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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun) 

ı mı • < ^ - ~ •-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) DEVLET PLANLAMA TEŞKİ
LATI MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasa
rıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programa göre, Devlet Planlama Teş
kilatı Bütçesi ve Kesinhesa'bının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üze
rinde grupları ve şahısları adına söz alan 
sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyo-

(1) 22, 23, 44 ve 45 S. Sayılı basma-
yazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim 
tutanağına eklidir. 

rum: SHP Grubu adına Sayın Mustafa 
Timisi, DYP Grubu adına Sayın Mahmut 
Öztürk, ANAP Grubu adına Sayın Alaat-
tin Fırat. 

Şahısları adına: Lehinde Mustafa Şa
hin; aleyhinde iki arkadaşımız (Şinasi Al-
tıner, Tevfik Ertüzün) ismini yazdırmış
lardır, bunların kendi aralarında anlaşa
rak kimin konuşacağını, Divana lütfen za
manında bildirmelerini rica ederim, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Mustafa Timisi; buyurun. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
TİMİSİ (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1988 malî yılı Devlet 
Planlama Teşkilatı bütçesi üzerinde Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda
yım. Yüce Meclisin değerli üyelerini say
gıyla selamlıyorum. 

Dünyamızın yakın tarihi ortaya iki 
tip ülke çıkarmıştır : Gelişmiş ülkeler, ge
lişmekte veya geri kalmış ülkeler. Dünya
nın yaşadığı bunalım ve sıkıntıların teme
linde bu çelişki, bu ekonomik, sosyal ve 
kültürel eşitsizlik yatmaktadır. Barış için
de bir dünyanın yaratılması, öncelikle bu 
iki kategori ülke arasındaki gelişmişlik 
farkının kapatılmasına 'bağlıdır. Bu nasıl 
olacaktır? 
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T. B. M. M. B : 48 

Sayın milletvekilleri, 20 nci Yüzyılın 
insanlığın önüne koyduğu tarihsel sorun 
'budur. Bu sorun, tüm insanlığın malı ol
makla birlikte, sorunun asıl muhatabı ge
ri kalmış ülkelerdir. Çünkü gelişmiş ülke
ler uzun hir tarihî süreç içinde ve farklı 
koşullar altında bugünkü gelişmişlik dü
zeyine ulaşmışlardır. Oysaki, geri kalmış 
ülkeler için bu şans yoktur. Bu ülkelerin, 
geri kalmışlık çemberini kırarak kalkın
maları, daha yüksek bir refah düzeyine 
ulaşmaları, bilinçli bir çabayı gerektirir. 
işte, 'bir yandan gelişmiş ülkelerin karşı
laştıkları aşırı üretim bunalımları, öte 
yandan, özellikle îkinci Dünya Savaşı son
rasında geri kalmış ülkelerin kalkınma 
çabaları dünyayı bir temel kavrama ulaş
tırmıştır; planlama. 

Planlama, ekonomik, sosyal ve kültü
rel sahada topyekûn bir kalkınmanın vaz
geçilmez bir aracı olarak ortaya çıkmış
tır. Çağımızda artık, devletin rolü değiş
miştir. Devlet, polis devleti olmaktan çık
mıştır. Çağımızın devleti, ekonomik, sos
yal ve kültürel hayata müdahale eden, de
mokratik, sosyal, hukuk devleti olmak zo
rundadır. Devlet, sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınmayı sağlamak görevini 
Üstlenmiştir. Bu nedenledir ki, günümüzde 
plan, ekonomiye devlet müdahalesinin en 
rasyonel şekli olarak tanımlanmaktadır. 
Devlet, kalkınma hedef ve araçlarını be
lirlemek üzere, kalkınma planları yapmak, 
uygulamak zorundadır. Bu anlamda plan
lama, evrensel 'bir boyut ve önem kazan
mıştır. 

Çünkü, günümüzde tüm ülkeler, kıt 
iktisadî kaynakları en rasyonel biçimde 
değerlendirerek, en üstün ekonomik, sos
yal ve kültürel hedeflere ulaşmak zorun
dadırlar. Çünkü plan, en üstü tanımıyla 
kıt kaynakların en rasyonel biçimde kul
lanılarak insanın mutluluğunu sağlayan 
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bir araçtır. Demek ki, planlama, devle
tin, halkım daha »özgür ve müreffeh kıl
mak için ekonomik hayata müdahalesi
dir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, planlı 
kalkınma gereğini ilk gören ülkelerden bi
risidir. 1923 -1932 yılları arasında ülke
mizin kalkınması tamamen özel sektöre 
bırakılmıştır. Ancak, yetersiz sermaye bi
rikimi, kaynakların kıtlığı, teknik yeter
sizlik nedenleriyle özel teşebbüs ülke kal
kınmasını sağlayamamıştır. Özel sektör 
eliyle ülke kalkınmasının imkânsızlığı gö
rülünce, 1933'lü yıllarda devletçi bir po
litikaya geçilmiş ve ilk sanayi planları 
yürürlüğe konmuştur. Ülke ekonomisinin 
'tiemel taşlarını o kusturan sanayi kuruluş
ları bu dönemde oluşturulmuştur. Bir an
lamda, özel sektörün de gelişebileceği bir 
ekonomik ortam yaratılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllar, 
özel sektörün devlet sırtından geliştiği bir 
dönem olmuştur. Bu gelişmenin sonucu 
1950 iktidar değişikiliğidir. 

1950'li yıllar özel sektörcülüğün ve li
beral ekonomi anlayışının altın yıllarıdır; 
ancak, bu dönemde de özel sektör ülke 
kalkınmasında kendisinden beklenilen ba
şarıyı gösterememiştir. Bu nedenledir ki, 
1950'li yılların son döneminde, devreye 
yeni kamu girişimleri konmuş, yeni devlet 
işletmeleri kurulmuştur. 

1923 -1960 döneminde, kuşkusuz, eko
nomik başarılar sağlanmıştır; ama «Kal
kınmış Türkiye» hedefinin çok gerisinde 
kalınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1960, ekonomik 
ve siyasal hayatımızda yeni bir dönem aç
mıştır. O güne kadarki hesapsız, plansız 
özel sektörcü politikanın başarısızlığı kar
şısında, planlı döneme geçilmiştir. Devlet 
Planlama Teşkilatı ve planlı kalkınma, 
karma ekonomi modeli çerçevesinde bir 
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Anayasa kurumu haline gelmiştir. Bunun
la birlikte, 1961 Anayasasının kabulünden 
bu yana, gerçek anlamda bir plan yapıl
dığını ileri sürmek de mümkün değildir. 

Birinci Beş Yıllık Plan, o dönem ikti
darda olan ve plana inanmayan koalis
yon ortaklarının bütün hastalıklarını ta
şır. 

İkinci planı ise, makro anlamda bir 
plan olarak kabul etmekten ziyade bir 
projeler kümesi olarak niteleyebiliriz. 

Üç ve dördüncü planların - hepimizin 
bildiği nedenlerden - siyasal anlamda sa
hibi yoktur, üçüncü plan 1971'in olağan
üstü hal hükümetlerinin direktifiyle, bü
tünüyle teknokratlar tarafından hazırlan
mış, sonra da siyasal partiler bu plana sa
hip çıkmamışlardır. Dördüncü planın ise 
benzer bir kaderi vardır. 

Beşinci plan, sadece biçimsel ve yasal 
bir gereğe uymak için hazırlanmış bir 
pandır. Nitekim, son dört yıl içerisinde 
varlığı ile yokluğu pek fark edilmemiştir. 
Bütün bu göstergeler, son çeyrek yüzyıl
dır karşılaşılan ekonomik ve toplumsal 
bunalımların, sorunların günahının «plan» 
kavramına yüklenemeyeeeğini de ortaya 
koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin eko
nomik, toplumsal ve kültürel sorunlarının 
çözümü açısından, planlama «Olmazsa ol
maz» derecesinde kesin bir zorunluktur. 
Bu zoruriluğu açıklayan üç noktayı şöyle 
sıralayabiliriz : 

1. Enflasyon, gelir, dağılımı, işsizlik 
diye tanımlayabileceğimiz bunalım saca
yağının, yani güncel ve kronik sorunların 
çözümü, ancak planlama ile mümkündür. 
Piyasanın neyi çözüp neyi çözmediğini, 
bugün, birlikte izlemekteyiz. 

2. Toplumsal refahı sağlayacak bo
yutta bir ekonomik kalkınmayı sağlamak 
için planlama gereklidir. 
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3. Ekonomiyi etkin bir araç gibi kul
lanmak için planlama gereklidir. Ekono
mi toplumsal refahı sağlayacak bir araç
tır; bu, sözde kalmamalıdır. Sayın Baş
bakan her fırsatta bu doğrultuda düşün
ce ileri sürmektedir; ama, ekonomi, top
lumsal refahı değil, bireysel veya şirketsel 
refahı sağlayan bir araç olmaktan ileriye 
gitmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, planların bir baş
ka hizmeti de, geleceğe yönelik, ayağı ye
re basanı yani gerçekçi tahminlerde bu
lunabilmemize yardımcı olmalarıdır. Ne 
yazık ki, bugün, elimizde, bulunan plan 
ve onun 1988 yılı programı, sağlıklı bir 
tahmine olanak sağlayacak yapıda değil
dir. Ekonomiyi yönetenler açısından, doğ
ru tahmin, önemli bir öğedir; bunun için 
de elde, gerçekçi, güvenilir göstergelerin 
olması gerekir. İktidarın, bir yıl sonrası
nı bile kestiremediği şu ortamda, böyle 
bir ta!hmin için göstergeleri sağlayacak 
planlama örgütünün iyi çalıştığını söyle
yebilmemiz zordur. 

Devlet Planlama Teşkilatı, demokra
tik bir plan hazırlamak şöyle dursun, tek
nisyenlerin tarafsız görüşlerinin bile yer 
bulamadığı bir istişarî organ haline geti
rilmiştir. Bu sözlerimizin kanıtı, Yüksek 
Planlama Kurulunun gerek bileşimi, ge
rekse görevlerini yeniden oluşturan 
31 Aralık 1987 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan kanun hükmündeki kararna
medir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
Yüksek Planlama Kurulu, Planlama ör
gütünün en yüksek organıdır. Bugün gru
bumuzda bulunan değerli bir planlamacı
nın yaptığı tanımla, siyasî kararların alın
masında siyasîlerle teknisyenlerin işbirliği 
yaptığı siyasî otorite ile teknik otoritenin 
arasında denge kurmaya yönelmiş bir 
kuruldur. 91 sayılı Kanunla bu kurula ik-
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tisadî ve sosyal politik hedeflerinin tayi
ninde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak 
ve hazırlanacak planları Bakanlar Kuru
luna sunulmadan önce, tayin edilen he
deflere uygunluk ve kifayet derecesi ba
kımından inceleme görev ve yetkisi veril
miştir. Daha sonra, bazı özel yasalarla 
bu kurula ek görevler verilmiştir. 91 sa
yılı Kanuna göre Yüksek Planlama Ku
rulu, Başbakan ya da Başbakan Yardım
cısı, Bakanlar Kurulunca seçilecek üç ba
kan ile DPT Müsteşarı, İktisadî Planla
ma Dairesi, Sosyal Planlama Dairesi ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlarından 
oluşmaktadır. Böylece, siyasî kararlarla 
teknik zorunlulukların bir potada birleş
tirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

Istişarî bir organda plancılarla politi
kacıların eşit sayıda olmasının ne anlamı 
olabilir? Bunu, Teşkilatın ilk Müsteşarı 
Sayın Şinasi Orel şöyle açıklamıştır. 
«Planlamanın istişarî bir organ olduğunu 
daha bidayette ka'bul etmiştik. Yüksek 
Planlama Kurulu, eşit sayıda politikacı 
ve plancıyı kapsar. Biri siyasî tercihleri, 
diğeri ekonomik ve sosyal maliyetleri di
le getirir. Buradaki oylamanın mahiyeti 
mevzubahis hükmün planda kalması ve
ya çıkarılması değil, menfi olanların ge
rekçelerini derkenar edebilmeleri içindir. 
Yüksek Planlama Kurulunun siyasî üye
leri bu planı Bakanlar Kuruluna götür
dükleri zaman itiraz şerhlerinin planda 
görülmüş olmasının, konunun Bakanlar 
Kurulunda tekrar tezekkürüne imkân ve
receği için lüzumludur. 

Böylece, daha önce de altı çizildiği gi
bi, teknisyen - politikacı işbirliği sağlan
dığı gibi, siyasî kararların daha etkin tar
tışılmasına da olanak verilmiştir». 

Sayın milletvekilleri, yeni kanun hük
mündeki kararname ile Yüksek Planlama 
Kurulunun bu bileşimi değiştirilmiştir. 
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Yeni bileşimde, Başbakan, onun uygun 
göreceği en çok 3 devlet bakanı, Maliye 
ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri, 
Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Bayındırlık ve iskân, Ulaştırma 
Bakanları yer almaktadır. Yani, kurul, 
bütünüyle politikacılardan oluşmakta; 
Devlet Planlama Teşkilatı ise sekreterya 
görevi yapmaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulunun görev
leri ise genişletilmiş, âdeta ekonominin 
tek yönetim merkezi haline getirilmiştir. 
Bu değişiklik ile Planlama Teşkilatınm 
görevleri bir bakanlık örgütünün görevle
rinin de ötesinde, salt biçimsel olarak 
kalma şekline dönüşmüştür. Bu yapı, 
planların ve Yüksek Planlama Kurulunun 
kararlarına bakışı da kuşkulu hale getir
miştir. Kısacası, ekonomi, Başbakan ve 
onun tayin edeceği birkaç kişinin eline 
verilmektedir. Teknik kadroya ise, sekre
terlik - istişare bile değil - göreviyle yetin
mek kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, plan
lama kadrolarının hiçbir kıstasa bağlı ol
madan dağıtılması, bu teşkilatta çalışan
ları moral olarak olumsuz etkilemektedir. 
Kurumda çalışılan yıl, akademik derece 
ve bunun gibi ücret politikasının öncül 
koşulları yönetim tarafından nazarı dik
kate alınmamaktadır. 1988 sözleşmelerin
de, deney, bilgi ve diğer açılardan orta
ya çıkan dengesizlik ortadadır. Teşkilatın 
önemini yitirmesi de, bu rasgele personel 
politikasının bir nedeni olarak kabul edi
lebilir. 

Öte yandan plan belgelerinin güveni
lirliği de tartışma konusudur; özellikle fi
yatlarla ilgili kabuller gerçek dışı bir gö
rünüm arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin ekono
mik ve sosyal hayatında bir önemli halka 
da 24 Ocaktır. 24 Ocak kararları, sihirli 
bir değnek gibi gösterilmiştir. 
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Olağanüstü bir yönetim döneminde 
halkımıza ekonomik çıkmazdan kurtulu
şun tek yolu olarak gösterilen 24 Ocak 
modelinin temel amacı, Sayın Özal tara
fından şöyle ifade edilmişti: «Enflasyonu 
düşürmek, ihracatı artırmak». Bu amaçla
rın gerçekleşebilmesi için de vatandaş, yo
ğun bir baskı altında fedakârlığa çağrıl
mıştı. Enflasyonu düşürüyoruz aldatma-
casıyla, kamu ürünlerinin fiyatları sürek
li artırılmış, vatandaşın geliri düşürülmüş, 
özel sektör ürünleri üzerindeki fiyat de
netimleri kaldırılmış; fiyat artışları karşı
sında işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, 
emekçinin geliri ise, devlet eliyle bastırıl
mış, reel olarak, her geçen gün biraz da
ha düşürülmüştür. Bütün bunlara rağmen, 
enflasyon, özal iktidarının hiçbir yılında, 
programının hedefine indirilememiştir. 
Tüketici fiyatlarındaki artış oranı, bugün
den, yüzde 70'lere çıkmıştır, yıl sonunda 
yüzde lOO'leri bulacağı gözlenmektedir. 

Yapılan şudur: Sayın Özal, izlediği 
ekonomik ve malî politikalarla geniş halk 
kitlelerinin satın alma gücünü kırmış, ta
lebi baskı altına almış ve iç piyasada va
tandaşın tüketim gücünün dışına çıkarı
lan ürünleri olağanüstü teşviklerle ihraç 
ettirmeye çalışmıştır. Sayın Özal, üstelik, 
zam ve vergi politikasıyla vatandaşın ge
çim düzeyini de düşürerek, elinden aldığı 
kaynaklarını ihracatçıya bir bakıma peş
keş çekmiştir. Böylece, vatandaş, enflas
yonu düşürüp, ihracatı artırıyoruz kandır-
macası altında, emeğinin, alın terinin kar
şılığı olan ücretini, gelirini, bizzat devlet 
eliyle, ihracatçıya, hayalî ihracatçıya, ara
cıya, tefeciye kaptırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, İktidar, Türkiye' 
nin bir numaralı sorunu olarak ilan ettiği 
enflasyona, bugün yenik düşmüştür. Bu 
husus, bizzat Başbakan Sayın Özal'ın ağ
zından itiraf edilmektedir. Sonuçta, Özal, 

bugün hedef değiştirmek zorunda kalmış, 
«Enflasyonla yaşamak zorundayız. Enf
lasyon önemli değildir» demeye başlamış
tır. Enflasyonu bir kenara iten Sayın Özal, 
«İhracatı artırmamız kurtuluşun tek yo
ludur» diyerek, vatandaşı ihracat için yi
ne kemer sıkmaya davet etmektedir. Va
tandaşın boğazından kesilip, ihracata ve
rilen teşvikler, 1983 - 1985 yılları arasın
da kısmen bir artış sağlamışsa da, reel 
üretim artışına dayanmayan bu zorlama 
ihracat, tıkanmıştır. Her türlü teşvike rağ
men, tıkanıp kalan ihracat sektörü, ne 
Türkiye'nin ödemeler dengesinde hatırı 
sayılır düzeltme sağlamış, ne de ülkeyi 
döviz darboğazından çıkarabilmiştir. So
nuçta iç talebi kısarak, iç piyasaya göre 
yapılanmış sanayi ücretlerini gerileterek , 
emek maliyetini, azaltmak yoluyla dış re
kabete zorlamak, doğal olarak fiyaskoyla 
sonuçlanmıştır. 24 Ocağın enflasyondan 
sonra ihracat amacı da böylece bize göre, 
rüya olarak kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, önce enflasyon, 
sonra ihracat için vatandaşın boğazını sı
kan Sayın Özal, şimdi de iç ve dış borç 
için yine vatandaştan fedakârlık istemek
tedir. Çünkü, plansız, programsız hareket 
©den iktidar, ülkeyi tarihinin en ağır borç 
yükü altına sokmuştur. Borçların hesabı 
'bile bugün bilinmemektedir. Şimdi Hükü
met, iç ve dış borçları ödeyebilmek, büt
çe açığını kapatmak için vatandaşın kar
şısına geçmiş, büyük 'bir pişkinlikle «Zam 
yapmak, vergi almak zorundayız» diye
bilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, Sa
yın Özal İktidarında millî gelir dağılımın
daki eşitsizlik de tahammül sınırlarım aş
maktadır. Sayın Özal'ın, «öcü» olarak 
göstermeye çalıştığı 80 öncesinde ücretli 
ve maaşlı kesimin millî gelirden aldığı 
pay, 77 yılında yüzde 36,81; tarım kesi-
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minin aldığı pay yüzde 29,12; kâr, faiz 
ve rantla geçinen kesimin aldığı pay ise 
yüzde 34,7'dir. Bugün bu payların gelişi
mi şöyle olmaktadır: Ücretli ve emekçi 
(kesimin payı 80 yılında yüzde 26,6'ya, 83 
yılında yüzde 24,78'e, 86 yılında yüzde 
17,70'e inmiştir. Bugün, ücretli kesimin 
payının yüzde 15'in altına itildiği belirtil
mektedir. 

Ücretli kesimle birlikte çiftçinin gelir 
payı da süratle gerilemiştir; tarım kesi
minin payı 80 yılında yüzde 23,87'ye, 83 
yılında yüzde 2Q,52*ye, 86 yılında da yüz
de 18,09'a düşmüştür. Ücretli ve tarım 
kesiminin payı düşerken, kâr, faiz ve 

* rantla geçinenlerin payı ise, 1980 yılında 
yüzde 42,88'e, 83 yılında yüzde 54,69'a, 
86 yılında da yüzde 64,21 'e fırlamıştır. 
Bugün kesimin payı yüzde 70'e doğru 
tırmanmaktadır. 

Sonuç olarak, Özal İktidarı 24 Ocak
la, ücretlinin, çiftçinin, esnafın gelir payı
nı yüzde 50 oranında düşürürken, kâr, 
faiz ve rant sahibinin payını yüzde 100 
artırmıştır. Bu manzaraya, milyonlarca 
işsizimizi ve evsizimizi de ekleyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasasında, 
«Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
yı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt dü
zeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla 
gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm 
ve değerlendirilmesini yaparak ve verimli 
şekilde kullanılmasını planlamak, bu 
amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin 
görevidir» hükmü bulunan Türkiye'de, 
ekonomik ve sosyal durumun geldiği nok
ta budur. 

Yine, Anayasasında, mıiilılî planda, 
millî tasarrufu ve üreltimii artırıcı, fiyat
larda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi 
sağlayıcı, yatırım ve istihdamı gdiştirici 
tedbirliler öngörülür; yatırımlarda, toplum 
yararları ve gerekleri gözetilir. Kaynak

ların verimli şekilde kullanılması hedef 
alınır; kalanıma ginişümDerıi bu plana gö
re ıgerveklelşlMir diye (yazılan Türkiye' 
de, planlama anlayışı ve Devlet Planla
ma Teşkilatı, Anayasanın bu hükmüne 
göre değil, 24 Ocak kararlarına göre ça
lışmıştır. Sayın Özal'ın planlama anla
yışı ve devlet teşkilatından anladığı, maa
lesef 'budur. 

Sayın Başkan, sayın trrülletvekiMeri; 
sözlerimin burasında, Soısyâldemolkrat 
Halkçı Partinin plan anlayışlını yüksek 
bilgilerinize kısaca sunmak işitiyorum. 
Sosya'Memokrat Halkçî Parti, kaynakla
rın en iyi biçimde değerlendirilmesini, 
kalkınma hızının artırılarak, başta işsiz
lik olmak üzere, ekonomik ve sosyal so
runların çözümünü, sanayileşmenin ger
çekleştirilmesini, dış ekonomik ilişkiler
de bağımsızlığın sağlanmasını, halkça bir 
gelir dağılımına ulaşılmasını amaçlar ve 
,bu amaçların jetkin bir planlama 'ile ger-
çekleştirilebilleceğine inanır; ekonominin, 
giderek bunafıtmlara sürüklenmemesi için 
de, planlamayı gerekli sayar. 

'Planlama, demokratik olacaktır. SHP, 
özgürlükçü ve katılımcı demokrasi ku
ralarına uygun olarak, planın hazırlan
ması, uygulanması ve izlenmesine, hal
kım, kooperatifler, sendikalar, dernekler, 
meslek kuruluşlara ve üniversiteler gibi 
örgütlerin, kamu kurul'uşlarının ve özel 
Ikesimiin ide temsilcileri aracılığı ile ıkatı
lımını öngörür. 

Planlar, genelde devlet kesimli için zo
runlu, özeli kesim için yönlendirici ni
telikte olacaktır. Plan kararlarının her 
iki kesimde de uygulama oranlarının ar
tırılması içim, güçlü özendirme ve dene
tim araçları getirilecektir. 

Planlama, salt lekonomlilk ve toplum
sal konularla sınırlı kalmayacak, top-
ılumdalki gelişmenin, mekânsal örgütlen-

— 245 — 



T. B. M. M. B : 48 

ime ıboyuftuna da önem verecektir. Bunu 
yaparken, bölgeler arası gelişme faırfelı-
lıiklıarının kaldırılması, doğal ikaynalkların 
tahrip adilmeden kullanılması gibi aıllke-
ler göz önünde tutulacaktır. 

Planflaima,, SHP programlına göre, yö
netime katılımın gerçekleştirilmesine 
koşut olarak, daha alt kademelerde yay-
gınlaştırılaoalkt'ur. Ulusal planla uyumlu 
olarak, değişlik bölgelerde, belediyelerde, 
KİT'lerde, bu gibi kuruluşlarda kendi 
özelliklerine uygun, kısa, orta ve uzun' 
dönemli planlar yapılacaktır. Böylece, 
halikın planlama sürecine 'katılımının 
etkinliği ide artırılmış olacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu amaç
lara uygun olarak, SHP yönetiminde ye
niden düzenlenecektir. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
12 Eylül öncesinin içinden de gelen bir siya-
:söt adamı olarak, bugün geldiğimiz nok'ta1-
M çdk büyük bir üzüntüsü içerisinde
yim. Sayın Özal yönetimlinde d,e, Tür
kiye, bir çıkmazın içine sürüklenmiştir. 
Oysa ki, 12 Eylül sonrasının coşkusu ve 
arayışı İçerisinde, halikımız, Özal'a ve 
ANAP'a önemli bir tarihî fırsat vermiş
ti.! Ne yazık ki bugün bu tarihî fır
satı yeterince kullan aımadılar. 

Bugün, - özetlemeye çalışırsak - enf
lasyon, dayanılır gibi değil. işsizlik ala
bildiğine yükselmiş.' Dış borçlarımız, söy
lediğim gibi, hesapsız 'kitapsız. Devlet 
Planlama Teşkilatı devre dışı burabilmiş. 
Demokratik ilkeler, (kuralar göz 'ardı 
edilmekte ve Türkiye son derece ağır 
bir toplumsal ve ekonomik bunalıma 
doğru sürüklenmektedir. 

Olağanüstü dömeımlerden sonra bir 
ülkenin siyasal iktidar sorumluluğunu 
alan bir parti, çdk daha genliş, çok daha 
esnek, çdk daha birleştirici ve demdkrat 
balkımak zorundadır dllaylara. 
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Parlamento çalışmalarını >üç aydır bir
likte izleyenlerdenim. Geçmişte en bü
yük noksanlık, 1970'li yılların parlamen-
tosundaki en büyülk noksanlık partiler 
arasında, özellikle iktidar ve aniamuhale-
fet partileri arasındaki ülişkisıizlük, ko
pukluk ve diyalogsuzluktu. Yüzde yüz, 
ıdoğru olanların ilktıidar tarafından kabul 
edilmeyişiydi. Böyle bir gerginlik, böy
le bir sağırlar dıiyaloğu üçerüısıinde sü
rüp giitti ve liste bildiğiniz gibi, Türkiye 
bir 12 Eylül noktasına getirildi. 

BAŞKAN — Sayın Timisi, süreni
zin dolmasına 2 dakika var. 

MUSTAFA TiMİSt (Devamla) — 
Teşekkür ©deftim efendim. 

Şimdi, bu ülke hepimizin. Bu çatı al
tında teşriî görev yapmak için buraya 
gelmiş her arkadaşıma en az kendim ka
dar saygılıyım ve güven duyan insanım; 
'ama, gidilen yol yanlış. Bu yol dün Sa
yın Demirel yönetimlinde aşıldı, dün Ada
let Partisi aynı yolu devam ettirdi, Tür
kiye bir çıkmaza geldi. Umutla, sevinç
le görüyorum ki, Sayın Demirel foiir 
özeleştiri yaparak geçmişin hatalarının 
tekrarına karşı.. Bundan, ANAP Grubu
mun, ANAP yönetiminin, özellikle Hü
kümetin çok önemi dersler çıkarmasını 
düşünüyorum. 

Bunu bir parlamenter olarak, bu ka
rarların altonda ezilen bir yapının insa
nı olarak, halk adına belirtmek ihtiyacı
nı duydum. Yeni bir dönemin başlan
gıcındayız, Türkiye'nin geniş 'bir planla
ma, geniş bir demokrasi geçmişi var. 
Yetişkin insan unsuruna sahibiz; önem
li bir insan potansiiyelimiz var. Yanlış
lıkları ttekrar etmemin hiç kimseye bir 
şey getirtmediğini birlikte yaşadık ve 
gördük. Geliniz, yeni baştan, bu kon
sensüsü, itkidar - muhalefet kaynaşma
sını yaratalım. 
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|Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. Hep birlikte, 
bu çatının devamına, ulusal iradenin 
egemen olmasına, demokratik sistemimi
zin yaşamasına gayret gösterilmesini di
liyor, saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür, ederim Sayın 
Tirnüsi 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mahmut öztürk; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT 
ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; Devlet Planlama Teşkilatının 
bütçesi üzerinde, grubum görüşlerini be-

, lirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Grubum adına hepinizi saygıyla selam-
laırım. 

Sayın Başkan, plan fikri Türkiye'de 
oldukça eskidir. 1920 ve 301u yıllarda 
uygulanan sanayi planilarında, o günün 
dış ve iç ekonomik şartları dahilinde, 
kendisinden bekfenilfârı başarılı sonuç
lar alınmıştır. 1961 Anayasasında ve 
1982 Anayasasında yer alan plan kavra
mı ve bunu gerçekleştirecek Devlet Plan
lanma Teşkilatı, 'bir anayasal kurum ola
rak, kanunların kendisine verdiği vazife
leri başarı ile yerline getirmiştir. Özel
likle 1960'lı yıllarda Devlet Planlama 
Teşkilatı ve planlama ilkelerine riayet 
sonucu, Türkiye tarihinde, Türk ekono
mi tarihlinde görüilımeyen yüzdıe 7 kal
kınma hızı - yüzde 5 enflasyon ora
nıyla - sağlandığı sabittir., 

Devlet Planlama Teşkilatı, ülkemizin 
az gelişmişlik çemberini kırıp, gelişmiş 
ülkeler seviyesine ulaşmak için, ülkenin 
ekonomik, sosyal ve beşerî kaynaklarını 
en 'iyi bir sekide değerlendirmiş ve bun-' 
lan da çeşitli dönemler,için yapılan plan 
çerçeveleri içinde göstermiştir. 

Devlet Planlama Teşikilatma 1963'ten 
1983 yılına kadar - hangi iktidar olur-
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sa olsun - itibar edilmiş, mümkün olan 
iç ve dış ekonomik ve siyasî konjonktür 
çerçevesi içerisinde kendisime önemli 
görevler verilmiş ve ibdklenmiştir. Nite
kim, hedeflerin üzerinde veya altında 
kalmasına rağmen, plan fikrinden, hiç
bir siyasî parti ve hiçbir iktidarın vaz
geçtiği görülmemişitir. 

Özellikle Sayın özaJl Hükümeti, 1983 
seçiminden sonra Devlet Planlama Teş
kilatına bakış açışım değiştirmiştir. Bu 
değiştirmenin çeşitli sebepleri olabilir. 
Bizce em önemli sebebi, alternatifli eko
nomik fikirler üreten Devlet Planlama 
Teşkilatının, Sayın Özal'ın hiçbir şekilde 
hoşuna gitmıemesidir. Alternatif fikirler
den hoşlanmayan Sayın özall, ilk icraatı 
olarak Devlet Planlama Teşkilatının bu 
fonksiyonunu kesmiş, Yüksek Planlama 
Kurulundan çıkarıp bir kenara bırakmış
tır. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; Türküye' 
de ekonomik kaynakların nasıl değerlen-
dirileceği, bunun f inan sunanının nasıl 
sağlanacağı kanunlarımızda belidir. Dev
let Planlama Teşkilatı, kalkınmanın eko
nomik yönünü, yatırım yönünü hesap
lar, bunumla ilgili projeleri tespit eder ye 
finansman kaynağı olarak da - eski adıy
la - Maliye Bakanlığından parasının te
minini isterdi. 1961'den 1983'e kadar du
rum hep bu şekilde olmuştur; yalnız, 
bugün bu olay değişmiştir. Bugün üçün
cü bir (irade devreye girmiş, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının Hazine kıs
mı Maliyeden alınarak Başbakanlığa 
bağlanmış, ikili olan akım üçe çıkarılmış 
ve bu alanda bir malî kargaşa yaratıl
mıştır. 

Sayın özal Hükümetimin devletin eko
nomik yapısında meydana getirdiği bu 
kargaşa, sadece Devlet 'Planlama Teşki
latının bir kenara itilmesıiyle kalmamış, 
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bütçeye alternatif olarak oluşturulan çe
şitli fon uygulamaları lile bu alandaki 
kargaşa giderek daha da büyütülmüştür. 

Yaratılan bu kargaşamın mutlak Ibir 
sebebi olmalı. Bizce en önemli sebep, Sa
yın özal'ın alternatif ekonomik fikirler
den hoşlanmamasıdır. Bugün Devlet Plan
lama Teşkilata', Sayın Özal'ın ısmarlama 
fikirlerini diken bir terzi durumuna dü-, 
sürülmüştür. Nitekim, Devlet Planlama 
Teşkilattı, ANAP iktidarı doğrultusunda 
ne söylenirse onu hazırlayan, not hazır
layan bir kurum1 veya bir kuruluş haline 
düşürülmüştür. 

Bugün, ekonomiyi yönlendirecek ka
mu kurum ve kuruluşları arasında önem
li ölçüde bir kargaşa yaratılmıştur. Nite
kim, bu yaratılan kargaşada hiç kimse 
ne yaptığını bilmez ve su durulursa dibi 
görülür misali, sürekli, ekonomik kar
gaşa yaratılıp, bu kaosun devam ettiril
mesi istenir gibi bir hava yaratılmıştır. 

Sayın 'Başkan, sayın üyeler; Devlet 
Planlama Teşkilatının ekonomideki fonk
siyonumu 'belirtirken, yatırım programına 
alman projelerin finansman kaynağından 
da bahsetmiştim. Bugün, devletin en 
önemli finansman kaynağı elbette bütçe
dir ve bütçe kavramı rnlillî irade ile te
şekkül etmiş bir olaydır; fakat, Sayın 
özal'ın, icat ettiği demeyeyim; ama aşı
rı bir şekilde genişlettiği bir olay vardır, 
o da fon olayıdır. Fonlarla ilgili Türkiye' 
ide çok şey söylendi, söylenecek de; söy
lenenlerin hepsi doğru, hiç birisi yanlış 
değil. Yalnız, fon olayının temelimde ıbir 
felsefe yatıyor; bu felsefe, Sayın Özal'ın, 
ön plana çıkarma felsefesidir. Fon ola
yıyla Sayın özal, «Bakın, devletin bir 
bütçesi var, devletin bir malî işleyiş me
kanizması var, bu mekanizmıa içinde, for
maliteler, kargaşalıklar, var, devletin (iş
leri uzuyor; bunu ben kısa yoldan çöz-
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düm» demek işitiyor ve çözüm yolu ola
rak da, «verdim gitti» 'felsefesine daya
nan, fon ollayım gösteriyor; «Eğer, dev
lete bir işimiz düşerse, şu şu formaliteler 
önünüze çıkar; ama fon olayı, bakınız 
meseleyi me kolay çözüyor» diyor. 

'Nitekim, Türkiye'de, 1983 yılımın so
nunla kadar, mevcut fonlarda toplaman pa
ra, 100 milyar bile değildi ki, bunun pek 
çoğu da -afet fonları gibi- kanunlarla 
oluşturulmuştu; fakat, 1983'ten sonra, 
fon olayımda, 'aşırı Ibir genişleme görül
müştür. Fon gelir kaymaklarından, iğdir
ler, bir mevi vergi gibi, sürekli .toplanıl
mış ve kestirme çözüm yolu olarak kul-
ılanılmuştır. Verdim gitti felsefesine daya
nan fon kullanımı, bütçenin gelirlerimi 
azaltmış, yatırım projelerine kaynak bul
makta zorluk çekilmesine neden olmuş
tur. Nitekim, son birkaç yıl içerisinde, 
daha henüz bütçe çıkmadan -ilam edilir 
edilmez- proje ödeneklerime yüzde 8-10 
gibi kesintilere gidilmiştir. Gerekçe?... 
«Tasarruf tedbirleri...» 

