealisin İdeğerCii üye
leri; konuşmamda, Sosyaldemlolkrat Halkçı Parti Gru
bu adına Devlet Istaıtistlilk Enstitüsünün 1986 Mıalî 
Yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimıi bildireceğim. 

Sayın milletvekıiHerli, 1986 yılı bütçesinin büyük 
bir 'bütçe odıduğunuı sayın yetkililer söylüyorlar. Gö
rünüşte, gerçelkıten 'büyük sayıHlahillecek 'bir 'bütçedir; 
fakat 'büyüklüğü, açıklığından liilerli gelen 'bir 'bütçedir. 
Billdiğiiniz gibi, Saym Özal başkanlığında kurulan bu 
hükümet yetkilileri, ekonomlilk konularda ilk birkaç 
ay çok iddialı konuşmuşlar; fıalkat, artılk giderek, acı 
gerçelkleni isalklayamaz duruma geknişlendıiır. Bunun 
yarattığı çaresizlik iiçinde, şimdi, hükümet, rakarrfar-
l)a oynayarak, elkonomik ,gerçeklteri] saklama çabası 
içine girmiştir. Ta'biî, (rakamlarla oynayarak ekono
mik gerçekller yurttaştan salkiamaımiaz. Rakamları iste
diğiniz şekilde değiştirerek, tahrifat yaparak, gerçek-
ıleni '»aklayamazsınız. Ekonomıinlin katı gerçekleri va
tandaştan saklanamaz; vatandaş, bunu cebinde duyar, 
mliıdesıimde duyar, yüreğinde duyar. 

özelikle planlı. dönemde istatistiğin önemi daha 
çok 'beMenmiş ve her 'alanda çeşitli istatistik varıile-
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nine de gereksinime giderek larıtaiüştır. YtUavi ve sağ-
lnkılı lîstaıtıistiıkî veriler sağlıaınmıaıdığı sürece, sağllıMı 
kıaıllkınımıa plan ve progrıaımilıaırın sapDaımmıası ve yiirü-
'tüı!meai de ımümlkün değildir. Devtet faaııiiycıUkdiimin 
başarı dereceısıiınıkı saığiMdıı sıapfcaramıası, biç mümkün 
olmaz. 

Ülkemizde sayısal bilgilerin toplanması çabaları 
çok eskidir. Ancak, bu alandaki çabalar, 26.4.1926 
gün ve 3517 Sayılı Kararname ile Başbakanlığa 
bağlı merkezî bir istatistik dairesinin kurulmasıyla 
örgütlenmeye başlamış ve 25 Haziran 1927 tarihin
de 1153 sayılı Yasa ile de çeşitli alanlarda istatis
tik! bilgilerin değerlendirilmesine geçilmiştir. 

1 Şubat 1930 tarihinde ve 1554 sayılı Yasa ile, 
istatistik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 
belirlenmiştir. Sürekli değişen şartlara göre, İstatis
tik Genel Müdürlüğü, 1962 yılında 53 sayılı Yasa 
ile, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı haline dö
nüştürülmüştür. 53 sayılı Yasa ile, ülkemizde, eko
nomik ve toplumsal olgularla ilgili sayısal bilgilerin 
toplanmasına, analizlerin yapılmasına, elde edilen 
bilgilerin en kısa zamanda yayınlanması ve ilgililerin 
kullanmalarına sunulmasına ilişkin olarak enstitüye 
son derece güç ve çeşitli görevler yüklenmiştir. 
Buna karşılık, son zamanlarda, insanımızı ve ülke
mizi yakından ilgilendiren istatistikî konularda ya
yınlanan rakamlar, bütün yöneticileri, bütün iş 
adamlarını ve düşünen herkesi şaşırtıcı boyutlara 
ulaşmıştır. 

Sayın özal ekonomiyi değerlendirirken, değişik 
kuruluşlar, Devlet İstatistik Enstitüsü, İstanbul Ti
caret Odası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
tarafından hesaplanan enflasyon rakamlarından han
gisi daha uygunsa, onu alıp kullanmakta, rakamlarla, 
doğruları saptırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın halkı ya
nıltmalarına halk inanıyorsa, ekonomik istikrar ted
birlerini yürekten kutlarım. Siz, fiyatların genel sey
rini bir çırpıda yüzde 100 artırıp, anormal şekilde 
yukarıya çeker, ondan sonraki bir dönemde biraz 
düşüş olduğunda, «Enflasyon yüzde 25'e düştü, 
yüzde 30'ları aşmayacak» yaygarasını basarsanız, 
müteakip aylarda enflasyon rakamlarına ilişkin çeşit
li kuruluşların" değişik yayınlarını, alicengiz oyunla
rıyla saptıramazsınız. 

Bu yılın ekonomik göstergeleri, 1981 yılı rakam
larıyla karşılaştırıldığında, ancak bir arpa boyu yol 
gidildiği gözlenecektir : 

1. Büyüme hızının 1981 ve 1982 yıllarında yüz
de 4'ün üzerinde bir hızla geliştiği görülürken, 1985 
yılında yüzde 4'ün çok altında gerçekleşeceği ilk ve
rilerden anlaşılmaktadır. 

2. Halkın yoksullaşması hızla artmaktadır. Ki
şi başına düşen millî gelir - dolar olarak - 1981 yı
lında 1 280 iken, şimdi 900 dolara inmiştir. 

3. 1983 "yılında yüzde 29 olan enflasyon, 1985 
Kasım'ında yüzde 47,7'leri aşmıştır. 

4. Para arzı 1983'lere nazaran yüzde 85,2 art
mıştır. 

5. İşçi dövizleri girişinin 1981 yılında 2,5 mil
yar dolar iken, 1985 yılında 2 milyarın altında ger
çekleşeceği anlaşılmaktadır. 

6. 1981 yılında 15 milyar dolar olan dış borç, 
bu yıl 27 milyar dolara ulaşmıştır. Dış borçların 
millî gelire oranı ise, 1981 yılında yüzde 26,3 iken, 
bugün yüzde 43'e çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir de gıda maddeleri fiyat
larına göz atalım: Aşağıdaki tabloda fiyat artışları 
açıkça görülmektedir. 

Gıda maddesi 

Cinsi 

Ekmek 
Pirinç 
Patates 
Kuru Fasulye 
Şeker 
Et 
Zeytin 
Peynir 
Zeytinyağı 
Margarin 
Süt 
Yoğurt 
Çay 

1981 fiyatı 

TL. 

22 (1 kg) 
79 » 
29 » 
74 » 
44 » 

310 » 
232 » 
208 » 

178 (1 kg) 
92 » 

52 ı(l Lt.) 
75 (1 kg) 
200 » 

1985 fiyatı 

TL. 

150 
360 
130 
570 
190 

1 630 
1 300 
1 400 

810 
700 
220 
412 

1 350 

Artış hızı 

yüzde 

582 
356 
348 
670 
332 
426 
460 
570 
555 
661 
323 
422 
575 

Değerli milletvekilleri, Sayın Özal Hükümeti hal
ka kemer sıktıra sıktıra, halkı yoksullaştırmıştır. 
Osmanlı hükümetleri gibi, borçlandıkça borçlanmış, 
faturasını halka yüklemiş ve ülkeyi yoksulluklar, do
layısıyla ıstıraplar içerisine itmiştir. Sayın özal, bu 
yol, yol değildir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal Hükümeti, 
Devlet İstatistik Enstitüsünü, daha önceleri öğret
menleri oymaya memur ettiği meşhur bakanına 
bağlamış; sayın bakan da ilk icraat olarak, enstitü 
başkanını görevden almıştır. Niçin almıştır, biliyo-

— 275 — 



T. B. M. M. B î 42 12 .12 , 1985 O : 2 

ruz; ama nüfus sayımı rakamlarını yüksek göster
diği için mi, yoksa başka bir neden mi var; sayın 
bakandan açıklamasını rica ediyoruz. 

Bundan böyle, anlaşılıyor ki, Devlet İstatistik 
Enstitüsü rakamları kamuoyuna sağlıklı olarak su
nulmayacak, ekonomik göstergeler çarptırılacak; ya
ni, bakan, bu defa rakamları oyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
İstanbul Ticaret Odası ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan toptan eşya ge
çinme endeksleri ve enflasyona ilişkin rakamlar da, 
Sayın Başbakanın sözleri gibi, birbirini tutmamak
tadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına göre, ekim 
ayında yüzde 3,2 olan toptan eşya fiyatlarındaki ar
tış, on ayda yüzde 30, yıllık artış olarak da yüzde 
36,5 olarak açıklandı; ancak, ortalama endeks hesa
bına göre, bu artışın yüzde 47,7 düzeyinde bulundu
ğu görülmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyat en
deksine göre, ekim ayında yüzde 5 olan toptan eşya 
fiyatlarındaki artışın on ayda yüzde 31,7 olarak ger
çekleştiği, yıllık artışın yüzde 38,9 olduğu açıklandı. 
Ortalama endeks kıyaslamasına göre bu oran yüzde 
49,9 olacaktır. 

Buna göre, enflasyon, Devlet İstatistik Enstitüsü 
ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı rakamlarına 
göre, fiyat artış hızının, yılın son iki ayında hiç art
mayacağı varsayılsa biles yüzde 45'in altına düş
meyecektir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya satış fiyat
ları yüzde 42,2; tüketici fiyat artışları ise yüzde 
43,5'dir. Hazine ve Dış Ticajret Müsteşarlığı toptan 
eşya fiyat artışı yüzde 40, İstanbul geçinme endeksi
ne göre tüketici fiyat artışı yüzde 43,5; Ankara ge
çinme endeksine göre, tüketici fiyat artışı yüzde 43,1 
olacaktır. Yalnız, fiyat artış hızını son iki ayda sa
yın bakan durdurduğu takdirde, yukardaki düzey 
korunacaktır. 

Bakanı Sayın Kâzım Oksay ise, 1984 yılının beş altı 
aylık süresi nazara alındığında, 1985 yılı petrol fatu
rasının üç - dört milyar olacağını belirttiğine göre, 
hangi rakamı alırsanız alınız, petrol alımlarında da, 
dünya petrol fiyatlarına göre Hazineyi zarara sokan 
çarpık politikayı görmek mümkündür. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Önerge verin, Meclis araştırması isteyin efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Dikta 
rejimi altındaki Güney Amerika ülkelerinde bile if
las etmiş olan ekonomik modeliniz, üstelik daha ileri 
boyutlarda, ülkemizde uygulanmaktadır. Bu uygu
lamaya, toplumsal gerilimlerin önlenemeyeceği ve 
sorunlar yaratabileceği düşünülmeden devam edil
mesi, gerçekten düşündürücüdür. 

Bir zamanlar, bazı çevreler, bir başka hüküme
te, «Anarşiyi hallet, ekonomiyi bize bırak» demiş
lerdi. Şimdi anarşiyi hallettiler; ekonomi, o çevrelere 
mi bırakıldı? 

Sayın Özal, dünyanın hiçbir ülkesinde, devletin 
ekonomisinin bazı çevreler tarafından yöneltildiği 
görülmemiştir; Cumhuriyet hükümetleri tarafından yö
netilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Durcan Emirbayer, daha 
evvelki yazılı metinlerinizin, istatistikle şüphesiz 
bağlantısı vardı; ama şu son söylediklerinizin istatis
tikle bağlantısını kabul edemiyorum. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla ' — Efen
dim, ekonomi, istatistikle bağlantılıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bu konulara değinin. 
İSMET TURHANG1L (Manisa) — Konuşmacı

nın konuşmasına ipotekmi koyuyorsunuz efendim? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, hatibin konuşmasına müdahale etmeyin efen
dim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Gerçi 
bu modeli izlemeye bağlanıldığı için, sevinenler ara
sında, kapitalizmi ciddî olarak benimsemiş ülkeler 
de bulunabilir; ama onlar, kendilerine başka ülkelere 
sağlayabileceği sömürü olanakları için sevinirler ve 
böylece, bizim gibi geri kalmış ülkelere, ağzına bon
bon şekeri verilmiş çocuk misali, krediler verirler; 
fakat, o kredileri önleyebilme gücü gelmez ve böyle 
bir ekonomik politikanın dış politikadaki bedeli 
ulusal bağımsızlık yönünden, risk yükleri arttıkça 
artar. 

Sayın milletvekilleri, bu ekonomik politikayla ya
bancı sermaye de gelebilir. Türkiye'nin öz gücünü 
artıracak veya dışa bağımlılığını azaltacak yönde 

Ortadirek edebiyatı yapan Sayın özal, enflasyo
nun yüzde 30'larda kalacağını bu kürsüden söyledi
ğini şimdi hatırlayabilecek mi? Hatırlarnasa bile, 
halk hatırlayacaktır. İnşallah yakında halkımız zam 
zulmünden kurtulur.. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın, sayın bakan
larının bellekleri iyice zayıflamışa benzer; çünkü, 
Sayın özal, kasım ayının içinde yapılan «İcraatın 
İçinden» programında, «Petrolün dışalımı için 4 milyar 
dolar ödeneceğini bildirmiş bulunmaktadır. Devlet 
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değil, Türk girişimcilerinin kendi güçleriyle kurduk
ları, ulusal gücümüzle kurulan fabrikaları ellerin
den almak ve Türkiye'den kazandıklarını döviz 
olarak götürmek gayesiyle gelir ki, gelen yabancı 
sermaye daha fazlasını götürür. Böylece, yabancıla
rın kazançları artarken, Türkiye'nin kazancı, arta
cağı yerde, azalır; millî gelire faydası olmaz. Bunun 
sonucunda, Türk halkı, işçisiyle, 'köylüsüyle, me
muruyla, yoksullaştıkça yoksuüaşır, ezildikçe ezilir; 
hatta, gerçek anlamda millî sanayiciler de ezilip gi
derler, yok da olurlar ya da büyük sermayenin veya 
yabancı sermayenin uydusu durumuna gelirler. «Ezen, 
ezsin; ezilen ezilsin veya batan batsın; kapan kap
sın» politikası öyle kolay ki... 

BAŞKAN — Sayın Durcan Emirbayer, rica edi
yorum, konuyla ilgili konuşun. Anlattığınız konu, 
genel ekonomik politikayla ilgilidir. Daha evvel oku
duğunuz konular, istatistik ile ilgiliydi; ama şu anda 
konuştuğunuz, hükümetin genel politikası ve felse
fesiyle İlgilidir. Lütfen istatistik konusuna girin efen
dim. {SHP sıralarından «birbirine bağlı» sesleri) 

İSMET TURANGİL (Manisa) — Oraya gelecek 
efendim. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın 
Başkanın, ekonomisiyle istatistik iç içedir. 

BAŞKAN — Hiç alakası yok efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Bunlar bir

birlerine bağlıdır efendim. 
BAŞKAN — Efendim, biz de biraz mürekkep 

yaladık zannediyorum; hangisinin hangisine bağlı 
olduğunu biraz biliriz. 

Devam edim, toptanlayım efendimi. 
DURCAN EMİRBAYER (Devaımtia) — Teşekkür 

edeııiım,. 
Tanımı kesimlime genıûş devlet desteği sağ'Jamır; çağ

daş amtiiaımda kapMIİzım uyguilayıaın üıükefende, «Tü-
taetliıcifer için fıiyaıt lartıırmak serbestiır» veya «Ne hai
leni varsa göraünSıeo denmez; 'bu ülkefiietrim çoğunda, 
piyasaya ve fiyatlara, devlet denetimi en etkim bir 
'biçimde uygulanılır. 