Sayım Başkan, sayım üyeler; bütçenin 
tümü üzerinde Anavatan Grubumun gö
rüşlerini belirten sayım hatip «Biz, dev
lete, ekonomiye dinamizmi kazandırmak 
için baraj gelirlerini satıyoruz ve bu ge
lirleri olan hisse senedi sahipleri, hem ge
lir elide ediyor, hem de biz o paralarla 
yeni barajlar yapıyoruz; bu bir akılcı ya
tırımdır» diyor. Dediği ilk nazarda doğ
ru; fakat öbür taraftan, ödenek yokluğu 
sebebiyle yüzlerce projenin ödemeğini ke
sip, o projelerim bir veya iki yıl gibi ge
cikmesine sebep olmanın izahı neyle ya
pılabilir, çok merak ediyoruz. 

Bu şekildeki Ibir davranış, Türkiye'yi 
bugün ekonomik ve malî bir kargaşa içe
risine itmiş, yatırım ödenekleri 1988 büt-
çecinde de görüldüğü gibi, gittikçe kü
çülmüş; konu, Hükümetin kamu kurum 
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ve kuruluşlarına yemi yatırım yapmama
ları 'talebime kadar vardırılmış, en zarurî 
yatırımların bile ödeneği kısılır duruma 
gelmiştir. Bunun gerekçesi ve gerçek se
bebi, 'bütçe kaynaklaonın, devlet gelir
lerinin fonlarıa aktarılmasıyla, nar vuru
lup harman savruknasıdır. Eğer akıllı ve 
akılcı davranılmak isteniyorsa, fon siste
minden süratte vazgeçip 'bütçenin malî 
yapısı güçlendirilmeli, ülke yararına ollıan 
yatırım projeleri bir an önce bititrilıme-
lidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın 
Özal Hükümetinin ve Bakanlarının en 
çiofc övündüğü 'konu teşvik ve teşvik mev
zuatıdır. Balkanlar yaptıkları bütün açık-
tfarnalarkfa, «Aklığımız bu tedbirlerle şu 
kadar kişi teşvik alildi, şu ka'dar milyar 
lira tutarında yatırım projelerine baş
lanacaktır» diye Övünrnektedirier. Yine, 
aldıkları bu 'teşvik tedbirleriyle, ihraca
tın şu kadar milyar dolardan, şu kadar 
milyar (dolara çıktığını övünerek iddia 
etaektedirler. ilik nazarda, teşvik tedbir
leri için müracaatların yapıldığı doğru
dur. Reel teşvik tedlbirleri sayısında bir 
artma gözükmektedir; fakait bugün yüzde 
120'lere varan yatırım kredileri, banka 
faizleri ve durması yakın zamanda gö
zükmeyen, sadece Allah'a havale edilen 
enflasyon oranı ye bürokraside gittikçe 
arltan mevzuat kargaşası sayesinde, veri
len bu teşvik teidlb'irl'eri yatırımlara dö-
nüşıememiş ya da dönüşme oranları çok 
küçük kalkmıştır. 

Hükümetin, «İhracat tedbîrlerini ar
tırdık» diye övünmesinin altında ise, bu
gün siiirekl'i kuşkular yatmaktandır. Gaze
teler her gün, hayalî ve karanlık ihra
cat sayesinde zengin olan insanların bö
bürlenme ve övünmelerini yazmaktadır
lar. 

Sayın Başbakan, bugün, ihracatı teş
vik tedbirleriyle yapılan 10 milyar 197 

milyon dolarlık ihracatın yüzide 5'tinin 
hayalî olduğunu kabul etmektedir. Bu 
yüzde 5rı Türk Lirasına vuracak olursak, 
aişağı yukarı 600 - 700 milyar Türk Li-
raisının -Sayın İBaşibakanın ifadesiyle-
hayalî olduğu ortada durmaktadır. Sa
yın Başlbakan, bu yüzde 5'lik oranı neye 
göre açıklıyor? Bunu çok merak ediyö-i 
ruz. 

Yine bu teşvik (tedbirlerinde, sübvan
siyonla, iç para olarak 800 milyar lira
nın üzerinde teşvik primi verildiği bili
niyor. ihracatı teşvik tddbirlerinin için
de dönen karanlık oyunları, Hazine ve 
Dış Ticaret .Müsteşarlığı bütçesinde açık
layacağız. Sayın Hükümetin de dediği 
gilbi, ihracat, gerçek rakam olarak 10 
milyar doların üzerine çıkmamıştır; bu
nu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
fbültç'esinde açıklayacağız. 

Sayın Başbakan veya Hükümet, bu 
yüzde 5 hayalî ihracatın üzerine neden 
gitmiyor? Bunu çok merak ediyoruz ve 
cevabını da almak istiyoruz. Bu hayalî 
ihracatın üzerine gidilmemesinden Hü
kümet ne bekliyor? Bugün, teşvik tedbir
leri yüzünden, geüekondu zenginleri, bir 
gecede hayalî ihracat zenginleri doğmuş, 
gerçek Türk sanayicileri, gerçek Türk 
ihracatçııları, yatırımlarını kısar bir va
ziyete düşürülmüşlerdir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın 
Özal'ın ilk hükümet programında (Birinci 
Özal Hükümeti programında) ve şimdi 
sürekli övündüğü bir konu var. Bu ko
nu, mevzuatları, formaliteleri azalttığı 
mahiyetindeydi, «azaltıyoruz» diyordu 
ve örnek olarak da, sürekli, ya ehliyet 
almadaki formaliteleri veya Türk Para-
ısının Kıymetini Kloruma Kanunundaki 
(formaliteleri, karışık mevzuatı örmek gös
teriyordu. 13 Aralık 1983'ten hugüne ka
dar, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesin-
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de, «Ekonomik İstikrar Tedbirler i ve 
Mevzuat» adı altında kitap yayımlanmak
tadır. 13 Aralık 1983'ten bugüne kadar 
yaynmlanan 13 ciltlik bu kitaibın toplam 
sayfa adedi 6 528'diır. 13 Aralık 1983' 
ten önce Sayın Özal'ın sorumluluğu dö
nemine ait cilltleri de yayınlarsak, top
lam 10 bin sayfayı geçiyor. Bu 10 bin 
sayfalık mevzuatın geliştirilmesi, ayık
lanması, ibiılleştir'illmesi, ekonomimizde 
tam bir kavram kargaşası yaratmaktadır. 
Bir taraftan, «Mevzuatları basitleştire
ceğim» diyorsunuz, diğer taraftan, her 
ilki üç ayda bir, yüzlerce sayfa yeni 
mevzuat yayınlıyorsunuz... Bu kargaşa
nın içerisinden biç kimse çıkamaz. 

Sayım Başkan, sayın üyeler; 1985 yı
lında 3218 sayılı Kanunla kurulan ser-
ıbes bölge faaliyeti esaslarının ülkemiz 
gerçeklerine göre tam hazırlandığı söy
lenemez. Nitekim, .bugün ülkem izde dört 
adet seribest bölge faaliyet yeri tespit edil
miş, ilk ikisi faaliyete geçmiştir; fakat, 
seribest Jbölgelere müracaat edenlerin sa
yısal oranına bakarsak, bunların yüzde 
90'ı yerli firma, yüzde 10'u yabancı fir
madır. Yani, yabancı firmalar, söz ko
nusu bu serbest böljglelere istenilen ilgi 
ive alakayı .göstermemişlerdir. Toplam 
firma adödinin faaliyet alanlarına bakar
sak; ancak 46'sınım üretime dönük faa
liyet yapacağı, diğerlerinin çeşitli hiz
met sektörlerinde, çeşitli alanlarda faa
liyet göstereceği tespit edinmektedir. Bu 
yeril ve yalbancı 46 firmanın da göste
receği faaliyet alanı, bizim yerlü sanayi
mizi tehdit eder bir vaziyettedir. Nite
kim, kıyı ve Hılfzıssılhha Kanunu çer
çevesinde yerli firmalarda aranan özel
likler ve şartlar davet edilen yalbancı fir
malarda aranmamaktadır. Yarın ileride 
Yumurtalık ve İskenderun civarı bir toz 
bulutu ve duman içerisinde sağlıksız bir 
şekilde sanayileşmeye salhne olursa, bu-
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nun ekonomiye faturasının ağır olacağı 
şimdiden ortadadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın 
Özal'ın en çok övündüğü konulardan bi
risi de, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
geldiği veya geliş şartlarının kolaylaştı
rıldığıdır. Yabancı sermaye bugün ülke
mize istenilen seviyede gelmemiş, gelen 
ya'bancı sermaye de ancak 2 milyar do-
ilar civarında kalmıştır. Bunun çeşitli se
bepleri olabilir. Bu sebeplerin en önem
lilerinden birisi, Türkiyeldeki iç ekono
mik şartların düzeltilmemesidir. Nitekim, 
bugünkü gazeteler bille, çeşitli dünya \\-
•derfcrine verilen ekonomik raporlarda 
Türkiye ekonotmıiisiimlde bir türlü durdu
rulamayan enflasyon ve gerçek artışın
dan şüphe edilen ihracat miktarlarında 
karamsar görüşlere yer verilmektedir. 
Bunu iyi bilen yalbancı sermaye, içeride 
düzelemeyen Türk ekonomisinden kor
karak, gerekli alakayı göstermemiştir. 

Yalbancı sermaye gelişimde, bizim yer
li sermayenin veya yerli sanayiin reka-
Ibet şarltlları iyi dengelenmelidir. «Aman 
gelişin de nasıl gelirse gelişin» felsefesinin 
ileride başımuza büyük gaileler açacağı
na şimididen dikkati çekmek istiyorum. 

Sayın Başkan, isayın üyeler; bugün, 
Devlet Planlama Teşkilatı, plan kavra
mından, program kavramından uzaklaş
tırılarak günlük işlerle uğraşan bir kuru
luş haline getirilmiştir. Teşkilatın bünyesi 
aşırı şekilde genişletilmiştir. Çeşitli bakan
lıklarda 'bulunması .gereken 'bazı birimler 
Devlet Planlama Teşkilatına bağlanarak, 
Teşkilat lüzumsuz yere günlük formali
telerle uğraştırılarak amacından saptı-
rıilmalkitadır. Devletimiz ve ekonomimiz 
için çok gerekli olan (bu kuruluşun en 
iyi şekilde çalışalbilımesl için, formalite
lerle uğraştırılimaması, kendi bünyesinde
ki bazı birimlerin süratle ilgili bakanlık-
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lara bağlanarak, tekrar plan ve planla
ma kavramı üzerinde çalışması iç'in faa
liyet .göslterilımesi, .gayret gösterilmesi ge
rekmektedir. 

Hepiriize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

ÖzlUürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 

vAıîaaJttJin Fırat; buyurun efendim. 
ANAP ÖRÜBU ADINA AUAATTİN 

FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
mil'tetivdkillieri; Devlet Planlama Teşkila
tının 1988 yılı bütçesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda (bulunuyorum; 
'bu sebeple Yüce Heyetinizi grubum ve 
şalhlsım adına saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Devlet Plan
lama Teşkilatı, uzun dönemli ekonomik 
Ve sosyal amacıları ve hedefleri belirle -
yen, Hükümetçe kabul edilen hedeflere 
uygun plan ve programlar hazırlayan, 
plan ve programlarda yer alan politika
ların uygulamalarını izleyen bir kuruluş
tur. 

Planlama fikri eski olmakla beraber, 
özellikte İkinci Dünya Savaşından sonra, 
gelişmekte olan ülkelerin çoğu ellerinde
ki imkânları en iyi şekilde kullanabilmek 
aimacıylla, kalkınmalarını bu yolla yürüt
meyi daha uygun görmüşlerdir. Gerçek
ten, getiişırtekitte olan ekonomilerin kıt kay
naklarım en uygun şekilde kullanmaları 
gerekmektedir. 

Kalkınma veya büyüme sırasında be
liren çeşitli sorunlar, uygun kaynak kul
lanımını karmaşık bir problem haline 
götirmektedir. Ayrıca, hızlı büyüme, ge
lir dağılımını düzdlimek, dış ticaret ve 
ödemeler arasındaki dengeyi sağlamak, 
işsizliği azaltmak ve bunlar ıgitoi bazen 
'birbiriyle çelişebilen amaçların bir ara-
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da gerçelkıfeştiril'miek istenmesi, iş'i daha 
da güçteşitii'rmekted'ir. tşite bu çok kar
maşık ve icabında birbirleriyle çelişebi
len problemlerin çfzümünde başvurula
bilecek en önemli unsur, planlamadır. 

ISayın milletvekilleri, planlama türleri: 
çdk çeşitlidir. Bunların içinde en çok 
kullanılan ve yaygın olan türü, çok saf-
ihallı planlamadır. 

Bunun başlıca üç önemli safhası mev
cuttur: Birinei .safihası, dkonominin mak-
ro ekonomik değişkenleri bir makro 
lekonomik büyüme modeli çerçevesinde 
ele alınır, örneğin hedef büyüme hızına 
varmak için gerekli yatırım, tasarruf, 
dış borç oranları hesaplanır. Bu hesap
lara, Vergi gelirleri, harcamalar, yatırım
lar için lüzumlu ithalat ve ihracat pro
jeksiyonları dahil edilir. 

İkinci safihada, ekonomi çeşitli ke
simlere bölünerek ele alınır, girdi-çıktı 
analizleri yapılır, her kesim iç'in ayrı 
ayrı hesaplanan değerlertöplanarafc, mak
ro model ile tutarlılıkları, tahkik edilir. 

Üçüncü safiha proje değerlendirme 
safiha'sidır. Çeşjitli metotlara ve amaçlara 
göre en uygun yatırım projelerine önce
lik verilir. Böylece, Türk planlamasın
da çok fazlı plan yöntemi uygulanmak
ta olduğunu görüyoruz. 

Kısaca özatJlenen bu planlama faali
yetlerinin gerçekleştirilmesi için özel bir 
teşkilatın kurulması, burada da görül
düğü gibi, gereklidir. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; ülke kaynak
larının bir plana bağlı olarak verimli se
kilide kullanılması ve dolayısıyla, kalkın
manın yurt düzeyinde dengeli ve uyum
lu bir biçimde yayılması görevi, 30 Ey
lül 1960 tarihlinde yürürlüğe giren 91 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Devlet 
Planlama Teşkilatınla verilmiştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatının görev 
ve yetkileri, bilahara 18.6.1984 tarihinde 
çıkarılan 223 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ite yeniden düzenlenmiştîir. 

1982 Anayasasının 166 ncı maddeisly-
ılie, Devlet Planlama Teşkilâtı anayasal 
bir kuruluş olarak öngörülmüş oltıp, kal
kınma girişimlerinin plana göre gerçek-
Deştirilme asaisı (g-dt'iriümi'şlbir. 8 madde ha-
linlde ana görevleri •belirlenen Devlet 
Planlama Teşkilatı; müsteşarlık ve üç 
müsteşar yardımcılığına (bağlı bulunan 
on başkanlık ve bunlara bağlı olan çe
şitli tekriik ve yardımcı birimler vasıita-
ısryla yürütmektedir faaliyetini. 

Bu başkanlıklar: Misaldi Planlama 
Başkanlığı, Sosyali Planlama Başkanlığı, 
Koordinasyon Başkanlığı, Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler Başkanlığı, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Başkanlığı, Teşvik 
>ve lUygulDama Başkanlığı, Yabancı Ser
maye Blaşlkanlığı, Müsteşarlık Araştırma 
Grubu Başkanilığı, Seribbslt Bölgeler Baş
kanlığı, İslam Ülkeleri Ekonomik İşbir
liği Başkanlığadır. 

İktisadî Planlama Başkanlığı; 
Başkanlığın temel görevleri, uzun va

deli planlar, yıllık programlar, finansman 
ve ısektör programlarıyla ilgili olarak ge
rekli araştırma ve çalışmaları yapmak, 
buna göre kalkınma planları ile yıllık 
iproıgramilan hazırlamak, gerektiğinde bun
larla ilgili değişiklikleri belirlemek ve 
'böylece ekonomik politikaların oluştu
rulmasına ka'tlkıda bulunmaktır. 

Sosyal Planlama Başkanlığı : 
Ülkteriin sosyal ve kültürel problem

lerini incelemek, bu problemleri çöze
bilecek uzun vadeli kalkınma planları 
'iıle yıllık programları] hazırlamak, gerek-
tiğlinlde sosyal yapının değişmelerine gö
re plan ve programlarda değişiklik ya
parak ülke kalkınmasına yardımcı ol
mak. 

Koordinasyon Başkanlığı : 
Kallkınma puanları ve yıllık program

ların uygulanmasını sağlamak amacıyla 
çeşitli sektörlerde ortaya çıkan darbo
ğazların giderilmesi için gerekli idarî, 
malî, ve (hukukî tedbirlerin tespiti ve 
yatırımların tetkik, tahlil ve takibi, ku-
ruluşlararası işjbirlliği ve koordinasyon te
mini konuları, başkanlığın temel konu
ları arasında bulunmaktadır. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler Baş
kanlığı) : 

Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ih-
tiiyaçlarını tespit ötim'ek, bu yörelere gö
tür ütecek yatınım projelerinin yer seçi-
m'ine esas teşkil edecek görüşü vermek 
ve bu amaçlarıla gerekli çalışma ve araş
tı rmaları yapmak, götürülecek hizmetle
rin programlanmasına ait koordinasyo
nu sağlamak ve değerlendirmekle görev
lidir. 

'Kalkınmada Öncelikli Yöreler Baş
kanlığı : 

Özellikle bu yörelerle ilgili olarak 
ıstraitejik .tesislerin kurulmasında, yerleş
me konularında ve yol güzergâhlarının 
tespit ödilmelsinde Genelkurmay Başkan
lığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğinin görüşlerini alarak gerekli ça-
lışitnaları yapmak ve koordinasyonu sağ
lamakla görevlendirilımliş bulunmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuyla il
gili İşler Başkanlığı : 

TürkilyerAET ilişkilerinin, ülke eko
nomisine yararlı, düzenli Ve müessir bir 
şekilde yürütülmesi için gerekli inceleme
leri yapmak, bu konuda uygulanacak 
pOÜİltiika hedeflerin tespihine yardımcı ol
mak ve ilgili kuruluşlar arasında gerek
li koordinasyonu sağlamaklla görevlen
dir i lmiştoir. 

Önemli da'ire başkanlıklarından biri 
de, Teşvik ve Uygulama Daire Başkan
lığı : 
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Yine, yatırımların rantabl bir halde 
,gözden geçirilmesi ve toplam makro se
viyede ekonomiye yararlı olabilecek olan 
projelerin değerlendirilmesi, 'bunlarla 11-
ıgili teşviklerin verilmesi iç'in kurulmuş 
©ilan bir dairedir. 

1987 yılında, 1986 yılına göre, gerek 
teşvik belgesi adedi gerekse toplam ya
tırım tutarı açısından, yatırım teşvikle
rinde önemli artışlar olduğu görülmekte
dir. 1986 yılında verilen teşivi'k belgesi 
sayısı 2 459, yapılması öngörülen yatı
rım tutarı 5 129,4 milyar TL. iken bu 
miıktar 1987 yılında teşvik belgesi açısın
dan 2 810'a, toplam yatınım tutarı açı
sından ise 6 830,4 milyar TL.'/ye yüksel
miştir. 

Yaibancı Sermaye Başkanlığı : 
İBu başkanlığın temeli görevi, yabancı 

sermayeyi teşvik ettaek ve ülkeye giri
şini kiolaylaş'tırmalk üzere çeşitli (tedbir
ler almak ve bu alanda izlenecek ilke 
ve poılitilkalara yardımcı olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda 
uygulanan ekonomik istikrar tedbirleriy
le Türkiye'de yabancı sermaye yatırım
larının artırılması öngörülmüş ve gerekli 
\hukulkî düzenlemeler sonunda yalbancı 
sermayeli firmaların karşılaştıkları prob
lemlerin giderilmesinde önemli ilerleme -
ler kaydedilmiştir. 

1979 yılı sonunda ülkemizde faaliyet 
gösteren yalbancı sermayeli şirket sayısı 
91 iken, 1987 yıllı aralık ayı sonu itiba
riyle faaliyet ıgösteren şjirket sayısı 839'a 
çıkmıştır. 1979 yılı sonu itibariyle faali
yet gösteren yabancı .sermayeli şirketlerin 
toplam sermayesi 8,5 milyar lira iken, 
'bu rakam 1983 yılında 147,1 milyara ve 
1987 yılı aralık ayı sonu itibariyle ise 
960 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. 

Son yularda yalbancı sermaye konu
sunda teşkilat ve mevzuat yönünden ya

pılan düzenlemelerin olumlu sonuçlar 
vermiş olduğunu görüyoruz. Nitekim, 
1979 yılı sonuna kadar 6224 sayılı Ya
bancı Sermayeyi Teşıvilk Kanununa göre 
yurdumuza gelen yalbancı sermaye mik
tarı 228 milyon dolar olmasına muka-
!bil, aynı miktar, 1983 yılı sonunda, 933 
milyon dolara, 1987 yılı sonunda ise 2 
•milyar 339 milyon dolara ulaşmıştır. 

Yap-'işiet-devret modeli çerçevesinde 
inşa edilecek termik ve hidrolik santral-
lar ile finansman gereği yüksek ve mo
dern işletme yöntemleri gerektiren ka
mu projelerinin özel teşelbbÜse açılması 
yalbancı sermaye girişini artıracaktır. 

'Müsteşarlık Araştırma Grulbu Baş
kanlığı : 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı kuruluş, görev ve yektilerini yeniden 
düzenleyen yasaya göre, etüt ve proje 
işleri yapmak ve yaptırmak maksadıyla 
Müsteşarlık bünyesinde Müsteşarlık Araş
tırma Grulbu Başkanlığı kurulmuştur. 

Araştırma çalışmalarının makro se
viyede ele alınıp değerlendirilmesini, plan 
ve programların hazırlanılmasında kul
lanılmasını esas hedef olarak seçen Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca, 
IhaJliıhazırda 29 proje yürültüllmekte olup, 
bunlar arasında şu önemli projeleri sa
yabiliriz : Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Çukurova Bölgesi Şelhir Kalkın/ma Pro
jesi, Osmanlı M'ühilmme Defterleri Arşiv
leri Transkripsiyonu araştırma Projesi, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile îlişki-
lerilıriizin Geliştirilmesi ve Güçlendiriıl-
mesii giibi ana projeler yanında diğer 
projeler de olmak üzere toplam 29 pro
jenin şu anda çalışmaları devam etmek
tedir. 

Devlet Planlama Teşkilatına bağlı 
'başkanlıklardan bir diğeri de Serbest 
Bölgeler Başkanlığıldır. Serbest bölgelerin 
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bir an önce kurulabilmesi açıısından 223 
.sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
bünyesinde Serbest Bölgeler Başkanlığı 
tenkil edilmiş, 6.6.11985 tarilh ve 3218 sa
yılı Yen'i Serjbeislt Bölgeler Kanunu çıka
rılmıştır. 

İslam Ülkeleri İşlbirliği Başkanlığı : 
1984 yılırida Faşta yapılan Döridlün-

cü Marnı Zirve Konferansında Cumıhur-
'baişlkanımızın îslaım Konferansı Teşki
latı Ekonomik ve Ticarî İşbiriıği Daimî 
Komitesi ı(]l]SIEDA!K) Başkanlığına .seçil-
m'esi ile, Türkiye. İslam ülkeleri arasın
daki çdk taraflı ekonomik iışlbdr'liği faa
liyetlerinde önemli bir rol üstlenmiş bu-
lunmalktaldır. 

ISlEDAK'ın kooridinasyon ve sekre-
terya hizmetleri, Devlet 'Planlama Teş
kilattı Müsteşarlığı bünyesinlde 1985/7 sa
yılı Başlbakanlık Genelgesi ile kurulan 
Mam Ülkeleri Ekonomik îşjbirl'iği Baş
kanlığı tarafından yürütülmdktedir. 

46 Mam ülkesinin üyesi Ibulüriduğu 
ÎSEDAK, şimdiye kadar, Türkiye'nin 
ev sahipliği yaptığı, bakanlar düzeyinde 
9 toplantı gerçdkleşltirmlşltlir. Bu toplan-
tılarîda, öncelikli işbirliği alanlarından, 
ticaret, sanayi, tanım ve ulaştırma 
alanlannidaki başlıca işlbirliği konu
ları belirlenmiştir. Ekonomik işbirli
ğinde ticaretin sürükleyici ve öndü bir 
sekltiör olması nedeniyle, ÎSBDAK gün
deminde, ticarî işibirliğine ilişkin proje-
ılere dalha çok yer verilmiştir. 

IMuMterem miMetivekilleri, konuşma
mın ,bu bölüimüride, Devlelt Planlama Teş
kilatının hazırlamış olduğu 1988 yılı 
programının 'temel amacılarından ve son 
dörit yıllık dkonolmik uygulama sonuç
larından balhls'eltimek Miiyorum. Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının dördüncü 
idilimi .olan 1988 yılı programının iemel 
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almacı, istikrar içinlde büyümenin sürdü
rülmesi, enflasyonun kontrol altında tu
tulması ve üretim faktörlerinin en üst 
seviyede kullannmının sağlanmasıdır. 

Ekonominin işleyişi ekonoimük kural
lar içinlde tanzim edilecek, ekonomiye 
müdalhatede malkro politika araçlarına 
ve gereken hallerde kurumsal düzenleme
lere ağırlık verilecektir. 

Gayri safî millî hâsılada yüzde 5 ora
nında artış sağlanması ve enflasyon hı
zının yıl sonu itibariyle yiüzjde 33'e dü-
ışürülmeısi heüddf alınmıştır. Üretim ya-
pılsı, üretim faikltörlerinln azamî ölçüde 
kullanılmasını ve düş rekabet imkânları
nın artırılmasını sağlayacak şekilde, dün
ya Idış ticaretindeki gelişmeler dikkate 
alınarak tösıpilt edilmiştir. 

Toplam salbilt sermaye yatırımlarının 
artış hızı yüzde 8, kamu sabit sermaye 
yatımml arının artış hızı yüzde 4,8 ve 
özel salbit ısermaiye yaltırımlarının artış 
Ihızı da yüzde 11,8 olarak öngörülmüş
tür. 

Kamu yatrım programında, 1988 yı
lımda da ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
destekleyici altyapı yatırımlarıma önce
lik verilmiştir. 1988 yılı kamu yatırım 
programında ulaştırma ve haberleşme 
sektörünün payı yüzlde 35,7; enerji sek-
ıtörünün payı yüzlde 18,8; diğer hizmetler 
sektörünün payı yüzde 14,4 ve tarım 
sektörünün payı yüzlde 10,1 olmuştur. 

1988 yılında, cari dolar fiyatlarıyla, 
ihracatın yüzde 21, ithalatın yüzde 14,5 
oranında artlması ve cari işlemler denge
si açığının 885 milyon dolara düşürül
mesi hedef alınmıştır. 

Hedef alınan (büyüme hızı ve enflas
yon oranıyla uyumlu para-lkredi ve mali
ye politikası uygulanacak, kaynakların et
kin dağılımını sağlayan ve iç tasarrufla-
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n artıran pozitif reel faiz politikasına 
devam edilmesi öngörtülmüş'tür. 

Tasarruf sahiplerinin, mevduat ya
nında diğer menkul değerlere de plas
manda bulunma imkânları genişletilecek; 
kamu iktilsadî teşebbüslerinin, maliyetle
rini düşürmeleri, verimlililklerM ve fi
nansmanında özikaynalk katkılarını artır
malarının temin edfmeisi öngörülmüş
tür. 

Maliye politikasının, hedef alınan bü
yüme ve enflasyon oranının gerçekleş
mesinde katkıda bulunacak şekilde ve 
etkinlikle uygulanması esas alınmıştır. 
Bu amaçla, kamu harcamalarında isra
fın önlenmesine, vergi kayıp ve kaçak
larının en aza indirilmesine ve vergi ge
lirlerinin artırılmasına önem verilecek, 
borçlanma politikası ve b'orç idaresi eko
nominin gereklerine göre tıkanıklıklara 
yol ~ açmayacak bir biçimde yürütülmesi 
öngörülmüştür. 

Yabancı siermaiye girişinin, yabancı 
sermaye yatırimlarının yüksek teiknolo-
ji ve finansman gerektiren alanlara yö
nelmesini sağlayacak şeklide teşvik edil
mesi, ihracatın ve özel yabancı sermaye 
yatırımlarının artırılması, iıslüihıdam soru
nunun hafifletilmesi (için kurulan serbest 
böllgelere ilişkin çalışmalar hızlandırıla
caktır. 

'Kalkınmada öncelikti yörelerin geliş
me potansiyelini harekete geçirmek için, 
altyapı eksiklkillerinin giderilmesi ve bu 
yörelerde yapılacak yatırımlara ilave teş
vik tedbirlerinin uygulanmasına devam 
edilmesi öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli mtillietvekiMeri; 
yürürlükte olan Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının ANAP iktidarı döne
mimdeki ilk dört yıllık uygulama sonuç
larına, bazı .temel göstergelerini esas ala
rak değinmek istiyorum. 

1979 ve 1980 yıllarında gayri safî 
millî hâsılada görülen reel düşüşler, uy
gulamaya konulan ekonomik istikrar ted
birleri neticesinde 1981 yılından itibaren 
reel olarak büyümeye başlamış son dört 
yılda da sağlanan gelişme hızları ile bü
yüme alanında memnuniyet verici so
nuçlara ulaşılmıştır. 

Nitekim, gayrı safî millî hâsıladaki 
büyüme hızları, 1984 yılında yüzde 5.9; 
1985 yılında yüzde 5.1 olurken, 1986 yılın
da son on yıldaki en yüksek rakam olan 
yüzde 8 seviyesine yükselmiştir. Büyü
me hızının, 1987 yılında yüzde 6.8 olma
sı beklenmektedir. 

Dokuz aylık verilere dayanılarak ya
pılan hesaplamalara göre sektöre! geDiş-
me hızları, 1987 yılında, tarım sektörün
de yüzde 2.6 sanayi sektöründe yüzde 9.1, 
hizmetler sektöründe ise 6.7 olmuştur. 

Bu oranlar 1986 yılında, sırasıyla, 
yüzde 7.6, yüzde 8.7 ve yüzde 6.4 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımlar, 
her ülkede ekonomik ve sosyal hayatın 
gelişmesinde en önemli rolü oynamakta
dır .Bu nedenle, son dört yılda genel ya
tırımlara ve özellikle ekonomik kalkın
manın temeli olan altyapı yatırımlarına 
önem verilmiş ve yatırım tahsisleri bu 
yönde yoğunlaşmıştır. 

Uygulanmakta olan ekonomik politi
kalar istiikametinde altyapı yatırımliarının 
bir an önce tamamlanması hedef alınmış 
ve 1983-1987 yılı yatırım programı döne
minde bütçe imkânlarının elverdiği öl
çüde desteklenmesine çalışılmıştır. Nite
kim, ekonomik ve sosyal altyapı yatırım
ları 1984 yılında yapılan toplam kamu sa
bit sermaye yatırımlarının yüzde 74,3'ünü, 
1985 yılında yüzde 75,1'ini, 1986 yılında 
ise yüzde 81,8'ini oluşturmuştur. 1987 yi-
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lında bu oranın yüzde 88,6 seviyesinde 
gerçekleşeceği! tahmin edilmektedir. 

Belirtilen bu ekonomik ve sosyal alt
yapı yatırımları, genel olarak 'barajlar, 
hidroelektrik santral'er, büyük sulama 
projeleri, otoyollar ve köprüler, asfalt ve 
stabilize yollar, köy elektrifikasyonları, 
köy içme suları, büyükşehir içme suları 
ve kanalizasyonlar, telefon santralleri, 

okul ve 'hastane inşaatları gibi, kalkınma
nın hızlandırılmasını temlin edecek yatı
rımlardan oluşmaktadır. Devlet Planlama 
Teşkilatının bu yatırımları hassasiyetle 
izlemekte ve ortaya çıkan darboğazları 
giderek yatırımlara işlerlik kazandırmak
ta olduğunu görüyoruz. 

'Bu konuda 'bazı spesifik örnekleri şu 
şekilde sıralamak mümkündür : Tarım 
sektöründe yapılan yatırımlar sonucun
da, 1983 yılı itibariyle sulamaya açılan 
arazi 3 milyon 50 bin hektardan, 1987 
sonunda 3 milyon 550 bin hektara çıkarıl
mıştır. Aynı dönem itii'bariyle elektrik 
enerjisi arzında da önemli gelişmeler kay
dedilmiş ve 1983 yüında 29 570 cigavat/ 
saat (GW/h) olan elektrik enerjisi arzı 
1987 sonunda 44 939 cigavat/saate ulaş-
tnıştrr., Yani, bir başka ifadeyle, 29 mil
yar 570 milyon kilovat/saatten 44 milyar 
939 rnlilyon kilovat/saate, Anavatan Parti
si İktidarı döneminde, elektrik enerjisi ar
zında artış kaydedilmiş olduğunu görü
yoruz. 

Diğer taraftan, 1983 yılında 24 436 
olan elektrikli köy sayısı, 1987 yılı so
nu itibariyle 35 100 seviyesine ulaşmış
tır. 1988 yılının ük altı ayı içinde, maze
reti köyler dışında kalan bütün köylere 
elektrik göçtürülmüş olacaktır. 

Altyapı yatırımları konusunda diğer 
bir husus da, haberleşme alanındaki ge
lişmelerdir. Nitekim, 1983 yılında telefon 
santral kapasitesi 1 904 402 iken, 1987 yı

lında -son dört yıl içinde- kapasite raka
mı 4 623 675'e ulaşmış bulunmaktadır. 
Buna paralel olarak telefona kavuşturu
lan köy sayısı 1983 yılına kadar 10 270 
iken, 1987 yılında telef onsuz köyümüz 
kalmamış, bir başka ifade ile, 40 'bin kö
ye telefon götürülmüştür, 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda ifade 
ettiğim 'bilgilerden de görüleceği üzere, 
kalkınmanın ilk şartı olan ekonomik ve 
sosyal altyapının tesis ediImesJi hususuna 
azamî özen gösterilmiş ve hedef alınan il
ke ve politikalar, önemli boyutlarda ger-
çekleşitiriılmiştir. Bu politikaların geliş
tirilmesinde, kendisine verilen görevleri, 
plan ve program ilkeleri listikaimetinde ye
rine getirmek için hassasiyetle çalışan 
Devlet Planlama Teşkilatına, 1988 yılı 
bütçesi ile cari harcamalar için 8 milyar 
783 milyon Türk Lirası, yatırım harcama
ları için 13 milyar 3 rnlilyon Türk Orası, 
transfer harca imaları için 12 milyar 255 
milyon Türk Uiriası olmak üzere, toplam 
34 milyar 41 rnlilyon Türk Lirası kaynak 
tahsis edilmiştir. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
ifadelerden de anlaşıldığı üzere, özellikle 
ANAP iktidarı döneminde, Devlet Plan
lama Teşkilatının, üzerine düşen görevi 
etkin bir şekilde yerine getirmiş olduğu
nu görüyoruz, özellikle, teşkilatın yetiş
miş uzman kadrosu, etkin faaliyeti 81e 
Türkiye'nin iktisadî, idarî ve sosyal sa
hasında Önemli gelişmeler sağlamıştır. 