Değeülıi ımıMetvekiSarii, başta Amıertikıa 'cûmtalk üze
re, kapitalist ülkelerde, hükıümetfjartkı yöneîıiım ibiçamii, 
teketai sermaye ile paylıaşıtoıaz; .tekelcMği önlemek 
içim em sent önlemler getirilir. Çağdaş aınliaımdıakıi ka-
paıtal'ist ülkelerde, kitabın, deftenim füıyatı, mernıor tmaa-
şı yetmeyecek kıadar yükselirse, .«Gücü yetmıeyıenıtor 
çoculkiltarımı akutmıasınllıaır» denmez; bu ilkelerde -bı-
ıralkm çocukların bu güderlenkDi- gündüz içeoeMerü sü-
vo kadar devletçe desteklenir. Çağdaş anlamdaki ka

pitalist ülkelerde, ekonoımıiyd 'büyük sermaye ve bir
kaç aile bamkasımıa ıterlk etmek şöyle dursun, özel 
bankalar dıalhd dıeveitüm denıetimliıne aılımur. 

IBAŞKAN —'• Siayın Duıroam Eımıirbayer, bir hu
susu sormak 'istiyorum : Bugüne kıadar, elli yıldan 
'berli tsitatistik Enstitüsü 'bütçeleri) tenkit 'ediliyor, he-
pimıiz de tetiklik ettik, böyde 'bir <tenk)ide zatı âlimiz 
rasiöıadı mı? 

DURCAN EMİRBAYER {Devamia) — Sayım 
Başkanımı, böyle ıbir ekonomik poılıitika daıhıa evvel 
oıimaamştı kji efendim. 

BAŞKAN —̂  Efendim, isitotiisıtiğiin fdısefeslimden 
balhsedıiMm, modemi listatiıstükten 'bahsedilsin; aımıa hü
kümettim genel podıiıtikıasıyılıa, şu konuşuılamilaırım ne ala
kası var? 

'İSMET TURHANGİL (Manisa) — Bütçe bir bü
tündür efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tsıtaıtisıtik Enstitüsü büt-
çesiinıi konuşuyoruz. 

İSMET TURHANGİL (Mıamıisa) — Olsum efen
dim... 

BAŞKAN —• tsıtaıtıisitilkıle lilgffi konuşmak mecbu-
rfiyeüindeyıiz; bütçenin ıtüımıü üzerimde olsa, söyleye-
bıilîıir. 

Topaırlayıınız lütfen efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bıiz yemi bir 

padıaımenıtoyuz; yeni ıbir üslup geıtirdlik. 
HİLMİ NALBANTOGLU [(Erzurum) — Belki 

baklam amtamıaz... 
BAŞKAN — O Ikadıar akıllisız mıyız? 
DURCAN EMİRBAYER {Devamllıa) — Topar

lıyorum Sayım Başkanım. 

Yine ikaıpitıallliist üllkderiin birçoğumda, hele dış öde
meler demgesıimıin önemilıi ölçüde bozulduğu dönemler
de, ıuEusıal parayı koruma mevzuatı yok edilemez. 
Duşsıatımcıâlarım, diledikleri kıadaır dövizi dışarıda bı
rakmalarıma veya (isteyen yabancımın, istediği kıadar 
panaytlıa, istediği kuruluşu satın almaşıma izin veıliıl-
mez. O ülkelerde de özel sektör vardır; aımıa, özel 
sektörüm de üsıtümde, devlet vardır. Girişim özgür-
llıüğü korunur; aımıa ondan da önce halikım yaşaıma 
hakkı komunur. 

Biz elbette Sayım özal'a ve hükümetıkıe, «Solcu 
olum» demiyoruz, «ıSösyaldiemıokıraıt olum» da demliyo
ruz -zaten Olıamıazısımıız- i lâ 'bir şey ofllaoaksanız, bari, 
«Çağdaş amSıaımda, doğru dürüst kapitadiisıt olumuz» 
diyorum. 

©ir aamııanliaır, «Türkiye'yi küçük Amerika yapa
cağız» diyenler, bu ekonomik poliıtikalarıyla küçük 
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Amerika dahi olamayacağını gördüler. Bu politikay
la, ancak Güney Amerika olunur. ©u ekonomik po-
Jliıtilkayıia yokluklar kaGfctı; taımıa kayırılan 'iş çevrele-' 
irinin dışında kalanûaır yoksullaştı. Tuvalle t malzeme-
simıin en madidelerüyle, yabancı moda evlerıimıjn en liüıks 
giysileri piyasaya çıktı; ama hastasına iöaç, üstüne 
giysi, evine et alamayanlar, çocuğunu olkııtturama-
yanlar arıttı... 

Kısacası, bu ekonomik modele, hıallk kitlelerime 
refah •değil, gitgide yofcsuffiulk, fukaralık gelmişti::. 
Toplumum ıallt kıatmanlarının sesi çıkmasın diye, hak
ları, özgürlükleri de kısu'ımalkla kalmadı; 'bu ımöldd-
le, ülkenin 'bağımsızlığı sınırlanmak noktasına geîıi-
rillmıiştir; çünkü şimdi, haliktan zalimce alınan para
ları bir avuç çıkarcıyla cömertçe veren bir zihniyet 
hükümettedir. (SHP sıralarından alkışlar) Uygulanan 
bu ekonomik modele, topluımsail veya siyasal yaşam, 
çağımız dünyasında eşi görülmeyen ıbliır düzene, da-
Iha doğrusu düzensizliğe sürüklenmektedir. BÜ düzen
sizlik, ekonomik ve siyasal yaşamda da egemen ol
muştur. Türkiye'nin, bölgemizin ve dünyanın-'böyle
sine ağır bir bunalım düzenlinden geçmekte olduğu 
'bir sırada, Türlk (toplumlunun v«e jdevtbtinıim bu tik 
bir serüvene ıtahamımıülMi yolktur. 

Özail Hükümeti imlim bu 'tutumuma fcaırşı... 
BAŞKAN — Sayım Emlkbayer, bakıyorum, üç 

sayfanız daha var... 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Topar-

liyorum efendim; 
BAŞKAN — Ben size 'bir konuyu daha tavsiye 

eritebilirimi: Darphane bütçesinde «Öz alsaydınız da, 
bun'ları orada konuşsaydınız!... 

DURCAN BMÎRBAYER (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanıım. 

özal Hükümetimin bu tutumuna karşı, demokra
siyi, devleti ve halkı korumak için, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak (bütün gücümüzle çalışacağız ve 
halkı bu hükümetten kurtaracağız. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Halikı düşünmeyen, devleti sevmeyen, küçümse
yen, devletin tüm görevlilerinin yetkilerini devreden 
çıkartan bu hükümetin ne yapmak istediğini anla
mak mümkün değildir. 

Önerimiz şudur ki: Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, hükümetlerin etkisinden uzak, tam bağımsız 
ve tüm halkımızın güvenebileceği, dürüst ve açık 
rakamlar verebilecek, bir müessese haline getirilme
sini, gelir dağılımının açıklığa kavuşmasını, kapalı 
kalan bu dağılımı hangi kesimlere, ne payda yapıl

dığının Devlet istatistik Enstitüsünce belirlemesini 
istiyoruz, Çünkü, bu dağılım müphem kaldığı müd
detçe, dağılımın hakça olmadığına olan inancımız 
tazelenecekler. 

Sayın milletvekilleri, Sayın özal için amaç,, Tür
kiye'yi ıfcalkmdırtnak değil, çalımını yapmaktır. Sos
yaldemokrat Halkçı Parti olarak biz; ekonomide ba
ğımsızlıktan, hızlı kalkınmadan, çağdaş sanayileşme
den, sosyal adaletten, bölüşümün emekçiler yararına 
düzeltilmesinden, çalışanların ekonomiyi yönetip 
yönlendirmesinden, ağırlıklarını özgürce koymaların
dan, üretimi artırmaktan ve artan bu üretimi hakça 
bölüşmekten yanayız. 

Sizlere kendim ve grubum adına saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Emıirbayer. 
Sayın Şamil Kazoköğkı, Anavatan Partisi Gru

bu adına, buyurun efendim^ 

ANAP GRUBU ADINA A. ŞAMİL KAZOK-
OĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 
saygıdeğer üyeleri; Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
kanılığının 1986 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Par
tisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimi sunmak 
!çin huzurlarımızda bulunduğum şu anda, yüce He
yetimizi grubum ve şahsım adına en derin saygıla
rımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, benden evvelki konuşmacı
nın bahsettiği konularda Devlet İstatistik Enstitü-

.sünün bu derece marifetli olduğunu bilmediğim için, 
ben sadece istatistik ve rakamlar üzerinde duraca
ğım. 

Devlet hayatında ekonomik ve sosyal konuların 
gittikçe önem kazandığı günümüzde, istatistik bilgi1 

ve göstergelere olan ihtiyacın ne derece artmakta ol
duğu malumlarınızdır. Bu ihtiyaç, ülkemizin sosyal, 
ekonomik ve Mlltürel yapışma ilişkin verileri derle
yen, değerlendiren ve 'bu bilgileri, başta hükümet 
Olmak üzere, bütün kullanıcıların istifadesine sunan 
yegâne kuruluşumuz olan, Devlet İstatistik Enstitü
sünün çalışmalarıyla karşılanmaktadır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, 1926 yılında Ulu ön
der Büyük Atatürk'ün bizzat imzaladığı bir karar
name ile, Başbakanlığa bağlı, Merkezî İstatistik Dai
resi adı altında kurulmuştur. Kısa bir süre sonra, İs
tatistik Umum Müdürlüğü adıyla, devlet hayatında 
yerini alan bu teşkilat, başlangıçta, sadece bazı ge
nel sayım ve anketlerle iştigal etmekte idi. Daha son
ra İstatistik Genel Müdürlüğü adını alan kurumun, 
planlı döneme geçilmesi ile birlikte, günün gelişen 
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şartlarına göre yenıi imkân ve teknoloji ile güçlendi- I 
rJüneai ve reorganizasyonu gerekli görülmüş; 1962 I 
yılında, yetki ve sorumlulukları genişletilerek, 53 | 
sayılı Kuruluş Kanunu ile, Devlet İstatistik Ensti- j 
tiisü adını almış, aynı zamanda bir araştırıma kuru- I 
mu haliine getMimıiştir. Bakanlıkların Kuruluş ve I 
Görev Esaslarının Yeniden Düzenlenmesi. Programı I 
çerçevesinde, enstitünün görev ve yetkileri, 18 Ha- I 
ziran 1984 tarih ve 219 sayılı, Devlet İstatistik Ensti- I 
tüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun I 
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. I 
Devlet İstatistik Enstitüsü, bugün, bütün ekonomik 
ve sosyal konulara el atmış, Meri ülkeler seviyesinde I 
istatistik çalışmaları yapan, modem ve ilmî bir ku- I 
ruluş haline gelmiş; .sağladığı tarafsız rakam disip- I 
İini ile, değerini ve etkinliğini, yurt içinde ve yurt I 
dışında, inkâr edilemez bir biçimde kabul ettirmiş- I 
tir, I 

Bugün, Devlet İstatistik Enstitüsünün büyük bir I 
dikkat ve özenle, her türlü politik etkiden uzak, bi- I 
limsel yöntem ve uygulama tekniklerindeki gelişme- I 
lere uygun olarak elde ettiği bilgiler, bir yandan beş I 
yıilılk kalkınma planları ve yıllık programların ha
zırlanmasında temel göstergeler olarak eîe alınmak- I 
ta; bir yandan da alınan ekonomik sosyal kararla- I 
rın ölçülmesinde en güvenilir veriler olarak kulla- I 
nıtoıaktadır. I 

Aslında, istatistik derlemek ve değerlendirmek, bi- I 
zatihi zor ve zahmetli bir iştir. Gelişmiş ülkelerde 
dahi, yayınlanan istatistiklerin birçok yönden tartış-
ıması ve eleştirisi yapılmaktadır. Bence bu alandaki I 
en önemli husus, bilgi derleme ve akışının belirli I 
bir gayeye yönelik olarak, ülkenin tüm kuruluşları 
ile tam bir işbirliği ve ahenik içinde düzenlenmesi I 
ve yürütülmesi gereğidir. Nitekim, Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, sınırlı imkânları içinde en mükemmel I 
şekilde yerine getirmekle yükümlü bulunduğu çalış
malar üzerinde de tartışmalar yapıldığını müşahede I 
etmekteyiz.; Gayri safi millî hâsıla (tahminleri, fli- I 
yat endeksleri, dış ticaret istatistikleri gilbj çahşma- I 
lar hakikında detaylı bilgi edinmeden yapılacak eleş- I 
tirilerde 'ihtiyatlı olmak gerekmektedir. [ 

Yaptığım incelemeler sonucunda, gayri safi mil
lî hâsıla hesaplarından başlamak üzere, Devlet İs- I 
tatistiik Enstitüsünün bazı önemli çalışmaları hakkın- I 
da bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde, gayri safi 
millî hâsıla hesaplarının uluslararası yöntemlere uy- I 
gun şekilde hazırlanmasına, 1951 yılında, o zaman
ki adıyk İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde ku- ! 

ru'İmuş MdMÎ Gelir Etüt Grubunun çalışmalarıyla 
başlanılmış bulunmaktadır. 1962 yılında çıkarılan 53 
sayılı Kanun ile, millî gelir tahminlerinin hazırlan
ması, Devlet İstatistik Enstitüsünün kanunî görevle
ri arasında yer almıştır. Planlı kalkınma dönemline 
seçildikten sonra, gayri safi millî hâsıla tahminleri
nin önemi daha da artmış ve bu hesapların hazır
lanmasında kullanılmak üzere, Birleşmiş Milletlerin 
tavsiyelerinin ışığı altında, millî bünyeye uygun bir 
metot geliştirmek amacı ale, Devlet Planlama Teşki
latı - Devlet İstatistik Enstitüsü uzmanlarından oluşan 
bir teknik komite, bilim adamlarının görüşünü de 
ıtaak suretiyle, 1971 yılında ve bir yılı aşkın çalış
ma sonunda, halen kullanılmakta olan Tahmin Me
todolojisi ve Yönetimini ortaya koymuş bulunmakta
dır. 

'Bugüne kadar yılda 4ört defa verilmekte olan 
gayri safi millî hâsıla tahminleri, bu yıldan itiba
ren üçe indirilmiştir. Ülkemizde, halen, gayri safi 
millî hâsıla tahminlerinin ilkıi, altı ayMc üretim ve
rilerine dayanılarak, ağustos ayı sonunda; ikincisi, 
-tokuz aylık verilere dayanılarak 15 kasım tarihinde; 
'içüncüsü ise, 12 aylık verilere .dayanılarak, ertesi 
vılın mart ayı sonunda verilmektedir. Hazırlanan 
^er üç tahminin de, geçici olup, »bir sonraki yılın 
'atımini hazırlanırken, bir önceki yıl tahminleri ye
niden gözden geçirilmekte; ve kesinleşen verilerin 
ışığı altında revize edlilmekteddr. 

Devlet İstatistik Enstitüsünce hazırlanan gayri 
safi millî hâsıla talhminlerinde, sektörlerin katma de
ğerleri hesaplanırken, iki yöntemden yararlanılmak
tadır. Sektörlerin bünyesine uygun olarak, bazı sek
törlerde, tarım, ormancılık, madencilük, balıkçılık, 
imalat sanayii, elektrik ve su, gaz, inşaat sektör
lerinde, üretim yöntemi; bazı sektörlerde, malî ku
rumlar, devlet hizmetleri, dolaylı vergiler, dış âlem, 
konut sahipliği sektörlerinde, gelir yöntemi kullanıl
maktadır; ticaret ve ulaştırma sektörlerinde ise, üre
tim ve gelir yöntemi beraberce kuşanılmaktadır. 

Enstitü, hesaplamalarında, ihtiyaç duyduğu veri
lerin büyük bir kısmını kendi imkânlarıyla ve ku
rumlara, işyerlerine de, belirli periyotlarla soru kâ
ğıdı göndermek suretiyle anket yoluyla derlemekte
dir. Bazı bilgileri dse, faaliyet raporları, bütçe ve 
kesinhesaplar, bilançolar gibi kayıtlardan almakta
dır. 