Bunun sonucu olarak, teşkilat son 
yıllarda 'büyümüş, büyüyen teşkilatın et
kinlik alanı da genişlemiştir. Teknik hiz
met gören dairelerin etkinlikleri, eskiye 
kıyasla, iç ve dış uzman ve uzman ku
ruluşlarla işbirliğinin gelişmesi sonucu 
daha da artmıştır. 

GÖzdoldurur, kıvanç verici hizmetleri 
yanında, Özellikle bu kuruluşumuzdan 
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yetişen ve çıkan uzm'an grubunun, gerek 
Türk özel sektöründe ve gerekse kamu 
üst yönetiminde etkin görevler (ifa etmek
tedir., Türk siyasî hayatında da etkili ol
muş olan 'bu millî kurulumuzdlan yetiş
miş kadrolar (içinde, son yirmiibeş otuz 
yıl içinde yüzlerce milletvekilinin, çok 
sayıda 'balkanının ve iiki sayın Başbakanın
da bulunmuş olması az kuruluşa nasip 
olacak bir onur tablosudur. 

Bu sebeple ifade ediyoruz ki, güzel 
Türiciyemizin umut dolu parlak gelece-
ğinün müjdesinin bu kuruluşumuzun mo
dern çalışmasının sırrında mevcut olacağı 
bilinci ile, bütçesinin miılletimliz ve mem
leketimiz için hayırlı ve uğurlu olması 
dileğiyle Yüce Heyetinize, grubum ve 
şahsım adına tekılar saygılarımı sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Fırat. 

Devlet Bakanı Sayın Bozkurt Özal; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli ımMetVekilleri; Devlet Plan
lama Teşkilatı bütçesi konusunda Hükü
metimizin görüşlerini ve partiler adına 
yapılan konuşmalara cevaplarımızı arz 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Tabiîî, planlama kavramı, hemen 
hemen ileriye dönük her çalışmada var
dır., Planlama, yapılacak harcamaların, 
elde edilecek faydaların ileriye dönük 
bir hesabı şeklinde düşünülebilir. Bunu 

' dünyada hem sosyalist ülkeler ve hem de 
gelişmiş ülkeler yapmaktadırlar; ancak, 
yaklaşım tarzları değişiktir. 

Ben, birtakım sosyalist ülkelere de 
gittim ve planlama teşkilatlarıyla karşı
lıklı görüşmeler yaptık. Bunların arasın

da Sovyet Rusya, Çin, Macaristan ve di
ğer bazı ülkeler vardı. Aynı şekilde, cis
men ismi olmayan; fakat, planlama yapan 
ve serbest ekonomi içerisinde çalışan Ba
tılı ülkelerle de temaslarda bulunduk. 

Bunlar arasındaki çok belürgin fark 
şöyle oluyor : Sosyalist ülkelerde planla
ma, merkezî bir kumanda şeklinde dü
şünülüyor. Bir yerde bulunuyorsunuz, ora
dan her şeye kumanda etmek ihtiyacını 
hissediyorsunuz. Hatta, öyle şeylere ku
manda ©diyorsunuz ki, bunlar normal 
olarak piyasanın kendisinin ortaya koy
duğu, arz-talep kanunlarına göre mey
dana gelen, mesela fiyatları, buna ıbenzer 
şeyleri bile planlama ihtiyacım duyabili
yorlar. Mesela Gosplan'da (Rusya'da) pi
yasadaki fiyatlar da planlanır. Yalnız 
miktarlar değil, «Fiyatlar da şöyle ola
cak, bu şekilde uygulanacak» diye planla
ma yapılır. 

Bazı ülkelerin, bildiğiniz gibi, yakın 
komşularımızın dış ticaretlerü de planla
nır. Serbest piyasa ile çalışan ülkelerde 
ise planlama, merkezî planlamadan ziya
de, bir ileriye dönük tahmin yapma; pi
yasanın nasıl çalışacağını düşünerek, pi
yasanın nasıl çeşitli makro tedbirlere re
aksiyon göstereceğini hesaplayarak ve 
müdahaleleri milkro seviyelere indirme
den, arz talep kanunları ile çatışmadan 
yapılmaktadır, Genelde ellerindeki iki 
büyük güçten biri bütçedir, yani kamu 
yatırımlarıdır, kamu harcamalarıdır. Bu
nu gerçekten Batılı ülkeler planladılar. 

İkincisi de, özel sektörün ne yapacağı
nı tahmin ederler ve vergi politikaları 
ile bu sektörü teşvik ederler. Bu arada, 
tabiî, merkez bankasının da çok önemli 
rolü vardır. 

Bizim ülkemizde planlama 1961 sene
sinde ilk defa getirildiğinde, kuruluşun
da ekol olarak Jan Tinbergen, Sayılı 
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plancılardandır; fakat, kendi düşünce tar
zı merkezî planlama sistemidir.: Sistem, 
Türkiye'de (ilik kurulduğunda merkezî 
planlama olarak düşünülmüş ve kurul
muştur. Hatta o zaman, 1960'tan önceki 
'hükümetlerin çok serbest davrandığı, ge
lişigüzel 'bir şekilde iktisadî politikalar yü
rütmeleri sebebiyle, politikacıların artık 
daha fazla söz sahibi olmaması gerekti
ği düşünülmüş biliyorsunuz, askerî bir 
hükümet işbaşına gelmiş ve bu askerî hü
kümetten sonra planlama kanunları çı
kartılmıştır- Yüksek Planlama Kurulunun 
bünyesine de yarı yarıya, dört tane bü
rokrat, dört tane -ki, 'bunlardan bir tane
si başbakan (politikacı) ve diğer bakanları 
konmuştur. 

Bizim anlayışımız bununla tamamen 
terstir. Çünkü, halkın verdiği seçimle 
verdiği güç bürokratlarla bölüşülemez. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) Üstelik, 
bürokratlar da böyle bir yükün altına ko
nulamaz. Bürokratlar, hükümetlere ala
cakları kararlarda yardımcı olmak için 
"çeşitli hazırlıkları yaparlar; planları, pro
jeleri hazırlarlar, bunlar irdelenir, fakat 
bu konuda alınacak kararın sorumlulu
ğu ve yükü, seçilmiş insanların üzerinde 
otonak zorundadır. Demokrasinin esası 
'budur. Yoksa, tayinle gelmiş insanlara 
böyle yetki ve 'böyle sorumluluğu ver
mek, demokrasiyle bağdaşmaz. Bu, maa
lesef 1960 Devriminin bir ters reaksiyonu 
diye düşünülmelidir ve ben öyle ümit 
ediyorum ki, SHP Grubunun bu konuda 
ısrar etmemesi, bilakis bizim gibi düşün
mesi lazım gelir kanaatimce. 

YapıÜan planlarımızın, fertlerin ve 
şirketlerin refahını artırdığı, genelde ka
munun refahını artırmadığı şeklinde blir 
ifade kullanıldı. Halkın refahı, şirketle
rin refahı memleketin refahı demektir. 
Eğer 'biz halikımızın hepsini fert fert zen-

ginleştirirsek, fert fert belirli imkânları 
getirirsek; esasında kalkınmanın anlamı 
da budur. Kalkınma vatandaş içindir, in
sanlar içindir. Dolayısıyla hadise şudur; 
hatta Büyük Atatürk'ün de 'bir sözü var
dır 'bu konuda, «Fertlerin zenginliği, mil
letin zenginliğidir.» 

M. ÎSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Adam Smith söylemiş onu. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Kim söylerse 
söylesin, doğru laftır. Atatürk'ün de bu 
konuda benzer bir lafı olduğunu gayet iyi 
biliyorum., 

«Plan ve program için iyi tahminler 
yapılamıyor» dendi. Bu konuda söyleye
ceklerim şunlardır : Tabiî biz bu son dört 
sene (içerisinde büyük bir yapısal değişik
liğe girdik. Türkiye ekonomisi kökünden 
değişik bir sisteme girmiştir. Dış ticaret 
liberal hale gelmiştir. Türkiye'nin karar 
mekanizması merkezî sfetemden ademi-
merkezî sisteme geçmiştir. Mahallî ida
reler büyük imkânlarla ve yetkilerle do
natılmıştır ki, bu seçilmiş insanların, hal
ka yakın olan insanların halka daha iyi 
hizmet verebileceği prensibinden hareket
le bu imkân ve yetkiler kendilerine veril
miştir ve gerçekten büyük başarı sağ
lanmıştır. Bugün İstanbul'da olsun, An
kara'da olsun, İzmir'de olsun, diğer vila
yetlerimizde olsun, yıllardır çözülemeyen 
büyük sorunlar; içme suyu, kanalizasyon, 
ulaştırma ve.... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bo
yalı kaldırımlar... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — istanbul'un 
sokaklarında çıkıp şöyle bir yürürseniz 
yeşil' sahaların, oturup dinlenecek yerlerin 
yapıldığını göreceksiniz. Daha' önce niçin 
yapılmamış? Bunu yapmamak içlin beledi-
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ye 'Başkanları yanlış yolda mıydılar? Ha
yır! 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — An
kara'nın gecekondularına güdelim, Anka
ra'nın gecekondularına; istanbul'a gerek 
yok. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz kimseyi 
tenkit etmiyoruz; ancak, diyoruz 'ki, o 
zamanın belediye başkanları maalesef bu 
imkânlara sahip değillerdi. Bizim Hükü-
metiımtiz, işte bu Hizmetli yapmaları için, 
'belediye başkanlarına yalnız yetki değil, 
imkân tanımıştır ve bu imkân tanındığı 
için, 'bakınız İzmir'in körfezi temizleni
yor. Ha'liç-ki, son el i altmış senede son 
derece kirlenmiştlir- şimdi tertemiz hale 
gelmiştir. Yani, artık bunu inkâr ötmek 
mümkün değildir, gözünüzle görebilirsi
niz. Bir iki sene önce, hatırlıyorum in
giltere'nin meşhur iki üniversitesinin -Ox-
ford ve Caımbridge- Thames Nehri üze
ninde yaptıkları kayık yarışını, Haliç'te 
yaptırdık. Bunu daha önce yapmak rnürn-
künmüydü? Halic'in kirliliğini düşünün. 
Tabiî; ben bunları tenkit için söyllemiyo-
rum; bunlar, bftr prensip ve anlayış mese
lesidir, halka hizmet meselesidir. Tabiî k!i, 
her iktidar vatandaşla hizmet etmek ister; 
her iktidarın gayesi, Vatandaşın refah se
viyesini yükseltmektir. Bütün mesele, uy
gulanan metot ve yoldur. Uygulanan me
tot değişik olur, değişik netice alırsınız. 
Biz bunu söylüyoruz. • 

Ben, şunu da iddia ediyorum : Geç
miş dönemde CHP'li belediye başkanları 
İstanbul'u idare ederken ellerinde 'böyle 
'bir imkân olsaydı, onlar da bu hizmetleri 
yaparlardı-

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Olmadan yaptılar, 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yalnız, şu

nu (ifade edelim ve gerçekçi olalım; Ba
kınız, ben açık konuşuyorum, diyorum 
ki «Siz olsaydınız, siz de yapardınız.» 
Ama, gerçekçi olalım, bu imkânlar yok
tu ve yapamadınız. Bunu da kabul ede
lim. 

Plan ve programın bu bakımdan liıyi 
taıhımiriîleıre dayanmadığını ifade ettiler. 
Simidi tahmimlier, (bu içiiınde buluınduğu-
muz dönemde, Türküye, dışarıya, dış dün
yaya açılırken, tahmin yapmak fevkala
de zordur. Petrol1 fiyaten, aniden, 
1986'da olduğu gibi, 30 IdoGlaır varil' sevi
yesinden birdenbire '8 doîarfllara kadar 
ilner ve TürMyelnitn... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — 
iSiiz, yine palhallıı sattınız vatandaşa. 

IBAJHRt KİBAR (Ordu) — Laf at
ma yahu! 

DEVLET BAKANI YUSUF Ö|OZ-
KORT iözai (Devamla) — Efendim, 
önemli değil, laf atabilirler; iben alldırış 
ötmem. 

HİLMİ ZİYA IPOSTACI (Aydın) — 
Çok sakin geçiyor da... 

IDEVLET BAKANI YUSUF ©OZ-
KURT ÖZAL ı(Devamlla) — Yalınız, atı-
llan faf değerli oÖsun; mühim mesele 
Ibudur. '(ANAİP sıralarından «Bravo» ses
leri, ailfcıştoır) 

ALAETTIN KURT ı(Kocaelli) — Öy
le, «zırt pıırt» laf atıllmamış olsun. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — O de
ğeri Ibiümıek (Hazım. 

IDEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL l(Devamla) — Tabiî Tür
kiye daha önce kapalı bir ekonomi mo
deli ile 'ytöndtiilknüiş. Kapadı bir ekonomi, 
merkezî (bir planlama sistemi! ve fiyat
ları da konıtrdl elden 'bir ihiükiüimet olduk
tan sorara, dlbet'te dersiniz ki, «Ben her 
şeyi iyi tahmin ettim.» Ditşarıya kapalı, 
fiyatları da kontrol ediyorsunuz, şun-

— 25ft — 



T. B. M. M. B : 48 

Sarı şunliarı yapacaksınız, büyüme hızla-
ınnız düşlük. Tabiî, böyle bir sistemde 
her şey yenine oturmuştur; ama, eko
nomi dle kalkınacak bir ekonomi de
ğildir, Meriye dönlüık biır ekonomi değin
dir. 

Biz, yapısal1, çok büyük değiiş'Miklieri 
yaptık ve 'bu değişikliklerin neticesi, Tür
kiye'de planlflama fakfiöriDeri dediğiımiz 
ibinüalkım katsayıliarda, planlatma yapar
ken kullandığımız katsayılarda önemliı 
değişiklikler, basa. zamanda büyük deği-
işilklliilMer olmuştur. Bu değişikllikilierin 
neticesinde, kalkınma hızını yüzde 5 di
ye hesap löteniışıizdir, yüzde S çıkmıştır. 
Bir sene yüzde 5 diye hesap etmişizdir. 
ylüzde 7,4 ollmuştur. Neden olmuştur? 
Çünkü, sistem, ekonomide daha verimli 
çallışır hale ıgellmıiştıir. Ekonomi, tenkit 
edien Tonlarıyla, birçok yatıranları za
manında ve hatta zamanından önce foi-
:tiinir haille gelmiştir. 

Devliletin, ima'llat sanayii yerine alt
yapıya verdiği önoellik ve bu altyapı 
yatırımlarının imalat sanayii yatırıımîla-
rnndan daha kolllayllıkla yapıHıalbilmesi, 
daha kısa zamanda blltirlebilımeıs'i imkânı 
da kalkınma hızlliannı tahminlilerden ytük-
ısiek çıkarmıştır. 

(Einftoyon konusuna gel'ince, hu ko
nuda şunu açıklça ifade edeyim: Enflas
yonun yüksek olduğu bir dönemde, de
riye dönük loffiarak yaptığınız, bir sene 
sonra yapacağınız programda - bunu 
burada açıkça difade ediyorum ve bihas-
sa zabıtlara da geçsin Idilye tsoylüyoruım-
eğer biz, ıgeliir dersek ki, «Enflasyon, iyi 
'tahmMe yüzde 45 olacak, onun için yüz
de 451e yapılllmış bir bütçe ile sizin hu
zurunuza ıgdldik», o zaman enflasyon yüz-
d)e 451ten de yukarı çıkar; çünkü, daha 
büyük bir ıbütçe çıkar. Yüzde 45 lik bir 
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©nfliasyona dayanan hesabı bütçe daha 
büyüktür. Biz yüzde 33 rakamını esas 
aldık - sene başı sene sonu rakamıdır bu 
ve yıl oritallamaısı döflliatör raıkamı da yüz
de 4'8'dir - bu ırakaimllariı hesapladık ve 
bunu hedöf olarak koyduk. Bu rakamları, 
daihla gerçekçi olacağız diye daha büyük 
alsaydık, sizin huzurunuza daha büyük 
bir bütçe ile gelir, enflasyonu daha faz
la körlük/İlerdik. 

1984 senesttni haturflayınız; yüzde 25 
enflasyon rakamı ille gellmişizdir ve 1984 
senesinde enflasyon yüzde 50 çıkmıştır. 
Gene 1985 senesi için enflasyon yüzde 
25 demıişizdir, yüzde 40 çıkmıştır - top-
(tan eşya fiyat irndeskllierini söyllüyoruım-
dihayet 1986 senesinde ylüzde 25 demi-
şiiizdir, yüzde 25 çıkımıışltıır... 

lAUAlEfTItİjN 'KURT (Kocael) — Yüz
de 10 deyin de, yüzde 25 çıksın Bayın 
Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü toesimeyellliım llütlfen, 

IDBVUET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (pevamla) — efendim, 
yaptığımız işin büyük ölçüde inanıltor ol
ması lazım. 

ALAIETHİN KURT (Kocaeli) — öte
kilere inandığımız (ölllçüde buna da inanı
rız. 

DEVLET BAKAM YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz, yaptı
ğımız bütçenin büyük ölçüde inanıfllır ol
duğunu; fakat koyduğumuz enflasyon 
(rakamlarının da spekülasyona sebep ol
maması ve bütçenin de daha büyük olma
masını sağlamak için 'bu yüzde 33 raka
mını Ibüyük hesaplardan sonra koymu-
ışuzdur. Buraya yüzde 10 ırakamıı ille gel
seniz gülünç olurdunuz ve böyle bir şeyi 
(söylemek de gülünçtür. 

IDevfet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı bir istişare organı halline gellmişltir ve 
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zaten (kurulduğumdan beri de bir istişare 
organıdır. Devlet Planlama Teşkilatı var
dır, Devlet Planlama Teşkilatının içerisi
ne Yüksek Planlama Kurulu da girer. 
Yüksek PJanlBaıma Kuriulıu ile beraiber 
mütaffiaa öttiğinilzde karar oırganıdır; ama 
IMü'siteşarılığın kendisi istişare organıdır. 
kanun, eskiden !beri bu haildedir. Yani, 
oradaki bidmferde çalışan bürokrat ar-
kadaşlaomız Yüksek Pfllanlaıma Kuru
cunda BakanDar KuruÜlunda ve daha 
sonra da Meclilsıte verilecek kararlara 
•yardımcı olmak için ist'işari çaKışımallanı 
yaparlar ve hatta planlar ve programlar 
yapiırken, buntar aHtematiıfiler sökünde 
hazırlDanır ve çeşiıti karar noktalılarında, 
bu alternatiflerden seçimler yapılir. 

Yıüfcsek Plianllaıma Kurulumun yapısı
nın neden değiştiğini ısöyüed'iım.1 

lEnfSasyon konusuna biraz değinmek 
istiyorum. Entölasyon konuşumda çok şey 
konuşullldu ve ihâliâ da konuşulacağını 
zannediyorum. HMlkiı Önümüzdeki (bir iki 
aya kadar Ibu fconuışmıallar devam eder, 
ondan sonra aniden duracak. Çünklü 
enflasyonda aldığıımız tedbirlilerle, önü
müzdeki ıbir iki ay uçeriiskıde önemi; 
öKçIülde yavaşlama olacağım peşinen söy
lüyoruz. 

ALÎ ŞAIBİN (Kahramanmaraş) — 
Rüyada mı gördünüz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamlla) — Onun için, 
zamanınız azdır. Burada yapacağınız 
üenfcitllerıi »ve hücumları sıklaştaımız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) 
— Ödeceğinıizden şüphe ©din. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL ıpevamk) — Bu zaman 
geştıilkiten sonra - açık söyDüyorum - bir 
iki ay sonra bu konuda söylenecek faz
la bir şey kanmayacaktır. Balkınız neden?.. 

M. ÎSTEMİHAN TALAY <İçeF) — 
Yolculuk mu var Sayın ıB'aklan? 

A H ŞAHIN (Kahramanmaraş) — 
Zatdn, enflasyonu durlduramazsanız, siız 
de iberaJber gidersiniz Sayın Bakan. 

SİNASİ ALTINER (ZonguMak) — 
Beş .senedir aynı şeyi 'söylediniz, inşallah 
Ibu söylediğiniz doğru olur Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF IBOZ-
KURT ÖZAL {Devamla) — Yalnız, ta
biî bizim üzerimizde daha önceki dö
nemlerden aldığıımız pek çok yükler var
dır. 

SİNASİ ALTINER (Zonigufldak) — 
DÇMM 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ^ 
KURT ÖZAL ((Devamla) — Bu yükle
rin çoğunu önümüzdeki sene sırtımızdan 
atacağız. Anıcalk, bir - ilki taınesitui söyle
meden geçemeyeceğ|îim. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bun
dan sonra, gelecek iktidarlar yandı bu 
borç (bütçesiyle o zaman. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL l(Davamla) — 1980 öncesi 
(dönemde alınanı kısa vadeli borçlar, ki 
Ibunllara biz DÇM (Dövize Çevrilir Mev
duat) demliştliik. Bu, salonum en sağında 
oturan muhalefetteki arkaıdajşlarımın de
vamı oldukları partinin zamanında icat 
edilmiş bir haıdisedjir. 

(Bu dövize çeVilıir mevduat - büyük 
ölçüde - kısa vadeli' banka borcuyla ya
tırım finansmanı; yani kısa vadeli pa
rayla uzun vadeli yatırım yapmak gibi 
çok ajkıMiıcai düşünüldüğü zannedilen bir 
sis temdir ve üstelik, döviz olarak borç
lanılıyordu. 

İRFAN DEMÜRALP (Samsun) — 
Nasıl 'kısa va)delli borç ki, sekiz senede 
hâlâ faizi bitmedi? 

ıBAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım!, lütfen, laf atmayalım. 
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DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biraz ısafb-
rederseniz nedeni uzadığıma ve neden bi
zim ışıltımıza yük olduğunu da anlaksı
nız. 

(ÎRFAN DBMMiAUP (Samsun) — 
Sizlin sıisitemlimiiıze yük olmadı fciı, yarısı 
önce ödendi. 

DEVLET IBAıKJANI YUSUF BOZ-
KiURT ÖZAL (Devamla) — Daha hiıtme-
dü efendim, 1985'iten beri ödeniliyor. 

BAŞKAN — Efendim, dinleyelim. 
IDEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Bakımız bu 
botrçSlaır öıdeınıemiedıi. Bu borçlar, 191801 se
nesinde ertelendi. Beş sene ödemesiz 
dönlem; 1985 yıllında 'bunun ilik ödemesi 
Igelliır. Bu (bizden önce iödenimedi ve 19185' 
>te 'biz ödemeye başladık. Bakımız, küm 
ödüyor, omu da size söyleyeyim': 

\Ru borcu, lo ıtaralfta, uçta oturan par-< 
ticiler çıkardılar; bu taraftakiler, biraz 
yanında; 'duranlar dia mukaveleye bağlla:-
difar. 

YASAR YILMAZ (Ankara) — felra-
ılıerti var, iisıimleri 

IDEVLET IBAKIANI YUSUF BOZ-
KıURT ÖZAL (Devamla) — Sayın )Müez-
zikıoğlu zamanında... (SHP ısıralanndanı 
gürültüler) 

[HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Bakalnı, kızmamak için zor duru
yoruz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz 
dilddî konuşun, ciddî... 

PEVLET BAKAM YUSUF BOZ-
IRURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade 
ıbuyurun... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Talhırik ediyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Müsaaıde 
ıbuyuruın. Benj leslkJi paırititeriden baihsedi-

yorum, sizden bahsetmiyorum. Eğer, 
ısliız, o paıntülıerin devamı olmadığınızı söy
lerseniz, hiçbir diyeceğimiz yok; ama, 
devamı olduğunuzu söylüyorsanız, o si
zlin ıbifeceğimlilz 'bir şeydir. (ANAP sıra
larından '«Bravo» sesleri, alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bliz 
Atatürk'ün paırtüisininı devamı olmakla if
tihar ediyoruz. 

IDEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KfURT ÖZAL (Devatolla) — ıBen eski 
partililerden bahsediyorum. İsterseniz is-;' 
men Söyleyeyim: Adalet Pariisinüin çı-
kajrdığı bu yük ödenemedi. 1980 senesine 
geHmıeldem önce de, bu borç Merkez Bainn 
Ikasınjın üzerine devredildi, Mıerkez IBtan-
Ikası dövlilz yükümlülüğünü aldı. O za-
m'anıin kurlarıyla, dolar aşağı yukaın 35 
liradır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — 
Sayın Balkan, Allah aşkınıza, ıbu söyledifc-
ler&nliıze siz inanıyor musunuz 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
(KURT ÖZAL (Devamla) — Benim 
önümde rakamlar vajr. >Ben o zamanı da 
gayet iyi ihatırilıyorum. Yaşımız da bu 
lise tmıüsaSt. Burada) bulun>an herkes de 
o güllüleri yaşadı, çlok eski de değildir. 

(Bakımız, bu rakamlar diyor ki, Mer
kez Bankası ıbu borçları 35 liradan aldı, 
dövlilz olarak bugünün kurlarıyla; ışiiımdi 
öldüyor... 

iRiır de özel sektörünı garantisiz 'tin 
carî ıborçları var, onu da Mıerkez Baın-
kaısımımı üzerine yıkmışız. 

(Balkınız, 1987 seniesli u'lçerilsıiınlde, top
lam (anapara; ve fa|iz) olanak bunların 
tutarı yakDaşık 500 miliyon dolardır, sadece 
1987'ye isabet eden ıkıismıldır. Merkez 
Bankası, tabiî, bu dolarları, Türk parası 
ıbajsaırak döviz ısajtın lailmak suretiyle te
min eder. KendlM döviz basamaz Mer
kez Bankası, Türk parası basar, onu 
piyasaya sürer, karşılığında. döviz aHır. 
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(Piyasaya, bu şekilde sürdüğü emisyonı, 
o senjefloi emisyon -artışıaını yüzde 53'ü-
dür, yaımi o seneki emisyon artışınım 
yarısından fazlası kıymetli kardeşlerim, 
(bu boralarını, eskiden aünnuş kurlarla 
şimdiki kurlar ara&ıimdalki farkın öden
mesi sebebiyle Merikez ıBankasınııni pliı-
yasaya çıkardığı emisyon, toplam emis
yon artışının yanışından fazlasıdır. 

HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — 
Sizin çıkardığınızı nasıl 'kapatalım 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yani, bi-
zıkn enflasyonun yarısından fazlası hâlâ 
1980 öncesinden geliyor; onu demek ds-
tiiyorum. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Suç
lular bulundu. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — İsterseniz 
biraz daha rakam vereyim. Bakın, onan
ları veriyorum. 1985'te onan yüzde 101. 
Emisyonun tamamından fazlası buradan 
geliyor. 1986'da oran yüzde 51; 1987'de 
ise yüzde 53'tür. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Bir 
Bakana biç yakışmıyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Si
zin hiç mi kabahatiniz yok? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) Biz daha 
1980 öncesinin bu yüklerini temizleye
ceğiz elbette; ekonomimiz o kadar güç
lü ki, bu kamburu da üzerinden atacak
tır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Döviz tevdiat hesaplarını ne zaman geri 
ödeyeceksin sen? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Döviz tev
diat hesaplan mevduattır, vatandaşlar is

tedikleri zaman çekerler, kendilerine is
tedikleri zaman döviz verilir... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Bu mevduatlar geriye dönmüyor ki, liste 
vereceğim size, alamıyor vatandaş. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bakınız, 
dikkat ediyorum, siz devamlı olarak... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) — Türkiye'de 
ekonomik durumun kötü olduğunu, böyle 
etrafa yayma şeklinde birtakım teşebbüs
lerde bulunmaya çalışıyorsunuz; bu doğ
ru değildir, Türkiye'nin ekonomisi fev
kalade kuvvetlidir. Türkiye'nin ödemeler 
dengesinde -bir ara 400 bin doları geçtiği
nizde, eski tabiriyle «Ses duvarını geç
tik» demişlerdi- biz geçen sene Türkiye' 
min ödemeler dengesinde 10 milyar do
ları, yani beş rakamlıyı geçtik. Buna, ışık 
hızını geçtik demek lazım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Balkan, mlilyarda beş rakam nasıl 
olur? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayarsanız 
10 bin rakamında beş tane vardır, dört 
değil. (Gülüşmeler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hayır, sıfırları silmişsiniz galiba, mil
yarda kaç sıfır var beyefendi? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Bilen varsa, çıksın, Bakandan 
sonra konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma. 
sürenizin bitmesine üç dakika kalmıştır 
efendim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Toparlaya
cağım Sayın Başkan, 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Siz 'bazı sıfırları silmişsiniz... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. 'Şimdiye kadar mü
zakereler büyük bir olgunluk ve sükû
net içerisinde devam etti, böyle devam 
etmesinde gayret gösteriniz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT" ÖZAL (Devamla) — Şimdi, 'bazı 
şeyler,.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, karşılıklı konuşmayalım; 
<ama, 50 kişi ile Meclis toplanıyor, mü
zakereler yapılıyor; olur mu efendim? 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bunun da 
bir usulü vardır, siz biliırskıiz efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — «Yüzlerce 
projenin ödeneklerinin kesildiği ve bun
ların geciktirildiği» söylendi. Biz, 1988 
yılı bütçesiinıiı yaparken, tasarruf bütçesi 
yaptık; doğrudur; ama, proje ödenekle
rini kesmek şeklinde değil. Burada şöyle 
bir öncelik kullandık ; Bu sene bitecek 
yatırımların, öncelikle ödeneklerini tam 
olarak vermek, bir sene sonra bitecek 
yatırımların da aynı şekilde ödenekleri
nin verilmesi şeklinde olmuştur. Yani, yü
rümekte olan yatırımların bitirilmesli; an
cak, daha ihalesi yapılmamış yatırımla
rın ihalelerinin yapılmaması ve ana pren
sip olarak, yeni proje alınmaması şeklin
de olmuştur. Tabiî bazı istisnaları vardır, 
eğitim sektöründe, sağlık sektöründe, ön
ceden dış kredisi temin edilmiş bazı pro
jelerde bu istisna uygulanmıştır; ama, 
genel olanak, bütçedeki yatırımlarda böy
le bir tasarruf olmuştur, ödeneğini koy
duğumuz bütün bu yürümekte olan yatı
rımların ödenek sorunu olmayacaktır; 
ama, Türkiye'nin para politikası enflasyo
nu azaltıcı yönde uygulandığı sürelerde 

para sıkıntısı olabilir. Yani ödenek vardır 
da, nakit sıkıntısı olabilir, bu da geçici 
bir hadisedir, zaman İlerisinde telafi 'edi
lir. 

Enflasyon, gerçekten inecektir; zaten 
bunu işadamları, gayet iyi biliyor. Ben 
dün İstanbul'daydım, kendileriyle otur
dum konuştum. 'Ben enflasyonun hızı 
inecektir diyorum, fiyatların inmesinden 
bahsetmiyorum.; Mesela, gayrimenkul sa
tışlarında duraklama vardır; gayrimenkul 
fiyatlarında inme bekleyebiliriz. Otomo
tiv sanayiinde duraklama olabilir; çünkü, 
faizler yükselmiştir. Para, alternatif ola
rak bankaya gitmeye başlamıştır. Bütçe 
açığını, KİT finansman açığını kapaya
cak tedbirler -işte yaptığımız zamlar on
lardır- alınmıştır. Böylece, bunların bü
yük ölçüde açıkları azalacağı için Mer
kez Bankasına müracaat da azalacaktır. 
Bu sene para arzında artış az olacaktır ve 
aynı şekilde, önümüzdeki dönemde enflas
yonla birlikte faizlerde de inme bekleye
biliriz. Bu ciddî bir konudur. 

Onun için ben birçok işadamına da 
«Sakın ola ki, stok yapıp da, ileride mal 
değerlenir, çok kâr ederiz demeyin, bü
yük zarar edersimiz» dedim, Onlar da 
bu işin farkındadırlar. Zaten bizim yeni 
ekonomik sistemimizde stokçuluk ölmüş 
bir iştir. Stok yapmak için, eski sistemde 
olduğu gibi, paranın ucuz ve enflasyonun 
altında temin edilmesi lazım. Biz paranın 
rantını yükselttik, böylece, zaten stokçu
luk gibi ekonomiye faydası olmayan faa
liyetler de son bulmuştur. Ancak, yatı
rımları devam ettirmek için tedbirler de 
aldık. 

Dün Resmî Gazetede yatırım teşvik 
kararları yayımlandı. Bunlar, yatırımları 
devam ettirmek için alınmış olan önemli 
tedbirlerdir. 
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Hayalî ihracat konusuna değinildi. 
Ben şunu söyleyeyim : Diğer 'Sayın Hü
kümet yetkilileri de değişik dönemlerde 
ifade etmişlerdir; her sistemin bir kaça
ğı vardır, kaçaksız sistem yoktur; vergi 
'kaçağı da vardır. Bir fabrikada çalışır
ken orada fire de vardır, ürettiğimiz ma
lın bir kısmı (bozuk çıkar. Bu, işin tabi
atında vardır. Mühim olan hadise, 'biz 
burada kaliteyi yüzde yüz yükselteceğiz 
diye bir fabrikada her malı yüzde yüz 
muayeneye giderseniz, masrafınız çok ar
tar, malın maliyeti de yükselir. Bazen, bu 
gibi muayeneler listatistikî esaslara göre 
örneklemeyle yapılır ve kontrol edilir. 
Yoksa, ben, yüzde üç beş seviyesindeki 
bir kaçağı önleyeceğim diye 'bütün siste
mi de bozabilecek tedbirler almak da doğ
ru değildir. O zaman ne 'bir fabrika .işle-
teblirsliniz, ne de doğru dürüst hlr sistem 
çalıştırabilirsiniz. Dünyanın her yerinde 
buna benzer yeraltı faaliyetleri vardır. 
Bu, Batılı ülkelerde de vardır, Doğulu ül
kelerde de vardır. îşin esası, sistemin bü
yümesini sağlayacak şekilde bunu yürüt
mektir. 

Değerli üyeler, nedir hayalî ihracat?.. 
Adam, nohut (ihraç edeceği yerde taş (koy
muş göndermliş ve karşılığında da vergi 
iadesi almış. Aslında vergi iadesi almasa, 
zaten kimsenin bir diyeceği yok değil mi? 

ŞtNASÎ ALTINER (Zonguldak) — 
Evet!.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yani, nohut 
göndereceğine taş göndermiş; ama dövizi 
getirmiş, devletten de bir şey almamış de
ğil mi? 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, bizim 
bu son yayımladığımız (kararla da vergi 
iadelerini tedricen azaltıyoruz. Her ay yüz
de 10 nispetinde bu vergi iadeleri aşağı 
•iniyor ve gelecek sene ocak ayında ise ver-
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gi iadesi diye hiçhir şey kalmıyor. Biz, hu 
karan cesur fair şekilde aldık ve yayım
ladık. Böylece, hayalî ihracat hadisesine 
nokta koyacak çare de budur. Bu konu
ları şimdi sık silk konuşmaya devam edi
niz; çünlkü, bir sene sonra bu konu da 
artık kalmayacaktır. (ANAP sıralarından 

'gülüşmeler, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 

doldu, lütfen konuşmanızı bitiriniz efen
dim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Merak etmeyiniz, o zaman da konuşa
cak yeni !bir mevzu ortaya çıkarırsınız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
kalkınan Türkiye'nin mevzuları: çoktur. 
Biz çıkartırız, siz konuşursunuz. 

ALÎ ŞAHIN (Kahramanmaraş) — O 
zaman, konuşmalardan rahatsız olmayı
nız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Rahatsız de
ğiliz, memnunuz. Bakınız, konuşuldu, 
meseleyi de hallettik. Size söylüyorum; 
böyle meseleler her zaman çıkacaktır. Biz, 
zaten muhalefete teşekkür ediyoruz. Mu
halefetin vazifesi; yaptığımız işlerde bir 
aksaklık görürseniz, söylersiniz, biz de 
düzeltiriz. (ANAP şuralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bakınız, düzeltiyoruz da... 

Şimdi, yatırım teşvikleri konusunda 
«Çok teşvik verilıiyor; ama gerçekleşmi
yor» dendi. Tabiî, bu teşvikler verildik
ten belli tok zaman sonra ancak, yatırım
lar yaptlaibliyor. Bir yatırım üç dört se
ne zaman alabilir. 1985 yılında veriilen 
teşvik belgelerinin gerçekleşme oranı yüz
de 81. Bu fevkalade yüksek bir gerçek
leşme oranıdır. Bunu da... 



T. B. M. M. B: 48 7 . 4 . 1988 0 : 1 

ŞÎNASÎ ALTINER (Zonguldak) — 
Parasal mı, fizikî mit Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
fizikî konuşuyorum; yani ısıabit fiyaitlarîa 
konuşuyorum. 

IŞİNASÎ ALTINER (Zonguldak) — 
Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ben, bu 
noktada, tahmin ©diyorum, sorulan so
ruların birçoğuna cevap verdim; arada 
kaçmış konular da olabilir; ama, zan
nediyorum geneli itibariyle cevap ver
dim. Sürem de dolmuş vaziyette. 

Yüce Meclisin değerli üyelerime şük
ranlarımı arz ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahıslar adına, lehte söz alan Sayın 
Mustafa 'Şahin; buyurun efendim, 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Dev
let Planlama Teşjklilaitı bütçesinin görüşül
mesinde, lehinde olmak üzere, şahsım 
adıma söz almış hulumuyotrum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bir kopyacı
lıkla ısözlerime 'başlamak istiyorum. Siya
sî partiler iktidara gelmek için bir parti 
programı yaparlar, bu parti programına 
özdeş olanak programlarını yaparlar ve bu 
programlanını da, yapılan beş yıllık plan
lar dan esinlenerek yaparlar. Bugüne ka
dar, geçmiş iktidarlar içerisinde, Hk defa 
Anavatan Partisinde »bu bütünlüğü görü
yoruz ve başarıya ulaşmanın, ekonomik 
olanak neticeye ulaşmanın ve hedefe kı
sa zamanda ulaşmanın (baş sebeplerinden 
birlisi de, hu plan içerisinde hareket et
menin gereği olduğuma inanıyorum. 

Bakımız, geçmiş iktidar dönemlerin
den bir örnekle sözlerime devam etmek 
.istiyorum. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Çar
pılırsın çarpılırsın... 

MUSTAFA ŞAHIN (Devamla) — 
1980 öncesi iktidarları : Planlamanın teş
vik ettiği, sanayide istihdamı artırmak 
amacıyla, ülke ekonömlistinin yapısını 
güçlendirmek amacıyla, küçük sermayele
rin birleşerek birikimlerini bir araya 
getirmek amacıyla ve ısanayün Anadolu' 
ya kayması amacıyla Devlet Planlama 
Teşkilatımın yapımuş olduğu bazı teşvik
ler var ve bu amaçla elli yıldan beri bi
rikmiş sanayileşme heyecanı gündeme gel
miş ve 1970 yılları içerisinde, gerçekten, 
Anadolu'mun her bir köşesine bir fabri
ka kurulması gayreti gösterilmiştir. Bu 
faibrika sayısı şu anda 300'ün üzerinde
dir ve maalesef, ifade ediyorum, bunlar 
ya yarım kalmıştır, ya işletmeye geçmiş, 
çalışamaz olmuştur veya işletmeye geç
miş, çok düşük kapasiteyle çalışmaktadır .• 
Buna sebep nedir? Muhterem arkadaşlar, 
buna sebep, geçmiş iktidarların yapmış 
olduğu plan değişikliğine uymaımadan 
kaymaklanmakta. 

1980 öncesinde bu kuruluşların orta
ya çıkması için teşvlik ediyoruz, halkımı
zı heyecanlandırıyoruz ve bunların para
larını yatırtıyoruz; ama bugün o 300"ün 
üzerindeki fabrika maalesef çalışama
makta. Sebiep?.. O güm teşvik edilen 
esaslardan sapmışız ve o günkü hükü
metler demiş ki, «Hangi kuruluş hangi 
parayı almışsa, borcunu öderken de o 
parayı ödeyecek...» Değişen ekonomik 
koşular içerisinde para değerimin değiş-
rnıe&i sonrası bu kuruluşlarımız, yedi se-
kiz yıl öncesinde aldıkları paranın bugün 
bin katını borçlanmışlar ve bu koşullar 
altoda da bunun altından.kalkamaz du-
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rama düşmüşleridir, tşte bu nedenle, Ana
dolu'yla yayılmış, 'belki de elli yılllıik heye
canımızın ürünü olan bu sanayi kuru
luşları çalışamamaktadır. Bunun tek se
bebi, 1980 öncesi iktidarların böyle, de
ğişiklikler yapmasına bağlıdır. 

Sayın Özal Hükümetinden bunu ta
lep ettik, !bu kuruluşlarla yeniı bir ruh 
verelim dedik; ama hemen, karşımıza si
yasî par'tiilıer çıktı, hemen, karşımıza ba
sın çıktı. Ferdî olarak çıkıp, «Anadolu'ya 
yayılmış hu kuruluşları kutarmıamız la
zım; Çünkü gerçekten lişçinio, memurun, 
Anadolu'daki ıaz imkânı olan vatandaşla
rın katkıları ile ortaya çıkmış hu kuru
luşları kazandıralım» diyoruz; ama iş ic
raata geldiği zaman hemen karşısına çı
kılıyor. Sayın Hükümetini de gerçekten, 
göreve geldiği günden bugüne var olan 
çok işleri arasında bu işe el atılamarnış-
tır. Umuyorum ki, her zor işi çözen Ana
vatan İktidarı buna da çözüm getirecek
tir. (ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, yine, Devlet 
Planlamanın öngördüğü ihracatı teşvik 
gayretleri, gerçekten, Anavatan İktidarı 
ile özdeşleşerek, ülkemizin ihracatı 10 
milyar doları aşmıştır. Eğer biz üç yıl
dan 'beri dış ülkelere borcumuzu' ödeye-
hilıiyorsak; -ki, bunun içimde 1980 önce
sinden gelen borçlar vardır- 3 milyar do
lar borcu ödeyebilmişsek, arkasından 3,5 
miilyar dolar borcu ödeyebilmişsek, bu 
yıl da 4 milyarın üzerimde bir borç öde
yebilmişsek, Türk Devletinin, Türk Mil
letinin litibarı bu yüzden ileri seviyeye 
ulaşmıştır. Dış ülkeler bu yönden ülke
mize değer vermektedir, tşte bunu or
taya çıkaran iktidarı tebrik etmek değil, 
de, ne olabilir muhterem arkadaşlar?.. 
Bu koşullar altımda Hükümetim icraatını 
ve Devlet Planlamanın bu teşviklerinii tak
dirle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ülkenin kalkın
ması bir zincirin halkaları gibidir; yatı-. 
rırnları teşvik edeceksiniz, ihracatı teşvik 
edeceksiniz, ühracatım kaynaklarımı ge
liştirecek diğer yönler bulacaksınız... Bun
larım hepsi, bir bütün içerisinde, daha ve
rimlilik arz etmekte, İşte, serbest bölge
ler de buriuın bir tezahürü, iki yıl önce 
Çin'e gittim gördüm. Çin'de serbest böl
geler ıkurulmuş; devasa binalar, koskoca 
alanlar... Artık, Çin buna girmiş ise, bi
zim gibi ülkelerin girmemesi bir kayıp 
idi. İşte serbest bölgeler... Burna aslında 
1927'lerde el atılmış; ama, başarıya ula-
şılaımıamış. 1953'te yime başlatılmış, yine 
başarıya ulaşılamamış; ama 1985 yılında 
çıkarılan Serbest Bölgeler Yasası ile bu 
artık başarılmış ve neticeler elde edilmek 
üzeredir. Nitekim, Antalya ve Mersıkı 
serbest bölgeler kısa ziaımanıda hizmete 
girecek; Adana - Yumurtalık ve İzmir -
Gaziemir ise, endüstriyel üretim alanın
da. Bunların da gayrimenkulleri kamu
laştırılmış durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Devlet 
Planlama Teşkilatının görevleri İçerisin
de, sağlık anaplamı yapılması ve temel 
sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi de 
görülmektedir. Bugün, sağlığımızı direkt 
olarak ilgilendiren bir konuya parmak 
basmak işitiyorum ve bu konunun da 
Devlet Planlamanın çalışmaları içerisine 
alınmasını özenle 'arzu etmekteyim. 

Muhterem 'arkadaşlar, dünyada sağ
lığa zararlı deterjanı kollanan çok az ül
ke kalmıştır. Bunlardan biri de Türkiye' 
ıdir. Artık, sağlığa zararlı deterjanların 
ortadan kalkması zamanı geçmiştir. «DDB 
ve LAB» denen, her ükiisi de suda eri
meyen, sağlığa zararlı olan bu deterjan-
larıın yenime, üçüncü ve son aşama olan 
«etok&ilatlı» yani yağ bazlı deterjanların 
artık vatandaşa kullandırılması imkânı-
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nın verilmesi gerekmektedir. Bu hususa 
özen gösterilmesi gereğine inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet 'Planla
ma Teşkilatında çalışan çok değerli, fev
kalade yetenekli, kabiliyetli arkadaşları
mızın varlığını hepimiz biliyoruz; ancak, 
uygulamada bazı eksikliklerin ve bu ar-
kadaşlarımıızaa bilinmeyen: bazı tarafların 
var olduğu kanısındayım. Bunun için de, 
Devlet Planlamada çalışan uzmanlarımı-
za, kısa süreler içinde uygulamada beceri 
kazandırma şansları verilirse, sanıyorum 
ki, karşısına gelen bir müteşebbisin ve
yahut da yapılacak yatırımlardaki küçük 
problemlerin bilinmesinde 'büyük yanar 
olacağı kanısındayım. \ 

Muhterem arkadaşlar, çok az bir za
manım var, bu az zamanı ancak bu ka
dar değerlendirebiliyorum. Bu «uygula
malarda pratik eksiklikleri var» sözümü 
de bir misalle ifade etmek istiyorum : 
Biır müteşebbisimiz teşvikten yararlanarak 
ıbir fabrika kurmuş. Zaman geçmiş, de
ğişen koşullar içerislinde fabrika çalışa
maz duruma düşmüş; anoak, kurulduğu 
yerdeki arsası ve 'bina önemli bir değer 
ifade ediyor. Düşünüyor, ben, teknoloji
mi, üretimimi; değişitirmeksıizin, makinele
rimi değiştioneksizjin tunu 50 kilometre 
uzağa götüreyim, bu binamı ve arsamı 
satayım, çünkü talip var ve böylelikle 
devlete yük olmadan problemimi çöze
yim, diyor geliyor; ama maalesef bu işi 
yapacak olan arkadaşlarımızın darboğazı 
ile karşılaşıyor, 

Siz milletvekili arkadaşlarımıza intikal 
eden konular gibli, bu konuda 'bana in
tikal ettiğinde, Devlet Planlaıma Teşkila
tının en üst noktasındaki muhteremle gö
rüşmek gerekiyor tabiî; gittik, anlattık, 
dedik ki, efendim, bu muhterem böyle 
bir darboğazda, fabrikasının altına dört 
tane tekeni koyacak, 50 kilometre uzağa 
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çekecek ve orada da bu üretimine devam 
edecek, verilmiş olan [imkânların devanı 
etmesi gerekir... «Aklın yolu birdir, pek 
tabiî» dedi, «Doğrudur» dedi ve böylelik
le adres değişikliğijne imkân verildi. 

Bu adres değişikliği lile birlikte bu tür 
yatırımlara sahip olan muhteremlerin di
ğer imkânlarının da devam etmesi pek 
tabiî bir olaydır. Ben bir iş için uğra
mıştım, meğer bu duruma muhatap olan 
en az 150 tane sanayici varmış. 

Muhterem arkadaşlarım, jşte, Devlet 
Planlamada çalışan arkadaşlarımızın bu 
tür uygulamaları bilmesi ve bu tür istek
lere iiımkânlar içerisinde yaklaşımda bulu-
nabiılmeleriı için, uygulamaları çok iyi 
bilmeleri lazımdır. Benim bu misalim bu
radan kaynaklanmaktadır. 

Muhterem laırtoadaşlarım, sözlerimi bi
tirirken, Devlet Planlamada çalışan ar
kadaşlarımızın çalışmalarında başarılı ol
malarını ve bu bütçenin de ülkemıtee fay
dalı olmasını diliyor, sizleri} saygıyla se
lamlıyorum. Sağ olun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

'BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Şinasi 
Altıner; buyurun. 

SÎNASt ALTINER (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Dev
let Planlama Teşkilatı Bütçesi hakkında 
şahsım adına söz altmış bulunuyorum. 
Bu vesileyle hepinizi saygı lile selamılıyo-
rum. 

Devlet Planlama Teşkilatının bağlı 
olduğu Devlet Bakanı Sayın Yusuf Boz-
kurt Özal, «HaKkın verdiği süyasî güç 
bürokratlarla ölçülemez» dediler; bu 
doğrudur. Bu doğrudur ama, bir doğru 
daha vardır sayın m'illetvetoileri; bu 
doğru da, bir zamanlar, çok yakın bir 
geçmişte bürokrat olan Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarı Sayın Yusuf Boz-
kurt Özal; biraz daha geçmiş bir dö-



T. B. M. M. R: 48 7 . 4 . 1988 0 : 1 

nemde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
olan Sayın 'Ekrem Fakdemirli... Bun
lar da bürokrattı., Bugün ise siyasî güç
leri var, ısfeçimlie gelmişler. 

Yine bugün sayılan üç beş tane olan 
çift pasaportlu 'bürokrata var, kamu
oyunda konu olan. Bu kişiler de bürok
rat, seçimle1 gelmemiş; ama, hicap du
yarak söylüyorum İki, bunlar seçimle 
gelmedikleri halde, birçok sayım, baka
nın önümde gelen ibürolkraltlardı ve bürok
ratlardır. Buna çifte standart denir. 
Onun için, doğrulardan 'birisi de bu-
<dur. 

Sayın Biafcan, konuşmalarımda, 1980 
yılındaki borçlardan ve sanayiinin yapı
şımdan bahsederek, «Üzerimizde bir kam
bur var» dediler. 

Sayın milletvekilleri, bu, inkarcılık
tır. 'Bugün, özal Hükümeti, sanayi ma-
mulierinlin ihracat payı içindeki yüzde 
801lere varan miktarıyla övünüp durur
ken, 'bu sanayiinin 1980 yılına kadar Ada
let Partisi iktidarları döneminde kurul
duğunu unutmaktadır. Bu, inançsızlık 
ve inkârcılıktıır. (DYP sıralarından «Bra
vo» seslerli, alkışlar) 

Bu itibarla, ANAP İktidarı, 55 mil
yonun üstümde kamburdur; iade ediyo
ruz. (DYP sıralarımdan «Bravo» s'esleri, 
alkışlar} 

Sayım milletvekilleri, Sayın Bakan, 
«Teşvikliler kalktı» diyor. Kararnameyi 
bir nebze 'ben de okudum. Yıl sonuna 
kadar ihıracaltta uygulanan vergi iadesün-
dekü teşviklerin kademeli olarak kal
kacağı yazılı!. Bu, kâğıt üzenimde mem
nuniyet verici bir karar. Ancak, bugüne 
kadar uygulanan iiıhıracat politikasında, 
ihracatınım direkt elde ettiği imtiyazlar, 
direkt elde ettikleri yergi iadeleri, fon
lar, 'ithalatta gümrük indirimleri ve di
rekt teşviklerin ötesinde, özellikle bir teş

vik daha var ki, bu enflasyon teşvikidir. 
Paranın değerinin sürekli düşürülme

sini de ihracatçılar dört gözle bekletmek
tedir; çünkü, ihracatçılar özelikle sa
nayi mamullerini, sınai imalatın altımda 
bir fiyatla satmaktadır ye aradaki fark 
Hazineden verilmektedir. Bu itibarla, Hü
kümetin uyguladığı! enflasyon politikası 
emdıirekt bir teşviktir. 

Onun için, şuraya gelmek listiyorum: 
Bu direkt teşvikler sıfırlanıyor ise, para 
operasyonları hızlanacak demektir. 

Sayın milletvekilleri, planlama, kamu 
yatırımları içlin emredici, özel sektör 
içim, gayet tabiî, emredici değil, özendi
rici, teşvik edici olmalıdır. Arkadaşları
mız daha önce burada bahsettiler, 
Devlet Planlama Teşkilatı, bir uzman
lar, iblir ımüşavider grubu haline getiril
miş ve kimsenin son yıllarda kendileri
ne bir şey sorduklarımı zannetmiyorum.] 
Gerçekten, 'Devlet Planlama Teşkilatında 
çok (kıymetli elemanHar ve büyük bir tec
rübe birliklimi mevcuttur. 

Sayın mileltvefciMerİ, siyasî iktidarın 
onlara danışmak, omlarla müşavere yap
mak lütfunda bulunduğumu sanmıyorum. 
Mahallî idarelerim hovardaca satın aldık
ları, dithal ettikleri iş makineleri ve 'araç 
parklarımdan tutunuz, KİT'lerin her tür
lü yatırım harcamalarına kadar yapılan 
kaynak sarfında Devlet Planlama Teşki
latı sadece onlara teşvik beltgeleriı vermek
tedir. Teşvik belgesi bir kâğıt parçasıdır. 
Bunların sonuçlarımın sürekli olarak 
kontrolü gerekir. Eğer kontrolü yapılsay
dı, belediyelerin aldığı iş makineleri bir 
zapturapta bağlanırdı. 1988 programında 
bir nebze bahsediyor. Bir iş makineleri 
envanteri çıkartılmış; sayı ve grupları 
ve yıllık çalışıma süreleri çıkartılmıştır. 
Bunun miktarlarından maalesef bahsetr 
müyor Devlet Planlama Teşkilatı. 
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'Biz öyle sanıyoruz ki, yıllık çalışma
sı gereken sürenin yüzde lO'unu, 15'inli 
bile doldurmayan yığıın'la iş makineleri 
vardır. Belediyeler, iş makineleri mezar
lığı haline getirilmiştir. Ne yazıkki, 
bunlar, yatırım imaları ithalatının ra
kamlarını büyütmekte ve Hükümet bu
rada, «Yatırım malları ithalatı çoğaldı; 
yatırıımılarımız artıyor» demektedir. 

Sayım milletvekilleri, üç yıldan beri 
' bir lizing hâdisesi, var; dük kararname

lerde de var. Biraz detay olmakla bera
ber, üç yıl önce çıkartılan Lizing Ka
rarnamesi, bugüne kadar ciddî bir şe
kilde uygulama imkânı bulamamıştır. 
Bunun sebebi, bir alışkanlık değil, enf
lasyondur. Bu enflasyon altoda, yurt 
dışından dolarla kiralanan makine, teç
hizat veya fabrikanın - Lizing şirketi 
veya bir banka dolar olarak garantör 
faülununca arada - dolar Olarak aylık ve
ya yıllık kira giderlerini, düğer masraf
larını düştükten sonra, karşılayacak ve 
(kâr edecek bir sanayi dalı yoktur. Tür
kiye'de. Uygulanan enflasyon politikasın
da, dolara, en 'iyimser tahminle, yüzde 
45 - 50 oranında zam gelmektedir. Bu 
itibarla, Lizing, enflasyonu yüksek olan 
ülkelerde (işlemiez; enflasyonu düşürme
diğiniz sürece, yine de işlemeyecektir. 
Çünkü, üç beş seneliğine dolanla kirala
nacak Hr makine veya teçhizatın tutarı, 
onu satın almaktan daha pahalıdır; bu 
da, enflasyona bağlıdır. 

Yatırım teşviklerinde, sayısal ve ra
kamsal olarak, 1985, 1986 ve 1987 yıl
larında büyüme var. Burada tabiî, göz
den kaçan bir nokta var. Hükümet, her 
şeyde olduğu gibi, bu rakamları da sü
rekli kabartarak önümüze sermeyi bir 
marifet addediyor. 

Yatımımı ıteşvMerünin bölgesel dağı
lımında çarpıklık var. Marmara ve Ege 

Bölgeleri yatırım teşviklerinde aslan pa
yını alırken, Karadeniz, Dq|u Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gibi 
bölgeler maalesef pay 'alamamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, süreniz 
dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız. 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — 
Bu, aslan payını alamamış bölgelerden, 
aslan payını almış bölgelere göç demek
tir ve bu da böyle oluyor zaten. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tenkit ettiğimiz hususlardan birisi de 
şudur: Devlet Planlama Teşkilatı, kuil-
lanAnış tesisleri teşvik etmektedir. Bu
nu yanlış buluyoruz, hatalı buluyoruz. 
Avrupa Topluluğuyla enegrasyona gür-
nıefcte olan ve başarılı bir sekide bu top
luluğa dahil Olacağını iddia ©den bir 
Hükümetin, Avrupa Topluluğunun gay
ri lilktisaıdî bularak terk ettiği birtakımı 
sanayi teçhizatlarını kiloyla Türkiye'ye 
sokması, kaynak israfıdır. Biz, onların 
yıllar evvel terk ettiği bu sanayi teçhi
zatını, ekonomik bir şekilde işleterek 
Avrupa Topluluğuyla entegrasyona gire
meyiz, omlarla entegre olamayız. Olursak 
faile, aynı tesislerin birer kere daha ya
pılması lazım. Bu da- kaynak israfıdır. 

Sayın Başkan, ısayın mililetvdkiilerii; 
son olarak, ihracat teşviklerine temas et
mek işitiyorum. Hükümet, her şeye rağ
men ihracat politikası güttüğü için, bu
nun ülkemize ağır maliyetleri arasında 
aşırı ithalat başta gelmektedir. İhracat 
sermaye şirketleri, yaptığı ihracat kar
şılığının beli bir yüzdesiyle gümrüksüz 
ve fonsuz ithalat yaptığı için, dahilde 
aynı malı üreten sanayi büyük ölçüde bal-
taüanmafctadır. Bu, sanayii Olumsuz yön-
de etkiliyor. Özellikle, dış ticareti dev-
letleştirilımiiş Doğu Blolku ülkelerinden 
yapılan hammadde ve ara malı ithalatın
da, bu ülkelerin dampingli malları ül-
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fc'emlize girmektedir^ Yaptığımız teşvik, 
bir nevi, o ülkenin ihracatına yardım 
ediyor^ Bu, haksız rekabettir. Bu konu
da, Amerika BMeşjik Devletleri ve Av
rupa Topluluğu ülkeleri gibi, sanayi sek
törü açısından ileri durumda olan ülke
lerin bite, antidamping ve telafi edici 
yasalları vardır. Bunlara en kısa zaman
da el atılması lazımdır. Aksi takdirde, 
kaynakların tahribi açısından, buna de
vam etmek yanlıştır. 

İhracat teşviklerinde plastik terlik 
'ihracatı, hepimiziin hicap duyması gere
ken bir (olaydır. Bu kürsüden, üç ay ev
vel defalarca dile getirildi, görüşüldü, 
sözlü sorular ısoruildu. Çifti 500 - 600 
feadan piyasadan toplanan bu plastik 
.feriklerin çiftine 3 dolar vergi iadesi 
veren kararname onbeş, yirmi güm içeri-
sindie kaldıınidi 

BAŞKAN — Sayın Altıner, lütfen 
bitiktiniz. 

ŞÎNAS1 ALTINER (Devamla) — 
Bu süre zarfında, Hazineden kimilere 

veya hangi şirketlere bu plastik terlikler 
içlin vergi iadeleri verildiğini bu Medis-
te bilmek istedik. Bunun bilinmesi o 
Ikadar zor bir hâdise değil ve biliniyor. 
Bilindiği halde, bu arada plastik terlik 
ihraç edlİp de o onbeş yirmi gün içinde 
Vergi iadelerini alanların açılklanmama-
si; bizde daha çok şüphe hâsıl etti. Çün
kü, açıklıanmaması, orada bir soygun ol
duğu inancını, kuvvjetlendirmekitediır. 

Hepinizi saygıyla selamılıyoruım. (DYP 
sırallarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın 
Altıner. 

Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Devlet Plaımlaıma Teşlklilatı büt
çesinin bölümlerine geçilmesirii oylarını
za sunacağım: Bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler.., Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog, 
kodu 

7. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 10 861 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı 1988 Yılı Bütçe
sinin (101-02-2-001-600) harcama kale
minde yer alan ödenelklerden 45 milyon 
Türk Lirasının düşıüloıesini ve eki. ıtaşıt 
cetvelinin 2 nci sırasında yer alan ta

şıtlardan 3 adedinin taşıt cetvelinden 
çıkarılmasını arz ve ıtekif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi ' Çelikbaş 
Burdur 

Mehmet Kleçeoiler 
Konya 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara; 
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Recep Ergun 
Kaysdrü 

Yılmaz A'ltuğ 
Sivas 

Balkıi Albayrak 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Hazıimı Kutay 
Ankara 

Gürbüz Şakranılr 
Manisa 

Galip Demindi 
Malatya 

Ali Tanoyar 
İstanbul 

Ayçan Çalkaroğulları 
Denizli 

Ali Talip Özdemiin 
Konya 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komiisyon takdire bırakıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL '(Malatya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan öner
geyle Hükümet katılıyor, Komisyon tak
dire bırakıyor. 

Önergeyi kabul1 edenler... Etmeyen
ler,;. önerge kabul ©dilımiştür.ı 

Kabul edilen önerge muvacehesinde, 
bölüm rakamını tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Prog. 
kodu Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

Lira 

10 816 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Planlama Hizmetleri 14 838 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilkniştir. 

900 Hizmet Programlanma Dağıtılamayan Transferler 5 605 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 2 737 0 » 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM! 33 996 000 000 
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IBASKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ye
terli sayı var mı burada?.. 

'BALKAN — Salih (Bey, bu saatte si
ze usulü tekrar etmeyeyim. Lütfen... 

(Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi ka
bul edilmiştir. 

7 . 4 . 1988 O : 1 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığı J986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

ıBAŞKAN — Devlet Planlama Teş
kilatının 1986 Malî Yılı Kesinhesabımnı 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul) edil
miştir. 



Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

101i Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 007 869 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul: 
edilmiştir. 

İlli Planlama Hizmetleri 6 917 553 881 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferter 2 001 769 000 
(BAŞKAN — Kabuil edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

990 Özel Ödenek 170 035 215 
BAŞKAN — Kabuil edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 16 097 227 922 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 
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iDevlet Planlama Teşkilatının 1986 
malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul 
edilmiştir. 

'Devlet 'Puanlama Teşkilatının 1988 
malî yuh 'bütçesiyle 198<6 ımıallî yıllı kesin-
hesabı kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 
(ANAP sıralarından^ alkışlar) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

IBAŞKAN — Programa göre, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi ve ke-
simhesabımın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Bütçesi üzerinde söz alan sayın üyeleri sı
rasıyla okuyorum : Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Tevfik Ertüzün, Ana
vatan Partisi Grubu adına Sayın Işın Çe
lebi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adıma Sayın Turan Bayazıt. 

'Sayın Tevfik Ertüzün; buyurun efen
dim. <DYP sıralarından alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayımı Başkan, insicam bozulur, saat 
14.00'te başlayalım. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkam, saat 14.00'te başlayalım. 

BAŞKAN Efendim, zamanı iyi kul
lanmamız lazım. Lütfen... 

Buyurun Tevfik Bey. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1988 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçe
si üzerinde Doğru Yol Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarımızda bu

lunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayım Başkan, sayın üyeler; Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, Türk eko
nomisini yönlendiren çok önemli organ
lardan biri olduğu şüphesizdir. Müsteşar
lığın ama fonksiyonlarıma baktığımız za
man, dış ekonomik ilişkilerin yürütülme
si, kamu finansman dengesinin sağlanma
sı, iç ve dış borçların yönetimi, ihracat ve 
ithalat rejimlerinin belirlenmesi, ithalat 
ve ihracatım yönlenidirilmesli, bankacılık 
faali yetilerimin koordinasyonu, kambiyo 
rejiminin uygulanması ve bankacılık ve 
kambiyo faaliyetlerinim denetimi gibi, 
son derece önemli fonksiyonlar ifa etti
ğini görüyoruz. Ne var ki, bu önemli 
(fonksiyonlarına rağmen, organım bir 
«müsteşarlık» adı altında kurulmuş olma
sı, gerek ilişkilerde, gerek bu ilişkilerim 
içeride ve dışarıda yürütülmesinde önem
li çarpıklıklar yaratmaktadır. Mesela dış 
ticaretin ve dış ticaret politikasının bir 
bütün olmasına rağmen, bu politikanın 
bir bölümü Hazine Müsteşarlığı tarafın
dan, teşvike ait bölümü ise Planlama Teş
kilatı tarafından yürütülmektedir. Böyle
ce, dış ticaret politikamızda asgarî çift 
başlı bir yönetim söz konusudur. 

'Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bütçe içindeki payı yüzde 35'tir sayın 
ü'yellıer; yani, müsteşarlık adı altımda, 7 
trilyonu aşkın bir bütçeyi konuşuyoruz. 
Bir de, bu Müsteşarlığa bağlı 2 trilyonu 
aşkım fonlar söz konusu, işte, sırf, adı 
müsteşarlık olduğu için, bu 9 trilyonu bu
rada yarım saat içinde konuşmak mec
buriyetinde kalıyoruz. O itibarla, hemen' 
sözlerimin başında ifade etmek istiyo
rum ki, bu 9 trilyonu kapsayan faaliyet
leri yarım saatte konuşmak mümkün de
ğildir. O itibarla, zaman çerçevesi içimde 
ancak ele alabileceklerimizi size arz et
meye çalışacağım. 
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VEFA TANIR (Konya) — Başkanın 
müsamahası olur, sıkışma o kadar. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; önce, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin, 
bütçenin tümü içindeki yerini irdelemek 
istiyorum. Bütçenin tümü açısından bak
tığımızda ne görüyoruz? Önce, 1988 yılı 
bütçe büyüklüğü içinde, 7 trilyon 436 
milyar lira olarak, yılbaşı ödenek büyük
lüğü itibariyle toplam bütçenin yüzde 
35'ini teşkil ettiğini tespit ediyoruz. 

'İkinci olarak, bu ödeneğin hemen he
men tamamının transfer harcamaları ni
teliğinde olduğunu görüyoruz. Bu itibar
la, diyebiliriz ki, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bütçesi bir transfer bütçesi
dir. Transfer harcamalarının toplam büt
çedeki payının 10 trilyon 335 milyar li
ra olduğu dikkate alındığında, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının transfer har
camalarınla oranı yüzde 70'tir. 

Üçüncü olarak, transfer harcamaları
nın, bütçenin yüzde 49,5'lik kısmına sa
hip olduğunu görüyoruz. 

iSayın üyeler, dikkatinizi çekmek iste
rim ki, bu oran, 1985-1987 yıllan arasın
da yıllıik ortalama yüzde 40 civarında, 
1987'de ise yüzde 46'dır. Bu yıl ulaşacağı 
düzey yüzde 50'dir. 

Dördücü tespitimiz, bütçenin yüzde 
26'sını, yaklaşık 5,5 trilyon liralık kısmı
nı iç ve dış borç faiz ödemelerinin teşkil 
etmesidir. Dolayısıyla, faiz ödemeleri, 
transfer harcamalarının yüzde 53'ünü teş
kil ediyor. 

Beşinci tespitimiz, Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı bütçesinin yüzde 79' 
hık kısmının, (yaklaşık 6 trilyon liralık 
kısmının) borç ödemelerine ayrıldığını 
görüyoruz. 

Nihayet, bir mukayese yapmak açı
sından şunu ifade etmek istiyorum ki, 
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1985 konsolide bütçesi büyüklüğü 5 tril
yon 400 milyar lira, 1987 yılında sadece 
transfer harcamalarına eşit olmuştur. 5 
trilyon 800 milyar lira ve 1988 yılının sa
dece borç faiz ödemeleri. 1985 yılının 
konsolide bütçesini aşmıştır. Bakınız, 
Türk ekonomisinin kamu maliyesi açı
sından iki yıldaki manzarası budur. Biraz 
sonra daha yakından ele alacağımız bu 
özelliği nedeniyle 1988 malî yılı bütçesi 
bir borç ödeme ve ekonomiyi borç tuza
ğına düşürme bütçesidir. 

'Sayın Başkan, değerli üyeler; bu ara
da, son yılarda transfer harcamalarının 
dağılımında fevkalade ilginç bir gelişme
yi görüyoruz, o da şudur : Transfer har
camalarının iıki büyük kalemi var; bunlar
dan biri 'konsolide faiz ödemeleri, diğeri 
ide, diğer borç ödamıdleri. Şimdi, başlan
gıç ödeneği itibariyle bu her ikisinin de 
fevkalade düşük olduğunu; ama özellik
le diğer borç ödemelerim in fevkalade dü
şük tutulduğunu görüyoruz. Mesela, 1984 
yılında transfer harcamaları içinde baş
langıç ödeneği itibariyle faiz ödemeleri 
ve diğer borç ödameleri yüzde 19'luk pa
ya .sahip; ama gerçekleşme yüzde 5İ6 ol
muş. 19815'te, başlangıç ödeneği itibariy
le bu İki, kalemi yüzde 42'lifc paya sahip, 
gerçekleşme yüzde 69 olmuş; 198i6'da 
yüzde 413'1lük paya sahip, gerçekleşme yüz
de 75 olmuş ve 1987'de yüzde 54'lüık pa
ya ısahip, gerçekleşme yüzde '84 olmuş. 
Yani, buradan şu sonuç çıkıyor : Trans
fer harcamalarının büyük bölümü faiz 
ödemelerime ve diğer borç ödemelerime 
ayrılıyor, transferin yapması gereken ma
lî ve iktisadî fonksiyonlar için yılbaşın
da ayrılan ödemekler, yıl sonunda kulla
nılamaz hale geliyor. Bu itibarla, hele bu 
yıll konsolide bütçe faiz ödemelerinin, 
daha yılbaşında transfer harcamaları içim
deki payımın yüzde 53 olduğunu dikkate 
laJlırsak, herhalde, yıl sonunda transfer 
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harcamalarının yüzde 90'mı aşan bir kıs
mın borç faizi ödemeleriyle, diiğer borç' 
ödemelerine gittiğini göreceğiz. Böylece, 
bir daha vurgulamak istiyorum ki, bu 
önümüze gelen bütçenin, bütçe kaynakla
rınım hemen hemen yarısı, anapara öde
meleri hariç, borç ödemelerine tahsis edil
mek durumundadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığımız takip et
mek; durumunda dlduğu çok önemli bir 
denge, makro ekonomik denge, ikame fi
nansman dengesidir. Kamu finansman 
dengesinin son yılarda iyiden iyiye bo
zulduğunu ve enflasyonu büyük ölçüde 
beslediğini görüyoruz ve Hükümetin eko
nomi politikasında yaptığı .temel hata da 
bu noktada toplanımıaktadır. Hükümet, 
dış denge uğruna, iç dengeyi feda etmiş
tir. Diğer bir ifadeyle, döviz kazanmak 
uğruna, fiyat artışlarını, yatırımı ve iş
sizliği ihmal etmiştir. Halbuki, sağlıklı ve 
,süreklıi döviz kazanmak ancak yatırımla
rın devamına ve fiyat artışlarımın durdu
rulmasına bağlıdır. Nitekim, kamu fi
nansman açığının gayri safi millî hâsıla
ya oranı, 1987 yılı için yüzde 4 civarında 
programlıanımışıken, bunun yüzde 8,5 ci
varında gerçekleştiğimi görüyoruz. Diğer 
bir ifadeyle, ıkamu finansmanı açığındaki 
gerçekleşme yüzde 100'ün üzerinde aleyh
te olarak sapma göstermiştir. Bu oranın, 
mutlaka yüzde 5'in altına çekilmesi, enf
lasyonun kontrol edilebilmesi açısından 
şarttır. 