Tarım sektörü üretimlerine ilişkin bilgiler ise, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, taşra teş
kilatı verileri esas alınarak, iklim şartları, yağış du-
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rumları ve ekim alanlarına aıitt veriler de göz önünde 
bulundurularak, konu ile ilgili kuruluşların uzmanla
rından oluşan bir teknik komitece ıtahmin edilmek
tedir. !Bu teknik komitede yer dan ünitelerin lisim-
lerini şöyle sıralayabiliniz: Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı Proje ve Uygulama Genel Müdür-
düğü, Tarım Orman ve Koyişleri Bakanlığı Araş
tırma, Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
Sanayi ve Ticaret IBakaniığının Teşıkiatlandırma Ge
nel Müdürlüğü, Devlet IPlanlaıma Teşkilatı, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Devlet Meteoroloji itişleri Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odalar* Biriliği, Türki
ye Odalar 'Birliği Genel Sekreterliği, Değirmendiler 
(Birliği, Millî Prodüktivite Merkezi ve Devlet İsta
tistik Enstitüsü uzmanları. 

Enstitünün yapmış olduğu tahminlerde, sektör
lerin, cari ve sabit 'fiyatlarla, katma değerleri, ayrı 
ayrı hesaplanmaktadır. Mesela, tarım sektöründe, 
her ürün için, üretim miktarları, içimde bulunan yı
lın 'birim fiyatlarıyla değerlendirilmek suretiyle cari 
üretim değerleri; aynı miktarlar, 1968 yılı birim fi
yatlarıyla değerlendirilmek suretiyle, sabit üretim 
değerine varılmaktadır. 

İmalat sanayiine gelince: 2 500 civarında özel, 
250 civarında devlet işyerlerine, üçer aylık dönem
ler itibariyle üretim anketi uygulanılmakta; bu an
kette, işyerlerinden, madde bazında, içinde 'bulunu
lan yılın ve bir önceki yılın üretimleri, miktar ve 
değer olarak istenmektedir.: İçinde bulunulan yılan 
cari fiyatlarla hesaplanan değerleri, sektörün o yıl 
İçin cari üretim değerini; her madde için bir önce
ki yılın birim fiyatlarıyla yapılan hıesaplama so
nunda bulunan değerler ise, sabit Üretim değerleri
ni vermektedir. Bu yıl için bulunan sabit üretim de
ğerini, bir önceki yıl üretim değenine oranlamak su
retiyle, imalat sanayii sektörünün sabit gelişme hızı 
bulunmaktadır. Diğer sektörlerde ise, her sektörün 
sabit katma değerinin hesaplanışında, sektörün bün
yesine uygun, değişik yöntemler kullanılmaktadır. 

(Değerli miilelvekileri, 'Devlet İstatistik Enstitü
sünün hazırlamış olduğu gayri safii millî hâsıla tah
minleri için bazı eleştiriler olmaktadır. Unutma
mak gerekir ki, kullandığı üretim verilerini, bu ku
rum kendisi üretmemekte, üretici kuruluşlardan top
lamaktadır. Mesela, 1985 yıllı için hazırlanan birinci 
ve ikinci tahminler birtakım1 eleştirilere neden ol
muş; birinci tahminde 3,9 olan gelişme hızının, ikin
ci tahminde 4,9'a nasıl çıktığı sorulmuştur^ 

önceden de ifade edildiği gibi, ıtahminler geçi
cidir. Üretimde görülen gelişme ve gerileme, tah
mini de değiştirmektedir. Gayri safi millî hâsıla ge
lişme hızının, 4,9'a çıkmasının büyük çapta nedeni, 
imalat sanayii kesiminde /üçüncü üç aylık dönemde 
görülen gelişme olmuştur^ Rakamlar incelendiğin
de görülüyor ki, (ikinci tahininde, geişme hızı bi
rinciye nazaran gerileyen sektörler de mevcuttur. 
İmalat sanayiinde ve özellikle özel kesimde - me
tal anasanayii hariç - hemen hemen bütün sektörler
de bariz bir üretim gelişmesi olmuştur. Yapılan he
saplamalarda bir art niyet aranmamalıdır. 

Değerli miHetvekiileri, bilindiği gibi, Devlet İs
tatistik (Enstitüsü, gayri safi millî hâsıla tahminleri' 
yanında, güncel konular arasında yer alan çok ge
niş kapsamlı endeksler de yayınlamaktadır. Ülkemiz
de toptan eşya ve tüketici fiyatları endeksleri üç ku
ruluşumuz tarafından hesaplanmakta vıe yayınlan
maktadır. Toptan eşya fiyatları endeksi, ük defa, is
tanbul Ticaret Odası tarafından 1929 yılında yayın
lanmaya başlanmıştır. Daha sonra 'bu endeks, 1951 
yılınıd, 94 maddeyi kapsar bir biçimde, 1938 yıllı fi
yatları baz alınmak suretiyle yenilenmiştir: Daha 
sonra, fiyat bazları, sırasıyla, 1948, 1958, 1963 ve 
1968 yıllarına kaydlırılimıştır, 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının hesapla
dığı toptan eşya fiyatları endeksi 1938 tartı teme
line göre kurulmuştur. 89 maddeden oluşan bu en
deksin baz yılı 193® yılı tartılları aynı kalmak şar
tıyla 1963 yılma kaydırılmıştır. Devlet İstatistik Ens
titüsünün hazırladığı toptan eşya fiyatları endeksi
nin baz yılı ise 1981^11^ Endekste, tarım, maden
cilik, 'imalat sanayii ve enerji olmak üzere dört 
anasektörde 636 madde grubu içinde 1422 madde 
kapsanmaktadır. Tüm ülkeyi kapsayan bir yaygın
lıkta 867 noktadan derlenen 2 610 fiyat, endeksin 
hesaplanmasında kullanılmaktadır; uluslararası ku
ruluşlar du yayınlarında bu endeksi kullanmaktadır
lar'. 

Tüketici fiyatları endekslerine gelince: 
Değerli arkadaşlar, bu endeks de yine üç kuru

luş tarafından hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır. 
İstanbul Ticaret Odasınca yayınlanan, «İstanbul 
Şehri Ücretliler Geçinme Endeksi» 1953 tartı teme
line göre kurulmuştur. 107 maddeyi kapsayan bu 
endeksin fiyat bazı, daha sonra sırasıyla, 1958, 1963 
ve 1968 yıllarına kaydırılmıştır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara ve 
İstanbul şehirleri için olmak üzere, iki geçinme en-
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deks'i hesaplamaktadır. Her diki endeksin tartıları da 
1938 temeline göre hazırlanmış oiüp, aynıdır. 81 
maddeden oluşan bu endekslerin fiyat 'bazları önce 
1958 sonra 1963 yılarına kaydırılmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, tüketiciyi fiyatları ko
nusundaki ilik çatışmayı, 1954 - 1955 yıllarında An
kara'da uyguladığı aile bütçesi anketine dayak ola
rak yapmıştır. 1955 ibazlı bu endekste 137 madde 
kapsanımıştır. Enstitü, planlı döneme geçişte 'birilik
te, tüketici fiyatları endeksini yaygınlaştırma ama
cıyla,'bu defa 11 şehir endeksinim, 1968, 100 bazlı 
olarak yayml'amaya başlamıştır. Ancak, bu endek
sin de Türkiye genelinde 'bilgi vermemesi ve bazı yı
lının eskimesi nedeniyle 1978 - 1979 yıllarında ye
ni bir «Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları» 
anketi uygulanmış ye bu anket sonuçlarına dayalı 
alarak 1978 - 1979, 100 bazlı, yeni bir endeks he
saplanmaya ve 1983 yılından itibaren yayınlanmaya 
başlanmıştır,, 

(Devlet İstatistik Enstitüsü, kırsal kesimdeki fiyat 
hareketlerini takip etmek amacı ile, 1973 - 1974, 100 
'bazlı, kırsal kesim tüketici fiyatları endeksi de he
saplamaktadır. Her ay yayınlanan hu endeks için, 
116 kırsal yerleşim yerinden her ay fiyat toplanmak
tadır. 'Bu endeks, nüfusu iki binin altında bulunan 
kırsal yöreler için fiyat değişim göstergesi olarak 
kulamimafctadır. Endeks, Türkiye toplamı beş böl
ge ve büyük 14 şehir için hesaplanmakta olup, her 
ay 40 yerleşim yerinden ortalama 250 civarında mad
de için fiyat toplanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu açıklamalarda da görüle
ceği gibi, ibaz yılları en yeni, ülkeye en yaygın ve 
madde sayısı en geniş endeksler, Devlet İstatistik. 
Enstitüsünün hazırladığı endekslerdir. Ayrıca, bu 
endeksler için derlenen fiyatlar, enstitünün 23 nok
taya yayıılmış fiyat elemanlarınca toplanmakta ve 
yerinde kontrollere tabi üııtulmaktadır. Endekslerin 
zamanında yaymlanabilmesi amacıyla, fiyatların sü
ratle merkeze intikaliyle, merkezde neticelerin sağ-
lııklr hiçimde alınabilmesi için kurumu kompüıtür, 
teleks ve diğer teknik araç ve gereçlerle takviye et
mek zorunlu görünmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, toptan ve tüketici fi
yat endeksleri dışında, imalat sanayi sektöründe üre
tim gelişmelerini takip amacıyla, 1981; 100 bazlı, 
sanayi üretim endeksi hesaplarını 1983 yılından iti
baren yayınlamaya başlamıştır. 280 civarında mad
de kapsayan bu endeks üç aylık dönemler itibariyle 
hesaplanmaktadır^ 

•Değerli milletvekilleri, inşaat istatistikleri de, bi
lindiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından der
lenmektedir. Belediyelerin verdiği inşaat ruhsatı ve 
yapı kullanma izni kâğıtlarının (birer kopyası her 
ay enstitüye gönderilerek değerlendirilmeye alınmak
ta ve aylık ve yıllık olarak, ruhsat adedii, yapı cinsi, 
yüzölçümü ve 'bunların kıymetleri çıkarılmaktadır. 
Ancak, ne var ki, bazı belediyelerimizin, ruhsatla
rı, zaman zaman, enstitüye geç veya eksik gönder
mesi, bazı değerlendirme gecikmelerine neden olabil
mektedir. Ayrıca, son çikan İmar Yasasıyla, bir ve
ya iki katlı binalarda ruhsat alma mecburiyetinin 
kaldırılması, bu inşaatların değerlendirilmeye alma
mama darboğazım yaratmış olup, bu durum, be
lediyeler nezdinde yapılan çabalarla giderilmeye ça
lışılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; istatistiklerin 
derlenmesinde karşılaşılan zorluklara ilaveten, bun
ların kullanılması safhasında yapılan muameleler de 
bazen talihsizliklere sahne olmaktadır, bunun en 
belirgin örneği, birkaç gün önce yüce huzurunuzda 
cereyan etmiştir. Hatırlanacağı üzere, pek sayın bir 
üye, kendisine sevgi ve saygı beslediği 'bir eski baş
bakanı korumak amacıyla olmayan açıklamalarında, 
1979 yılı üzerinde önemle dururken - altını çize
rek - «dYokluk yılı 1979Me Türkiye'de 34 milyon 
80 bin metrekare inşaat yapılıyordu ve Sayın Özal'm 
varlık yılları olan .19811 'de yapılan inşaat sadece 19 
milyon 884 bin metrekare Sâu 1982*de 21 milyon, 
198!3'te 25 milyon, 1984'te 28 milyon metrekare in
şaat yapıyorsunuz» 'buyuruyorlar. 

Bu cümlede kullanılan, «inşaatt yapılıyordu», «in
şaat yapıyorsunuz», kelimelerini kullanırken açık 
konuşmamışlar veya kendilerinim pek sevdikleri ta
birle, doğru söylememişlerdir. 

1985 Türkiye İstatistik YıUrğmın 278 inci sayfa
sında da yer alan bu bilgiler, o yıllarda alınan in
şaat ruhsatnamelerini yansıtmaktadır. Sayın üyenin, 
«konut üretiliyordu», diyerek verdikleri rakamlar da, 
aynı şekilde inşaat ruhsatnamelerine dayanmakta
dır. 

Yukarıda sözü geçen 278 inci sayfadan sonra, 
sadece bir yaprak daha çevrildiğinde, bu bilgilere 
paralel rakamların, «Yapı kullanma izni» kâğıtlara 
na 'göre düzenlendiği görülmekte ve sayın konuş
macı tekzip edilmektedir. Yüksek müsaadelerinizle 
bu rakamları okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kazokoğlu, bu konuları at
layalım efendim, lütfen. 
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A. ŞAMfİL KAZOKOĞLU (Devamla) — Sâym 
Başkan, sadece Devlet İstatistik Enstitüsünün yıllı-
ğındaki rakamları okumakla yetineceğini. 

1979 yılı, yapı kullanma izin kâğıtlarına göre 
15 635 864 metrekare; 1980 yılı 17 385 113 metre
kare; 1981 yılı 15 469 876 metrekare; 1982 yılı 
15 945 123 metrekare, 1983 yılı 15 930 263 metreka
re; .1984 yılı 15 882 190 metrelkare. Burada, 1982, 
1983 ve 1984 yuları rakamlarının, 1979 yılı rakam
larından yiik'sıeik olduğu sayın üyelerin dikkatlerin
den kaçmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de benzer mukayeseyi-, 
konult 'bakımından yapalım. Sayın konuşmacı, «1979 
yılında 27 380 bin metrekare konut üretiliyordu» 
dedi ve ondan sonra da diğer rakamları verdi. 

Ben, Sayın (Başkanın müsamahasına sığınarak, 
1979 yılında 27 milyon 380 bin metrelkare, 1981'de... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bu konular, de
min bir sayın milletvekili arkadaşıma ifade ettiğim 
gibi, genel politikayla ilgili genel bütçe üzerinde ya
pılabilecek konuşmalar olsa gerek. Bu itibarla, tek
nik bir müessese bütçesi üzerinde konuşulurken, 
•teknik konulara değinmek gerekir ve siz onlara de
ğindiniz. Onun için bu safhaları atlayarak, (konuşma
larınızı toparlayınız. 

A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Devamla) — Pekâ
lâ Sayın 'Başkan; inşaat ruhsatnamelerine göre olan 
rakamları atlayıp, sadece bir tek kalem halinde, ya
pı kulanma izin kâğıtlarına göre rakamları vere-
ceğim.ı i 

Bu, kitap, konutları, kamu sektörü ve özel sek
tör olmak üzere, bina, ev ve apartman olarak de
taylı şekilde vermiş; ben toplamlarını veriyorum. 

1979 yılı; 253 676 metrekare, 1981 yılı; 453 389 
metrekare, 1982 yılı; 830 1!M metrekare, 1983 yılı; 
972 185 metrekare, 1984 yılı; 784 418 metrekare. 
Burada da Ibüyük rakam farkları, hatta misliyle 
vardır. 

(Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizin bildiği 
ıgibi, dış ticarete ilişkin ithalat ve 'İhracat istatistik
leri de, Devlet (İstatistik Enstitüsünce derlenmekte 
olup, ayhık ve yılik olarak kamuoyuna sunulmak-

"ıtadır. Alınan çeşitli tedbirlerle, dış ticaret istatistik
lerinin günlük olarak takibi birkaç yıldan beri sür
dürülmektedir. 100'ü aşkın gümrük kapısından ihraç 
ya da ithal edilen eşyaya ait gümrük beyannameleri 
ve istatistik fişleri her gün muntazaman değerlendi
rilmekte ve kompütürlere yüklenerek günlük durum 

izlenebilmektedir. Fiilî 'ithalat ve ihracat bilgilerinin 
aylar ve yıllar arası kaymaları büyük ölçüde önlen
miş olmakla birlikte, mevzuattan ve gecikmeden do
ğan 'bazı hataların önlenmesi bütünüyle sağlanama
mıştır. Ayrıca, bu amaçla 'büyük gümrük kapıların
da teleks sistemlerinin kurularak, bilgi akışımın hız
landırılması, alınması gereken tedbirlerin başında 
gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me gereği, 20 Bkim 1985 Pazar günü ülkemizde 12 
nci Genel 'Nüfus Sayımı uygulanmıştır. Genel nü
fus sayımları, ülkemizde en büyük organizasyonu 
gerektiren bir istatistik çalışmasıdir. Bu çalışmayla 
67 il merkezi, 580 ilçe merkezi,.881 bucak ve 35 119 
köyde uygulama gerçekleştirilmiştir. 1985 Genel 
Nüfus Sayımı uygulamasından sonra iki gün içinde 
vali ve kaymakamlar tarafından enstitüye bildiri
len sayım sonuçlarından, 1985 Genel Nüfus Sayı
mının geçici sonuçları yayınlanmıştır. Hatırlanaca
ğı üzere, bu rakam 51 420 757'dir. 