Kamu finansman dengesindeki çar
pıklıkta önemli faktörlerden biri, KIT fi
nansman dengesindeki bozulmadır. Ni
tekim, 1986 yılı programında, işletme
ci KİT'lerim kendi yarattıkları kaynakla
rın, diğer bir ifadeyle faktör gelirlerinim, 
toplam kaynaklar içimdeki payınım yüzde 
54 olarak öngörülmesine rağmen, gerçek
leşme yüzde 39 olmuştur. 

'Yine, 19816 yılında KİT'ler için yüzde 
30*iuk borçlarıma öngörülmüşken, ger
çekleşme yüzde 51 olmuştur. 

1987 yılıma gelince; 1987 yılında öz-
kaynaklarım payınım yüzde 39 olması Ön
görülmüş, gerçekleşme, yüzde 37 olarak 
ortaya çıkmış; b'orçlanıma ise yüzde 19 
-olarak öngörülürken, yüzde 5!2'ye çık
mıştır. Halbuki, . faktör gelirleri, yani 
KİT'lerin yarattıkları özkaymaklarım payı 
Î984'te yüzde 40; 1985'te yüzde 45'lik 
büyüklüklere sahipti. 

Bu İtibarla, değeri! ımilletvekilleri; 
Ü988 programında öngörülen faktör ge
lirlerinin yüzde 63 olması hedefinim ger-
çekleşımıesinin fevkalade zor olduğunu ifa
de etmek istiyorum. Bu oram gerçekleş-
mediği takdirde, yüzde 18 olarak öngö
rülen borçlanma aşılacak ve kamu kesi
mi finansmanımdaki enflasyon ist baskı 
giderek kemikleşecektir. 

Toplamı kamu gelirlerinim bir, önceki 
yıla göre 19&&'de yüzde 75 artarak, yak
laşık 28 trilyon liraya yükselmesi hedef 
alınmıştır. Bu demektir ki, -buna fonlar 
dahiıl değildir; yüzde 30*luk kısmı dahil
dir, geri kalanı dahil değildir- toplam1 ka
mu gelirlerinin gayri safi millî hâsıla için
deki payı yüzde 32'ye yükselmiş olacak
tır. Bakımız, bir ülkede bir yılda yaratı
lan gelirin yüzde 32'liık kısmı kamu kesi
minim kontrolüme giriyor ve buma fonlar 
dahil değil' ve biz, böyle bir ekonomimin 
liberalleştiğini, özelleştiğini ve serbest pi
yasa mekamıizmasımım işlediğimi söylüyo
ruz. Ekonomi, giderek, kamu sektörü 
ağırlıklı bir nitelik kazanmaktadır. 

Tabiî ki, bir de şunu ifade etmek la
zım; yüzde 3'2'lik kamu yükü, fert ba
şına gelirin 1 200 dolar olduğu bir ülke
de fevkalade büyük bir yüktür. 

Sayın Başkan, sayım üyeler; çok kısa 
olarak, para ve sermaye piyasalarındaki 
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gelişmelerle faiz politikası ve bankacılık 
sistemi üzerinde durmak istiyorum. He-
arnen ifade etmek isterim ki, serbest mev
duat faizine geçmek için yapılan bütün 
teşebbüsler akim kaCımıştır. Faiz politi
kasının amacı1, hiçbir zaman, sadece ta
sarruf sahibinin yüksek gelir elde etme
si ve kredi maliyeti değildir. Faiz politi
kasına böytle yaklaşmak son derece hata
lıdır. Zira faiz, amaç değil, para politi
kasının önemli bir aracıdır. Ekonomi po
litikasının kısa ve uzun vadeli .hedefleri
ne uygun olarak kullanıldığı takdirde 
fonksiyonunu icra edebilir. 

Aslında, yüksek faiz politikasıyla, ta
sarruflar da önemli bir biçimde artma
mıştır. İjddiharın bir kısmı mevduata dö
nüşmüştür. Bunu fevkalade iyi; ortaya 
koymak gerekir. Yüksek faiz politikasına 
rağmen, mevduat sahipler i 1981, 1983 ve 
1985 yıllarında brüt faiz haddi üzerinden 
yüzde 5 pozitif faiz; 1982, 1984 ve 1986 
yıllarında yüzde 10 civarında pozitif faiz 
©İde etmişlerdir. 1987 yıllında ise yüzde 
10'um üzerinde negatif faiz karşısında kal
mışlardır. 

Ancak, burada bir noktayı tebarüz 
ettirmem gerekiyor. Yüksek faiz politi
kasıyla birlikte, gayrimenkul, altın gibi 
iıddihar araçlarını mevduata çeviren mev
duat sahipleri, daha sonraki yıllılarda gay
rimenkul ve altın fiyatlarının enflasyon) 
hızının çok üzerimde artmasından dolayı, 
net olarak kayba uğramışlardır. Yani, 
1980'ili yılların başında, 1983'lerde, 1984' 
lerde iddiharlarını mevduata çevirenler, 
'bugün bankalardaki kaynaklarıyla, tasar
ruf mievduatlarıyla, o paraya çevirdikleri 
servetlerini alamaz haldedirler. Dolayı
sıyla, mevduat sahihi büyük bir kayıp içi
ne girmiştir. Tabiî bu arada, «Aldatıl
mıştır» dersek, o da doğru olacaktır. 

Sayın üyeler, ayrıca, hazine bonoları 
ve devlet tahvilllerinin faizleri mevduat 
faiz'ierinin üzerinde olduğundan, yüksek 
faiz politikası, sermaye birikimini artırı
cı bir fonksiyon ifa etmemiş, tam tersine, 
tüketimi fcamçılaımıştır. Bankacılık sek
törünün oligopoil istik yapısı güçlenmiş, 
buna rağmen, f inansal altyapı! 1980 önce
sinden daha güçsüz hale gelmiştir. Nite
kim1, mevduatın yüzde 80'i sekiz büyük 
bankada toplanırken, kamu bankaları, 
mevduatın yüzıde 50'slni kontrol etmekte 
ve ilk yedi içinde yer alan özel bankalar, 
mevduatın yüzde 47'sini, özel bankalar 
toplam mevduatının ise yüzde 94'ünü 
kontrol etmektedirler. İşte, bankacılık 
sektöründeki oligopolistik yapının güç
lendiğinin en açık göstergesi. 

Tahsil edemedikleri, alacakları, gay-
ıriımenkuil yatırımları ve iştirakleri nede
niyle, 'bankaların aktiflerimin yapısı son 
derece bozulmuştur. 'Bugün bankalar, da
ha kötü, daha zayıf bir aktif yapısı için
dedir. 

Kredi faizleri, yatırımlarım en önemli 
maliyet unsuru haline gelinken, yatırımcı-
Harı, yatınım kararından vazgeçiren fak
tör olmuştur. Kredi faizlerinin yüzde 
120'lere gelmiş olması, ekonomimizin ve 
sanayiimizin kaldıramayacağı bir yüktür. 
Türkiye'de sanayii durdurmak dçin, girdi 
maliyetlerini yükseltmek ve kredi faizle
rimi yüikseltmeikten daha (kötü bir tedbir 
düşünülemez. Bugün artık, hemen hemen, 
uzun ve orta vadeli yatırım kredisi kal
mamış derecede azalmıştır. Ziraat Ban
kası tarım' kredileri fevkalade yükseltil-
ımıiştir. Traktörde yüzde 45'e, tarım sa
nayi yatırımlarında yüzde 45'e, eğer sa
bit yatınım tutarı 600 milyon lirayı aşı
yorsa yüzde 55'e yükseltilmiştir, işletme 
kredileri, 5 milyon liranın altında ve üs-
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tünde olmak üzere yüzde 3'5 ilâ yüzde 45 
arasımda tatbik edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bir da-
Iklikanızı rica edeceğimi. 

Sayın üyeler, muhterem arkadaşlar, 
öğl'eden önceki programımıza göre, süre
mizin dolmasına bir iki dakika kalmış
tır. Konuşmacının, konuşmasını bitirin
ceye (kadar sünenin uzatıöımasımı oylarımı
za sunuyorum : Kabul edenler... Etme-' 
yemler... Kabul edilmiştir efendim1. 

Buyurun Sayın Ertüzün. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; haciz ve if-
Haslar, protesto edilen senetler çığ gibi 
büyümektedir. Piyasada .itibarini yitiren 
iş adamları ise, Sayın Başbakanım nezdin-
de ve çevresindeki itibarlarımı sürdür
mektedirler. 

Sayın Başkan, değerli i üyeler; Oazime 
bütçesiyle birilikte, im yııl, önünüze kamu 
bankaları gelmektedir. Kamu bankaları, 
bilindiği gibi, önceki yasaya göre KİT 
say ılımakta ve Meclis denetimi KİT Ko
misyonunda yapılmakta, bu denetim so
nucunda ıda banka yöne timleri ibra edil
mekteydi. Anayasa Mahkemesiınce liptal 
edilen, ancak henüz gerekçeli kararı açık
lanmadığı için yürürlükte olan 3346 sayı
lı Yasanın 2 mci maddesi ise, «Kamu 
bankalarımın denetlenmesi, milılî bütçenin 
incölenmesi yoluyla yapıilır» hükmünü ge
tirerek, denetleme görevini, millî 'bütçeyi 
incelemekle ,soruım!hı ollam Plan ve Bütçe 
;Ko,misyonuna vermiştir. 

Çok açıktır ki, Plan ve Bütçe Komis
yonunun görevi denetimdir. Denetimin 
hukukî sonuçları, yani ibra doğmuş ola
caktır. KİT Komisyonumda olduğu gibi, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
raporlarınım incelenmesi gerekmekteydi. 
Ha'Jbuki, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
prosedür böyle olmamıştır. Çok dar bir 

zamanda bankaların faaliyet raporları! 
ve ma'lî tabloilarıma dayanılarak inceleme 
yapılma yoluna gidilmiş, böylece, rapor
lar hazırlanırnış ve Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülımedem oylamasına geçil
miştir. Kaldı ki, raporlar, komisyona, oy
lama günü dağıtılmıştır; dolayısıyla, Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyeleri bir emrivaki 
karşısında kalmışlardır. Raporlara muha
lefet şerhimde de belirttiğim gibi, kamu 
bankalarımın Meclis denetiminden kaçı-
riiimtası sonucumu doğuran bu dlemetiımim, 
uygulamasına esastan karşı bulunmakta
yım. Yüce Meclisim üyelerinin, bankalar-
Ua ilgili oylamaya geçilirken, bu temel 
noktaya dikkatlerimi çekmeyi bir görev 
sayıyorum. 

'Sayın Başkan, değerli üyeler; fonlar 
konusunda çok şey söylemek gerekiyor; 
lama, zamanımız yok, sadece bir hususa 
dikkatlerinizi çökeceğim. Fonlara yönelt
tiğimiz en büyük itirazlardan biri, fonla
rın, bütçe denge ve disiplilini bozması 
idi. Bakınız, Maliye Balkanınım 24 Şubat 
1988 günü Plan ve Bütçe Komisyonun
daki bütçeyi sunuş konuşmasının 27 nci 
sayfasında; konsolide bütçe kaynakları! 
içinde özel gelir ve fonllarım 1 trilyon 600 
milyar lira olduğu belirtilmektedir. Bu
ma göre, fonların yüzde 30'unun bütçeye 
aktarilıaoağı ifadesinden hareketle, fon 
gelirlerinin 5 trilyon 300 milyar lira ol
duğu sonucuma varılmaktadır. Ne var ki, 
Türkiye Büyük MiDlet Meclisine sunulan 
ıPian ve Bütçe Komisyonu raporunda lise, 
fonlar, 8 trilyon 300 milyar lira olaraik 
gözükmektedir. Fomlararası aktarmalar, 
mükerrerlikler olsa bile, kamu kaynak 
yapısındaki bu ölçüde meydana gelen 
farklılıklar, fevkallade endişe vericidir. 
24 Şubat günü, 5 trilyon 300 milyar lira 
olan fon büyüklüğü, bugün, 8 trilyon 
300 milyar ıliraya yükselmiştir. Tabiî, su
nu da ifade etmek gerekir ki, eğer 8 tril-
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yon 300 milyar lira doğruysa, fonlar, ver
gi gelirlerinin.' yansıma ullaşmış olacaktır. 

(Sayın Başkan, değerli üyeler; Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığiımıızım' -önıeımıli 
görevlerimden biri, sözlerimin başımda da 
ifade etmeye çallıştığım gilbi, dış ticaret 
.ilişkileriımizim düzenlenmesi, yürütülıme-
,si ve koordinasyonudur. Tabiî, burada, 
ihracattaki gelişmelerden, ithalattaki ge
lişmelerden ve ödemeler bilançosumdaki 
gelişmelerden bahsetmek gerekiyor. Ne 
yazuk iki, zamanımız yok; bunları, başka 
vesilelerle sizlere arz etmeye çalışacağım. 
Ancak, Türkiye'min ihracatınım- hızla art
tığı ve sanayi mailları ihracatımın, toplam 
ihracat içimdeki payınım büyüdüğü, do
layısıyla Türkiye'min dışa açıldığı iddiala
rına karşı öHımak üzere, bir hesaplamamı, 
bir çalışmamı size arz etmek istiyorum : 

Biz dış 'borçlar konusunu sık sık gün
deme getirdiğimizde, Sayın Hükümet bu
rada fevkalade hassas davranıyor ve borç
larım büyümesinin, dolar dışı borçlarda 
meydana gelen artıştan ve dolarım, do-
ilar dışı paralara göre değer kaybetme
sine ıbağlı olarak meydana geldiğimi ifa
de etmeye çalışıyor. Bir an içim bu varsa
yımın doğru olduğumu kabul edersek, 
aynı varsayımr, ihracat ve ithalat için de 
düşünmemiz gerekecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türki
ye, 1984 yılında 7 milyar 133 milyon do
larlık (ihracat yapmış. Bunun, o günkü 
kurla mark olarak 'ifadesi -küsuratlarını 
söylemiyorum- 22 milyar mark; isviçre 
Frankı olarak ifadesi 18 milyar îsvüçre 
Frankı. 1987'de ihracatımı iz 10 milyar 190 
milyon dolar. Bunun rnark olarak ifadesi 
ise 16 milyar mark. Yani, ihracatımız, 
1987 yılında, 1984 yılına göre, mark ba
zında yüzde 27, isviçre Frankı bazında 
yüzde 28 azalmıştır. 

ithalata gelince : 1984'te 10 milyar 
756 milyon dolarlık ithalatın mark ola

rak karşılığı, 33 milyar 666 milyon mark
tır. 1987 senesindeki 14 milyar küsur do
larlık ithalatın mark bazında karşılığı 
ise 22 milyar marktır. Yani, ithalatımız 
da ıriark bazında yüzde 30 azalmıştır. 

Başka bir ifadeyle, 1987 yılında, 1984' 
teki 'ihracatımızın satın alma gücüne eşit 
dolar kazanmamız için, ihracatımızın, 
yüzde 23 fazlasıyla, 12 milyar 600 mil
yon dolar olması gerekiyordu. Bunun 
karşılığı 19 milyar 800 milyom marktır, 
Burada, ,Alman Markınım değerimde dört 
yıl içinde meydana gelen yüzde lO'lufc 
azalma dikkate 'alınmıştır., Bunu dikkate 
almamıza rağmen, 1987 yılındaki ihracat, 
reel olarak yüzde 23 düşüktür. Neye 
nazaran?. 1984 yılındaki ihracatımızın 
dolar olarak satın alma gücüne eşit ol
ması itibariyle. 

İthalatımıza gellimce : ithalatımızın da, 
1984 yılındaki satın alıma gücüne sahip 
olması İçim, 1987 yılımda 14 miilyar dolar 
değil, 19 milyar dolar olması gerekiyor
du. Yani, orada da yüzde 36'lık bîr ge
rileme vardır. Dolayısıyla, olaya dış ti
caret hacmi itibariyle baktığımız zaman, 
1984 yılındaki ihracat ve ithalat bakımın
dan satın alma gücüne ulaşabilmemliz için, 
dış ticaret hacmimizin 24 milyar 400 mil
yon dolar değlil, bunun yüzde 30 fazla
sıyla, yani 31 milyar 600 milyom dolar ol
ması gerekiyordu. 

BAŞKAN — Sayım Ertüzün, lütfen to
parlayınız efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Değerli üyeler, 'burada tekrar bir nok
tayı dikkatinize eçkmek istiyorum, bura
da herhangi bir fazlalık söz konusu de
ğildir. Sadece, 1984 yılına eşit olması 
içindir. Dolayısıyla, Türkiye'nin 1984 yı
lında kazandığı 1 dolar, ona 3,13 mark
lık bir satın alma gücü veriyordu. Bugün, 
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yani 1987 yılı sonunda 'kazandığı 1 do
lar ise ancak 1,87 marklık bir satın alma 
gücü vermektedir. O (itibarla, bazı varsa
yımlar yaptığımız zaman, bu varsayım
ları 'bütün olaylarda aynı biçimde uy
gulamamız gerekmektedir. Eğer, bunu 
bir tarafta uygular, bir tarafta uygula-
mazsak, büyük metot hataları yaparız. 
Bir devlet adamının yapmaması gereken 
hata ise, metot hatasıdır ve tutarlı ol
mak mecburiyetinde olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Hazü-
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın önem
li faaliyet alanlarından birisi de -sözleri
min başında 'belirttiğim gibi- borç yöneti
midir, ülkenin borçlanmasını yönlendir-
mesidir, 

'BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen 
toparlayınız efendim. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bu konuya kısa olarak 
değinip, sözlerimi bitireceğim efendim. 

Değerli üyeler, Türk ekonomisi son 
yıllarda, kamu harcamalarındaki aşırı bü
yümeye karşılık, vergi gelirlerini yeterli 
düzeyde toplayamamıştır ve bu durum 
bütçe açıklarının büyümesine yol açmış
tır. Bir yandan bütçe açıklarını kapatmak, 
diğer yandan vadesi gelen borç taksitleri
ni ödeyebilmek için, hızlı, kısa vadeli ve 
pahalı bir iç borçlanma politikası izlen
miştir. 

Sadece tahvil ve bono stokunun gayri 
safi millî hâsılaya oranı, 1983 sonunda 
yüzde 3,4 iken 1987 sonunda yüzde 8'e 
yükselmiştir. 11 trilyon 600 milyarlık top
lam iç borç stokunun gayri safi millî hâ
sılaya oranı ise, 1983 sonunda yüzde 15 
iken 1987 sonunda yüzde 20'ye yüksel
miştir. 

Bakınız, sadece, son yıldaki değişme
leri ar? etmek istiyorum: 1986 sonunda 
borç stokumuz yaklaşık olarak 9,5 trilyon 

lira, 1987 sonunda 11,5 trilyon lira. Bir 
yıl içindeki net borçlanma, 2 trilyon 127 
milyar lira. Aslında, sadece geçen yıl için
de 6 trilyon 700 milyar liralık iç borçlan
maya gidilmiş; ama, 4 trilyon 600 milyar 
lira da geri ödeme olmuş ve net borçlan
ma 2 trilyon 127 milyar lira. Bunun için 
yapılan faiz ödemesi ise, 1,5 trilyon lira. 

Değerli üyeler, tahvil stokunun yüzde 
52'si 1 yıl vadelidir; bono stokunun ise 
yüzde 45'i 9 ay vadeli, yüzde 55'i üç ve 
altı ay vadelidir. Düşününüz, bu kadar 
kısa vadeli borçlanmaya, herhalde Türki
ye, dünyada gösterilebilecek tek örnektir. 

Dış borçlar konusuna fazla değinme
yeceğim; çünkü, bu konuyu burada çok 
sık dile getirdik. Sayın Bakan da bu ko
nuda çok hassas; hassasiyetinin sebebini 
de biliyorum; çünkü, bu noktada fevka
lade zor durumdalar; kendilerine kolaylık 
diliyorum. (DYP sıralarından alkışlar). 
Gerekirse biz de bu konuda kendilerine 
yardımcı oluruz; yardımcı olmayı da vaat 
ediyoruz. Bu, Türkiye'nin millî meselesi
dir dedik; hatta bunun için de Meclis 
araştırması önergesi verdik, konuşalım 
dedik. Ancak, sadece şu noktaya işaret 
etmek istiyorum : 1987 Temmuzunda 33 
milyar dolar olan toplam dış borçlarımız, 
yıl sonunda, yani altı ay sonra 38 milyar 
doları aşmıştır. Altı ay içinde 5 milyar 
dolardan fazla bir dış borçlanma, fevka
lade ürkütücü boyutlardadır. Burada tek: 
rar, göstergeleri vesaireyi vermeyeceğim; 
Türkiye, dünyanın gerçekten en ağır dış 
borç yüküne sahip ülkesi, bunu bütün 
göstergeler veriyor. Ancak kredibilite ko
nusunda iki küçük noktaya işaret etmek 
istiyorum : 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen 
bitiriniz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; daha ön
ce de ifade ettiğim gibi, borç kredibilitesi 
fevkalade mekanik bir ölçüdür; borçlan 
ödediğiniz sürece kredi bili teniz vardır; 
ama borçları ödemediğiniz gün, o kredi-
bilite birdenbire aşağıya düşer. Ancak, 
Sayın Hükümete şunu sormak istiyorum : 
Türkiye'nin kredibilitesi bu kadar yüksek 
de, Türkiye'ye geçen yıl içinde gelen ya
bancı sermaye, niçin sadece ve sadece 
120 milyon dolardır? Siz, izin verilen ya
bancı sermayenin 500 milyon doları aştı
ğına bakmayınız, giren yabancı sermaye
ye bakınız; yani, :bir ülkenin hem kredi
bilitesi yüksek, hem o ülkeye yabancı ser
maye gelmiyor... Bu yabancı sermayenin 
de - bildiğiniz gibi - büyük kısmı aynî ser
mayedir, tevsiî sermayedir, tevsi için ge
len sermayedir; yeni yatırım için gelen 
sermaye ise, 'bunun içinde fevkalade dar
dır. 

Bir ikinci nokta da, kredibilitesi yük
sek olan ülkenin millî parasının değerli ol
ması gerekir. Türk Lirası, maalesef ve 
maalesef, dünyanın en değersiz dört pa
rasından biri haline gelmiştir. Nasıl bir 
'kredibilitedir bu? Tabiî bunun analitik 
bir tahliline girmek gerekiyor. 

Tabiî burada bir başka çelişkiyi de 
işaret etmek istiyorum; şu anda önümde 
gördüm, Sayın Hükümet bilgi verirse 
memnun oluruz. 1988'de ödenecek dış 
borç anapara ve faiz ödemelerinin 7,2 
milyar dolar olduğu ifade ediliyor. 7 mil
yar dolar; yani Türk Lirasıyla yaklaşık 
7 trilyonun üzerindedir. Yine, 1988 büt
çesinde iç ve dış anapara ödemelerinin ise 
3,8 trilyon lira olduğu ifade ediliyor. Bu
rada ciddî bir yanlışlık olduğu kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, eğer ba 
şekilde devam ederseniz programımızı ta
mamla yamayacağız; lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sonuç olarak şu noktalan işaret etmek is
tiyorum. Hükümetimizin uyguladığı poli
tika ile enflasyonu önlemenin imkânı 
yoktur. Hükümet hem talep enflasyonu
nu, hem de maliyet enflasyonunu, uygu
ladığı politika ile tahrik etmektedir. Enf
lasyonun yüzde 70 olduğu bir ülkede eko
nomik istikrardan bahsetmek mümkün 
değildir. Bu bütçe, sadece ve sadece uy
gulanan enflasyonist politika ile tutarlı
dır. Uygulanan enflasyonist politikaya 
uygun bir bütçe karşısındayız. Enflasyon 
.beklentisi, artık beklenti olmaktan da çık
mış, bir realite haline gelmiştir. Ülkede fi
yat anarşisi kol gezmektedir. 

1988 bütçesi, aynı zamanda stagflas-
yonist bir bütçedir. Kamu yatırımları ar
tış hızının yüzde 48 düzeyinde kalması, 
reel bazda bir artış olmayacağını göster
mektedir. Sayın (Hükümeti uyarıyorum; 
bu yıl büyüme hızında da çanlar çalmak
tadır. Bu ekonomik durgunluk, ihracatı 
da mutlaka olumsuz yönde etkileyecek
tir. 

, Sanayileşmeyi durduran ve borçlan
maya dayalı bir politika, Türkiye'nin ih
tiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Şu
nu da ifade etmek istiyorum ki, Tüfk 
ekonomisinin asıl hastalığı, ekonomiyi 
yöneten siyasî kadronun ekonomiyi bil-
memesidir. Bu gerçek, yaşanarak ispatlan
mıştır. inandırıcılığını kaybeden Hükü
met, ekonomiyi düzlüğe çıkarma şansını 
kaybetmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; son ola
rak, daha önce bu kürsüde işaret ettiğim 
üzere Sayın Özal'ın 1983 Nisanında ya
bancı ve Türk işadamlarına hitaben yap
tığı konuşmasındaki bir cümleyi tekrar
lamak istiyorum. Sayın Özal, Nisan 1983' 
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te şöyle diyordu : «Eğer, önümüzdeki beş 
senede Türk ekonomisi tam anlamıyla, 
- altını çizmek istiyorum; tam anlamıyla -
düzlüğe çıkmazsa, hiçbir kuvvet, Türki
ye'yi 12 Eylül öncesinden daha kötü bir 
anarşiye düşmekten kurtaramaz». 

Sayın Başkan, değerli üyeler, beş sene 
bitmiştir; hiç kimse, Türk ekonomisinin 
düzlüğe çıktığını, hele tam anlamıyla düz
lüğe çıktığını iddia edemez; zaten, Sayın 
Hükümet de bu iddiada değildir; ama 
bizim temennimiz, Türkiye'nin hiçbir za
man 12 Eylül öncesi şartlarına düşmeme
sidir. 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/2.53, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

B) HAZİNE VE DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞI (Devam) 

1.- — Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

7 . 4 . 1988 O : 2 

Bu duygu ve düşünceler içinde sözle
rime son verirken, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığımızın başındaki değerli bü
rokratımızı, 'Müsteşarlığın teminatı olarak 
gördüğümüzü ifade eder, bütçenin ülke
mize hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam etmek 
ve 14.20'de toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 13.20 

BAŞKAN — Programa, 'kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Bundan evvelki oturumda, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bü'tçesünin görüş
melerine 'başlanmış ve gruplar aldına ko
nuşmalara devam edilmişti.; 

Şimdli söz sırası Anavatan Partisi Gru
bu 'Sözcüsü Sayın işim Çtelebi'de; buyu
run Sayın Çelejbd. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇE-
LEBt (tzmir) — (Sayın Başkan, değerli 

->• <ın-<»—<••• 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Başkanvekil E. Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ssrıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Srııtsun) 

• • » • » • » < » •<••• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 'inci Birleşiminin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER ((Devam) 
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milletvekilleri; 1988 mali yılı bütçesinlin 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı büt
çesine ilişkin bölümü tartışınken, özellik
le ekonomik yapıdaki gelişmeyi ve dış ti
caretin durumunu dikkatle ele almakta 
büyük yarar görüyorum. Beş yıllık 'bir 
iktiidar döneminin başlangıç yıllı olması 
bakımından, bu tartışma ve yapılacak 
öneriler, gelecek beş yıllık bir dönem 
için büyük önem taşımaktadır. 

Gelecek beş yıllık gelişmelere ilişkin 
karar ve oluşturulacak politikalar, bu
radaki sağlıklı tartışmaların sonucunda 
da sağlıklı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
1980 sonrası Türkiye, neden ihracata yö
nelik bir büyüme politikası ve dışa açıl
ma stratejisii izlemiş tir? 

Dış açılma stratejisi kür rastlantı de
ğildir ve sonuçta başarılı olduğu açık
tır; çünkü, Türkiye'nin, dışa açık ve ih
racata yönelik ıbir sanayileşme stratejisi 
liçine girmesinde temel, Türkiye'nin, ger
çekten 1980 öncesi sürdürdüğü ithal lika-
mesine dayalı sanayileşme modelinin içi
ne girdiği birtakım darboğazlar ve kilit
lenmelerdir. 

1950 sonrası gelişmete olan ülkele
rin ithal ikamesine dayalı sanayiileşme 
politikaları, iktisatçılar tarafından, itha
latı kısarak döviz tasarrufu sağlamak il
kesinden ve temel sektörlerde sanayileş
meyi sağlayacağı inancından hareketle, 
gelişmekte olan ülkelere önerilen yöntem
lerin başında gelmekteydi. Ancak, geliş
meler, dünya dış Mcareitiinin ve uluslara
rası entegrasyonun yoğunlaşması, iç piya
saya dönük sanayi modelinin, düşük ka
pasiteli tesislerin rekabet şansını düşür
müş ve maliyetlerini hızla artırarak, ve
rimlilik proMemîerini ön plana çıkarınca, 
gelişmekte olan ülkeleri, ödemeler dengesi 
problemliyle cİlddî olarak karşı 'karşıya 
bırakmıştır. 

7 . 4 . 1988 O : 2 

Gerçekten, teorik görüşe 'göre, ithal 
ikamesi poMcası, talebin geüıir esnekliği! 
yüksek olan tamamlanmış mallılardan 
Ibaşlamıış ve yüklsek gümrük koruma du
varları arkasında, önemli ölçüde iç pi
yasaya dlönülk olarak ıgelimiş ve devlet, 
ara maTJkri', yatırım imaları ve altyapı
da yatırımlkrını yoğunlaştıırımiişltıır. Bu dö
nemde, dış kaynaklara olan bağımlılığın 
azaltılması amacıyla başlatılan ikame po
litikası, giırdi iıDhalaltımı da hızla artırmış
tır. 'Nitekim, Türikiiye'niın 1969'daki it-
bakıtı 947 milyon dolar, ihracatı 536 
'milyon dolarken, 1975'ıtie ithialkt 5 miyar 
dolara çıkarken ihracat ancak 1,4 mil
yar olmuştur. 1979'da itbaikıt 5 milyar 
dolarken İhracat 2 milyar dolar düze
yindedir. İthalatın en önemli kısmı, yüzde 
47 ile, ara malları ve yüzde 30'dan faz-
lltaı da yatırım mallkrıdır. 

Buna ek olarak, 1975 sonrası petroıl 
ışokunun lötk'iısi: ve petrol giderlleıriinin art-
tmasııyla da, ödemeliler dengesi problemi -
ınıin ağıdlaşıması, Türkiye'nin ister iste
mez yeni döviz kaynaklarını ve İhracatı
nı! artırma İhtiyacını da, hızla gündeme 
ıgeıtiırmliiştir. 

'Nitekim, iktisatçıların iıthal ikamesi
ne dayalı sanayileşme poliltiıkasınım, eko
nomide kaynakların yankş dağılımına ne
den olacağı igörlüşünde yoğun ellleşıtirilerin 
oMuğu bir dönemde, teorik olarak: yapı
lan tartışmaların, Türkiye'de soımuıt 
yansımaları ıgörülmlüşitıür. Neo-klasik ik
tisatçıların, özeilMle üzerinde durduğu 
'bu görüşe paralel olarak, iıhracaıta yöne-
üılik politikanın dış pazarlara açılan eko
nomide verimliliği Bağlayacağını ve yemi 
teknolojilerin dikkatle izlenerek, üretimi 
ve kaynak dağılımını etkin hale getire
ceği görüşü, uluslararası iktisat tartışma
larında önemllÜ bir kural olarak gündeme 
gelmiştir. (İhracata yönelik sanayileşme 
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strateji/simin başarısı da, 'ihracata dönük 
sanayinin teşvik edilmesi, 'döviz kilim
imin bdÜ! bir süreyle ihracatı geliştire
cek tarzda dengelenmesi ve dış fiyatBarı 
cazip halle getirme sidir. 

Gerçekten, kurulları sanayi dış reka
bete hazır halle geldiğinde, uluslararası 
rekabet koşullarına uygum bir verimlülllik 
ve teknollioji düzeyine de erlişmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, ithal 
ikamesi ıniaınltığına dayalı ibir sanayileşme 
modelimde - ki, çok saygı duyduğum biır 
(model; tartışmıyorum ama - 1980 öncesi 
ve 1980'de girdiği kiltlenıme ive çıkmaz, 
Türkiye'yi yeni bir arayış içinde ve yeni 
'bir ımodelii kendisinin uyigüllaımasıı duru
munda bırakmıştır. Cari dişletmeler açığunn 
kapatabilmesi için, hızla döviz geliırttlerini 
artıınmıa noktasından ıhardketlle, Türkiye, 
•ihracata yoneUsik sanayileşme stratej isimin 
gereğini yapmaya başlamıştır. Türkiye' 
de, ödemdiler dengesi probllemiın'in ağır-
lllaş'tığı 1980 öncesiinde, ekonomide kay
nakların yanllııiş dağılımının ortaya koy
duğu dengenin 'bozulmasını, kiliıtllenarıiş 
bir ekonomiyi ve çarkları durmuş bir 
yapıyı yeniden çalıştırmak ve sanayiıdeki' 
kapasite kulllllanım oranlarını yüzde 50' 
İlerden daha yukarılara çekmek, üretimi 
ve büyümeyi artırmak, işsizliği artırmak 
ıprdbiemiyîle karşı karşıya kalmıştır. Tür
kiye'min ihracatta ve .dışa açılma po'lütika-
sında, uzun zaman karnıma duvarllları ar
kasına saklanmış ısıanayinin, belli malî 
teşviklerle dış rekalbebe hazır halle geli-
mesi (bir süreç almış ve bu süreç sonunda, 
Türkiye - 1984 sonrasında özellllûkle - ba-
şarıli bir noktaya getlmiştir. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iburıada yapılan görüşmelerde, sektör ba
zında ihracattaki ıgelliışmıeliıer'in, özelllklfe 
tekstilde, demir - çelikte, kimyada ve ma
kine 'imalatta yoğun'llaştığını göırdük. Bu-

nada yapılan tartışmalarda, demir - çe
lik sektöründeki gelilışmıeier anlatılırken; 
yüzde 80 •ithalatla dayalı 'bir elektrik ark 
ocaktı üretimi artnşından slöz ©dillerek, 
sanayideki gelişmeyi küçümseyen bir gö
rüş ileni sürüldü. Gerçekten, IDevfet Plan
lama Teşkilatında uzun lyılllar çalışmış 
ibir arkadaşımız ve uygulamadan gelen İbir 
insan olarak şunu soyfeyebiiriım ki, 
Türtkiye'de demir - çeÜik sanayiindeki ge-
lljşime, - 19801ıerde 2 millyon tandan 1987' 
de 7 milyon tamun üzerine çıkarken -
gerçekten uluslararası düzeyde örnek 
gositeril'Jen bir gdiişmedir; Türkiye'de sa
nayileşmenin sağllıklh ve gerçekten ve
rimlilik ve modern yönetim teknikleri
nin kuffilanılDarak geliştiği 'bir sanayi alanı 
olması bakımından da örnek gösterilen 
bir sektördür. 

iMaaliesıef, konuşmalarda (belirtilen 
«İHJhal girdisinin yüzde 80» sözcüğü 
yanlıştır, (burada düzeltmek isıtiyoırum; 
maksimum ithal girdisi yüzde 40tır. Tür
kiye'min 2 ımilyon tondan 7 milyon tona 
çıkan, üretim kapasitesinde ve en yeni 
teknolojileri uygulayan bu sektördeki ih -
racat artışı, reel' bir ihracat artışıdır. Şu
nu ıbeftfihmek isterim; gerçekten, Türkiye' 
de (tekstilde, demir - çelikte, kimyada 
ve makine limallatüaki ilhracait artıışüları, 
Önemli ölçüde, ihracatın yapısındaki 
sanayi mamulleri ihracatımın artışına ve 
1975'terde 900 maldan, bugün 3 800 malla 
çıkan imal çeşitlenmesine örnek gösteri
lecek sektörler olarak ön plana çıkması 
da, Türkiye'nin sanayileşmesinde ve kal
kınmasında, geçmiş dört yılda önemli 
'başarılar elde ettiğimi gösteren en somut 
ve kalkcı öırmjeklerdir. 

(Değerli aarkadaşlarum, duşa açılma 
politikasının ollup dUmadığı, yapılan tar-
tışmafjarda, çeşitli rakamsal gösıbergelterle 
gündeme getirilmöktediır. Ancak, ikili an-
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llaşmıailıar ive (Hükümetin özelikle bazı 
kapalh kapıları açması sonucu Çin'e, 
(Kore'ye, Malezya'ya, Sovyetler Birliği' 
nie, Cezayir'e, İran'a, Irafca; Mısır'a gi
den heyetler ve 'bunun arkasında, yeti
şen dış (ticaretteki insan gücü kaymakla
rınım, önemli ıbir politikanın da Türki
ye'de uygulanmasında, gelişmesinde kat
kıları olduğu inancındayım. 

Türkiye'nin dışa açıilıma politikası : 
Türkiye'min 1975 yılında 80 ülkeyte dış 
ticareti (varken, 1987 yılında ibu sayının 
123 ülikeye çıkmış ollması - dünyada 145 
ülkenin ollduğu da 'dikkate atarsa -
'dünyanın yüzde '85'iıylle ticaret yapma
ya bakayan 'bir Türkiye'nin, Iherha'lide 
önemlli bir noktaya 'gdlldiğiniim de göster-
ıgesidir. iDış ticardtin ve (gayri salfî miiHî 
IhâsılDanın yapısını incdlediğiımiade, Tür
kiye'min 198 7'de ısanayi matmuleri ihra
catımın yüzde 80'e gelmesi ve gayri sıafî 
milî hâsılla içinde ısanayimin payının 
ylüzde 23'ten yüzde 32VJere çıkması ve 
sanayide kapasite kulanıım oranlarının 
yüzde 50Ulerde!n yüzde 80'e çıkması, di
ğer önemli göstergeliler ofea gerek. Ge-
UlişirrDİfş ülkelerin gayri safî mİM hâsıla
sının yapısına baktığımızda da, tarımın 
yüzde 5 1er düzeyinden sanayinin yüzde 
40'liar düzeyinde ve (hizmetliler sdkltörünün 
de yüzde 55iller düzeyimde olduğunu ıgör-
nıekteyliz. Türkiye'nin 1987 yılındaki @ay-
ri salfî milî hâsılasının yapıisı ise, ta
rımda yüzde jlı7, sanayide yüzde 32 ve 
hizmetlierde yüzde !5QVBir, Türkiye, 1987' 
de yüzde 7,4iük ıbüyümle hızıyla ve ih
racattaki 10 miyar doları geçen (ihracat 
igdliiişiroesti Türkiye'nin gerçekten ciddî bir 
yapısal değilim geçirdiğini 'göstermekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir gös
terge, 'ihracattın iıtthalıatı k'arşiama oranı 
ve ihracatın ithalatı toarşilama oranının 

yanı sıra, dış ticaretin ıgayriı safî millî 
hâsıla içindeki payının (gelişmesidir. Bu, 
seçiılmilş yıllara göre yapilldığı zaman 
doğru sonuçlliar vermeyebilÜvir; ancak, dö
nemler halinıde yapıldığı zaman bir an
lam ifade eder. Türkiye'de (İhracatın it-
Ihâîlatı karşılama oranı 'dönemler hallinde 
incelendiğimde, 1975 ve 1979. dönemin
de bu oran yüzde 38 iken, 1984 ve 1987 
dönemimde ylüzde 69,1'e çıkmıştır. İhra
cat 'gdiişiıriken, Türfciye^de teşvikler beli 
ibiır süreç içinde kademelfi dllarak azal
makta ve kur. politikasında, yani di
ğer ıbiır (deyimle, reell devalüasyonda beli 
'bir düşme görlüllmıekltedir. 

Türkiye'nin 1984 yılımda ihracatı 7 
miyar dolarken, 1987 yılında 10 milyar 
dolara çıkmış; iancak, 'buna Ikaırşilık orıta-
ıllama vergi iadesi oranı, yani, topllam 
teşviklerim (ihracatta vergi iadesi matra
hına oranı ylüzde 2011ierden yüzde 121ye 
düşmüştür. Sayın Balkanın da ;bdlljrttiği 
Igiıbi, yıl (sonuna 'kadar, sanayinin rekabet 
gücüne erişmesi sonucu, bu vergi iadesi 
oranı kademeli olarak aşağı çekilmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillileri; 
gerçekten, Türkiye'nin cari işlemler açı
ğımın, gayri safî millî hâsıla içinde ora-
mının azalmasına paraliell olarak, Tür
kiye'de 'sadece döviz kurumun 25 kat 
düşürüldüğü iddia ed'lerek, Türkiye'de 
lilhracatım 'gelliştiğimi ve sanayimin artışı 
ive veriıml'ilOği l e ve modernizasyonu l e 
ve uluslararası rdkalbette güç fcazamma-
ısııyla bir ihracat güdü kazanmadığı iddia
sına da katitanıyoruım. Çünkü, redl deva
lüasyon 1984 yiında yüzde 14 iken 
1985'te yüzde 4,8; 19861da 4,3; 1987'de 
0,3 olmuştur ve 1987 yılında ihracat ar
tışı ise 10 milyar dolardır., Orita'liaıma ver
gi iadesinin, vergi iadesi matrahına olan 
oranı yüzde 20'den ylüzde 12'ye düşer-
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k©n, redl devalüasyon yüzde 14'ten yüz
de 0,3'fere düşerken, Türkiye'nin ihraca
tınım dört yidla 7 milyar dalardan 10 
aniılıyar dolara çıkması ve ihrac&t içinde 
sınaî mamuler payının yüzde 3 7'den 
yüzde 701er düzeyine çıkması, göz ardı 
edifiemeyeoek önemde ciddî geflşımdbrdiir. 

Değerli arkadaşllarım, Türkiye'de ih-
ıracaat kurunda yüzde 12*liik, - belirttiğim 
gihi -. ortaflianıa vergi iadesinin, top-
llam ihracatta verillen teşvikllerin vergi, 
iadesi matrahına o oranındaki yüzde 
12'ıllik bir gelişhıe, Türkiye'de ithalattan 
yüzde 12Uik vergi atanması - ki, buna ban
ka komisyonlliarı dahili değildir - ihra
cattaki kurun, ithalat kurunun atında 
kallp ithalatçıya eksıtra prim sağlandığı 
^örtüşünü de doğruılfamamaktıadır. Yani 
'bugün, dün itibariyle ihracat kuru 1 229 
liradır, yüzde 12'Ilk (bir teşvikle, ihracat 
ddiarının devDate maliyeti 1 376 lika ol-
makiüadır. İthalat kuru dün itibarıyla 
1 235 liradır ve yüzde 12 direkt devle
ttin aldığı vergi vardır - ki, kabul kredili 
akreditifler dahil, mal' mukaibilfiv 'banka -
komisyonları bunun liçiınde dahi edil
memektedir - 1 383 Kiradır. Yani, devlet, 
ihracat dövizini 1 600 İtinaya alp, itha
latçıya 1 200 liraya vermemektedir. 

IDeğerl arkadaşlarım, görülidüğÜ g'iıbi, 
ihracattaki, sanayileşmedeki ve büyüme
deki gelişme ve büyüme oranının artması, 
önemi gelişmeyi de" beraberinde getir
mektedir, ancak, bir başka tartışmaya 
da açiklkk getirmek istiyorum: Miktar 
ve değer tartışması yapıhrken, Türkiye' 
deki sanayi mamulleri ihracatının mik
tarı olarak yüzde 2,5 değer olarak yüz
de 52 arttığı söylenmiştir. Ancak, yap
tığımız hesaplamalarda ve bu sözleri in
celediğimizde, tonajın tonaja bötlünmesi 
yanaştır; ıbiır ton demir - çelikle bir adet 
itelövizyonun veya bir başka şeyin aynı 

tonaja bölünmesi doğru sonuçlar vermez. 
Bunun ciddî analizini yaptığımız zaman, 
1987 ihracat miktarı mal bazında alın
dığında, - ve mal! bazında 1987 fiyatla
rıyla aslınıp - 1986 mail bazında miktarın 
atanıp mal bazında fiyatlar alınıp çarpıl 
dığında yüzde 41lük bir fiyat artışı gö-
rütaekıtîedir. Değer artışı ise, 1986 ihra
catından 1987 ihracatına yüzde 36'7'dir. 
iRıeel hacim artışı ise, yüzde 31,4'tür; 
yüzde 52 değildir. Tonaj tonaja bölüne
rek, değer değere böEünerek yapılan kar-
şüaştırmaîarın yanitoş olduğunu, benini 
şahsî inancını ve biıligiHeriım - söylemek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bir başka konuya daha değinmek istiyo
rum. Özelikle 1979 yılı millî gelirinin 
cari fiyatlarla millî gelirin ve 1987 cari 
fiyatlarıyla millî gelirin, dolar bazında 
yaklaşık aynı değerlere sahip oMuğu söy
lenmekte ve Türk'iyelde dolar bazında 
büyümenin olmadığı belirtilmektedir; 
ancak, bu hesaplamanın da içine girip, 
•detaylı incelemesini yaptığımız zaman 
-görmekteyiz ki, burada da ufak bir trük 
vardır. 1987 cari fiyatlarıyla veya 1979 
cari fiyatlarıyla gayri safi millî hâsıla
nın dolar bazında hesaplamaisını yapa
caksak, ıbültün -cari fiyatlarla- büyüme 
hızını 1979 fiyatlarına getirmek gerekir. 
Nitekim, 1979 cari fiyatlarıyla ortalama 
dolar değeri 37 liradır, bunu, 1987 gayri 
saf i millî hâsılasının cari fiyatlarını 1979 
fiyatlarına getirip, 1979 ortalama değer
leriyle; yani, 1979 ortalama kurunu 1979 
sfaîbiıt filyaltlarııyla büyüme hızına böldü
ğümüzde, Türkiye'nin millî .geliri 58 mil
yar dolardan, 19871de 83 milyar dolara 
artmıştır ve 1983 ve 1987 aynı yapıda 
hesaplamayı yaptığımızlda, yüzde 6,4'lük 
büyüme hızını ortalama göstermektedir 
ve hesabı doğrulamaktadır. özelliMe bu« 
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nu vurgulamakta, .gelecek tartışmalar 
açısından yarar (ğörmekte:yim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk ekonomi
sinin bugünkü gelinen noktasının doğru 
resımini çekmek gerdktliği inancındayım. 
Gerçekten, bugün Türkiye'de ihracat ar-
ttış hızı, İthalat artış hızından fazladır. 
Türlkilyelde cani işlemler açığı ve ödeme
ler dengesi problemi yoktur ve döviz 
'bugün sonun değildir. Türk 'ekonomisin
de bugün çok sayıdaki sdktör ve firma, 
uluslararası pazarlama bağlantılarını kur
muş, tesislerini modıemize etmiş, tekno
loji düzeylerini yükseltmiş ve insanıgücü 
kaymaklarını bu alanlara yönelik olarak 
eğitmiş ve kendini uluslararası rekabete 
hazırlamıştır. Antılk, ihracat hızlarının 
kesilmesi islöz konusu değildir. Bu Türk 
ekonomisinin ve Türk sanayicisinin ba
şarısıdır. Gerçekjte, dış ticarette darbo
ğaz yiokltur; ancak, Türkiye'de bugün 
Itioiplam kamu kesimi finamsiman açığının 
disiplin altına alınması, .'bütçe açığının 
sağlam kaynaklara dayanması, vergi ge
lirlerini artırmak bir gerektir. Merkez 
Bankasının kale gilbi 'bir banka olması 
ve bağumlsîz olması çok Önemlidir. Mer
kez Bankasının bağı<mısızliğı, oldukça 
önlemli bir gündem konusudur. 

'Değerli arrkaldaşlarrm, Türkiye'de bu 
gelişmelere paralel olarak, iç borçların 
1984 yılı sonrası Hazinenin borçlanma 
stratejisini değiştirerek, Türkiye'nin ya
tırım ve /blütiçe açıklarını, piyasa meka
nizması içinden temin etme mantığı ile 
ve Merkez Bankası kaynaklarına gitme
me eğilimi ile piyasa mekanizmasından, 
'ialhivil veya çeşitli malî araçlarla borç-
lanmışltır. Bugün Türkiye'n'in tasarruf 
oram yüzde 23,3 lere 'gelirken, dış ıborç-
lardalki artış da -Ibu kürsüden de, dışarı
da da yaptiığumi'z tartışmalarda gördüğüm 
•kadarıyla- güncelliğini koruımaktadır. 

Türkiye, 1987 :sonu itibariyle 38,3 
milyar dolarlık, bir dış borca sahiptir. 
Bunun 29,6 milyar doları orta ve uzun 
oranı yüzde 23,3 Îere geliurken, dış 'borç
tur. 8,6 milyar doların 3,7 milyar doları 
Dresdner hesabı ve döviz tevdiat hesap
ları, 5 milyar doları ticarî hesaplardır. 
Türkiye'de 1983 yılında 18 milyar dolar
lık borç yapısı, 1987 yılı ısıonunda 38 mil
yar dolara çikımıştır. 20 milyar dolarlılk 
dış borç servisizdeki artışın yüzde 40'ı 
•ise -yapılan hiesaıplamaHarda- kur artış
larından kaynaklanmakladır. Bulgun, ,1984 
Ve 1987 yılında alınan kredilerin yüzide 
30'u program kredileri, yüzde 70'ıi ise 
proje kredileridir. 

Sayın Başkan, değerli mlilMivdkilleri; 
burada vurgulamak istddiğiım bir başka 
nokta, gerçdkften, kamu borçlanma gere
ğinin, gayri safi mlillî hâsıla içindeki pa
yının 1975'te yüzlde 6,5; 1977*de yüzde 
10,6; 1979'da 9,4 düzeyinde iken, alınan 
istikrar tedbirleri sonucunda yüzde 5'ler 
düzeyime düşürülmes'i; fakat 1987 yılında 
Türkiye'min 7,4'lük büyüme hızı, son dört 

.yılda yaptığı 57 milyar doladık yatırım
lar, 1980 öncesi ertelenen borçlar ve KİT» 
lerin 1987 yılında geldiği nokta gere
ği 8,3 'lülk gayri isaf, i millî hâsılla 
içinde kamu 'borçlanma gereğiniin geldiği 
nokta ömem'üdir. Bugün alınan ekonomik 
kararlar ve tedbirler 'bundan kaymaklan
maktadır ve bu ınedenle bu tedbirler alı
nırken, tüm partilerim 'bu tedbüırlere sahip 
çıkması' gerektiği kanaatindeyim.! Çün
kü, bu gelinen noktayı hep ıberaber tes
pit etmekteyiz; ama fouıgüm ıbu tedbirleri 
kim gelirse gelsin almak duıruımundadır. 
Onum için, benim imamcım, bu tedbirlere 
hepimizlin sahip çıkması gerektiğidir. 

Ancak, burada yapılan bir başka tar
tışma, Türkiye'de gelir dağılımınım hızla 
bozulduğu söylenmekte, enflasyon ve ge-
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lk dağılımı tartışması yapılırken birtakım 
rakamlar verilmektedir. Yaptığım incele
melerde gördüm ki, Türkiye'deki gelir 
dağılımı çalışmaları, 1963 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatı, 1968 yılında Hacette
pe Üniversitesi, 1973 yılında gene Devlet 
Planlama Teşkilatı ve 1986 yılında TÜ-
SİAD tarafından yapılmıştır. Bn alt ge
lir grubumun yüzde 20'si, gelirin, 1963'te 
yüzde 4,5'ini, 1968'de yüzde 3'ünü, 1973' 
ite 3,5'iıni 1986 yılında 3,9'umu almaktadır. 
Bn üst ıgelir grubu, gelirin, 1963'te yüzde 
57'sini alırken, 1986 yılında 55,9'unu al
maktadır. Bu çalışmaların metodolojisi 
farklıdır, nitelikleri farklıdır; fakat, ge
lir dağılımındaki bu yapı bana ilginç gel
di; ancak, >b!Mdiğim kadarıyla Devlet 'İs
tatistik Enstitüsü iki yıldır yeni bir gelir 
dağılım: çalışması sürdürmektedir. 

Bu arada, gelir dağılımına ilişkin ve
rilen tartışmalar ve .rakamların, bu in
celemeleri yaptığımda, söylenen sözlerin 
çok doğru olmadığı gibi bir kanaat uyan
dırdı bende, onu da dikkatlerinize sun
mak istiyorum efendim. 

Bankacılık sektöründe, özellikle 1992 
yılında Avrupa Topluluğunun -ki başta 
İspanya'nın- servis sektörlerinde belli bir 
toparlanmaya gitmesi, -verimliliği artırma 
çalışmalarına paralel olarak- kamu 'banka
cılık kesimimin de böyle 'bir çalışma düze
ni içine girmesi bir rastlantı değildir; bir 
bilinçli politikanın sonucu olarak, Avru
pa Topluluğu üyeliğine paralel bir çalış
ma düzeni olarak ©le alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, 
belirli bir dönemin, sanayileşmenin iç ta
lebe dönük ithal ikameci yapısından, ara 
ve yatırım malları açısından, ithalata ba
ğımlı yapısından, dış kaynak ve döviz 
ihtiyacının hızla arttığı 'bir dönemden, 
petrol şokunun hızla Türkiye'yi ciddî dar
boğazlara soktuğu günlerden ve ödeme

ler dengesi probleminden, Türkiye, bugün, 
dışa açık bir (ekonomik yapıyla ve gerek
li politika tedbirlerinin alınmasıyla, lihra-
catın ve dış pazarın ve rekabetin dina
mizmi ve büyümeye pozitif etkisiyle 
Türk ekonomisi ciddî bir biçimde büyü
meye devam etmektedir ve 1988 yılının 
ilk üç ayında elektrik enerjisi tüketimi ve 
üretimindeki hızlı artış da, 1988 yılında
ki bu 'büyüme hızının devam ettiğinin 'bir 
başka göstergesidir; ancak, 'bütçenin de 
gerçek kaynaklara bağlanması prensibi
nim, özellikle 1988 yılında önem taşıdı
ğı inancındayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
burada vurgulamak istediğim bir başka 
konu da, gayri safi milî hâsıladaki sa
yısal değişkenlerin ötesinde, geçmiş dört 
yılda sosyal (refahın artması, özellikle 
Türkiye'de yeniden güvenlik ve insanla
rın geleceğinden emin olacağı bir Türki
ye'nin oluşması, yeşil alanların artması 
gibi konuların ön plana çıktığı bir ıgeç-
miş dört yılın da, Türkiye'ye gelecek için 
önemlıi ışıldar yaktığını göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
'burada ihracatın -'benden önce yapılan 
konuşmada- mark cinsinden, dolar cinsim
den çevrimi yapıldı. Ben kendi bilgilerim 
çerçevesinde 'burada düşüncelerimi belirt
mek istiyorum. Dış ticaret, bir mal hara-
ketidir. Reel değişmeler, fiyatlardan arın
dırılarak hesaplanır; yoksa, rnark olarak, 
dolar olarak reel' gelişmeden söz edile
mez. Reel gelişme, 'bütün paralar cinsin
den değişmez. Borç ise, parasal bir de
ğişkendir, ölçülmesi dış ticaret gibi ol
maz; belli etkileri dış ticaretteki fiyat de
ğişmelerine belki bağlı olarak ölçülebilir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşek
kür eder, saygılar sunarım efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

— 289 — 



T. B. M. M. B: 48 7 . 4 . 1988 O : 2 

SHP Grubu adıma Sayın Turan Ba-
yazıt; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN 
BAYAZIT (fzmiir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının 1988 malî yılı bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi arz ederken, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun, Yüce 
Kurula saygılarını sunuyorum. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
bürokrasinin en önemi biıiimlerindendir. 
Bunun fonksiyonlarını ayrıntıları ile arz 
etmeyeceğim; ancak, 'bir noktayı vurgula
maya mecburum ki, ,bu müsteşarlık eko
nominin bir kumanda merkezi olup, Sa
yın Devlet Bakanının sabahki açıklama
larındaki sosyalist ülkelerden verdiği ör
neğe uygun olarak, bir kişinin parmağı 
altındaki deklanşörle çalışan bir kuman
da merkezi ve uygulaman ekonomik mo
delin, Türk halikına zorla ve bazen de 
hile Me yedirdiği acı yemeklerin pişiril
diği bir mutfaktır. 

Sayın Başkan, «Türkiye, büyüyor. 
Ekonominin geleneksel yapısı değişiyor, 
sanayiileşiyoruz. İhracat, muhaliflerin ku
laklarını sağır edecek ölçüde patladı. Fert 
başına düşen millî gelir artıyor. Dış borç
lanma itibarımız yükseliyor» yaklaşımla
rıyla halikın beyninin, TVdeki fuzulî iş
gal programları yoluyla yıkanması çaba
larına karşın, işin gerçek yüzü nedir? TV 
ekranına yansıyanların yanında, Sayın 
Başbakanın çekim sırasında stüdyoya ge
tirmediği gerçekler nelerdir? Bunlardan 
'bahsetmek, büyüme ve 'kalkınma, dış 
ödemeler dengesi, dış ticaret, iç ve dış 
borçlar ve nihayet iktidarı çok rahatsız 
eden enflasyon konularına değinmek is
tiyorum, iktidarın gözlerden kaçırdığı 
noktalarını vurgulamak istiyorum : 

Sayın Başkan, ekonomi 1987 yılında 
yüzde 7,4 oranında bir büyüme hızı gös
termiştir. Ne var ki, bu hız, reel ve sağlık
lı kaynaklarla değil, açık finansman kay
naklarına başvurularak; kısacası, yük
sek enflasyon karşılığında gerçekleştiril
miştir. Bunun sonucu olarak, gelir dağı
lımı, emek gelirleri aleyhine bozulmuş, 
reel ücret gelirlerinin gayri safî millî 
hâsıla içindeki payı düşmüş, bölgeler, 
•sektörler ve sınıflar arasında bulunması 
şart olan denge kurul'almamış ve nihayet 
büyüme kalkınmaya dönüşememiştir. 
Kalkınmaya dönüşmeyen büyümenlin, gi
derek, ekonomik, sosyal ve siyasal buna
lımların nedeni, haline geleceği, yadsınıla-
maz bir gerçektir. 

Ulusal gelirin bölüşümünde -1984 ve 
1987 yılları itibariyle- emek gelirlerinin 
payının yüzde 21,48'den yüzde 16,30 ora
nına düşmesi, buna karşılık, faiz, kira 
ve kâr gelirleri payının yüzde 58,40'tan 
yüzde 66,80 oranına yükselmesi ve ücret 
gelirlerinin Gelir Vergisi içindeki vergi pa
yının yüzde 43,6 oranına yükselmiş 
bulunması, bu Hükümetin bilinçli olarak 
uyguladığı ekonomik politikanın sonucu
dur. 

Anavatan Partisi İktlidarı «sanayileşi-
yoruz» sloganı altında tarım sektörünü bi
lerek ihmal etımek'tedir. Bu iktidar zama
nında tarım sektörünün gayri safî millî 
hâsıla içindeki payı 1984'te yüzde 22,2 
oranından, 1987'de yüzde 21,1 oranına 
düşmüş, 1988 yılı için ise yüzde 17,5 ora
nı öngörülmüştür. Kasten düşük tahmin 
edilen enflasyon oranına göre belirlenen 
ve bu nedeni© gerçek enflasyon hızının 
çok altında gerçekleşen destekleme poli
tikası, otomatiğe bağlanmışça sına pahalı-
laşan akaryakıt, gübre, ilaç ve diğer ta
rım girdileri fiyatlarıyla uygulamaya ko
nulan bu politikanın sonucu Türk köylü-
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sü fakirleşmeye, Türk halkı açlığa itil-
me'ktedlirj «Tarım ürünü ithal etmeyen 
ülke yoktur» şeklindeki savunma, tarım 
ülkesi olan Türkiye'nin bu niteliğini yi
tirmeye zorlandığı gerçeğini gözlerden 
saklamak amacına yönedilktir. Sanayi sek
törünün 1968 faktör fiyatlarıyla 1984 
yılında yüzde 24,3 olan gayri safî yurt içi 
hâsıla içindek'i payının, 1987 yılında yüz-
ıde 25,8 oranına yükselmiş olmasını, Tür
kiye'nin sanayileştiği şeklinde yorumla
mak mümkün değildir.. Ayrıca, bunun 
yeni kurulan ve modern teknoloji taşıyan 
imalat sanayiinin mi, yoksa atıl kapasi
telerin b(ir ölçüde devreye sokulmasının 
mı sonucu olduğu, değerlendirilmesi ge
reken bir husustur. Bunun gibii, 1987 yı
lında patlama olarak nitelendirilen ih
racat artışını, gerçekte bu sistemin sağ
layıp sağlayamadığı ve 1988 yılında yüz
de 32,6 olarak saptanan hedefe nasıl ula
şılacağı da cevap bekleyen sorulardır. 

Sayın Başkan, büyüme ve kalkınma 
konusundaki görüşlerimizi özetlemek ge
rekirse, 'bel'irtmelıiyiiz ki, ekonominin iç 
kaynak sorunu çözümlenmeden, vergilen
dirilmeyen gelir tabanı vergi yapımıza da
hil edilmeden, bütçe açıklan azaltılma
dan; burada sayam şükran bir noktayı 
vurgulamak işitiyorum : Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin dört yıldır bu Genel Ku
rulda vurguladığı 'bir nokta olan bütçe 
açıklarının kapatılması ve kamu f inanslma-
inıihın ciddiyeti, bugün Hükümetçe ar t ilk id
rak edilmiş bulunmaktadır. Hükümeti, 
dört yıl gecikmeyle de olsa, bu noktaya 
geldiği için takdir etmek istiyorum. 

Evet, bütçe açıkları azaltılmadan, ko
lay yol olan açık finansman modeli be
nimsenerek, Türkiye'nin sağlıklı bir nok
taya varması olanaksızdır. 

Sayın Başkan, dış ödemeler dengesi ve 
dış ticaret konusuna gelmek istiyorum : 

Dış ödemeler dengesi en önemli meseledir. 
Sayın Başbakanın da vurguladığı gibi, 
Osmanlı Devletinin yıkılmasında ve bun
dan daha önemli ve yaşamsal olarak, on 
yılda bir ara rejimlere varışımızdır, bu 
dengenin büyük ölçüde 'bozulmasının 
önemllıi etkisi vardır. Gayın Başbakan bu
nu her konuşmasında vurgulamıştır; an
cak, şayanı hayrettir ve şayanı dikkattir, 
son konuşmasında, on yılda blir varılan 
ararejim konusu telaffuz etmemiştir. Bu 
nedenledir ki, Hükümet, her türlü teşvik
leri kullanarak, hayalîsini küçümseyerek, 
göz yumarak ihracatı artırmaya, döviz 
girdilerini çoğaltmaya yönelmiştir. Mev-
lana'nm insalcıl yaklaşımı ekonomik 'bir 
liçeriğe büründürülmüş; «Gelir, getir, dö
viz getir, neyi getirİrsen, nasıl getirirsen 
döviz getir» esası benimsenmiştir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

1987 yılında 10 milyar doların üze
rinde gerçekleşen ihracat hacmi, bedeli 
ve pahası ne olursa olsun, iktidara göre 
olumlu blir gelişmedir. 1987 yılında Tür-
ktiye'nin dünya 'ihracatında binde 2 dola-
yılında pay almış bulunması nedeniyle, bu 
miktarın düşük olduğunu söylemek de, yi
ne iktidara göre haksızlık olacaktır. Ne 
Var ki1, gerçekte uygulanan geniş teşvikle
rin, Türk Lirasının değerinin otomatik 
bir şekilde düşürülimesinlin.... Burada bir 
saplama yapmak istiyorum; Anavatan İk
tidara geldiğinde, doların partesi 280 
Türk Lirası iken, bugün 1 238 Türk Lira
sıdır. Bu hükümet döneminde ilk defa, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iilk defa, 
Türk Lirası, İtalyan Liretinin altına düş
müş ve son üç ayda Türk Lirasının doiar 
karşısındaki değer kaybı yüzde 19,3 ol
muştur. Bu gelişim devam ettiği takdirde 
ve seçimler nedeniyle 1987 yılında under 
value değer politikası uygulandığından, 
yıl sonunda devalüasyon en az yüzde 80li 
bulacaktır. 
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İşte bu döviz politikasıyla, Ikur.poli
tikasıyla ve teşriklerle doğru orantılı bu
lunan hayalî ihracatın, bu gelişmede bü
yük rolü vardır. 1987 yılının 11 aylık dö
neminde, 'ihracatta değer bazında -özür 
dilerim, Mecliste 2 Özal Var, geçen dönem
de de 2 Bayazıt varidi, yine var, ama 2 
Bayazıt sık sık kürsüye çıkardık ve çok 
karıştırırlardı, onun içlin beni bağışlasın
lar, maksatlı olarak değil «Büyük Özal», 
«Küçük özal» deyiminıi kullanacağım 
»değer bazında, Sayın Devlet Balkanı Özal' 
m, komisyonda ciddî bir artış olarak ni
telendirdiği yüzde 48,9'luk bir artış yar
ıdır. Ancak, miktar bazında değerlendirdi
ğimizde, 1987 değişliminin 2,8 olduğunu 
görüyoruz. Oranlar arasındaki bu denge
sizlik, sanayi 'sektöründe hayalî ihracat 
olayının bir kanıtıdır. Hayalî ihracat var
dır; «Her memlekette mevcuttur» yaklaşı
mıyla, küçümsenemeyecek ölçüde vardır. 
Vergli iadelerinin, giderek azalan bir nis
pette ortadan kaldırılmasının hedeflenme
si -ki, temenni edliyoruz, bunu gerçekleş-
tıirsinler- bu hayalî ihracat olayının bir şa-
hitidir, bir kanıtıdır. 

'İhracatın aırltlmlaısına karsan, ithalatta 
da gerçek anlamda bir patlama olmuş
tur. Dolar bazında, 11 aylık sürede, 1986 
yılında, 1985 yılına oranla yüzde 2,3 ora
nında azalan ithalat, 1987 yılında, 1986 
yılına oranla yüzde 23,6 oranında art
mıştır. Böylece, dış ticaret açığı 1987'de 
4 miîyar dolara yaklaşmıştır. Bu nedenle
dir ki, Hükümet, 4 Şubat kararlarıyla, it
halatta sınırlam'ayı hedef almıştır. 

Sayın Başkan, her nedense, bu bütçe 
dönemlinde «Turizm1 patlaması» sözcükleri 
geçmedi.. Net turizm gelirlerinde, 1985 dü
zeyinde bir rakam vardır; bunu, bir ar
tış olarak kabul etmek mümkün değildir. 
1987'de turizm politikası, 1985 gelirlerine 
eşit b'ir gelir elde etmiştir. 
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Sayın Başkan, Hükümetin uyguladığı 
dış 'ticaret politikası, dışa açılma yoluyla 
,ve diş ticaret yolluyla, fakirleşmeye nieden 
olmaktadır. Türk Lirasının değeri devam
lı düşürülerek, üretim malları dışa ucuza 
satılmakta, daha çok mal, daha az fiyatla 
ihraç edilip; daha az mal, daha yüksek 
değerle ithal edilmektedir. Bu, dışa de
vamlı kaynak aktarılmasıdır; bu, fakirleş
medir ve ihracat patlamasının ekonomik 
ve sosyal faturasıdır. 

Sayın Başkan, dış ve iç borçlar ko
nusuna gelince : Hükümet, borç sever
dir, haltta bir ihaıylii borç severdir. Blellkli de, 
muhafazakârlığından gelen bir inançla, 
(borcu, yiğidin kamçısı olllarak görmekte 
-ki, bu, grup sözcülerince ikrar edilmıiştir-
ve durmadan kamçılanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli imlilleıtvelkilleri; 
bu Hükümet; iktidara geldiğinde 18 
milyar dolar civarında devir aldığı dış 
borç stokunu, 1987 yılı sonunda 40 mil
yar 3'85 ımiilyon dolara çıkarmıştır. Bu 
miktara, yurt içindeki şahısların açtık
ları 3 milyar 979 milyon dolar tutarın
daki döviz tevdiat hesabı dahil değildir; 
bunu da eklerseniz 44 milyar dolar ol
maktadır. Sayın Başbalkan bu rakamı 
38 milyar dolar olarak telaffuz etmiş
lerdir; haklıdırlar; çünkü, Sayın Başba
kanın bir sözü vardır, «Rakamlar, çar
pıtılmaya en müsait olgulardır.» 

İBkonomıifc rapoırdalki bilgiillere göre, 
1987 Haziran sonu itibariyle dış borç 
33 (milyar 145 ımiilyon dolardır. Aradaki 
7 milyar 750 ımiilyon dolar, 1987 yılının 
seçimler arifesine rastlayan son altı ayın
da borçlanılmıştır. 

Açıklanan rakamlarla, dış borçlarımı
zın gayri safi millî hâsılaya oranı yüz
de 75,8'dir. Bunun anlamı, Türkiye'nin 
bugünkü dış borcunun gayri safi millî 
hâsılasının dörtte üçüne ©şit olduğudur. 
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1983 yılında bu oran yüzde 46,4'tür. De
mek İki, dört yıillık Anavatan İktidarı 
döneminde, Türkiye1, yıillık ulusal gelir-
lerinıin dörtte bir1! kadar daha borçlan
mıştır. 

Dış borç yükünü açıklarken, doların 
değer kaybına bir savunma yöntemi ola
rak başvurulmaktadır. önemli olan, ül-
keniim ziırnmıetiine yazılıan miktardır. Eko
nomik politikanın ana kaynağı, borca, 
hem de kısa vadeli borca dayandırılırsa, 
ülke ibunun faturasını ödemek zorunda 
kalır. Her ne kadar, Başbakan Yardım
cısı Sayın Kaya Erdem, geçen dönem: 

de komisyonda, «Borcumuzun yüzde 50' 
ye yakını diğer paralarla olduğu için, 
dolar değer kazandığı zaman, borcumuz 
bir ölçüde küçük görülecektir» demiş 
ise de, dolar değer kazandığında, dış borç 
maliyeti kesinlikle düşmeyecektir. Kaldı 
ki, sonumda bu borçlar dolarla ödenecek
tir; hepsinden önemlisi, bu metodu ih
racat değerlendirmesinde kullandığınız 
takdirde, ihracat iralkamlarıniin da çok 
düşeceği ortadadır. 