Bundan önceki gendi nüfus sayımlarında olduğu 
gibi, bu sayım sonucunda da, özellikle dikkati çe
ken artış ve eksilişlerin çok yüksek olduğu yerleşim 
yerleri tespit edilmiş bulunmaktadır. Sayım sonuç
larının doğruluğu, gerek sayım defterlerinden ve di
ğer sayım dokümanlarından ve gerekse gidilmesine 
lüzum görülen yerleşim yerlerine bizzat enstitünün 
elemanları gönderilerek, istatistik teknik ve metot
ları kullanılmak suretiyle araştırılmaya başlanmıştır^ 
Kesıin sonuçlar, bu araştırıma, inceleme ve sayım 
defterlerinin değerlendirilmesinden sonra beûıi ola
caktır. Bu balkımdan, 1985 Genel Nüfus Sayımı ge
çici sonuçlarının İkaydı İhtiyatla kullanılmasında fay
da bulunmaiktadır. 

1985 Genel Nüfus Sayımıyla ilgili yayınların en 
kısa zamanda Ikullanıcıların istifadesine sunulabil
mesi amacıyla,. Devlet İstatistik Enstitüsü çalışma
ları hemen başlamış olup, iki yıl içerisinde: 

1. 1985 Genel Nüfus Sayımı idarî 'bölünüş, 

2. 67 il ve Türkiye toplamı ayrı ayrı olmak üze
re, 1985 Genel Nüfus Sayımı, nüfusun sosyal ve 
ekonomik nitelikleri, 

3. 1985 Genel Nüfus Sayımına göre iç göçler 
yayınlarını çıkartmış olacaktır.) 

Değerli milletvekilleri, saatlerin ilerlediği ve uzun 
zamandır çalışmaya devam eden Yüce Meclisimizin 

, zamanını daha fazla işgal etmemek için, bazı nok-
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talara temas ederek konuşmama son vermek isti
yorum. 

Biliyorsunuz, Devlet İstatistik Enstitüsü, teknik 
hizmetler veren istişarî bir kuruluştur, uzman kad
rolara İhtiyacı vardır. Enstitü hizmetlerimin istenilen 
seviyede yürütülmesi, istatistik uzmanı, istatistik uz
man yardımcısı, ekonomist, programcı, «istem çözüm
leyici ve yetişmiş teknisyenlerin (istihdamlarıma bağ
lıdır. Devlet Memurları Kanununun mevcut imkân
ları içlinde bu vasıftaki elemanların temininde güç
lük çekilmektedir. Bu alanda, enstitünün, eğitim mer
kezi ve Hacettepe Üniversitesinde eğitilerek işbaşın
da uzmanllaştırdığı ve tecrübe sahibi yaptığı eleman
lar, büyük fedakârlıkla çalışarak, gerekli bilgileri der
leyip dlüzenilemektediirler. 

Enstitünün 22 ilde bölge teşkilat» bulunmakta ve 
tamamı, kiralanmış binalarda hizmet vermektedir. 
Bu durum devlet bütçesine büyük bir malî yük ge
tirmektedir. Bu sebeple, taşra teşkilatını beli bir 
program içinde kiradan kurtararak, kendi binaları
na kavuşturmakta zaruret vardır. 1986 yılı Bütçe
sine konan ödenek yetersiz olmakla beraber, baş
langıç için, tarafımızdan, olumlu bir girişim olaraık 
değerlendirmektedir. 

Değerli milletvekileri, buraya kadar temas etti
ğim hususlardan da anlaşılacağı üzere, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün yerine getirmekle yükümlü oldu
ğu hizmetler son derece güç ve masraflıdır. Ülke ça
pında büyük organizasyonları gerektirmektedir. Bu 
çalışmaları yürütürken, enstitünün, tam bir işbirliği 
ve ahenk içinde, bütün kamu kurum ve kuruluşla
rının yardım ve desteğine ihtiyacı olduğu aşikâr
dır. k 

Huzurunuza getirilen 1985 Malî Yılı Bütçe ra
kamları «ayet mütevazıi olup, objektif esaslara göre 
hazırlanmıştır. 

•Bu bütçenin, ülkemize ve Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlığı teşkilatına yararlı olmasını diler, tas
viplerinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Fenni Isliırnıyeûi. ı(MDP sıralarımdan alkış

lar) 
MDP GRUBU ADINA FENNİ İSLİM YELİ (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değeri miıto vekilleri; Mıil-
fliyetçi Demokrasi Partisli Grubunum verdiği bir va
zifeyi lifa etmelk üzere huzurumuzda buıkımuyoruım. 
Meclis ekseriyetinin pek de bulunımıadığı foıir oturum
da, 'btiır bütçe üzerinde konuşmak pek fazıla ilginç 
dlmasa gerıek; bütün bunlara rağmen, ımevcuıt olan, 
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çok değerli, aynı zamanlda çok sabırlı arlkadaşılaırı-
mıa, bu bütçe üzerindeki görüşlerimi arz etmek ve
silesiyle, saygılarımı sunarak sözlerime başlamak is-
öiyorum. (Alkışlar) 

Sayın' milletvekilleri, Türlk'ılerde .istatistiğin dev
let yönetimindeki önemi, SdçukMar'dan ve Osmıan-
lıılar'diam bu yana, biıtinmekffcedlir, Türkiye Cuımlhuıri-
yeti Devletinin ele .aldığı üıllk konular arasında lista-
tistik işlerinin organizasyonu gelıir. 'Büyük Atatürk' 
ün üımzalıadığı 'bir kararname ile Merkezî İstatistik 
Dairesi, Başbakanlığa 'bağlı bir daire olarak kaurul-
muştur; bu daire sonradan, İstatistik Umum M'iidür-
lüğü adını almıştır. 

Planlı döneme geçilmesiyle birilikte, bu dairenin 
•devlet yönetimindeki önemi fevkalade altmıştır ve 
bu husus dıiıkkate alınıaırak, yeniden organizasyonu 
cihetline gidilmiştir. Yıii 1952 ve 'benim de o tarihte 
içkide bulunduğum !bir Mıeclıis tarafımdan yeni 'bir 
organizasyon^ kanunu çıkartılmıştır. Son defa 1984 
tarih ve 219 sayıHı Kanun Hükmünde Kararname 
ile, enstitünün kuruluşu ve görevleri yeniden gözden 
geçirJılmliiş ve düzenlenmiştir. 

Bu kararname, istatistiklerûn düzenknmıesi yetki 
ve sorıumıluıluğunu, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan
lığıma vermektedir. Bundıan ırnıalksat, iistatisitıiikî veriller-
de, yurt ölçüsünde biır dıiısiplin sağlıaımıalk gayreti ve 
arzusudur. Bütün bunlara rağmen, İstanbul Tieaıret 
Odası ve Hazine Müsteşarlığı gibi 'bazı kuruluşların 
da, fiyat harekeiertöyie ıMgü IkomuDaffda, öteden beri 
istatistik düzenledikleri bilinmektedir. 

Sayın milletvekilleri, modem devletlerde isıtatlis-, 
tik yapmianın ve istatistik verileninden faydalanma
nın önemi açıktır. Sosyali, ekonomlik, kültürel vesair 
alanlarda, gerekli politikaların tespitinde ve karar
larım alınmasında en önemdi rolü istatistlikiier oynar. 
Güllümüzde süratle ,gelıişen bilgisayar tekniği, istatis
tiklerin geniş alanlara yayılmasını çok kolaylaştır
mıştır. Şüphesiz, igeçmlişe ait rakamlar bilindikçe, geç
mişim değerlendirmesini yaparak, gelecek hakkında 
sağlıklı fikıirler ortaya c koymak mümkün oîlaoalkıtır. 
Bu iıtiibaîila, istatis'tMeriın doğru ve güven'lir oüması 
lazımdır. Gene bu sebeple, iıstatistilk verileri, bu veri
leri kullananlara zamanımda ülaştıırılmıabdiir. Nihayet, 
'bu iıstaıtüsıfik veriler, mıakısada alet edilmemeli; zama
na ve zemine göre değedendirilımemellildir. 

Son zamanlarda, gerek 'Devlet 'İstatistik Enstitü
sü 'tarafından yayınlanan veriler, gerekse çeşitli ku
ruluşların düzenlediği istatistik! bilgiler hakkında çe
şitli çevrelerce eleşitMer yapılmaktadır. İstatistik 'bil-
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gilıerimıim doğrulukta hakkımda, şüphesiz, tereddüt
ler vardır. Genelikıle, Devlet İstatistik Enstitüsünün, 
yıllardır süren -bu döneme mahsus ollaralk 'ifade ıet-
mıiyorutm- iadam yeme alışlkıamilığı, istatistik verileri 
ıtopfliayatı, düzenleyen ve yayımlayan 'bu Ikuırulluışıa oılıam 
güveni, maalesef, büyük ölçüde sarsmıştır. İstatistikle-
ıflim zaımamımda ve ıgüvenlMır bir biçimde kamuoyuna 
sunulmıasıını zorlaştıran 'bu dorum, uzman persomdiin 
çeşitli medenileri© enstitüden ayrılmalarımdan veya pa
sif giörevtere matatediltaelerimdem Ikaynaiklllanımialktadır. 

Ülkemizde, Devlet İstatistik Enstitüsünün güncel
liğini tanıyan yayımlarımı, «veriiler geçicidir» dipno
tu oHmalksızın iizleyelbillimek mümkün değildir; Ikesıim 
sonuçlar fevkalade gediJkmelkted'ir. Uzun bir süre ön
ce yapıHıan yıılılk iimaiat sanıayiıi listatistikleırıimıim kestin 
sonuçları, amüalk bu yıl yıayıınıHanıalbiılımliştir. Tarım-, 
gayri sa'fi milî hâsılla ve nüfus ısıayımı gibi İstatistik
lerde ifcesim sonuçlar, ianoaik 'birkaç y i sonra. ahnıa-
bilmdkte, 'araidan geçen zaman, 'bu bilgilerin değe
nini büyük ölçüde yitirtmıektedir. Gene aynı meden
ilerle, çok: Ikısia fasılalarla yayımlanan istatistik! veri
ler 'aıraısmıda önıemllli faırlkUaır görülmektedir. Mesela,. 
1985 Ağustos ayı somu itibariyle tahmin edilen 3.9 
oramımdakli gayri şali tmıiMî hâsıla artışı, pek yalkın 
bir tarihıte 4.9 olarak ifade edilimıiştiır. Yine bunla 
dayalı, tarım1 taiımıi büyüme hızımda, ısıanayi 'kesimli 
büyüme hızında ve hizmetlıer selktörümde değişiiklülk-
ler olmuştur. 

Şu hıaüde, 1986 bütçesiyle, 1986 yılı programı ha
zırlanırken. ve !Plam ve Bütçe Komisyonumda müza
kereler yapılırken, açılk olaıralk söylemek lazım ge
lirse, meçhulden hareket ©diillmişitir, ıbiinmeyenden ha-
meket edimıişitiır. Geçmıiışıin ıralfcamılhırı doğru hlinmez, 
geleceğe dair 'bir tahmilim yapmıalk mümkün olmaz 
lise, 'işlerim doğru yürütülmesi, özelikle planım ve 
programların doğru hazıırlanımaısı ve tefsir 'edilmesi 
ımüımlküm değildir. 

Diğer taraftan, son senelerde ülkemizde derlenen 
istatistik! veriler üzerinde şüpheler yaygınlaşmıştır. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, tarım istatistikleri ve 
sınaî üretim istatistikleri üzerinde, bizzat sayın bakan
larımız tarafından tereddütler izhar edildiği bir vakıa
dır. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu olarak 
bu üslubu yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Hü
kümete bağlı bir kuruluş hakkında, eleştiri yerine, ıs
lah tedbirlerinden söz edilmesi lazım geldiğini vurgu
lamak istiyorum. 

İstatistik verileri üzerinde şüpheler ve münakaşa
lar, son defa, 1985 yılı nüfus sayımı sonuçları hak
kında yoğunlaşmış bulunuyor. 1985 yılı nüfus sayımı 
geçici sonuçları kısa bir süre önce yayınlandı; ancak, 
Türkiye nüfusunun 44 milyon 700 binden, binde 
27,85 artışja, 51 milyon 420 bine çıkması, sonuç üze
rindeki tereddütleri beraberinde getirtiyor. 1965 nüfus 
sayımının binde 24,6, 1970'in binde 25,4, 1975'in bin
de 25, 1980'in binde 20 -küsuratı atarak ifade ediyo
rum- yıllık nüfus artışı hangi sebeplerle, birden, bin
de 27,85'e çıkmıştır. 

Ekonomik sıkıntıların devam ettiği bir dönemde, 
demografik hız gerçekten artmış mıdır? Bir taraftan 
nüfus planlaması yapılır, doğum kontrolü için çeşitli 
tedbirler alınırken, bu- derece hızlı üretkenliğe ulaşıl
masının gerçek sebebi nedir? Yoksa, nüfus sayımı so
nuçları 1980 itibariyle hatalı mı tespit edilmiştir? Bun
ların nedenleri üzerinde hükümetin ciddiyetle durma
sı lazımdır. 

öteden beri, Devlet İstatistik Enstitüsünü kamuoyu 
önünde ön plana getiren, nüfus sayımlarıdır. Kamuo
yu nüfus sayımı sonuçlarına daima güvenmiştir; an
cak, bu defa tespit edilen hızlı nüfus patlaması, bir-
kısım istatistik otoritelerine göre, hayalîdir. 1985 yılı 
nüfus sayımında, Hazineden daha fazla yardım al
mak maksadıyla, belediye sınırları içindeki nüfus şi
şirilmiştir. Bazı yörelerde, "yurt dışında çalışanlar, 
Türkiye'delermiş gibi kayda geçirilmiştir. Bazı yöre
lerde, sayım kayıtları, mesela her hanede dokuz kişi 
yaşıyormuş gibi düzenlenmiş veya köy nüfusu çeşitli 
imkânlarla belediye sınırları içinde gösterilmiştir. 

Bu nedenlerle, 1985 yılı sayım sonuçları, örnekle
me metoduyla tekrar kontrol edilmelidir. Söylenenler 
ve yazılanlar doğru ise, devleti yanılgıya düşürmek is
teyenler ortaya çıkarılmalı ve haklarında gerekli ta
kibat yapılmalıdır. Böyle bir inceleme yapılmadığı 
takdirde, 1988 yılı genel seçimlerinde, illerin nüfus 
adedine göre tespit edilen milletvekilleri sayıları üze
rinde hatalar olacaktır. Bir fikir vermek üzere, 1973 
yılı milletvekili genel seçimlerinde 16 milyon 800 bin 
olan seçmen sayısının, 1977 seçimlerinde yapılan ha
talı kayıtlarla 21 milyon 200 bine çıktığını; fakat 
1982 Anayasa oylamasında, oy verme yaşı değişmedi
ği halde, seçmen sayısının 20 milyon 700 bine düş
tüğünü belirtmek isterim. Tekrar ediyorum, 1983 ta
rih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 
üncü maddesi, illere göre milletvekili sayısının tespi
tinde, illerin son nüfus sayımındaki il nüfusunu esas 
almaktadır. Bu itibarla, 1985 nüfus sayımı sonuçlan 
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hükümetçe süratle kontrol edilmelidir. Aksi halde,, 
Büyük Millet Meclisi ve millî irade şüphesiz bundan 
yara alacaktır, özellikle milletvekili arkadaşlarımın, 
bu hesaplar dikkate alınmak suretiyle, kendi illerinin 
çıkartacakları milletvekili sayılarının bir defa daha 
gözden geçirilmesinde yarar olduğunu burada ifade 
etmek isterim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu olarak, 
böyle bir hataya yer vermemek ve Türk halkını, bir 
pazar günü de olsa evinde kapalı tutmamak için, Ba
tı ülkelerinde olduğu gibi, nüfus hareketlerinde, do
ğum ve ölüm vakıalarını bir merkezî sistem içinde ta
kip edecek ve mevcut nüfusu her an saptayacak bir 
yöntem geliştirilmesini zarurî görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 1985 nüfus sayımına göre 
Türkiye'nin nüfusu 51 milyon 420 bin olarak kabul 
edildiği takdirde, yüce Meclisimizce onaylanan Beş 
Yıllık Kalkınma Planında yer alan nüfus, tüketim, 
istihdam, işgücü fazlası, gayri safi millî hâsıla ve ko
nut sorunu ile ilgili bütün tahminlerin ve bu tahmin
lere göre/ yapılan değerlendirme sonuçlarının, mutla
ka tekrar gözden geçirilmesi lazımdır. Türkiye'de ilk 
defa il ve ilçeler toplam nüfusu, bucak ve köy top
lam nüfusunu aşmış bulunmaktadır. İBeşinci Beş Yıl
lık Planda, 1985 yılında 23,6 milyon olması tahmin 
edilen şehir nüfusu dört milyon fazlasıyla 27 milyo
na çıkmış bulunmaktadır. Bu durumda Devlet İsta
tistik Enstitüsüne ait veriler ve buna dayalı (Beş Yıl
lık Kalkınma Planı bu derece hızlı bir şehirleşmeyi 
tahmin etmediğinden,, konut ihtiyacı ve işgücü arzı 
dengeleri 49,4 milyonluk bir nüfusa göre yapılmış ol
duğundan, şüphesiz, gerek konut, gerek işsizlik me
selesinin boyutları fevkalade genişlemektedir. 1986 
programında öngörülen tedbirler, bu şartlar içinde 
yetersiz kalır. Hükümetin, tahminlerin üzerinde şehir
lere akan dört milyon nüfusun konut, eğitim, işsiz
lik sorunlarını çözecek çok daha radikal tedbirler al
ması zorunlu hale gelir. I 

Aynı şekilde, Planlama Dairesi Başkanlığı, kişi ba
şına düşen millî gelir hesabını dikkate alır iken, 49 I 
milyonluk bir nüfustan hareket etmiştir. 1985 yılı nü- I 
fus sayımı geçici sonuçları bu tahminden iki milyon I 
kişi fazla olduğuna göre, fert başına düşen millî ge- I 
lir, gerek Türk Lirası hesabıyla, gerekse dolar kuru 
üzerinden, daha da azalmaktadır. Bir fikir vermek 
üzere millî gelir hesaplarını 1985 nüfus sayımı so
nuçlarına dayanarak revize ettiğimiz zaman, 1986 yi- I 
lı programında 1053 dolar veya 552 622 lira .olması I 
lazım gelen millî gelirin, 533 bin Türk Lirasına ve I 

A 994 dolara düştüğünü görmekteyiz. (Bu durumda, Tür-
I kiye'de ortalama refah seviyesinin giderek kötüleşti-
I ğini ve komşu ülkelerle mukayesesinde, kişi başına 
I gelir farkının çoşaldığını görmekteyiz ve üzülerek mü-
I şahade etmekteyiz. 
I Bir' ülkede iktisadî gelişmeden bahsedebilmek 
I için, kişi başına düşen millî gelir seviyesinde devamlı 

artışlar kaydedilmiş olması şarttır. Gelir artışı devamlı 
I değilse ve önemli sayılacak miktarda değilse, o ülke-
I de ekonomik gelişmeden, ve refahtan bahsedilemez. 
I Bu itibarla, Türkiye'de ortalama refah seviyesinin gi-
I derek kötüleştiğini bir kere daha vurgulamak ve Mil

liyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubu olarak, millî 
gelir artış hızında görülen bu duraklama üzerindeki 

I hassasiyetimizin, kişi başına gelirin belirli bir artış 
göstermemesi yanında, nüfusumuzun Batı ülkelerinde 
rastlanmayan bir hızla, binde 27 oranında artışından 
kaynaklandığını ifade etmek istiyorum. 

Nüfus artış hızı, kişi başına gayri safi millî hâsı
lanın büyüme hızından düşülür ise, 1984 yılındaki 

I yüzde 1,7; 1985 yılındaki yüzde 2,2 millî gelir artış-
I larıyla bir yere varmamız mümkün değildir. Bu şart

lar altında, «On yılda Avrupanm en güçlü ülkeleri 
arasında olacağız» gibi resmî beyanlar, bir ümitten 

I ve bir avutmadari daha ileriye gidemez. 

Sayın milletvekilleri, uzun zamandan beri bir kav-
I ram ve bir rakam kargaşası içine düştüğümüzü ifade 
I ettim. Nitekim, enflasyon yüzdesi, işsiz sayısı, toptan 
I eşya fiyatları, ziraî ve sınaî üretim, hayvan mevcudu, 

konut ihtiyacı ve millî gelir hesaplarında hükümetçe 
zemine ve zamana göre çeşitli rakamların kullanıldı
ğı görülmektedir. Özellikle fiyat hareketlerini akset
tiren endeksler, zaman zaman mahkûm edilmektedir. 
Ekonomik politikayı tashih etmek yerine tefsir etmek 
kolay bir yoldur; ancak, ekonomiyi başarıya götüre
cek bir yol da değildir, örnek vermek istiyorum : Ül
kemizde üç kuruluş tarafından düzenlenen fiyat en
deksleri "var : Devlet İstatistik Enstitüsü, İstanbul Ti-

I caret Odası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. 
I Bunlar metot ve kapsam bakımından genellikle fark-
I lılıklar gösteriyor; ancak kendi içinde tutarlı sonuçla-
I ra ulaşıyorlar. Mesela, İstanbul Ticaret Odası fiyat 
I endekslerini ele alalım; ekim ayında perakende fiyat 

artışlarının yüzde 4'e ulaştığını görüyoruz. Şimdi bu 
önemli gerçeği bir tarafa bırakıp, fiyat artışlarının 
kökenini, İstanbul Ticaret Odasının istatistiklerindeki 

I hatalarla izah etmek veya bu ay içindeki bir haftalık 
I tatil harcamaları ile açıklamak mümkün olabilir mi? 
I Nitekim, yıl sonu itibariyle endeksler, 1985 yılı enf-
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lasyon oranının yüzde 40'ları bulacağını hatta geçe
ceğini göstermektedir. Nitekim, Devlet istatistik Ens
titüsünün, millî gelir hesabı yapılırken, deflatör ola
rak kullandığı, yani enflasyon tahmini olarak kullan
dığı rakam yüzde 43,7'dir. Bu itibarla, endeks orta
lamasının yüzde 40'ın üstüne çıkması hali, 1985 yılı 
enflasyon baskısının geçen yıla yakın ağırlıkta devam 
ettiğini kanıtlamaktadır, önemli olan budur ve han
gi endekse itibar ederseniz edin, bu gerçeği maalesef 
görmektesiniz. Diğer bir ifadeyle, ne ekmiş iseniz onu 
biçmeye devam etmektesiniz. . 

Müsaadenizle, dikkatlerinizi bir başka noktaya da
ha çekmek istiyorum : İstanbul Ticaret Odası, Hazi
ne ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hazırlanan 
fiyat endekslerinde kaçak olduğu, bilinen bir keyfi
yettir. Bu teşekküllerce kullanılan yöntem, aşırı fiyat 
artışlarını öteden beri törpülemektedir. Devlet İsta
tistik Enstitüsü fiyat endeksleri, 1950'lerde hazırlanan 
ve artık kullanılmayan bazı maddeleri ihtiva ettiği gi
bi, bugünün Türkiyesinde ihtiyaç duyulan bazı zaru
rî maddeleri ve hizmetleri (örnek olarak bakliyat fi
yatlarını, örnek olarak kiraları) kapsamamaktadır. 
Fiyat endeksleri günün ihtiyaçlarına uygun bir stan
darda göre düzenlendiği takdirde, enflasyon oranının, 
biraz önce arz ettiğim yüzde 40 oranının da üstüne 
çıkacağı bir gerçektir. Ülkemizdeki fiyat hareketleri
ne tam bir teşhis koymak istiyorsak, fiyat endeksle
rinin başlıca zarurî madde ve hizmetlerdeki konjonk
tür hareketlerini takip edecek şekilde yeni bir norma 
ve standarda kavuşturulması lazım gelmektedir. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmak ama
cı ile, tarım, sanayi ve hizmet kesimlerinde* bilgi iş
leme teknolojisi süratle geliştirilmelidir. Sağlıklı bir 
bilgi akım sisteminin geliştirilmesi için, bilgisayar sa
hibi resmî ve özel kuruluşlar, birer bilgi bankası ku
rarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ile gerekli koordi
nasyon ve yakın bir işbirliği içine girmelidirler. 

Son yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsüne araç, ge
reç ve kaliteli personel kazandırma çalışmaları yeter
li olamamıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışma 
alanının gün geçtikçe genişlemesine rağmen, son se
nelerde enstitüden 400'e yakın personel ayrılmıştır. 
Yetenekli elemanları müessese bünyesinde muhafaza 
edecek, maddî ve manevî her türlü tedbir mutlak su
retle alınmalıdır. 1960'lı yıllarda önemli sayıda per
sonel maşter ve doktora çalışmaları için yurt dışına 
gönderilmiş ve bu girişimden olumlu sonuçlar alın
mıştır. Yeniden, yeterli vasıfta teknik eleman yetişti
rilmesine, değerli bakanlığın, önem vermesinde isabet 
görmekteyim. 

Devlet hayatında ekonomik, kültürel ve sosyal po
litikalar bilimsel metotlara oturtulmak ve el yordamı 
ile politika tayininden kaçınılmak isteniyorsa ki, bu 
böyledir, Devlet İstatistik Enstitüsüne, çağımızın şart
larına uygun modern bir hüviyet verilmeli ve bu mü
esseseye istikrar kazandırılmalıdır. 

Bu duygularla, Devlet İstatistik Enstitüsü 1986 
yılı bütçesinin, devletimize ve milletimize hayırlı ol
masını diliyor, sizleri şahsım ve. grubum adına selam
lıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür- ederiz Sayın Islimyeli. 

Şahısları adına söz alan milletvekillerini okuyo
rum : 

Lehinde Sayın Artukarslan?.. Yoklar. 
Sayın İsmail 'Saruhan?.. Yoklar. 
Sayın Kadir Demir?.. Yoklar. 
Sayın İsmail Üğdül?.. Yoklar. 
Aleyhinde Sayın Şeref Bozkurt?.. Yoklar. 
Sayın Şeyhmuz Bahçeci?.. Yoklar. 
Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Günseli özkaya?.. Yoklar. 
Sayın Yılmaz Hastürk?.. Yoklar. 
Sayın Fikri Sağlar?.. Yoklar. 
Sayın Selahattin Taflıoğlu?.. Yoklar. 
Üzerinde Sayın Coşkun Bayram?.. Buradalar. 
Sayın Bayram, konuşmanızın bütçe üzerinde ol

masını ve süreye riayet edilmesini rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün 1986 bütçe rakamları, 1985 yılı nüfus sayımına 
tekabül eden ödenekler çıkartılmak suretiyle varılan 
bir neticeye göre, 4 milyar 668 milyon lira olarak tes
pit edilmiştir. Bunun yüzde 70'inden fazlası, .3 mil
yar 700 milyonu cari harcamalara, yatırımlara 690 
milyon, transferlere 209 milyon lira ayrılmıştır. Şüp
hesiz, rakamların bu kompozisyonuna göre, Devlet 
İstatistik Enstitüsü bütçesi, cari hizmet, yani mevcu
du muhafaza bütçesidir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, bütçesiyle küçük, gör
düğü işler bakımından fevkalade önemli bir kuruluş
tur. Bu itibarla, Devlet İstatistik Enstitüsü, önemiyle 
mütenasip teknik bir hüviyete mutlaka kavuşturulma
lıdır. 

Bütün dünyada istatistik teknikleri gelişiyor... Dev
let İstatistik Enstitüsü de modern bir bilgi işlem mer
kezi statüsüne kavuşturulmalıdır. Enstitü, ileri tek
nolojinin gerektirdiği aletlerle teçhiz edilmelidir. 
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COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Başbakanlık Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığının 1986 Malî Yılı Bütçe Tasa
rısı hakkındaki görüşlerimi arz etmeye çalışırken yü
ce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

İstatistik!! bilgilerin artık ekonominin temel unsur
larından biri haline geldiği bir gerçektir. Ekonomik, 
kültürel ve sosyal alanda doğru yönler tayin etmek ve 
sağlıklı kararlar alabilmek için mutlaka istatistik! bil
gilere ihtiyaç vardır; el yordamıyla hareket etmek 
dönemleri artık tarihe karışmıştır. Ancak, bu bilgile
rin son derece doğru ve hassas bir şekilde hazırlana
rak ilgililerin ve yetkililerin istifadesine arz edilmesi 
de şarttır. Bu gerçeği ve zarureti gören Büyük Ata
türk, 1926 yılında bizzat imzaladığı bir kararname 
ile bu müesseseyi devlet kuruluşları arasına katmış
tır. Bilahara çeşitli merhalelerden geçen ve çeşitli isim
ler alan bu kuuruluş, 1962 yılında yetki ve sorumlu
lukları genişletilerek, 53 sayılı Kuruluş Kanunu ile, 
Devlet İstatistik Enstitüsü adına almış ve bir araş
tırma kurumu haline getirilmiştir; daha sonra da 219 
sayılı Kararname ile, görev ve yetkileri yeniden dü
zenlenmiştir. 

Söz konusu kararnameye göre, enstitü, ülkenin 
iktisadî, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle ilgili her tür
lü istatistikleri derler, düzenler ve yayınlar; genel nü
fus sayımı, genel tarım sayımı, genel sanayi ve iş yer
leri sayımı yapar; bu arada, plan ve yıllık programla
rın öngördüğü hususlarda her türlü sayım ve anket
ler yaparak, elde ettiği bilgileri belirli standartlar için
de, en kısa zamanda ilgililerin istifadesine sunar. Yi
ne aynı kararnameye göre, Türkiye'de istatistik topla
ma yetkisi, sadece Devlet istatistik Enstitüsüne aittir. 

Değerli üyeler, hal böyle olmasına rağmen, ülke
mizde bilhassa son zamanlarda fiyat hareketleriyle 
ilgili olarak çeşitli kuruluşlarca çeşitli rakamlar yayın
lanmakta ve dolayısıyla bir rakam kargaşası meyda
na gelmektedir; herkes işine gelen rakamı kullanmak
tadır. Bu durumun iki önemli mahzuru vardır, diğer 
mahzurlarının yanında : 

1. Büyük ümitlerle kurulmuş bulunan bu enstitü, 
maalesef itibar kaybetmekte ve kuruluş gayesinden 
uzaklaştığı endişesini vermektedir. , 

2. Aynı durum, diğer ülkelere karşı ülkemizi zor 
durumda bırakmaktadır. Bizler her gün birbirinin ak
si rakamların yayınlanmasına, isteyenin istediği ra
kamları kullanmasına alıştık; ama bu tip olaylar, dı
şarıdaki itibarımızı fevkalade artırmıyor olsa gerek. 