Dış borçlarımızın anatomisi nasıldır; 
orta ve uzun vadeli borçlarla, kısa va
deli borçların bu yapı idindeki ağırlık
ları hangi orandadır?... 

Her ne kadar Devlet Bakanı Sayın 
özal komisyonda, orta ve uzun va
deli borçların 'arttığım söylemiş ise de, 
borç stokunun yapısını incelediğimizde, 
gerçeğin bu şekilde dlmadığmı görüyo
ruz. Devletin ıresmî belgelerine göre 1983 
yılında, 'orta ve uzun vadeli borçlar, 
toplam dış borçların yüzde 78,8*!inıi oluş
tururken, bu oran 1987 yılı Haziran ayı 
itibariyle yüzde 67,8'e düşmüş, kısa va
deli borcuların payı ise, 1983'te yüzde 
21,2 liken, 1987 Haziran ayında yüzde 
32,2'ye yükselmiştir. 

Sayın üyeler, Hükümet, bugün, bir 
dış borçlanma imkânı daha elde etmiş
tir. Dünya Bankasının, projeye dayalı 
kredilerinin ortalama yüzde 30 oranın
da kolay kullanım imkânının sağlanma
sı; yani bu orandaki proje karşılığında 
alınmış olan dış kredinin, projeye sarf 
edilmeyerek, Hükümetin bir cari hesabı 
gibi kullanma imkânının bulunması, Tür-
kiıye'yi* yine borç ödemek için, bir borç 
yükü altına sokmanın imkânı olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki, ne sa
yın bakanlar, ne de Sayın Başbakan, el
lerindeki bu itmlkâını dile getirmemişler
dir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; resmî 
çevreler, Türkiye'nin dış borcunun anor
mal olmadığını, batta normalin altında 
olduğunu ileri şiirseller de, durum ciddi
dir. Yerli ve yabancı finans çevrelerinin 
de vurguladığı gibi, Türiye, dış borçlan
masında son derece dikkatli davranılma-
sı gereken bir çizgiye gelmiştir. Kısa va
deli borçların artışı, borç ödemek için 
borçlanidığının bir göstergesidir; gide
rek daha kötü koşullarla, daha yüksek 
faizlerle borçl anıldığı demektir; borç 
tuzağına, borç batağına düşülmesi de
mektir ve işin sonunun geldiği demek
tir. 

Dış borcun ekonomik faturasının ya
nında, bundan daha ağır ve önemlisi, 
siyasî maliyeti vardır. Türkiye'nin dış 
borç yükü ve ödeme zorluğu, millî ni
telikteki kararlara, dış güçlerin müdaha
lesini gündeme getirmektedir, dış bağım
sızlığın zedelenmesini gündeme getir
mektedir. Soısyaldemokrat Halkçı Parti
nin bütün uyarılarına rağmen, SE1A 
Antlaşması ek mektubunu parafe eden 
ve bunu parafe ettiği halde, sonradan 
onaylaımıasMuı geciktiren Hükümetin, kı
sa bir süre önce, ortada şartların değiş-
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tiğin'i gösteren bir neden yokken, niçin 
kararından dönerek bunu imzaladığının, 
bu mektupta, nelerin karşılığında, hangi 
Ödünlerin verildiğini açıklaması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Dünya 
Bankası, bu Hükümetin zamanında Tür
kiye'de 'temsilcilik açmalk imkânıma ka
vuşmuştur. Böylece, bu Hükümet zama
nında, Düyuna Umumiye İdaresi hort-
latılmıştır. 

Sayın Başikan, en önemli güncel 'ko
nuya, enflasyon konusuna değinmek is
tiyorum. Enflasyondan bahsetmek, ikti
dar için, enflasyonu yaşamak da, halikı
mız için bir eziyet haline göldü. Halikı 
kurtarmak, şu an bizim elimizde ve ik
tidarımızda olmadığına göre, Sayın Baş
bakanı kızdırsak da, biz 'enflasyondan 
bahs;etmeye devam ©delim. 

Enflasyonu en sağlıklı şekilde teşhis 
eden, onun sosyali yıikımını, onun bütün 
melanetini isabetli şıekilde açıklayan 
'kişi, Sayın Başbakan Özai'dır. Bu ne
denle, eldeki belgelere dayanarak, size 
Sayın Başbakanı konuşturmak istiyorum: 

«Enflasyon, hayat pahalılığı demek
tir, enflasyon, zaım demektir. Zamlar, 
hayat pahalılığını doğurur. Enflasyonu 
durduramadığımız sürece, zamlar da 
durmaz, hayat pahalılığı da devam eder.: 
Bizim gayemiz, hayat pahalılığını yüzde 
10'un altına düşürmektir. Fakiri koruma
nın tek yolu, enflasyonu, yani zamları 
asgariye indirmektir. Bu ülkede paranın 
değeninin düşmesini önlemenin tek yo
lu, enflasyonu asgariye indirmektir. Na
musuyla çalışan bir insan için, enflas
yon kanserdir. Enflasyonu düşürmeden 
kalkınabien ülke is;e, hiç yoktur.» Bir 
saptama yapalım: îınsan, burada kalkınan 
Türkiye edebiyatını değerlendirmek isti
yor. 

Yine Başbakandan devam ediyorum: 
«Aşırı enflasyonun, yokluk ve kıtlıkla-
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rın ve işsizliğin hâkim olduğu bir ortam, 
demokratik rejimin tartışılmasına, ko
münizme, aşırı cereyanlara, bölücülüğe, 
anarşi ve teröre çıkartılmış en güzel da
vetiyedir.» 

Bunlar Sayın Başbakanın sözleri. An
cak, enflasyon konusunda önemli bir 
hususu, hedefteki bir sapmayı belirtmek 
isterim. Sayın Özal, iktidara gelmeden 
yüzde 10 hedefini tespit etmişti, açıkça 
(söylemıişiti. İktidarı zamanında da «Enf
lasyonu yüzde lû'ların altına indirme
dikçe gelir dağılımım düzeltemeyiz» di
yerek, bu hedefi teyit etmişti; ancak, 
İkinci özal programında bu hedeften 
bir sapma vardır, mecburen yapılan bir 
sapma vardır.| Bu programla göre, enf
lasyon ihedefindeki bu sapma, «Makul 
seviyelerde tutulması» gibi belirli olma
yan ifadelerle ortaya konmuştur ve he
def 'bu şekilde açıklanmıştır. 

{Bundan önceki yıllılarda yüksek enf
lasyonu saklayabilmek için - çünkü, 
bunları çok yaşadık, bu kürsülerde çok 
dinledik - rakam kargaşası yaratılmış, 
Devlet İiistatistik Enstitüsü dışındaki is
tatistiklerin yayınlanması yasaklanmış, 
enflasyonun giriş hızının yavaş olduğu 
saptaimalaoylla psikolojik ortam yarat
mak ve «Kış aylarının sert geçtiği» gibi 
mazeretlerle, sonunda başka bir yol kal
mayınca - bundan önceki dönemler bun
lar yapılmış - bu yıl enflasyonu düşür
me konusunda başarılı olunamadığı - açık
ça «Başarılı olamadık» demiyoriar, 
«Enflasyon düşmedi» diyorlar; başarısız
lığı bile yüklenmek, üstlenmek erdemini 
gösteremiyorlar - sanki siyasî ahlakın 
erdemli bir gereği yerine getiriliyormuş-
çasına kabul edilmiştir. Hükümet, her 
yıl, enflasyon oranını bilinçle düşük tah-
mıin lederek, maaş ve ücretleri, destekleme 
fiyatlarını bu rakama göre saptamıştır. 
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Gerçek emflastyom oranı, her zamıan, Hü
kümetin tahiminiMm üzerimde gerçekleşti-
ğimdem, emeğiyle geçinenler; köylüler, iş
çiler, memurlar, esnaflar, emekliler, ezil
miştir. 

Sayım Başkam, yetkililer, büyüme ve 
enflasyon arasında bür bağıntı olduğunu, 
büyüme hızı yükselince enflasyonun da 
artacağını, büyüme kısıldığı zaman da 
(işsizliğim ortaya çıkacağını, bunların bu 
sekilide 'birbiriyle igi'lli sanki bir fasit 
daire gibi olduğumu göstermek istemek
tedirler; ama, Türkiye, 1923 - 1938 yılla
rı arasımda sıfır enflasyonla kalkınmış
tır, Türkiye, 1960Mı yıllarda yüzde 7 bü
yütmeyle' ve tek rakamlı enflasyonlarla 
ibdr mayalt sürdürmüştür. Bugün durum 
nedir? Bugün, 1987'de enflasyon hızı, 
Hazine rakamlarıma göre yüzde 59,2; 
Devlet İstatistik Enstitüsü tespitlerine 
göre; ekonomik raporda her ne kadar 
yüzde 32 olarak gösteriihnelkte ise de, 
yüzde 48,9'dur. 4 Şubat kararları ile 
faiz tavanımın yüzde 65 olarak belirlen
mesi, bu orandaki bir enflasyonun res
men tescili demektir. Bkim 1986 - Ocak 
1987 dönemlimde yüzde 10,2 olarak ger
çekleşen Türkiye toptan eşya fiyatları, 

Bkim 1987 - Ocak 1988 döneminde yüzde 26 
iölmuştur. Yine, 1987 Martında yüzde 
3,5 olan enflasyon, 1988 Martında yüz
de 7'ye varmıştır. Bütün bu oranlar, 
enflasyonun 1988 yılımda yüzde 100'leri 
aşarak, hatta yüzde 125 lere dayanacağı
nı göstermektedir. Enflasyon hızının 
1987'de bu demli artması, Sayın Başba
kanım referandum için, iktidarda kala
bilmek içim, kısacası, siyasal çıkarı için 
kantarım tapunu bilerek ve isteyerek ka-
çırmasımdandır. Seçimlerden önce zam 
yapacak kadar enayi olmadığını söyle
yen Sayım Başbakan, işime geldiği zaman, 
her zaman örmek gösterdiği ingiltere'yi, 
bu konuda her nedense örnek gösterme-
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tmiektedir. Aynı ekonomik programı uy
gulayan İngiltere Başbakanı, 1985 yılın
da 10 milyar Sterlin olan bütçe açığını, 
seçim yılı olan - altımı çizin - 1987'de 
tamamen kapatarak, 3 milyar Sterlin do
layında bir bütçe fazlası vermiş ve enf
lasyonu yüzde 4'e indirmiştir. Aradaki 
fark nedir?... Birinde Batılı bir düşünce, 
diğerinde ise Şark kafası hâkimdir. 

Sayın Başkan, Türk 'ekonomisinde 
enflasyonun nedeni, söylediğim gibi, 
uygulanan politikalardır. Sağlam kay
naklara dayandırılmama'ktadır 'kalkınma; 
maliyet enflasyonu körüklenıme1ktie,, Türk 
Lirasının değeri her gün düşürülerek, uy
gulanan yüksek döviz kuru, KİT'lerin mal 
ve hizmetlerine yapılan zamlar, kamu fi
nansmanı açıkları, iç ve dışta aşırı borç
lanma ve 'bunlar için 'emisyon, enflas
yonum temel medenilerimi oluşturmakta
dır. Ancak, ne var ki, Anavatan iktidarı, 
enflasyon hızını tek rakamlı seviyelere 
çekımeyıi gerçekten istemese ide, enflasyo
nu, «Makul düzey» diye nitelendirdiği 
bir Çizgide, emeği ile geçinenleri öldür-
ımeden yaşatabilecek 'bir çizgide tutma
yı, kemdi politik staratejisine uygun bul
sa da, enflasyon, Türk halkımın kaderi 
olmamalıdır.: Enflasyonda yüzde lO'um 
altındaki hedeflerle ortaya çıkan Sayın 
Başbakan, bugün enflasyona yenik düş
müştür. Varılan nokta, sistemin iflasınım, 
önemli bir ayağın çökmesinin tesciledir. 
Hükümet, «Bnflasyam arttı; ama, buna 
karşılık yolar yapıldı, elektrik santral
leri yapıldı, köy telforiları yapıldı» ede
biyatı ile halkı ve daha önemlisi, ken
disini aldatoak taktiğinden vazgeçme
lidir. 

Telefonlar konusunda bir saplama 
yapmak istiyorum. Dün, Sayın Başba
kan buradan, «Bugün Türkiye'mim her 
yerinden, en ücra köyünden Avrupa'yı 
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otomatik arar ve konuşursunuz» 'dedi
ler. 'Benim devlet terbiyem, Türki'ye Cum
huriyetinin bir Başbakanına «Yalan 
söylüyor» demekten beni alıkoyuyor; 
ancak Sayın Başbakanı yanıitıyortlar. Bir 
kere daha söylemiştim, tekrarlıyorum,* 
tzmıir'in burunun dibindeki Gaziemir'de 
bugün otomatik telefon konuşması yok
tur. Burnu teyit etmek için, dün akşam 
telefonun 011 ve 03:1 numaralarından 
Gaziemir'in kodunu aldım, «Bizde* kayıt 
yoktur, otomatiğe bağlı değildir» cevabı
nı vjerdlil'er. 'Bunu, Sayın Başbakana su
nuyorum. 

MEHMET DELÎCEOÖLU (Adıya
man) — Bir tek istisna Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Sayın Başkan, Devl,et Bakam Sayın 
Özal koam'isyonda - ıbugün de tekrarla
dılar - «Bütçede enflasyon hedefi yüz
de 33 olarak alındı; ancak yüzde 40 ola
bilir» dedi. Daha işin başında yüzde 20 
oranında varan 7 puanlık peşin bir sap
ma ortaya konuldu. Bu söz karşısında 
biz, Maliye Balkanının bütçeyi sunuş ko
nuşmasındaki «En samimî bütçe» nite
lendirmesine nasıl 'inanalım? 

Yine, Devlet B;akanı Sayın Özal bu
gün burada dediler ki: «Konuşun ko
nuşun, enflasyon hakkında çok konuşun, 
ilki ay sonra konuşacak mevzunuz kal
mayacak.» 

Sayın Özal, küçük özal, bu Meclise 
yenli geldiler. Aziz arkadaşlarım, 1985 
Yıllı Bütçesinin müzakeresinde - tutanak
ları okumaya çok merakliar, lokusun-
lar - Büyük Özal Sayın 'Başbakan bu 
kürsüden «İki ay sonra, muhalefet ağ
zına enflasyon sözünü alamayacaktır» 
demişti. İşte kardeş... BM söyledi, at
tığı tutmadı; temenni ediyoruz ki, Sa
yın Devlet Bakanının söyledikleri ger

çekleşsin, ama bunda tereddümüz, ama 
bunda halk adına kuşkularımız vardır, 

Sayın Başkan, banlkacılılk sistemine 
geçmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt süreniz 
dalmak lüzere, liüıtfen toparlayınız. Üç da
kikanız var. 

MH TURAN BAYAZIT (Devamla) 
—... ancak, devlet bankalarının, yani 
'bankacılık yapan KİT'lerin, bankacılık 
hizmetlerinin denetlenmesi konusu; önem
li; son kışıma geçmeden ona değinmek 
istiyorum.: 

Sayın Başkan, Maliye ve Gümrük 
Bakanı, geçen dönem kanun çıkarılır
ken -Tutanaklarda var, Bütçe Komis
yonunda bunu gölsterdiş, inkâr ettiler-
aynen şöyle dedi : «Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu raporları sizin 
elinize ,bır kaç ây önce geçecek, siz onu 
inceleyeceksiniz, sonunda ibra edeceksi
niz veya etlmeyecek'siniz.» Bunlar, Sayın 
Alptemioçin'in tutamak'taki isozlerildir. An
cak, Bütçe Komiisyonunda bu konular gö
rüşülürken, sadece bir sözlü soru yönte
mi uygulandı; sadece konuşuldu ve ko
nuşuldu. Ancak, bence bundan daha va
himi, Sayın Kaya Erdem'in dün burada 
(söylediği bir sözdür. Sayın Kaya Erdem 
burada, «Anayasa Mahkemesi kararı 
gereğince biz, (Meclis denetimi kurmaya 
medbuır oiimadığıımız halde, demagoji ha
line gelmesin diye bu kanunu çıkandık» 
dediler. 'Kredilerinin kullandığı deyim
dir. 

Değerli arkadaşlarını, bu çok acı bir 
yaklaşımdır. Sayın Raya Erdem ve Ana
vatan İktidarı bilmelidir ki, bu Meclis, 
millî iradeyi temsil eden bir Meclistir, 
Bu Meclis, bir halk M'eclisid'ir. Eğer de
mokrasiye inanıyorlarsa, eğer «demok
rasi» sözcüğü onların dudaklarında eğ
reti bir süs değilse, detnokras'ide ilk adı-
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imin, kralın .sarfiyatını ve halktan aldığı 
vergileri denetlemek için atıldığını bil
melidirler. Sayın Erdem'i, bu yaklaşımı 
neSdeniyle, düşünmeye davet ediyorum. 

Sayın Başkan, bu ekbnom'ilk mofdeL 
iflas etlmiştıir; zaten, gelişmekte olan ül
keler arasında Türkiye'den başka uy
gulayıcısı kalmamıştır. Türkiye. Dünya 
Bankası için bu modelcin son kobayıdır. 
ingiltere, uygulamada bir başlan kazan
mışsa da, bu, «Demir Leydbnin elinde 
imkânları ve zihniyeti sembolize eden bir 
fngiliz anahtarının bulunmasındandır. 
Bizimkilerde ise, Sayın Başbakanın elin
de bir çekiş, aile efradı ve danışmanlar
da birer tornavida; gevşeyen yeri çak-
mlak, aşınan vidayı sıkıştırmak çabası 
vardır. 

Sayın Başkan, sözlerimi, iki noktayı 
vurgulaıyarak bağlamak işitiyorum. 
• Görüşmelerde bir noktayı saptadık 

ki, Anavatan, siyasî nesebi olmamanın 
eziikliglinli -hâllâ sırtınldan atamamıştır. Tav
siye çdiıyoruz; bu eziklikten kurtulmala
rı, kendileri için de ve Türk demokrasisi 
için de hayırlı oljac'aktır. 

Sayın Başkan, yine önemli olan bir 
konu, «Türkiye'nin en önemi sorunu 
neldlir?» konusudur. Türkiye'nin en önem
li sorunu -Ibu noktaya geldiğimizde- ne 
enflasyondur, ne dış ödemeler dengesi-
dir, ne de (borçlanmadır; Türkiye'nin en 
Önemli siorunu, leski deyimiyle, devlet ada
mı fıkldanıdır. KarltJviziltlleriin herhangi bir 
sekilide dolu olması, maallesef bu açığı, 
bu eksikliği kapanamamaktadır. 

Salbalhlayin, yanılımıyoırsam, Sayın Ba
kanımız, «Ekonomik durumun kötü ol
duğunu etrafa yayıyorsunuz; bunun için 
bunlar oluyor» şeklinde bir söz söyledi
ler. Eğer biz mulhalelfet olarak bu du-
ruımlda televizyonun önüne geçeibilmişsek, 
eğer biz muhalefet o,laraık bu yaklaşım-
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îarımızla «icraatın İçinden» programını 
göllgeleydbiimişselk iftihar ederiz; ama, 
'bunları biz başarm'aldılk arkadaşlar, bun
ları biz yapmadık; hunu, Anavatan İkti
darı yaptı, bunu Hükümet y'apitı. Halik, 
onların televizyonda söyl'ediklerinin ak
sini yaşadığı için, halkı inaridıramadık-
tarı için bu talblollar bu Hükümetin kar
şısına cılktı. Dediğim gibi, biz yapsay
dık, iftihar ederldik. 

Saym Başkan, Anavatan Partisi Prog-
ramırtda, Hükümet Programında, seçim 
ibilldirgeleriride halktan fedakârlık isteyen 
bir bölüm yoktur; pemlbe taiblolar var
dır, Vaatler vardır. İktidarları döneminde 
askıya alınmış işçi halkları, sesleri kısıl
mış topluımısal örgütler, anarşisiz bir or
tam; kısacası, kendileri açısından şans
lı bir siyasal yapı içerisinde bu ekono
mik model toplumu sekiz yıldır düzlüğe 
çıkaramamış ise, gidilen yolda, binilen 
arabada ve kaptan pilotta hata var de
lmektir. 

CÜNEYT CAN VER (Adana) — Pi
lot hatalı; kesin. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Hükümettin .görevi ve bundan daha 
önemlisi, Hükümetin varoluş nedeni, ma
zeret üretmek «değil halkı mutlu kılmak
tır. Çünkü devlet, vatandaşlarının güven 
ve refahını, kısacası, mutluluğunu sağla
mak için sağlayabildiği ölçüde vardır. 
Halkının geçim sıkıntısı içine düşürül
düğü, yarınki kuşakların olanak, hak ve 
özgürirülklerine ipoteklerin konulduğu, 
ımlillî gelirin bölüşüllmeslinde sınııflararası 
uçurumların derinleştirildiği bir toplum
da, devletin, vatandaşına karşı bu ana 
görevini yerine getirdiğinden söz edebi I -
miek imkânsızdır. 

Blir toplumda geçinebilmek endişesi, 
sosyal güvence beklentisinin önüne .geç
mişse, başka bir anlatımla, halkın 'büyük 
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bir kesimi bugünü yaşayabilmek kavga
sına itilerek, yarınını düşünimdk çabasın
dan soyutlanımışsa, iktidarın, bir halik de
yimiyle, şapkasını önüne koyarak dü
şünmesi zamanı geknişltlir. 

Sayın Başkan, dkonomik ve sosyal 
dengelerin daha fazla tahrip edilmemesi, 
toplum ahlakının, aile yapısının, sosyal 
yapının ve manevî ^değerlerin daiha faz
la yıkılmaması, sosyal patlamaların ve 
siyasal istikrara ızlığın eşiğinden dönüle
bilmesi, dkıonoimiik bağımsızlıkla birlikte 
siyasal bağımsızlığın da yitirilmemesi 
için, bu (model terk edilmelidir; zararın 
neresinden dönüıliünse kârdır. Bu görev, 
Sayın Barbakanın ve onldian da önce, 
Anavatan Grubunun tarihî sorumluluğu 
içimdedir. 

Bu soruimlluluğun bilincine varılması
nı dileyerek, yapısı itibariyle borç öde-
m'dk, zorunlu carî giderleri harcamak he
define yönelik, enflasyon içinde durgun 
bir Tiiükiye yaratmak önlemlerini kap
sayan bütçenin bir bölümlünü oluşturan 
Mazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Büt
çesine, SHP Grubu oilarak, olumsuz oy 
vereceğimizi bildirir, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşdkkür e/derim Sayın 
Bayazıt. 

Hükümdt adıma, Devlet Balkanı Sayın 
Yusuf Bozlkurt Özal; buyurun efenfdiiım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malaitya) — Slaıyın Baş-
Ibalkan, değerli mıilletvdkilleri; Hazine ve 
Dış Tiüardt Müsteşarlığı bütçesi konu
sunda yapıilian eleştirileri cevaplamak: ve 
Hiükümıdt adına açıklamalarda bulunmak 
üzere huzurlarınızda bülunuyorulm. 

Ben bu Mecliste yeni bir üyeyim, 
geçen dönemde bulunmadım. İki tane 

«dBayazıt» olduğu .söylendi; Sayın Baya
zıt acalba Yıldırım Bayazıt mı diyorlar
dı; yoksa, başka bir lakap mı kullandı
lar? Bilemiyorum... (ANAP sıralarından 
gülüşmeler) 

M. TÖRJAN BAYAZİT (İzmir) — 
Estağfurullah, her zaman iftihar öderim. 

DEVLET BAKANI YÛSUF BOZ~ 
KURT ÖZAL (Devamla) — Ama başka 
'bir lakap da olabilir; bilemiyorum, han
gi lakap kullanılıyor. Yalnız ben aldır
mıyorum; Önemli değil, eğer sizin için 
•önemli ise kullanalbiliraihiız? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne ter
biyesiz adam yahu. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İşi
ne hak, sen, ne öyle konuşuyorsun? Ha
zineyi anlat Hazineyi, Sayın Bakan, 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Yok, bir 
şey söly.lemddim. 

Şimdi, teker teker konulara geçme
den önce, bir iki hususta açıklamada bu
lunma .gereğini duyuyorum. 

(Bir kere, çok konuşuldu enflasyon 
mevzuu, dış blorç mevzuu da çok konu
şuldu. Aslında, biraz önce belirttiğim gi
bi, bundan önceki Ibütçdde, bu ikisi ara
sında da ciddi bir ilişik! var olduğunu 
,görmdk mümkün. Büğlün bizim yaptığı
mız emisyonun aşağı yukarı yarısından 
fazlası; artışın yarısından fazlası, 1980 
öncesi alınımış DÇM'lerin ve garantisiz 
ticarî borçların Merkez Bankasına dev
redilip 35 liradan... (DYP sıralarından 
gürüKfcüler) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Doları 35 liradan 1 200 liraya çıkarın 
'diye kim dödi size? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — ... sonra bu
günkü kurla öldetilmes'i meselesidir. 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Siz çıkardınız 1 200 liraya. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Siz üzül
meyin efendim, sizin için bir şey söyle-
ımüyorum. O zamaniki hükümetler yap
mıştı bunu; eğer alınıyorsanız, alınabi
lirisiniz. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Alınırız tajbiî. Doları 1 200 liraya-siz çı
kandınız. (DYP sıralarından (gürültüler) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, ay
rıca, .enflasyon konusunda şunu söyle
yeyim.. (DYP sıralarından gürültüler) 
Biraz önce »«Anavatan Partisi Genel 
Başkanı enflasyonu yüzde 10'a indirmeyi 
heddflemisti; ama, bu mümkün olmadı» 
dediler. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— öyle de)d!i. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Dikkati 
dinlerseniz, onun da sebebini açıklarım. 

Bir önceki konuşmamda da 'belirttim; 
esas olan hadise, hükümetlerin, vatan
daşların refah seviyesini yükseltmesidir. 
Bu düşünceyi her hükümelt'in taşıdığını 
kabul ediyorum her hükümetin bu .konu
da çaba ısarif ettiğini kabul ediyorum, her 
Ihıükümetin ide bu yönde ayrı bir usulü 
olduğunu k'albuıl edlyOrulm. 

1980 senesinden -hatta biraz daha ge
riye gildelıiim- ellimde bazı rakamlar /var. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Tralbzon) 
—1980 sonrası için konuşacak bir şey 

bulamıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-

KURT ÖZAL (Devamla) —. Bu, İstatis
tik Enstitüsünün yeni endeksleri -bilhas
sa toptan eşiya fiyat endeksi- o zaman 
daha çıkmamıştı. Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının endeksleri , vardır; o en-
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deksler şöyle gösteriyor. 12 aylık değer 
ol!arak, bazı aylardaki rakamları vere
yim; 1977 senesinin başınida 12 aylık 
enflasyon hızı yiüzide 19,4 sonunda ise 
yüzlde 36,1; 1978 senesinin başımda enf
lasyon hızı yüzlde 38,2, sonumda ise yüz
de 48,8; 1979 senesinin başında -ocak 
ayı- enflasyon hızı yüzlde 49,6, sonunda 
ise yüzlde 811,4; 1980 yılının başında 
enflasyon hızı yüzde 89,1, ikindi ayında 
•yüzlde 133,2, yıl sonunda ise yüzde 94,7; 
1981 yılının başımda yüzlde 86,4, sonun
da yüzlde 25^6; 1982'nin başında yüzlde 
24,8, sonunda yüzde 24,8. 1983 yıllının 
'başında yüzde 25, sonunda yüzde 40,9 

•Simidi tekrar başa dönüyorum; 1980 
iyilimin Şubat ayında yüzlde 133,2. Talbiî, 
bugünkü enflasyonun aşağı yukarı iki 
misli. 

IMIEHMIET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Övünüyor musunuz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL ((Devamla) — Ayrıca, 
duş borçlar da ödenmemiş; ariyere ha
linde. 

MEHMET ÇAKIROĞLU ((Trabzon) 
— Onları billmiyor muydunuz 19831te? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ve mem
leket iflasın eşiğine gelmiş. Şimdi çıkıp 
demiyor ki, «Efendim, Türkiye aynı sı
kıntılar içerisinde». Göz var, izan var, 
Allah'tan korkmak lazım; enflasyon yüz
de 1331e çıkmış, dış borçları Ödeyeme
mişiz, 7 milyar doların üsltünde [borcu 
ertelemişiz, gelecek hükümetlerin sırtına 
yüklemişiz, ondan sonra da gelmişiz di
yoruz ki, «Efendim, sizlin dış borcunuz 
yükseldi, enflasyon yükseldi...» (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IBiraz daha ileri güdelim; biz, 1983'te 
geldiğimizde.... 
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'MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— 19871de geldiniz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devaimlla) — O hailde, 
siz ,giltlCiığinii2)de, 1980'die' -onu söyleyelim-
Tünk'iye'nin 18 ıblin köyünde elektrik var
dı; 'köylerin yarısı elektriksizdi. Bu 18 
bin köyün de ne tarafta ollduğunıı bil ir
siniz; herlhalıde Türkiye'nin doğusunda 
değildi bu köyler. (ANAP .sıralarımdan al
kışlar) 

MEHMET ÇAKIRjOĞLU (Trabzon) 
— Telefon?!. Telefon?!.. 

DEVLET BAKANİ YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bu köyle
rin, lıe'le 'doğuda, çoğunda elektrik yok
tu. 

AHMET IUNCU (Kahramanmaraş) 
— Direkleri bir gün size gönderecekler. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ 
KURT ÖZAL (Devamla) — Bu köyler
de yaşayan insanlar, 15 inci Yüzyılda 
yaşayan insanlar gibiydi. Ben, hatta o 
günleri de hatırlarım; bizim evin önün
den, Malatya'nın Fölfcürge Kazasından 
köylüler geçerdi, bu köylüler başka dev
rin insanlarıydı; çünkü, köylerine 'kam
yonla dalhi gidilemezdi. Af buyurun, hay
van sırtında gidtil'irldi ve fazla da 'bir ge-
çüm kaynaktan yoktu. Föt'ürge'nİn dağ
larından kestikleri meşe odununu üç 
dört tane katırın üstüne yüklerler, katır
da kendilerine yer ayıramazdandı. Yayan 
yürürlerdi, iki gün yol; ayaklarında ça
rık ve onlar... 

İBRAHİM DEMltR (Antalya) — Ro
man mı antotijyorsuın? 

DEVLET BAKANİ YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Gerçekleri 
anlatıyoruz efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Biz 
anlatınca, «masaıl» diyordunuz. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü-
, nü kesmeyin lütfen. Dinleyelim... 

DEVLET BAKAM YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — O insanlar 
şeihre gelider, o odunu sattıktan sonra 
elde ötltikler'i Ibİılkaç kuruşla (enflasyon 
düşük ama, para yok, vatandaşta gelir 
yok, dtidbüs 5 kuruş, ama milletin ce
binde ona binecek para yok, yayan yü
rüyor adam.) aldıkları ilk şey neydi? Al
dıkları ilk şey .gazyağı ikincisi kibritti. 

AHMET UNCU (Kahralmanimaraş) 
— Bunları sSize küm anlattı? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz, onları 
yasaldık efendiim; siz buralarda oturur
ken, biz onları yasaldık. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
Amerika'da onlar yaşanmaz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Biz, Ame
rika'ya devlet bursuyla okumaya gittik 
ve bileğimfein gücüyle de imtihanları ka
zanıp, döndük, geldik. Biz Anadolu ço
cuğuyuz. Ben, öğretaıen çocuğuyum; ben, 
ıbalbalmın zeniglinlliğiyte bir yere gelmiş 
değilim. (ANAP sıralarınlan «'Braıvo» ses
leri, alkıışllar) Biz Malatya'ya gittik ve 
Türlkiye^de en yüksek oyu alarak buraya 
geldik. Bu Medise vatandaşın oyu ile 
geldik; onu da iyi biliniz ve o şekilde 
konuşunuz. 

Şimdi, bu köylüler geltirdikleri odunu 
satarlardı, başka da bir malı yok; gaz
yağı alır, belki de biraz şeker alırdı; şe
keri de mlilsafirine çay ikram. etmek için 
alırdı; çünlkü, kendisi pekmez ille pekmez 
ile idare ederdi. 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Kaç tane şeker fabrikası yaptınız? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — ŞÜımtiii, bu 
köylü vatandaşlarımızın; ben geçen se-
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ne seçim gezisinde -'bırakın kazayı, ka
zadaki işler halledilmiş zaten de- köyle
re (gJUÜİım; köylerde o dam evlerde, dam 
•evlerin her yerinde, o sizin bahlse'tıtiğin'iz 
ikıoca 'koca direkler varidi, elektrik, direk
leri, tellerle bağlı idi. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Kaç 
yıl önceyi anlatıyorsunuz? 

DEVLET BAKAN! YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Her eve 
elektrik gidiyordu ve ayrıca bu vatan
daşların damlarının üjsltünîde televizyon 
ariteMeri varidi. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Hepsi de renkli.. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ben, çoğu 
lile koouştulm, 200 kadar köy doılaştım 
ve ıbana bazı yerlerde vatandaşlar şöyle 
isöyledüfer: Malatya'nın aşağı yuikarı 1983 
senesinde 125 köyünde elektrik vardı 
-doğu vilayetidir- 1987 senesinin seçim
leri sırasında 600 köyüne yakın, hemen 
hemen hepsine elektrik gitmiştir; <bir tek 
köyü eksik kafan ışifiı. 

ALAETTÎN KURT (Koeaelli) — 
Doğru... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bugün Tür
kiye'nin hiçlbir vilayetinde hiçlbir köyü 
elektri)k|s>iz değjildir. Büjtün köylerde elek
trik olduğu ,gibi, arttık mezralara elektrik 
verillmi'şiliir. 

Çok acıklı bir durumu anlatayım. He
kimhan'a gittim Helkknlhan Malatya'nın 
kazası... 

iRIZA YILMAZ (Ankara) — Hekim
han'ı bırak, Ankara Hallirtin etrafına gi-
delliim. İnsanlar, açlıktan, çöplüklerden 
dklmelk topluyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bir (köylü 
va'tandaşıımız geldi yakama sarıldı, dedi 

ki; «Bey, bey, bizim köyün etrafındaki 
(beş köy yanıyor, bizim köy yanmıyor.» 
Ben de dedim, «Nemdir yahu, yanığın mı 
var?» Sonra birdenbire anladıım ki, beş 
Iklöye elektrik gelmiş, onun köyüne gel
memiş. Dedim idi, «Kardeşim, hir yan
lışın olacak; biz Malatya'nın, Pötürge' 
de bir koy hariç, bültün köylerine elek
trik getirdik, seninki herhalde mezradır.» 
«He bey, bizimki mezra; ama o beşi de 
mezra, onlarda elektrik var, bizde yok. 
'Bize de bağlayacaksınız» defdli. >(ANAP 
sıralarından alkışlar) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Enflasyon ibunun liçün mi arttı? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Daha bit-
ımedi, söyledim. Bunun üzerine -Metin 
Bey de şaihititir, bizimle beraberdi- «Kar
deşim, bu kadar beklemiş'siniz, asırlardır 
bdktemlişisiniz; işite, sirzün etrafmızfdalki 
mezralara d'a elektrik getirmişiz, biraz 
idlaih'a salbrödin, size de gelir» dedim. (SHP 
sıralarından gürülltü'ler) Yakama yapıştı, 
«Bey, ben artık bdkleıyemem, ben, buz-
dolajbımı aldım, televizyonumu aldım; 
ıbana elektrik bağlayacaksınız» diye ek
ledi. (ANAP sıralarından alkışlar) B'ir-
kaç ay önce haberlini aldım, o mezraya 
da elekltrik bağlanmış ve rahatladım. 