Geçen yıl hükümet, 1985 yılı resmî enflasyon tah
minini yüzde 25 olarak açıklarken, aynı anda, Dün
ya Bankası, kredi faizleri hesabında bu rakamı yüz
de 40 olarak, tahmin ediyordu. Gerçi, izlenen ekono
mik politika her ikisini de yanılttı; ama hükümetin 
yanılgı payı çok büyük boyutlara ulaştı. Çok iyi ha
tırlıyorum, o sıralarda bazi büyük işçi sendikalarının 
yetkilileri ve sözcüleri, yüzde 25'lik enflasyon tahmi
nini ölçü alan toplu sözleşmelerin altına imza atama
yacaklarını dile getirmişlerdi ve neticede de sonuç 
kendilerini haklı çıkarmıştı. İşte, bu ve buna benzer 
olaylar, hem hükümetin, hem de ona bu bilgileri ha
zırlayan enstitünün itibarına bir ölçü olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
politik görüş ayrılıklarının hiçbir şekilde tesirini his
setmeden, yansız olarak çalışması gerekli bir araştır
ma birimi olmak zorundadır; kuruluş gayesi ve mahi
yeti de bunu icap ettirmektedir. Maalesef, başlangıç
ta böyle olan enstitü, bilahara bu özeÜiğini kaybetti 
ve büyük masraflar karşılığında dış ülkelerde kurs 
görerek yetişen istatistik uzmanları, daha sonra, Bit
lis, Erzurum, Van ve Keçiborlu gibi yerlerimizde, 
DSİ, YSE, TEK ve TKİ müdürlüklerine memur ola
rak atandılar. Son dört beş yıl içinde enstitüden bu 
ve buna benzer yollarla 400 kadar yetişmiş eleman 
ayrılmış durumdadır. 

Enstitü, maalesef, şu anda, devletin yönetiminde 
görev alanlara gerçeği gösterecek, halkın nabzını el
lerinde tutmalarını sağlayacak bir kurum niteliğinde 
değildir ve büyük bir durgunluk içerisindedir; en kö
tüsü de, yansızlığına gölge düşmüştür. Temennimiz, 
bir an önce düzeltilmesi ve 1960'h, "1970'li yıllardaki 
hüviyetine kavuşmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, biraz da, her gün kullan
dığımız sayısal bilgileri üreten Devlet İstatistik Ensti
tüsünün çalışma sistemine ve bu sistemdeki aksaklık
lara kısa başlıklar halinde değinmek istiyorum. Ensti
tü, yönetim birimi hariç, teknik araştırma, ekonomik 
istatistikler, sosyal istatistikler ve teknik işler şeklin
de dört önemli birimden oluşmaktadır. 

Teknik araştırma biriminin en önemli görevi, mil
lî gelir hesaplarını hazırlamaktır; ancak, kullandığı 
yöntem -ki, burada anketler ağırlıktadır- pek sağlıklı 
değildir. Tarım kesimi tahminleri ise, çok eski ve ya
nılma payı yüksek yöntemlerle yapılmaktadır. Gelir 
dağılımı araştırmaları ise, henüz başlatılamamıştır; 
ancak, bunda en büyük etken, iktidardaki hükümetle-
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rin, gelir dağılımı hesaplarının yapılmasından ve ya- | 
yınlanmasından rahatsız olmalarıdır. Bize göre, Dev
let İstatistik Enstitüsüne düşen en büyük görevlerden 
bir tanesi, Türkiye'de, doğru ve geçerli bir gelir dağılı
mı araştırması yapmak ve yayınlamaktır. 

Sosyal İşler Dairesinin en büyük görevi de nüfus 
sayımıdır. Sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda yapılan 
nüfus sayımlarından sonuncusu, 1985 yılının 20 Eki
minde yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerdekinin tersine bir 
uygulama ile, vatandaşları bir gün sabahtan akşama 
kadar evde bekleterek yapılan bu sayımın kesin neti
cesi, aradan hayli zaman geçmesine rağmen, hâlâ 
alınamamıştır. Şu hali ile de sadece tarihi bilgi sağ
lamaktan öte bir yararı da olamayacağı için, aceleye 
de gerek yok zaten. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, bugün üzerinde en fazla tartışılan çalışması, tü
ketici fiyatları endeksidir. İşçiyi, memuru, sıradan va
tandaşı ilgilendiren, onun bütçesine darbe indiren fi
yatlar, hiç kuşkusuz, tüketici fiyatlarıdır. OECD ista
tistiklerinde de standart enflasyon ölçüsü olarak, üye 
ülkelerin tüketici fiyatlar endeksleri kullanılmaktadır. 
Toptan eşya fiyatlarının, sıradan vatandaşın ekono
mik durumu ile doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu ne
denle, işçinin, memurun, sıradan vatandaşın; ücret, 
maaş artışı ile karşılaştırılacak gösterge, tüketici fi
yatlar endeksleri olmalıdır. 

Ayrıca, dış ticaret verilerinin kamuoyuna gerek
li süratle yansıtılamaması da önemli bir sorundur. 
İhracat ve ithalatın anında ve yerinde değerlendiril
mesi konusunda yeterli bilgi ağı oluşturulmalıdır. 

Son olarak "şunu belirtmek istiyorum : Teknik bir 
kuruluş olan Devlet İstatistik Enstitüsünün, yetişmiş 
eleman ihtiyacını, ne yapıp yapıp karşılamak lazım
dır. Ayrıca, mevcut elemanlara eğitim imkânı sağlan
malı, bilgisayar kapasitesi artırılmalıdır; ancak bütün 
bunların yapılması, bu bütçe tasarısı ile mümkün gö
rülmemektedir. 

Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere te- } 
şekkür ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Coşkun Bay
ram. 

Hükümet adına Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 

(İstanbul) — Saym Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; gecenin bu ilerlemiş saatinde fazla vaktinizi al
mak istemiyorum. Sayın konuşmacılar, zaten fevkala
de doğru olan birçok noktaya temas ettiler. Konuş- | 
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malarını bir uyarı olarak kabul ederek, bundan son
raki faaliyetlerimizde değerlendireceğiz. Yalnız, bir iki 
noktayı da müsaade ederseniz, beraberce hatırlamak
ta fayda görüyorum. 

Belirtildiği gibi, Devlet İstatistik Enstitüsü ger
çekten teknik bir kuruluştur. Devlet İstatistik Enstitü
sü ve dünyada bu işi gören diğer kurumlar, bilgi top
lamakla mükelleftirler ve bilgileri belirli ilmî usuller
le değerlendirip, yaymakla sorumludurlar. Dolayısıy
la bu bilgilerin kullanıldığı ekonomik, malî ve sosyal 
politikalarla ilgili yorumlarda bulunamazlar; onları 
ayrı yapan organlar vardır. 

Ben burada, istatistik vesile edilerek, hükümetimi
zin genel ekonomik politikası ile genel politikalar 
hakkında yapılan tenkitlere cevap vermeyeceğim. Za
ten, Sayın Başkan da fevkalade teknik bir görüş ile 
o konuyu dile getirmiştir. 

Yani, özetlemek gerekirse, Devlet İstatistik Ensti
tüsü teknik bir kuruluştur ve teknik kuruluş olarak 
kalmasında da büyük yarar vardır; katılıyorum. 

Ancak, Sayın Islimyeli'nin de belirttiği gibi, Dev
let İstatistik Enstitüsünün birçok endeksleri ve bir
çok hesap tarzları çok eskiye dayanmaktadır; Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da bu konuyu belirtmiştim. 
Komisyondaki ifadelerimden dolayı, sözlerimin ya
dırgandığı ifade edildi; fakat ben bunun doğru oldu
ğu kanaatindeyim. Yani, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün gerek bilimsel çalışmalarında, gerekse idarî işle
rinde gelişmeye muhtaç çok yönleri olduğu kanaatin
deyim. 

Ayrıca, bugün, özellikle fiyat endeksi, geçinme en
deksi ve benzeri endekslerin istatistiklerini yayınlayan 
üç kuruluşumuz vardır, doğrudur : Hazine, İstanbul 
Ticaret Odası ve Devlet İstatistik Enstitüsü. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün ilk kararnamesi, on
dan sonraki kanunu ve şu andaki kanun hükmünde 
kararname, bu iki kuruluşun halen yayınlamakta ol
duğu serilerden vazgeçmelerine, onları durdurmaya 
yetmiyor; bu bir. 

İkincisi, zaten Hazine uzun yıllardır bu görevi ya
pıyor. Bunu herhangi bir noktada keserseniz, daha 
sonraki çalışmalarda, farklı iki mantık silsilesini mu
kayese etmek gibi zor bir duruma düşebilirsiniz ve 
geriye de dönemezsiniz; çünkü bilim adamları, poli
tikacılar ve diğer kurumlar, birçok bilgiden mahrum 
kalabilirler. 

O halde, komisyonda ifade ettiğimiz gibi, mühim 
olan konu, bunların standardize edilmesidir; bunlar 
hem metot, hem zamanlama, hem yayınlama ve hem 
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de işbirliği yönünden yapılacaktır. Bu konuda gay
retler başlamış ve şu anda da belirli bir mesafe alın
mıştır. 

İstatistiğin sağlıklı ve güvenilir olması, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün ve her istatistik enstitüsünün bu 
imajı vermesi çok tabiîdir. Yalnız, biraz evvel Sayın 
Bayram'ın ve diğer konuşmacıların da belirttiği gibi, 
Devlet tstatistik Enstitüsü geçmiş dönemlerde çok sı
kıntılı günler geçirmiştir. Gerçekten yetişmiş perso
nelde bir kuruma ve azalma gerçekten vardır. Bunla
rın teiafisi için yapılan gayretler yeterli değildir. Bu 
gayretleri artırmak için de tedbirler alınmıştır; fa
kat daha çok tedbirin alınması da zarurîdir. 

Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsünün kendi içine 
kapalı 'bir müessese olara'k değil, gerek uluslararası 
'bilimsel kuruluşlarla, gerekse*yurt içi, bilim kuruluş
larıyla çok sıkı temasta dlm&tî da 'bir zarurettir. Bu
nun dçin de tedbirler vardır ve ümit ediyorum, kısa 
zamanda, bilhassa millî gelir ve fiyat endeksleri ko
nusunda kendi çabalarımızı dünyadaki gelişmelerle 
mukayese etmek üzere bir özel çalışıma da yaptırı
yoruz. 

Ayrıca, bilindiği 'gibi, bugün dünyada millî geli
rin, refahı gerçekten ölçüp ölçmediği konusundaki 
tenkitler ciddî bir noktaya, hatta çözüm noktasına 
ulaşmıştır. Bildiğimiz gibi, zaman zaman da burada 
kullandığımız gibi, -geçinme 'gücü diyelim ona- ge
çinme kudretini Ölçen birtakım 'başika kavramlar mey
dana gdoi'iş'ti'r. Yani fert 'başına dolarla iki ülkeyi 
mukayese ettiğimiz zaman çok 'büyük yanılgıya düşe-
Ibi'lirsinıiz. Gerek kalkınmışlık açısından, gerekse ge
lişmişlik açısından, çok iyi batırtıyorum, 19601ı yıl
larda verilen 'bir misal idıi, 'bugün ne ölçüde geçerli 
henüz 'bilemiyorum; ama o zaman söylenen ifade şuy
du: Kuveyt 19601ı yıllarım belli bir döneminde, fert 
başına 10 bin dolar gelire sahipti; o zaman Ameri
ka'mın fert başına geliri bunun altındaydı; Türkiye' 
mim geliiri de, sanıyorum 500 dolarlar civarındaydı; 
fakat iktisatçılar ve bilim adamları mukayese yap
tıkları zaman, Kuveyt'in sosyal ve ekonomik yön
den Türkiye'dem daha ileri, daha kalkınmış bir ülke 
olduğunu, yalnız fert başına gelirle mukayese ede
rek söyteyemıiyodardı; bugün de söyleyemeyiz. Yani, 
hep'imiziö bildiği gibi, şunu arz etmek istiyorum1: Fert 
başıma milî gelirin tek başına mukayesede kullanıl
ması yeterli değildir ve bunum* için de tedbirler vardır 
ve şu anda İstatistik Enstitümüz, Avrupadaki belirli 
kuruluşlarla, satın alma gücü paritesi üzerimdeki ça
lışmalarını da sürdürmektedir. Bunlar hepimize la

zım olan bilgilerdir. İnşallah bunu kısa zamanda te
min eder, kamuoyunun kullanımına arz ederiz. 

Gelir dağılımı, parasal konular, malî konularda 
İstatistik Enstitüsünün çalışmalar yapmasında fayda
lar vardır ve kanunen de görevleri arasındadır. Yal
nız, bugüne kadar çok belirgin bir çalışıma da yapıl
mamıştır. Ümit ediyorum, bir program dahilinde bun
dan sonraki bu çalışmalar sürdürülecektir ve sürdü
rülmelidir. 

ÖOŞKUN BAYRAM .(Adana) — Gerçek neyse 
herkes bilsin sayın bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER 
(IDeviamla) — Efendim, zaten, Devlet 'İstatistik Ens
titüsü, restim çeken bir kuruluştur; bütün görevi de, 
gerçekleri farklı 'bir renk katmadan, aynen kendi ren
gi ile göstermektir. Bundan da kimsenin gocunacak 
tarafı olmamak lazım gelir. Bu gerçekler ortaya dö
küldüğü takdirde, * ister sosyaldemokratlar iktidarda 
olsun, isterse devamlı biz olalım, doğru tedbir alırız, 
değil mi efendim? 

Efendim, müsaade buyurursanız bir noktayı daha 
arz edeceğim: 1978, 1979, hatta 1980 ve 1981 yılları 
kullanılırken -münakaşalı konuya gdmeyeceğim, bir 
teknik konuyu arz etmek istiyorum- şunu hatırla
mak lazım: İstatistik Enstitüsü resmî kurumdur; ya
yımladığı bütün rakamlar resmî rakamlardır. Dolayı
sıyla 'her İstatistik enstitüsünüm veya kurumunun ya-" 
yınladığı rakamlarım 'geçerli olabilmesi içim fiyat
larım tek otaası lazım. Çift fiyat, dönemindeki ra
kamları alır, tek fiyat dönemimdeki rakamlarla mu
kayese ederseniz, ekonomik yorumlarda da büyük 
babalara düşersiniz. 
, İşte Türkiyemizde çeşitli zamanlarda -müsaade 

ederseniz İlla o yıllan kastetmeyeyim- çift fiyatlar 
olagelmiştir. 'Karaborsa, büyük canavarlığı ile mille
tin üzerine Çökmüştür ve o zamanki rakamları alıp, 
bugün tek 'fiyatın hâkim olduğu dönemdeki rakam
larla karşılaştırırsak, pek doğru analizler yapmış ola
mayız. Onu da, müsaade ederseniz, teknik bir mü
talaa olarak arz ediyorum. 

Sayın Emirbayer arkadaşımızın istatistiği vesile 
ederek, bendemizin Millî Eğitim (Bakanlığında bulun
duğum sırada. * 

ARSAN SAVAŞ AR'PACIOĞLU (Amasya) — 
Bir zamanlar... 

DEVLET BAKAM M. VEiHBÎ DÎNÇERLER 
(Devamla) — Kullanmadığım bir kelimeyi, gazeteler 
yazdı diye delil gösterip, burada -bence çok manalı 
olmayan bir şekilde kullanmasını, doğrusu yadırga-
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dım. Yani, Meclis zabıtlarına geçsin diye bir cevap 
verme durumunda da kalabilirim; fakat yapmayaca
ğım; çünlkü, yeniden polemik açmak istemiyorum. 
Mesele şöyle veya böyledir... Doğrusunu ben bili
yorum, gazeteci arkadaşım 'biliyor ve de Allah bili
yor. 

Efendim, bu görüşlerle bütçenin "hayırlı olması 
dileğiyle saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının... 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Soru var 

efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, o saf

haya gelelim bir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Son söz var. 

IBAlŞKAN — Müsaade buyurun efendim, son söz 
isteyen yok. • 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ben istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Söz isteyen usulüne göre ister, biz 
de çağırırız. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Zaten listede ismim var Saym Başkan, daha önceden 
müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadıklar. 
Sayın Sadıklar, sadece Devlet îstatistik Enstitü

sünün bütçesiyle ilgili konuşma rica ediyorum. Çün
kü, öyle anlaşılıyor ki, genel bütçe üzerindeki konuş
maları burada tatmin gibi bir döneme girmeyelim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Değil Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; her şey
den önce Sayın Başkanımın müsaadeleriyle usulî bir 
konuyu açıklamak istiyorum. 

Çoğumuzun bildiği gibi, bütçenin geneli üzerinde 
bendeniz de söz almıştım, hatta üzerinde söz alan
ların ilk sırasında lidim; ancak, alışılmamış bir uygu
lama ile sayın hükümet, kişisel konuşmaları ikileme
leri (dinlemeden konuşmasına başladı ve böylece de 
bizim, bütçenin geneli üzerinde yapmak istediğimiz 
konuşma imkânı fiilen ortadan kalkmıştır. Tabiî, ben 
bunu, bir kasta makrun olarak görmedim; ama şim
diye kadar uygulana gelen usulün değiştirilmesini de 
yadırgadığımızı ifade etmek isterim. Kişisel görüş
meler için zaten '20 dakika, 10 "dakika gibi çok kısa 
zaman verilmektedir. 

ÜNAL AKİKAYA (Çorum) — Az mı? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın 'hükümet burada 3,5 saat. 

'BAŞKAN — Sayın Sadıklar, konuya geçelim efen
dim, bu konu aydınlandı. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Başkanlıktan ve hükümetten bu münasebetle bir şey 
istirham edeceğim efendim. 

Eğer bundan sonraki uygulamalarda, lütfedip de 
kişisel konuşmalar dinlenirse. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER 
(İstanbul) — Biz dinledik efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Teşekkür için açtım zaten sayın balkan. 

Bugünkü usulün devamını istirham edeceğim ve 
kişisel konuşmalara, hiç değilse bir 'kişilik daha im
kân verilmesini istirham edeceğim. 

Teşekkür ederim 'Sayın Başkan. 

Gelelim Devlet İstatistik Enstitüsünün bütçesiyle 
iligili görüşlerimi arz etmeye: Her şeyden önce, Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kanununda, is
tatistik üretme konusu görev olarak bu müesseseye 
verilmiştir. Ona rağmen, bugünkü uygulamalarda, 
ticaret odaları, Hazine ve muhtelif yerler istatistik 
üretmektedir ve çoğu da birbirini tutmamaktadır. 

Üıniversitede'ki yaptığımız çalışmalar sırasında bu 
değişik -istatistikler - o kadar yanıltıcı sonuçlar çıkar
mıştır ki, akademik olarak doğm dürüst Ibir çalışma 
imkânını bulamadık arkadaşlar. Mademki kanun bu 
görevi İstatistik Enstitüsüne vermiştir, öyle ise, bunun 
diğer anlamı, diğer müesseseler istatistik üretmeme-
lidir. 

Sayın bakandan istirham ediyoruz; bu yetkilerini 
kullansınlar ve sadece istatistik üreten makam ola
rak karşımızda Devlet İstatistik Enstitüsünü görelim. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER 
^(İstanbul) — Mümkün değil. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bunun mümkün olmaması halinde, saym bakan de
min burada b]r şeye işaret buyurdular ve tamamen 
kendilerine • katılıyorum': İstatistik üretmede standart
ları tespit edelim. Eğer, tüketim fiyatlarıyla, istatis
tiklerde kullanılan bazlar her makam tarafından ay
rı kullanılırsa, ortaya acaip rakamlar çıkacaktır; is
teyen istediği rakamı kullanacaktır ve sonunda bu
günkü karmaşa ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan, sa
yın bakanın buradaki konuşmasını bir vaat olarak 
not ediyor ve kendisine zamanı gelince hatırlataca
ğımızı beyan ediyoruz. 
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'Diğer.'bir''konu da, nüfus sayımı. Birkaç yıldır 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Ibu konuda Devlet İs
tatistik Enstitüsü 'Başkanlığından ricada 'bulunduk ve 
geçen yıl vaatte bulunulmuştu, nüfus sayımlarının, 
Batıda olduğu gibi, eve kapatılmadan, daha modern 
metotlarla yapılması konusunda. İki yıl evvel verilen 
vaat, bu yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda geri alındı. 
Şimdi, sayın bakandan istirham ediyoruz; Türkiye, 
bu kadar aşamadan sonra, daha modern metotla nü-
fut sayımına layıktır; bu sistemi lütfen geliştirelim. 

Bunun dışında, Devlet İstatistik Enstitüsünden iki 
konuda daha ricalarımız olacak. Biraz evvelki ko
nuşmamda olumlu konulara değinme imkânını bula
madım. İstatistikle ilgili bir konuya daha değinmek 
istiyorum. Türkiye'nin dış ticaretinde gerçekten olum
lu' gelişmeler olmuştur. Ancak, bunları tam değer
lendirebilmemiz için daha değişik yaklaşımlara ihti
yaç var. 

Bu arada, ihracatımız geçen sene yüzde 29 sevi
yesinde artarken-, bu sene yüzde 13 seviyesinde art
tığı ve böylece bazı sanayicilerimiz tarafından «ihra
cat artışımız artık doğal sınırlarına geliyor» iddiası 
vardır. 

Diğer taraftan, ihracatımız içinde sanayi ürünleri
nin payı değişik rakamlarla ifade ediliyor. Bu ra
kam bu sene için yüzde 78 olarak verildi. Bu, ger
çekten memnuniyet verici bir konudur. Ancak, bunun 
içinde ne kadarının tarıma dayalı sanayi olduğuna 
dair bir çalışma yapmak üzere bir ekibi görevlendir
dim, altı aydır sonuç alamadım sayın bakan. Bu iti
barla, buna benzer fob - cif konularında yapılan de
ğişiklikleri de bir standarda bağlayıp, gerçek rakamı 
istediğimiz zaman ortaya çıkartabilelim ve buna bağ
lı olarak da, Devlet İstatistik Enstitüsünden terms 
of trade denilen (ticaretin hadleri denilen) konular
da da sağlıklı rakam üretmesini rica edeceğim. Bu 
konuda istediğimiz yeterli rakamı hiçbir yerde bula
mıyoruz. Bu şudur arkadaşlarım : Çoğunuz gazete
lerde belki okumuşsunuzdur, «ihracat yoluyla ülke 
fakirleşiyor» iddiaları vardır. Bu mümkün olabilir 
mi? Evet, eğer ticaret hadleri aleyhimize gelişirse, bu 
mümkündür. Daha fazla ihracat yaptığınız zaman 
daha fazla kan kaybedersiniz ve fakirleşebilirsiniz. 
Bu durum şöyle ortaya çıkabilir : İhraç ettiğiniz ürün
lerin fiyattan belirli bir dönem içinde düşerse ve it
hal ettiğiniz malların fiyatları da belirli bir dönem 
içinde devamlı yükselirse; şimdi sattığımız malla it
hal edebildiğinize karşılık, aynı malı sattığınız zaman, 
gelecekte daha az mal ithal edeceksiniz ve böylece 
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devamlı surette bir kanama ortaya çıkacak. Hepini
zin bildiği gibi bu, ticaret hadlerinin aleyhte geliş
mesidir. Bu maalesef, Türkiye için yıllarca vaki ol
muştur ve dış ticaret yoluyla da biz fakirleşmişiz 
veya kan kaybetmişizdir. Ancak, bugünkü rakamlar, 
sanayi ürünlerinin ihracat maddeleri arasındaki ağır
lığının artması bu konuda bir ümit belirtmiştir; ama 
rakamı kesin olarak bilmiyoruz. Bugün, «Dış ticaret 
hadleri lehte mi, aleyhte mi seyrediyor?» diye sor
duğumuz zaman, cevap verebilecek bir makam yok
tur. Bu itibarla, bu konuda çok dikkatli hesaplara 
ihtiyaç vardır. Çünkü, geleceğe ait dış ticaret poli
tikanızı ancak buna göre ayarlayabilirsiniz. 

Bu temennilerimle 1986 bütçesinin Devlet İstatis
tik Enstitüsüne hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise 
saygılar arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarım : Sayın Baya-

zıt, Sayın Şahinkaya. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, gıda maddeleri tüzüğüne göre, bozulan gıda 
maddelerinden zehirlenerek ölen -veya yaralanarak 
sakat kalanların miktarını bildirebilirler mi? Acaba 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Yardım 

. Bakanlığı ile işbirliği yaparak, bu konu hakkında 
kesin rakam verebilirler mi? Bu fiiller Türk Ceza Ka
nununun 163, 394 ve 402 nci maddeleri ile ilgili hu
suslardır. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt konu anlaşılmıştır 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Fevkalade geniş ve teknik çalışma ya
pılması gereken bir konudur. Müsaade ederseniz araş
tıralım; Sayın Bayazıt'ın kendisine yazı ile cevap ve
reyim ve bir de çaresine bakmaya gayret edelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahinkaya. 

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Efendim 
sesim çıkmıyor, müsaade ederseniz kürsüden sorabi
lir miyim? 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Şahinkaya. 
Soru sormayla ilgili 61 inci maddeyi okuyorum size; 
«Görüşme sırasında hükümetten ve komisyondan so-< 
ru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden sorarlar.» 

Buyurun sorunuzu sorun Sayın Şahinkaya. 
F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Sayın 

Başkanım, istatistik yeni bir bilim dalıdır. Tabiî ki, 
istatistik! verilerin doğru olması için, materyallerin 
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iyi toplanmış olması gerekir. Devlet İstatistik Ensti
tüsü gerçekten en çok güvenebileceğimiz bir Devlet 
kurumu... Yalnız, en son bir nüfus sayımı yapıldı, 
pek çok para harcandı, pek çok kişi bu işte kulla
nıldı; fakat gördük ki, şimdiye kadar birçok şeyde -. 
olduğu gibi, Devlet İstatistik Enstitüsünün materyal 
toplamak için kullandığı kişiler iyi eğitilmemiş, ör
neğin, bu nüfus sayımında o kadar zamanda o ka
dar çok veri elde edilebilirdi ki; fakat hiçbir şey elde 
edilemedi, 

Diyar kıi, «Efendim, ailenizden hiç dışımda tan
sa vaır ımıı?« «Var» diyorum; «Kim?» diyor, «Oğlum» 
ıdiyoiTuımı; «a!ımıaz, yazmam» ıdıiyor. «Oğlum dışaırııdıa, 
o da aileden sayimıaz mı?» diyorum; «Evdi imi?» dii-
yoır? «Evıîıi ise yazmam» ıdıiyor, Ondıaın sorum, fcıjtıiır-
diği oflculta yazmış ©raya; Olkur-yazar, ilükolkuıi, 
ortaokul, lıisıe ısıevıiyıesıi, ümıiversibe ıdıiıye. «Ben ûkıi fa-
Iküılıbe bitirdim» diyoruım; «yazamam» diyor, «Son 
'hitirdığiın okullu söyle» diyor. «Son bitirdiğim ©ıkul 
Dil-TarDh; fakat ondan ekmek yemedim. Ziraat iFa-
k'ülltesıiınıi bitirdim, önada çalıştan 30 sene; ilkıteki'i de 
yaz» diyomımı; -«yazıaımıaım» diyor. 

Sonra birçok kurumllıatr kamuoyu oluşturması liçim 
birçok araştırma yapıyorlar. Bu listatisıbik ikitaptlanına 
da geçmiş bir vakıadır. Amıerıilkıa'da da - yaprniışfjır, 
«ıHamıgi parti lacıalba liktidaına gelecek» diye; «Cum-
ıhuriyetçilıeır mi, Demokrattılar mı?» seçimden 'önce, 
«Cuımlhuırtiyetçliter Ikazanacalk» diye anlket netlicesıiıni 
açıklamışlar. Bir de 'baikıyoiTsıumuz iki, onların, «kaza
namaz» dedMerd patfbi 'kazamıyor; «Nıasul olur?» di
ye şaşırıyorlar. SoruyorHar, siz mabaryali ınıasıil 'top
ladanız?.. Efendim, telefon rehberini 'aldık, oradan 
her on Ikislden 'bir ıtoamasime, «Kıime oy vereceiksiinıiz?» 
diye sorduk...» («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Şalhinlkaya, konu aydımlan-
mışıtıır. 

F. R'HZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — Efendim, 
çolk irtica ederek,, bir suali daha soracağım, birde ıta-
rımdaın b'ir örmek vereceğim. 

'İsıratisd'ik Enstitüsü, ziıraatçlare devamlı olanak, 
«Bölgemizde kaç -tane ağaç, kaç ıbane bilmem ne var?» 
diye sorar. Her gelen ıil müdürü İstanbul'da yatıyor; 
«1 500 Haine, 10 000 ıtane mamıciiyem olmuştur» ıdıi
yor; halbuki 'hiç yolk. '(OüMişmeler, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şahinkaya, Sayın Şahinkaya, 
lütfen efendi Jm... 

F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 'Bir da
kika efendiım. 

BAŞKAN — Mümkün değil1 eifenıdim. 

IDEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(istanbul) — Sayın Başlkan, cevap vsnmelk işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu sual mahiyetıinde de
ğil! Sayın ©akan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
{İstanbul) — Sual efendim; müsaade ediniz Sayın 
Başlkaın. 

BAŞKAN — fPelkli, buyurun Sayın Balkan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(tombul) — Değerld mlletvekıilierıi, Sayın Şahinkaya' 
inin, kamuoyu araştırması yapıillmıası konusundaki so
rusunla cevap varliyoruım. 

Gerçekıbem, yurt dışında birçok resmî kuramlar 
'kamuoyu araştırması yapırrıaktbadırlıaır veya kamuoyu 
aırtaşitıınmıaısa yapan özel Ikuıruıml'jaırı, Ik'anııınıl'an gereğli 
danıetlemjdk'bedirler; 'bu (konuda bizim de 'bazı çaılış-
mallarıımız varıdır. 

İkincisi : Nüfus sayıımıiınida sadece bu yıll değil 
-ıbu 12 nci sayım- daha evvellk'i yularda'da, neman 
hemen hepsinde görülen Masıilk hatalar vardır ve o 
klasik hatalar eskıi yöntemlerle nasıl düzelitildıiyse, 
yeni 'bir ımıetoıt getjirımıedsn yine aynı yöntemler1!© dü-
zeıîlliılimeye devam edlecekıtlir. 

'Saygılar sunarım. ı(ANAP sıralarından al'Jkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayım Bakan. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başikanliığmıın... 

ARSAN SAVAŞ ARPAOOĞLU (Amasya) — 
Sayım Başkan, soru sorımaik lisıtiyoırum. 

BAŞKAN — Efendim, 'iki arkadaşımız soru sor
mak istedi, sorulıaırını somdular, soru müessesesi Ika-
pandı. Bu û'JJbaırila, size soru sonmıa linükânı 'banıya-
mıyoruırn, 

Devlet İstaıtisbiik. Enstitüsü Başkanlığınım 1986 Ma
lî Yılı Bütçesiinin bölıümlleırlinie geçil'mesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edanıleır... Eltmeyemfer... Kabul 
ediıîımıişıtıir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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/. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1936 
Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Lira 
Prag. 
Kodu 

101 

111 

900 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibül eden
ler... Etmeyenler... Kaibül 
edilmiştir. 

İstatistik Verilerin Derlen
mesi ve Değerlendirilmesi 

BAŞKAN — Kaibül eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 

2 507 701 000 

2 116 299 000 

44 714 000 
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Prog. 
Kodu Açıklama 

BAŞKAN — Kaibül eden
ler... Etmeyenler... Kalbul' 
edilmiştir. 

TOPLAM 

Lira 

4 668 714 000 

• BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının 1986 Ma
lî Yılı Bütçesinin bölümleri kalbul edilmiştir. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 'Başkan
lığı 1984 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

(Bölümleri okutuyorum : 
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Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 150 110 908 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

111 İstatistik Verilerin Derlenmesi ve Değerlen
dirilmesi 749 454 000 

I BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
so Kabul (Edüinıiştir. 
i 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler • 85 667 239 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

990 Özel ödenek 1 354 898 
BAŞKAN — Kabul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul (Edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 986 587 045 
BAŞKAN — Ka'bul Edenler... Etmeyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

Gider Ertesi yıla de 
Lira rolunan ödene 

836 711 613 — 

587 543 767 — 

80 474 067 — 

1 1354 89 

1 504 729 447 1 354 89 
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Devlet 'İstatistik Enstitüsünün 1984 Ma!lî Yılı Ke-
«inlhesap Kanun Tasarısının bölümleri kabul edil-
miştır; hayırlı, uğurlu ölsün. (Alkışlar) 

Çalışma sürenniz ve programımız tamamlanmış 
'bulunduğundan; 1'3 Aralılk 1985 Cuma günü, günde-

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum - Oltu İlçesi Nügürcük Köyünde bazı 
kişilere usulsüz olarak konut yaptırıldığı iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân ve İçişleri bakanlarından 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/759) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kam ile İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması için aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

1. Erzurum İli Oltu İlçesi Nügürcük Köyünde 
AU Kurt, Zeki Kurt, Ahmet Kurt ve Yılmaz Kurt 
ismindeki kişilerin evleri ağır hasarlı olmadığı halde, 
torpille ağır hasarlı gösterilip ev yapılıp verildiği doğ
ru mu? Bu konuda bir tetkik yaptırır mısınız? 

2. Bu şahısların kendi arazileri olduğu halde ve 
ayrıca köy merasında da müsait yerler olduğu halde, 
bunlar dçin yapılan konutlar neden aynı köyden Müs-
lüm ve Kemal Yüksel'e ait tapulu sebze tarlasına 
zorla yapılmıştır? 

3. Bu işlem sırasında mülk sahipleri Müslüm ve 
Kemal Yüksel'e jandarma tarafından neden darp 
ve hakaret yapılmıştır? (Jandarmalar eş ve çocukla
rını dayakla bayıltmışlardır) 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 12.12.1985 
JSTH. : 7504.1 -385-85/Em. 
ve Asyş. Ş. (ŞİKÂYET) 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk. lığının 12 Kasım .1985 gün ve 
Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
7/759-4762/18263 sayılı yazısı. 

mimizdefci konuları «görüşmek dçin, kararlaştırılan sa-
satte toplanmak üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 

Erzurum - Oltu İlçesi Nügürcük Köyünde bazı 
kişilere usulseüz olarak ve başkalarına ait tapulu tar
la üzerine konut yaptırıldığı, bu işlem sırasında tar
la sahipleri Müslim ve Kemal Yüksel ile bunların eş 
ve çocuklarının jandarma tarafından dövüldüğü ko
nusunda Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant
oğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
yaptırılan tahkikat sonunda; 30.10.1984 tarihinde 
meydana gelen deprem sonucu Oltu - Nügürcük Kö
yünde yıkılan evlerin yeniden yapılması için Müslim 
ve Kemal Yüksel'e ait tarlada yapılacak kadastro 
çalışmaları esnasında jandarmaca güvenlik önlemleri 
alınmsı hususunda Oltu Kaymakamlığınca talepte 
bulunulduğu, ancak evler yapılsa bile ileride köyün 
huzurunun bozulabikceği düşüncesiyle bu çalışmadan 
vazgeçildiği, tapulu tarlaya ev yaptırılmadığı gibi jan
darma tarafından dövülen kimse de olmadığı anla
şılmıştır. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulüt 

İçişleri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Dumlu Kasabasında yapımı tamam
lanmamış olan Yapağı ve İplik Fabrikasına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/765) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aralığınızı 
arz < ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Erzurum Dumlu Kasabasında natamam bu
lunan Yapağı ve İplik Fabrikası neden tamamlanıp 
üretime geçirilmiyor? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. Bu fabrika da (DESİYAB A. Ş.) öncülüğün
de mahallî idareler ve bazı kuruluşlar ve Erzurum'lu 
halkımızın iştirakiyle çok ortaklı bir şirket eliyle ta
mamlanıp üretime açılamaz mı? 

(Hakkâri H1SAŞ A. Ş. şeklinde) 
3. Erzurum Dumlu'daki bu fabrika o şekliyle 

dururken ve bu yörenin yün ve yapağıları da değer
lendirilmeyi beklerken, bunu ihmal edip yatırım baş
ka yörelere kaydırma tercihinin sebebi Erzurum'u 
cezalandırmak diye düşünülebilir mi? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı * 11.12.1985 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-367 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18.11.1985 tarih ve 7/765/4806/18379 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum - Dumlu Kasabasında yapımı tamamlanma
mış olan Yapağı ve İplik Fabrikasına ilişkin yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun so
rularına cevabımız : 

T.C. Yapağı ve Tiftik A.Ş. tarafından, Erzurum' 
un Dumlu İlçesinde «Yapağı Yıkama ve Yün İpliği 
Fabrikası» olarak kurulması düşünülen tesise ait ya
tırıma 1980 yılında başlanmıştır. 

Tesiste, yılda 3 000 ton kirli yapağı kullanılarak 
2,5 - 20 numaralar arasında 1 330 ton yün ipliği üre
tilmesi planlanmıştır. Üretilecek bu ipliğin 450 tonun
dan 150 000 adet battaniye yapılması, geriye kalan 
880 ton ipliğin ise el ve makine halı ipliği olarak sa
tılması düşünülmüştür. 

1980 yılında toplam yatırım tutarı 1539 302 000 
TL. olarak hesaplanmış olup, 1984 yılına kadar 
224 302 000 TL. tutarında harcama yapılmıştır. Bu 
harcamalarla; 10 800 ma'lik ısı santralı binası inşaat
ları bitirilmiş ve bir adet yapağı açma - yıkama ve 
kurutma makine grubu satın alınarak montajı ya
pılmıştır. Binaların enerji ve ısıtma tesisleri ikmal 
edilmemiştir. 

Daha sonra tesise yeterli tahsisat ayrılmadığı için 
yatırıma devam edilmemiş ve teşvik belgesi iptal edil
miştir. 

Durum böyle iken, Ekonomik İşler Yüksek Koor
dinasyon Kurulunun 5.8.1985 tarih ve 85/20 sayılı 
6 No. lu kararı ile; halen makinelerin getirilmemiş 
olması ve yatırım konusunun uygun olmaması gibi 
nedenlerle, Erzurum Dumlu İlçesindeki binaların Sü-
merbank tarafından konfeksiyon fabrikası olarak iş
letmeye açılmasına karar verilmiştir. 

Sümerbankın mahallinde yaptığı incelemeler so
nucunda; Dumlu'daki fabrika binasının bir bölümün
de iş elbisesi dikecek konfeksiyon fabrikası ile bina
nın çok büyük olması dikkate alınarak ayrıca 500 
tezgâhlık halı atölyesi kurulmasına karar verilmiştir. 

Konu ile ilgili proje çalışmaları yapılmıştır. Bu
na göre; 300 milyon TL. inşaat, 410 milyon TL. ma
kine ve donatım ve 500 milyon TL. diğer harcama
lar olmak üzere toplam 1,2 milyar TL. olacağı he
saplanmıştır. 

Sümerbank, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire 
Başkanlığı ile yapılan görüşmede; konu ile ilgili ola
rak Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığına kredi için başvurulduğu ve kre
di konusu sonuçlandırıldığında yatırımın süratle ta
mamlanacağı, diğer taraftan mevcut yapağı açma, 
yıkama ve kurutma makine grubunun Sümerbankın 
diğer tesislerinde kullanılacağı öğrenilmiştir. 

Görüldüğü gibi, Erzurum - Dumlu İlçesinde ya
pımı tamamlanmamış tesis, kaderine terkedilmemiş 
ve en uygun biçimde değerlendirilerek ekonomiye ka
zandırılmak üzere gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 
Bu çalışmalar Sümerbank tarafından sürdürülmekte
dir. 

Esasen yurdumuzun çeşitli yörelerinde buna ben
zer yatırımı çeşitli nedenlerle tamamlanmamış kamu 
ve özel kesim tesisleri bulunmakta olup, bunların 
değerlendirilebilmesi için DESİYAB tarafından çalış
malar yapılmaktadır. Yöreye uygun yatırım konusu
nun belirlenmesi ve yöre halkı ile mahallî idarelerin 
banka kriterlerine uygun yatırım isteklerinin bulun
ması halinde DESİYAB, bu tür tesislerin ekonomiye 
kazandırılmaları için gerekli desteği sağlamaktadır. 

Dumlu'daki bu fabrikanın üretim konusu, yuka
rıda da belirtildiği üzere Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu tarafından uygun görülmeye-
rek değiştirilmiştir. 
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3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İzmit ilin
de bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in yazılı 
cevabı {71777) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum sorumun Sayın 

Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Edip özgenç 
İçel 

İzmit İcra Memurluğunda devam etmekte olan 
bir icra takibi dolay ısı ile alacaklı durumunda bu
lunan Kemal Dolaşmaz, İzmit Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Halil Bey tarafından verilen emir ve ta
limatla İzmit Malî Şubesince yakalanarak 5 gün müd
detle ve başta adı geçen Cumhuriyet Savcı Yardım
cısı Halil Bey tarafından en galiz küfürler sarfedil-
rriek suretiyle işkenceye tabi tutulmuştur. Bu durum 
karşısında : 

1. Adı geçen Cumhuriyet savcı yardımcısı ile 
işkenceyi birlikte icra eden emniyet mensupları so
rumluları hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. Bir alacak davasının polis kanalı ile İzmit 
Cumhuriyet Savcı Yardımcısının emriyle işkence edi
lip zorla ifade alınması ve böylece adliyeye intikal 
ettirilmesi sisteminin hukuka hak ve adalet kavramı
na ters düştüğünü ifade eden ne gibi işlem yapılmış
tır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 11 . 12 . 1985 

Bakan 1305 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli 28 Kasım 
1985 tarihli 7/777-4859/18536 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde ve 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği soruların cevap
ları iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Edip özgenç'in şahsıma 
yönelttiği ve yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediği soruların cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Sayın özgenç, Kocaeli İcra Memurluğunda de
vam etmekte olan bir icra takibi dolayısıyla, alacak
lı durumunda bulunan Kemal Dolaşmaz isimli kişi
nin, Kocaeli Cumhuriyet Savcı yardımcısı Halil Se
zen tarafından verilen talimat üzerine Kocaeli Malî 
Şubesince yakalandığını, adı geçen Cumhuriyet sav
cı yardımcısı ile Şube görevlileri tarafından kötü 
muameleye ve işkenceye tâbi tutulduğunu ifade et
mekte, Cumhuriyet Savcı yardımcısı Kemal Sezen 
ile emniyet mensupları hakkında yapılan kanunî 
muamele hakkında bilgi istemektedir. 

Olay ve tevessül olunan işlemin mahiyeti hak
kında bilgi istenilen Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
nın 5 . 12 . 1985 tarihli yazısında : 

a) Müşteki Kemal Dolaşmaz'a müessir fiilde 
bulunmak ve hürriyetini tahdit etmek suçlarından 
dolayı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli po
lis memurları, Yüksel Sezer, Hasan Şekeroğlu, Tur
han Demirhan Harun Tan, Necdet Yenihan, De
mir Kiriş, Naci Ceylan, İbrahim Avcı ve Komiser 
yardımcısı Zeynel özer haklarında Kocaeli Cumhu
riyet Savcılığınca yapılan hazırlık soruşturması so
nunda, 14 . 11 . 1985 tarih ve 1985/4682-2178 sa
yılı takipsizlik kararı verildiği, 

b) Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde, müşteki 
'Kemal Dolaşmaz'a kötü muamele ve işkence yaptığı 
iddia olunan Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Halil 
Sezen hakkında, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığınca 
2/2859 numara üzerinden soruşturmanın sürdürül
düğü bildirilmiştir. 

Adı geçen Cumhuriyet Savcı yardımcısı halen 
Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet Savcı yardımcısı 
olarak görevli bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
M. Necat Eldem 

Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCI BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1985 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKALIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1986 MaM Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yüı Genel Bütçeye Dahil Kuru-
luşfîarm (Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi üe 1984 Malî Yılı KesMıesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Taaarıaı ve Pko ve Bütçe Komiayonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağütma tarihi « 
4,112,1985) 

X 4, — 1984 Malı Yılı Kaltima Bütçeli idarelerin 
KesMıesaplarma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Miskin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma (Bütçeli İdareler KesMıesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/&71, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari-
m' : 4.12İİ985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
Amerika Birleşik DevletlerMn «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
İÜ soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ünj 
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 Ortak 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. — içel 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 ili Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halk Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

• 14. — Adana Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
'Balkanından sözllü soru önergedi (6/424) 

15. — tstonlbul MMeWekili Salbit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine İlişkin Başba
kandan sözllü soru önergesJi (6/426) 

16. — İçel Millöttvelk'i'li Durmuş Fikri Sağlar'm, te-
. davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 
17. — Istamlbül Milletvekili Salbit Batuımlu'nun, İs

tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — îstanibul Milletvelfcili Salbiit Baltumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — îstanibul Milletvekili Hüseyin Avn'i Gülerdin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğütim 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) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum MilletveMli Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aydın Milletvekili Er t̂uğrul Gökigtiniün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Haltay Milletvdkili Albdurraıhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

26. — Aydın Milletvekili Ertoığrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

<n. — Aydın Milletivekiifi Eıftuğrul Gö'kgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Haltay Mille'tlvek.'Mi Mustafa 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 MüeHJvdkMi Ali Ayhan Çetiin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

,31. — Kahramanmaraş MiHdtivdkiiıli Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

132. — Erzurulm Millöüvelkni Hilmi Nallbatftoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum MilletiveMl'i Hilmi Nallb'anıtoğhı' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Haltay M'illötvelkM Mustafa, Muralt Sökımen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözllü soru önergesi (6/488) 

ı3'5. — Haltay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmen-
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. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydömir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/492) 

37. — Haltay Milletvekili Abdurrafoman 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 Nalbanıtoğlu' 
nun* enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver*in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
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 MM'etveldS Güneyt Ganveriinı, İs
tanbul - Sarıyer Karakotasdakü bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletıvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğinde haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edülmemesinin nedenleıiine ilişkin Başbakan
dan sözltü 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Milletvekili Saliım Erel'in, (Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — İstanbul MiHetvekîli Ferüdün Şakfc 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. — Edime Miüetvekİli Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır (Milletvekili Kaıdir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Zira! Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövülldüğü 'iddiasına Miskin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
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49. — Konya MMetvekM Saİbri Irntak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si <6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür ÜneCim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına üişMn Devlet Bakanından sözDü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak 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 Daıvut Abacıgü'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Sanlmıifa MMetvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan< 
hurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili VedM Aiteklrmın, Şan-
hurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa MMetveMü İsmet Turfaangll'm, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın MiÜetvekiÛ Ertuğrul Gökgünlün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyi* 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenİik Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/535) 

5?4 — Kayseri Miletvekili Mehmet üner'im, dizel 
motor ithaline ilişkin Sânayi ve Ticaret Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abtiiurralhnıan Demü> 
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında islenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



7 
KANUN TASARI VE TEKIlFLERiîYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER İŞLER 
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) 

ı2. — Şanlıurfa MMeHvekili 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-
larjnın Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 imci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11*1985) 

3. — Adana Mill'ötiveikili 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 MÜMlveküli SaJbıf Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayıli Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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