Şunu üfade ©timdk fetiyoruim : Va
tandaşımız, asırlardır beklenti içindedir; 
'asırlardır geri kalmışlığın gitmesini, be
lirli, çağjdiaş düzeye gelmek istemelkte-
d'ir. Blekltrilksiz 20 ndi asır düşünülebilir 
ımii?.. 20 noi asrı tarif eden en büyük ye
nilik, elektrilktir. Bunu burada, emin olu
nuz, hem iktidarda, hem de muhalefette 
olan milfeltjvekili arkadaşlarımın takdir 
etmemesi mümkün değÜMir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — iti
raz eden mi var Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bu köylere 
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elektrik ıgötürmemelk, Ibunun karşılığında 
«Bfendliım, ben ıbütçemi denk edeceğim, 
(yüzde 2 enifılaısyonia devam edeceğim; 
1İ932 ile bilmem kaç yılı arasımda şöyle 
'enflasyonla kalkındık- aimla, bunlar bir 
asır da!ha bekleyecekler, ondan sonra 
eüdkltrilk ıgöliüreoeğilm...» Biz bu zihniyet
te değiliz arkadaşlar. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Şu memldkeltJte o 'kaldlar bekleyen ihti
yaçlar var ki, biız vatandaşımızı, geçen 
asırlarda ibıralktığımız yerden çıkartimak, 
20 ndi lAIsra igötirmek, onlara 'elektriği 
vermek, telefonu Vermelk, köy yodlarını 
•yapmak, içme sularını götürmek istedik. 
Talbiî bunların htepsini biriden hallede-
ım'eyiz; ama, giöndük Ik'i, hliç olmazsa şu 
elektrik meselesini hallddelbilirliz, şu te
lefon meslekisini hailledelbiliriz diye dü
şündük, 

Balkınız, -̂ telefon konusuna bakıyo
rum- 1983 senesinde 10 bin köyde tele
fon varmış, ıbulglün 3!6 bin köyde telefon 
var. Bütün diğer dönelmterlde bağlanmış 
köy telefonunun, aşağı yukarı üç mliısli-
ne yakınını dörlt senekle bağlamışız. (SHP 
ve DYıP sıralariıriıdan gürültüler) 

(Bunları miçÜn söylüyorum, onu arz 
'eldeyim. Diyorum ki, bu bir terdin me-
ısefösildîir. Eğer, biz kalkınmayı insan için 
yapıyorsak, vatandaşıımız iç'in yapıyorsak, 
'diyoruz ki; şu kadar Vaitafldaşımızı do
ğuda karanlığa habersizliğe, köşeye it
mişiz... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sa
yın Balkan, ayırım yapma; doğu ile batı 
birdir. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi ba
kınız, diyoruz ki, biz bu meseleleri hal
lettik, bu meseleleri hallettiğimiz gibi, 
Türkiye'nin dış ödemeler dengesinde de 

iki mesele vardır; büyük mesafeler kat-
eftltijk, ihracatımızı ciddi rakamlara çıkart
tık. Talbliî, bunun bir bedeli olacaktır. 
İşte bunun bedeli de; bilhassa 1987 se
nesi sizlin yardımımızla da erteletilmiş bu
lunan, üç seçim yapılan bir senedir. Biz 
birtakım iktisadî kararları 19871de ala-
cakken, bunları getirip birkaç ,ay içine 
sıkıştırmak zorunda kalimışıızdır, Aralık 
ayına ısılkıştırmıışızdır, ocak ayına sıkış
tırmışladır, şuibat ayına sıkıştırmışi'zdır; 
halbuki bu kararların önemli bir kısmı 
ıgeçen serte İlcinde alınacak kararlardı. 

RİZA YILMAZ (Ankara) — Niye 
almadınız ekimde? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi tek
rar ifade ediyorum, dünyanın her yerin
de bu (böyledir de, biz de onun içlin yap
madık. Normali teamüllere uygun olarak, 
biz de bazı şeyleri biliyoruz efendiim. 

Simidi gelelim şu enflasyon meselesi
ne. Bu enflasyonu şimdi halletmek üze
re kolları sıvamış bulunuyoruz, çünkü 
ana meselelerin birçoğunu kökünden hat-
löütilk. Başka meselelerimiz de var, onla
rı da yapacağız; yalnız -enflasyon için al
dığımız tedbirler, gerçekten ciddi tedbir
leridir. Bütçeyi önemli ölçüde tasarrufa 
ıgötürdülk, harcamaları bütçede azalttık. 
Daha önce de bahlsett/im, yatırım harca-
ımalarırtda büyük tasarrufumuz vardın 

Oeçen sene yapamadığıımız KİT zam
larını, maalesef (bu sene kusa bir süre 
içerisine sıkıştırdık. Bunların, talbiî baş
langıçta enflasyona bir eıükisi olur; ama 
'en büyük faydası KİT açıktan azalacak
tır ve kamu finansman denıgelsinde önem
li ölçüde azalima olacaktır. Geçen sene 
kamu finansman dengesi açığı çok yük
sek açıklara çıkmıştı. Yüzde 8,7 lifle tah
minlerdir; fakat, ben tahmin ediyorum 
ki, yüzde 9'u da geçebilir. Bu seneki he-
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defimiz ıbunu yüzde 6 veya daha aşa
ğıya indıirebilımdktir. İşte, bu aldığımız 
tedbirler, yani bütçede yaptığımız tasar
ruflar Ve KİT malılarına yaptığımız zam-
darla da KİT tdengesinddki açık kapa
nacaktır. Açıik kapanınca ne olacak?.. Ya 
Merkez Bankasına fazla müracaat edid-
ım'eyeeek veya fazla borçlanmaya gidil-
.meyeoektıir. Fazla borçlanımaya gitme
yince, talbiî piyasadaki faizlerde de düş
me ol'aibiHr. 

'Bu yaratığımız prqgram, gerçekten 
sağlam bir programdır ve daha önce de 
Iben ve diğer (hükümet mensubu arka
daşlarım tarafından da ifade edildiği gi-
Ibi, biz bunda kararluyuz; zikzak yapma
yacağız ve esas olan da budur. Siz de 
dün televizyorid'a hellkıi seyrettiiniz, İngil
tere Başbakanı Sayın Thateher ne de-
ımişitıi? «Birçok programlar uzun vade
lidir. Uzun vadede sağlam durımak la
zım.» 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayran 
size. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL {Devamla) — Bizim prog
ramlarımız da uzun vadelidir, en azın
dan bir on onbeş sene iktidarda kalır
sak, bunları tam yerine getiririz inşallah. 
Onun için, ciddi çalışmalarımızı yürü
teceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ömrü
nüz çok kısaldı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bu arada 
enflasyon, tabiî biliyorsunuz, daha kısa 
vadelidir ve onu da bu önümüzdeki bir 
iki ,sene içeraislihde inşallah halyoluna .so
kacağız; makul seviyelere indireceğiz. 
Ancak, babsetttiiğüm, [gibi, o kadar çok 
'bağırmaya çağırmaya da hacet yok; çün
kü 1980 rakamlarını verdim. 19801de her
kes bilyor durumu; hiç bu kadar bağı
ran çağıran yoktu. 

M. TURAN BAYAZ1T (İzmir) — 
Biriden ıbirıe zam yaptınız; ağabeyiniz 
zam yaptı. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, çe
şitli konulara değinmek istftyorulm. «Dış 
ticaret rrieseleslinlde çift başlı yönetim 
Var; teşıvlilk Plan'Iamadadır, Dış Ticaret 
ise Hazinödödir» dendi. Eskilden nasıldı? 
Eskilden teşvik yine Planlamada idi, Dış 
Ticaret de Ticaret B'akariiığıridaydı; tiki 
ayrı (bakarilıktiaıydı. Şimdi, hiç olmazsa 
Iblir bakanlığa geldiler, iki ayrı müste
şarlık; ama bir bakanlık altında, eskiden 
iki ayrı bakanlıktaydı. 

'«9 trilyonduk bütçe konuşuluyor, Ha
zine için ayrıdan zaman azdır» dendi. 
Burada transferler' var. Efendim, eski
den hepsi Maliyedeydi. Maliye Bütçesi
nin içerisinde hem Hazinemin bütçesi 
vardı, hem de bugünkü Maliyenin bütçe
si vardı, o da gene aynı sekide konuşu
luyordu; biz, hiç olmazsa yarısını bura
ya aldık. «Efendim, Hazine Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bütçesi bir transfer bütçesi
dir» dendi. Çoğunluğu. transfer 'bütçesi
dir, öyledir. Hazine, para idaresiyle uğra
şır; esas vasfı budur. 

«Transferlerin toplamdaki nispeti 'ar
tıyor, bunun yarısı da faiz» dendi; bu da 
doğrudur. 1989 senesine kadar artmaya 
da devam eder; bahsettiğim borçlardan 
dolayı. 

«1988 Bütçesi bir borç ödeme ve eko
nomiyi bir borç tuzağına düşürme büt
çesidir» .dendi. Bu iki daf, birbirleriylle 
çelişki içindedir. Eğer borç ödeme bütçe
si ise, borçları azailtan bir bütçe demek
tir. Borç tuzağına düşürmez; ama bor
cu artıran bir bütçe ise, borçlanan bir büt-
çs ise, o zaman dediği doğru alabilirdi. 
Doğru; kamu finansmanı açığı önemli 
sorundur, biz bunu da zaten kabul edi-
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yoruz ve kamu finansmanı açığını azalt-
raalk için de bütün tedbirleri almış bulu
nuyoruz. Aynı şekilde, KİT finansmanı 
da kamu finansmanı içindedir, onu da 
aşağıya çekeceğiz. 

'«Servetlerini ımevduata çevirenler bu
gün zarardadır» diye bir söz söylendi. 
Şimdi efendim, faizlerin pozitif reel oldu
ğu bir dönemde servetini bankaya yatıran 
adam, kârlı da olabilir, zararlı da olabilir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu bir 
kumar. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Çünkü o, 
servetin mahiyetine bağlıdır. Eğer, ser
veti, değer kazanan bir villaysa bir yerde, 
aşırı değer kazanmışsa, bankadaki mev
duatın artış hızı o kadar fazla değilse, 
değer ık ay be trrui ş t ir; serveti, değersiz bir 
servet, değeri düşen bir servetse, götürüp 
bankaya yatırimışsa da, durunu böyle de
ğildir. Ama, şunu söylemek isterim : 
1980'den evvel durum neydi? 1980'den ev
vel hiç mümkün mü, bir insan .servetini 
götürüp satsın da, barakaya para diye ya
tırsın? Yüzde 16 faiz veriyordunuz, enf
lasyon olmuştu yüzde 80. Yani, ne diye
yim ben şimdi; daha ne diyeyim? 

'MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Aklına ne gelirse ısöy'e. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL ı(Devam!a) — Evet, söy
le yeGeğiz. 

ı«Tarım kredileri çolk pahalıdır» deni
yor; «yüzde 45 pahallıdır» deniyor, bir 
taraftan da «enflasyon yüksek» deniyor. 
IŞJmdi, hem «enflasyon yüksek», hem1 

«yüzde 45 pahalıdır» olur mu? Bir taraf
tan enflasyona yüzde 65-70 (diyorlar, on
dan sonra da «yüzde 45 pahalı kredidir» 
deniyor. Enflasyonun çok altında bir faiz
dir, 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — De
mek iki enflasyon yüzde '65. 

(DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT iöZAL (Devamla) — Efendim, 
daha ne olacak? Enflasyonun arttığı bir 
dönemde, elbette faizler de artacaktır. 
Mühim olan, aradaki nee'l faizi hesapla
manız ılazıım; reel negatif ne kadardır? 

'Bakınız, şöyle bir hesap var, bunu siz
lilerin hepinizin de bilmesini istiyorum; 
1986 yılı sonu itibariyle dış borç, asikerî 
borçlar hariç, 31,2 milyar dolar. 1987 yı
lı sonunda 38,3 milyar dolar olmuş; aşa
ğı yukarı 7 milyar dolarlık bir artış var. 
Biz bu 7 milyar dolar parayı aldık mı; 
bir kere ona bakallım. Biz ne almışız, onu 
söyleyeyim. Biz, net olarak 1,'8 milyar 
dolar para ailmışız. 4 milyar dolar, 1986 
sonu (kurlarıyla, 1987 sonu kurları ara
sındaki fark da, doların değer düşmesin
den meydana gelenimizin tabirinizle, fik-
tif bir artış; 4 milyar dolar kur farkı var. 
Bunun 3 milyar doları aşağı yukarı1, orta 
ve uzun vadeli borçlardan geliyor, V mil
yar doları da ikısa vadeli borçlardan gelli-
yo.\ 

(Bir diğer üçüncü husus var, onu bi
raz izah etmek gerekiyor. 

Biz, sene içinde kredi kullanıyoruz, 
borç ödüyoruz. Bu krediyi kullandığımız 
andaki kurdan dolara çeviriyoruz. Yani, 
ödemeler dengesi hesabı yapılırken, me
sela mark olarak kredi almışız, bunu, o 
aradaki kur ne ise, onunla dolara çevirip, 
toplaya toplaya gidiyoruz. Buna göre, 
mesela biraz önce demiştim, sene içinde 
1,8 milyar dolar met borç almışız. Bu 
farklı tarihilerde kur kullanmanın getirdi
ği bir de kur farkı var, o kur farkı da 
aşağı yukarı 1,2 milyar dolar çıkıyor. • 
İşin izahı budur. Tabiî, mesele biraz ka-
nşuk; ama ben mümkün mertebe açık 
olarak anlatmaya çalışıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız efen
dim. 

OEVTJET BAKANI YUSUF BOZ-
ÎKURT ÖZAL (jDevaımlla) — Toparlama
ya çalışıyorum) Sayın Başkan. Takdir 
edersiniz iki, konular oldukça önemli. 
Mem'ıeiketin dışarıdaki görünümü ile il
gili beyanlarda bulunuldu1, sorular sorul -
'lu; bunları açıklamamda herhalde yarar 
vardır. 

Fonlarila ilgili diğer bir soru da şu : 
«"Efendim, bütçeye fonlardan 1,6 trilyon 
lira gelir gelecek, bu da yüzde 30 kesin
tiden oluyor. Dolayısıyla tersine hesap 
yaparsak 5,3 trilyon bir fon toplamı ol
ması lazım; halbuki sizin söylediğiniz ra
kam, 8,3 trilyon liradır. Aradaki fark ne
dir?» tki sebepten arada fark vardır. Bi
rincisi, bir kere kesinti yapılan1 fontlar, 
tüm fonlar değil, birçok fondan bu kesin
ti yapılmamaktadır. İkincisi, fonlar ara
sında önemli ölçüde aktarma olduğu için, 
8,3 trilyon Türk Lirası brüttür, netleşti-
rilmemiştir, konsolide edilmemiştir, tüm 
fonların brüt gelirleridir. 'Bunların arala
rında birbirlerine verdikleri miktarların 
düşülmesi lazım. 

İGene, bir arkadaşımız «Siz, dış borç
ları dolar olarak hesaplıyorsunuz, ihra
catı da değişik kurlarla hesaplaşanız ya; 
mark olarak hesaplarsanız şu kadar dü
şer, yen olarak hesaplarsanız bu kadar 
düşer» sekilinde hesaplar yaptı. Biz, dış 
borçları gerçek hangi paralarla atlımışsak, 
onu dolara çevirerek hesapladık; ıbu ger
çek bir durumdur, ihracattaki durum de
ğişiktir. İhracatta, sadece kur farkından 
bu iş meydana gelmez, bir de fiyat farkı 
vardır. Bir bakarsınız, ihracatın yapısı 
değişir; çimento ihraç ettiğiniz yıllar var
dır; büyük tonajlı, pahası, değeri az mal
lardır bunlar ve arkasından çimento it-
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hal eder olursunuz, bunun karşılığımda 
dışarıya konfeksiyon fazla miktarda git
meye başlar. Dolayısıyla, fiyat şekli de
ğişiktir. 

•Yapılan hesabın neticesi şudur : 1987 
yıllında ihracatımızın değer olarak artışı 
yüzde 3'6.7'dir. Hacim olarak artışı -Fi
yat farklılıkları çıkarıldıktan) sonra- yüz
de 31.4'tür; yani ciddî bir artış vardır, 
onu ifade etmek İstiyorum. 

Diğer bir konu da, bu 1988 yıllında 
ödenecek tüm borcun 7,2 milyar dolar 
olduğu, bu rakamın bütçedeki rakamla 
bağdaşmadığı söylendi. Bıir kere şunu 
söyleyeyim; bu 7,2 milyar dolar, sadece 
devletin borcu değil, bu, tüm ekonominin 
borcudur; burada özel sektörün de bor
cu vardır, KİT'lerin de borcu vardır; sa
dece bütçenin borcu değildir. KİTİler, 
kendi borçlarını] kendileri öderler. Bu iş
lerin dengesini tam olarak görmek ister
seniz, 1988 yılı program' dengelerıinde 
bunlar vardır. Bu, orada gayet iyi bir şe
kilde de izah edilmiştir, onu bilhassa söy
lemek İstiyorum. 

iBir başka konu daha söylendi, «Dün
ya Bankası bu hükümet zamanında tem
silcilik açmıştır, Düyun-i Urnumiyeye git
tiğimizin işaretidir» dendi; ben bunu şaka 
olarak alıyorum. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Yok, yok; ciddî. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
'KURT ÖZAL (Devamla) — Çünkü Dün
ya Bankasının Paris'te de Londra'da da 
temsilcilikleri vardır, 39 kadar ülkede var
dır. Bizim ülkemizde açılmasının sebebi, 
Türkiye'yle olan ilişkilerinin artmasıdır, 
Türkiye'ye verdikleri para miktarının art-
ımasıdır, Türkiye'ye karşı eskisine nazaran 
büyük • ilgi duymaktaidırlıar; onu söyle
mek istiyorum. Bu konuda bilakis tersi
ne düşünü'mesi lazımdır, yani Dünya 
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Bankası gelip Türkiye'de temsilcilik aç
mışsa, bu, Türkiye'nin gayet iyi çalışma-
lar içerisinde olan bir ülke halline geldiği
ni göstermektedir. Nitekim, çoık yakın za
manda da İzmir'de bir toplantı yapıldı; 
bilmem ısize bahsettim mi? îzmir'lde yapı
lan ve Dünya Bankasınca organize edi
len bu toplantıda, «Yapısal uyum konu
sunda elde edilen neticeler ne olmuştur?» 
konusu tartışıldı. Bu toplantıda da en gü
zel, en iyi, en başarılı örnek olarak da 
Türkiye gösterilmiştir. Türkiye'nin, bü
yük dış borç altında olduğu 19801den ön
ceki yıllardan, bugünkü gayet .sağlam bir 
ekonomiye gelişi, büyük bir başarı olarak 
gosteritaiş ve diğer ülkelere de böylece 
takdim edilmiştir. 

Türkiye'nin civarında .bulunan ülke
ler, hatta daha uzakta buHuınan ülkeler, 
Türkiye'nin bu işi nasıl yaptığını, hangi 
modeli külUandığını merak etmekte ve 
bize müracaat etmektedirler. «Siz bu işi 
nasıl yapıyorsunuz? Bumun yazılı, bir met
ni var mı? Bize verin de biz de öğrene
lim» diyorlar. Biz de, «Buyurun, buraya 
heyetler gönderin, heyetlerinizle görüşe-
liiım, size bu işleri nasıl yapıyoruz, göste
relim» diyoruz. Ben, aynı: şeyi sayın mu
halefet partnerine ide .söylüyorum; eğer 
istiyorlarsa buyursunlar, kendilerine de 
gösterdim, öğretelim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz bili
yoruz, önce bir askerî darbe yapsınlar, 
sonra arkasından iktidar olsunlar. 

BAŞKAN — Sayın (Bakan, progra
mımız çok yüklü, lütfen bitirimiz;, süreniz 
doldu. 

IDFJVUET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, toparlıyorum. 

... ben, tabiî sizin gelmeyeceğinizi bi
liyorum; çünkü... 

— 306 

7 . 4 . 1988 0 : 2 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz, si
zin hangi çıkmaz içinde olduğumuzu bi
liyoruz da onun için gerek yok. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Çünkü, bu 
meselede söyleyeceğim şudur : Biz varız 
ve muhalefet vardır. Biz belli bir aksi
yon içerisinde Türkiye'nin meselelerini 
ele almışızdır. Türkiye'yi çağdaş uygar
lık düzeyine getirmek ve Ortak Pazara 
girdiğimiz zaman, kuvvetli bir ülke ola
rak girmek için bütün çalışmalarımızı ya
pıyoruz. Türkiye'nin topyekûn olarak 
kalkınması için, şehirlerinden köylerine 
kadar, batısından doğusuna kadar kalkın
masını hedef almışızdır ve... 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — 
Umut fakirin ekmeği... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ve bunun 
için de,' rekabete dayalı serbest piyasa 
ekonomisinin en İyi anaç olduğunu kabul 
etmişizdir ve bu ekonomik sistem içeri-
s;nde çalışmalarımızı yürüteceğiz. 

Bunun karşısında ciddî olarak, mu
halefet olarak; sosyal demokrat denilen 
veya demokratik sol denilen görüşler var
dır, başka da görüş yoktur. Muhalefet ar
tık aşağı yukarı bu konuda birleşmekte
dir. Her ne kadar, Mecliste 2 muhalefet 
varsa da, diğer muhalefet, de tenkitlerini 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti görüşleri 
biçiminde getirmektedir; onlar da gelir 
ıdağıl imin dan bahsetmektedirler, onlar da 
aynı şekilde Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti tipi bir .muhalefet sergilemeye başla-
ımışilardır. Bunu da yadirgamaımak lazım', 
değetfli milletvekilleri. Tahmin ediyorum 
oylarını, toplarlarken bu maksatla toplu
yorlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Eğer bu sekilide gidilirse muhalefet bu 
Mecliste tek muhalefet olarak kalacak-
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tır. Onu da sizlere arz eder, hepinizi en 
derin saygılarımlla ıseliaimlarım. (ANAP sı-

' ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

'Bölümleri okutuyorum : 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Prog. 
kodu Açıklama 

1011 Geneli Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir 
önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
sBaşkanJlığına 

Görüşülmekte elan Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı 1988 yılı Bütçesinin, 
!(101 -02-2-001 -600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 30 milyon liranın dü
şülmesini ve ekli taşıt cetvelinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede-
riz4 

Mehmet Keçeciler, 
Konya 

Bedrettin IDoğancaın Akyürek 
ıtstanibuH 

Ayçan Çakıroğultlarn 
Denizli 

Fethi Çeliıkbaş 
Burdur 

Recep Ergum 
Kayseri 

Göksel, Kailaycıoğlu 
Ankara 

Adnan Yıldız 
İstanbul 
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Şkndi, Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı bütçesinin böHümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunacağım : Bölümllere ge
çilmesini kabul edenıler... Kabul etme
yenler... Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1988 Malî Yılı Bütçesi. 

, Lira 

8 442 000 000 

Abdültoaki Albayrak 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Hazım Kutay 
Ankara 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Gürbüz Şakranlii 
{Manisa 

Ali Tanrıyar, 
İstanbul 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

A. Necmettin Şeyhoğlkıi 
Çankırı 

Reşit Ülker 
istanbul 

Mehmet Akarca 
Samsun 

(BAŞKAN — Komisyon', önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
'BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyetimiz olmadığı 
için, takdire bırakıyorum Sayın Başkan. 



T. B. M. M. B: 48 7 . 4 . 1988 O : 2 

(BAŞKAN — Hükümet?.. 'Önergeyi 'oylarınıza sunuyorum! : Ka-
IDBVUET İBAKANI YÛSUF BOZ- bül edenler... Kabul etmeyenler... önerge 

KURT ÖZAIL ((Mallıatya) — Hükümet ıkabul edinmiştir. 
olarak, katılıyoruz Sayın Başkan. Kabull edilen önerge muvacehesinde, 

(BAŞKAN — Efendim, verilen öner- bölüm rakamını tefcrar okutup, oylıarııu'-
•geye, Hükümet katıilıyor, Komisyon, za sunacağım : 
katılamıyor, 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

1Ö1 Genel Yönetim ve .Destek Hizmetleri 8 '412 000 000 

IBAŞKAN — Kabull edenler... Etmeyenler... Kabul! 
ledlillmiıştir. 

111 Hazine - Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının 
Düzenlenmesi ve Uygul'anması 18 701 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlil-
miştiırH 

910 Kurumlara Katılma Payları 'Ve Sermaye Tenkilleri 923 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull edil
miştir, 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 450 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıil-
miştiir, 

930 Malî Transferler 126 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull edil-. 
miştlir* 

940 Sosyal Transferler , 8 613 000.000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull ediil-
miştlir. 

950 Borç Ödâmölerii 5 901 187 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull edıüV 
mişUir. 

GENEL' TOPLAM 7 436 213 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edül-
miştiir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Ödenelk 
Program Ödeneğin Çeşidi l i ra 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 692 058 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Haziine - Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının 
Düzenlenmesi ve Uygulanması 8 454 569 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

910 Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 95 691 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

920 İktisadî Transferler ve Yardımlar 103 205 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

930 Malî Transferler 58 824 061 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 



o 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

. 
940 Sosyal Transferler 288 837 160 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

950 Borç Ödemeleri 1 602 882 480 000 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir, 

GENEL TOPLAM 2 159 587 168 000 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıgımn 1986 malî yılı kesinhesabının 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
1986 malî yılı keşlin hesabın in, bölümleri 
de kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı 1988 mıalî yılı 'bütçesiyle 1986 
malî yılı kesinbesabı kabul edilmiştir; 
hayırlı olmasını temenni ©derim. (Alkış
lar) 

C) DARPHANE VE DAMGA 
MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesin
hesabı 

BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, programa göre, Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü bütçesi ve 
kesinhesabımın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü (bütçesi üzerinde söz alan sa
yın milletvekillerini şurayla okuyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Deliceoğlu, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ahmet 
Ersin, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Mahmut Öztürk. 

Sayın Mehmet Deliceoğlu; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde Anavatan Parfcisli Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere sözle
rime başlarken, muhterem heyetimizi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılı ve ön
cesinde Maliye Bakanlığı bütçesi içerisin
de yer alan Darphane ve Damga Matbaa

sı, 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 
8.6.1984 tarih ve 2384 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bağlı, müstakil 
bütçeli bir idare halime getirilmiştir. Ge
rek Darphane, gerekse Damga Matbaası
nın üretimini sürdürebilmesi ve diğer gö-
revlerkıli yerine getirebilmesi için 234 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bu 
kuruluşa 20 milyar lira döner sermaye 
tahsis edilmiş ve bünyesinde, Döner Ser
maye Saymanlık Müdürlüğü kurulmuş
tur. Böylece, devlet teşkilatımız içinde 
hem ekonomik ve malî kurallara göre ça
lışan döner sermayeli kuruluş, hem de 
devletin aslî fonksiyonlarını kullanan ve 
bu sebeple genel bütçe içinde yer alan 
bir genel müdürlük olarak teşkilatlandı
rılmıştır. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğünün; Darphane Dairesi Baş
kanlığı, Damga Matbaası Dairesi Baş
kanlığı, Uygulama Dairesi Başkanlığı 
ile; Döner Sermaye Saymanlığı, Perso
nel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdarî ve 
Malî İşler Daire Başkanlığı, Savunma 
Uzmanlığından oluşan dört yardımcı bi
rimi mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 
kuruluş ve amacını ve bugünkü faaliyet
lerini kısaca şöyle özetleyebiliriz : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mem
leket ekonomisinin gelişmesine paralel 
olarak tedavüle gereği kadar para çıkar
maya yetkilidir. 1264 sayılı Madenî Ufak
lık ve Hatıra Para Basılması Hakkındaki 
Kanun hükmüne göre, çıkarılacak para
ların cins ve özellikleriyle nominal de
ğerleri, hatıra paraların satış fiyatları ve 
miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca kararlaştırılır. 
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Çeşitli nedenlerle tedavülden 'kaldırıl
ması gereken madenî paralar, bel i blir ta
rihten :başlarna!k ve geçedi olacakları sü
re bir yıldan az olmamak üzere Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirtilir; şöyle 
ki : Bu paralar, mezkûr müddetin sonun
dan İtibaren bir yıl içinde mal' sandıkları 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına dev
redilmek üzere, Hazinenin veznedarlığını 
yapan bankalarca kabul edilir. 

Darphane, millî ve mıRletleıriaraısı 
önemli tarihî, bilimsel, kültürel ve sanat 
olayları ile anmaya değer diğer olay ve 
günleri belirlemek, muhtelif alanlarda ün 
yapmış Tüfk büyüklerini anmak amacıy
la ve Hükümetçe lüzum ve faydası görü
len diğer sebep ve saikler sebebiyle made
nî hatıra para ve hatıra madalyonu çı
kartılmaktadır. Cumhuriyet altın sikkeleri 
ile cumhuriyet ziynet altınlarını basmak, 
darphaneye '8 Ağustos 1951 gün ve 1738 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
rarı ile tespit olunan esaslara uygun ola
rak cumhuriyet altın sikkeleri ile cumhu
riyet ziynet altınları basma görevi veril
miştir. Mezkûr karar uyarınca meşkûk 
ve ziynet altınları, beşlik, ikibuçuklük, 
birlik, yarımlık ve çeyrek olmak üzere 
darphanece tertip ve darp olunur. 

Resmî kuruluşlar tarafından özel mev
zuatları gereğince dağıtılan madalyaları 
hazırlamak, bu 'hatıra para ve hatıra ma
dalyonların satışları 6 Temmuz 1981 gün 
ve 17392 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan yönetmelik hükümlerine göre yürü
tülmektedir. 

Kıymetli madenlerden ve taşlardan 
mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrol
lerini yapmak, ticaretini düzenlemek ama
cıyla standartlar tespit eder. Resmî mü
hürleri imal etmek, sicilini tutmak, resmî 
mühür beratlarını tanzim etmek görevle
rini deruhte etmektedir. Bu görevi 8 Ağus-
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tos 1984 - 84/8422 sayılı Resmî Mühür 
Yönetmeliği hükümlerince yerine getir
mektedir. 

Hazinenin para ve madalyon arşivini 
hazırlamak ve oluşturmak, her çeşit dam
ga, harç ve cezaevi yapı pullarıyla de
ğerli kâğıtları basmak ve dağıtmak gö
revleri ile yükümlüdür. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğünün 1984 yılından bugüne ka-
darki faaliyetleri göz önüne alındığında 
şöyle bir gelişme temposu gözlenmekte
dir. Tedavül paraları : 1984 yılında 58. 
307.003 adet, 1985 yılında 142.391.000 
adet, 1986 yılında 235.771.000 adet, 1987 
yılında 248.155.000 adet. 

Hatıra paraları : 1984 yılında 20.568 
adet, 1985 yılında 10.404 adet, 1986 yılın
da 17.742 adet, 1987 yılında 3.577 adet. 

Jetonlar : 1984 yılında 5.498.000 adet, 
1985 yılında 7.454.150 adet, 1986 yılında 
10.565.680 adet, 1987 yılında 11.554.500 
adet. 

Cumhuriyet altınları : 1985 yılında 
101.420 adet, 1986 yılında 1.838.012 adet, 
1987 yılında 3.529.361 adet. 

Mühürler : 1984 yılında 12.887 adet, 
1985 yılında 33.545 adet, 1986 yılında 
20.304 adet, 1987 yılında 28.653 adet. 

Rozetler : 1985 yılında 9.149 adet, 
1986 yılında 10.353 adet, 1987 yılında 
222.335 adet. 

Damga ve harç pulları : 1984 yılında 
1.633.193.000 adet, 1985 yılında 2.250. 
818.200 adet, 1986 yılında 1.124.653.850 
adet, 1987 yılında ise 1.022.183.000 adet. 

Kıymetli kâğıtlar : 1984 yılında 118. 
810.624 adet, '1985'te 100.972.464 adet, 
1986 yılında 135.543.840 adet, 1987 yılın
da 176.OU8.08Q adet. 

Aynı dönemin bütçe rakamlarına bak
tığımızda aşağıdaki tablo ile karşılaşırız : 
Cari harcamalar 1984 yılında 832.910.000, 

http://176.OU8.08Q
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yatırım harcamaları 1.507.493.000. 1985 
yılında cari harcamalar 1.065.244.000, ar
tış yüzdesi yüzde 27, yatırım harcamaları 
2.250.000, transfer harcamaları 2.323.000 
Türk Lirası. 1986 yılında cari harcamalar 
1.403.598.000, artış yüzdesi yüzde 32, 
transferler 446.000. 1987 yılında 1.400. 
243.000, transferler 920.000, ortalama ar
tış yüzde 22. 

Sayın milletvekilleri, bu tablodan da 
görüleceği üzere, Darphane ve Damga 
Matbaasının harcamalarının, cari harca
malar bölümü 3 yılda ortalama yüzde 32 
artmıştır. Transfer harcamaları bu dö
nemlerde önemli bir artış göstermemiştir. 

1983 yılından itibaren 83. C 070.00.10 
proje numarasıyla yeni bir güvenlikli kâ
ğıtlar matbaası yatırımı, 1984 yılından iti
baren ise Darphane kapasite artırımı pro
jesi sürdürülmektedir. Bu projelerin kay
nakları 1985 yılma kadar genel bütçe 
ödeneklerinden sağlanmasına rağmen, çok 
büyük boyutlara ulaşmamış, ancak 1984 
yılından sonra döner sermaye gelirleriyle 
karşılanmaya başlanmıştır. Her iki pro
jenin toplam tutarı 11 milyar 865 milyon 
liradır. Bu da döner sermayenin bu bo
yutta bir yatırımı karşılayabilecek büyük
lükte, kârlılıkta bir çalışma ortamına ka
vuştuğunu göstermektedir. 

1980-1987 dönemleri arasında yürü
tülen Darphane kapasite artırımı projesi 
ile Darphane bölümünün günlük üretim 
kapasitesi 125 bin adet madenî paradan, 
1 milyon 500 bin adet/gün madenî paraya 
çıkartılmıştır. Bu kapasiteler ile 1987 yılı 
sonuna kadar 17 milyon 505 bin adet 1 
Türk Lirası, 259 milyon 376 bin adet 5 
Türk Lirası, 249 milyon 936 bin adet 10 
Türk Lirası, 1 milyon 644 bin adet 20 
Türk Lirası, 144 milyon 615 bin adet 25 
Türk Lirası, 182 milyon 41 bin adet 50 
Türk Lirası, 103 milyon 48 bin adet 100 
Türk Lirası tedavüle sürülmüştür. 

Artan madenî ufaklık para ihtiyacım 
karşılamaya çalışılmıştır .1983 yılında 
başlatılan güvenlikli kâğıtlar matbaası ya
tırım projesi ile yıllık 6 milyar adetlik bir 
güvenlikli kâğıt basım kapasitesi yaratı
lacaktır. Bu kapasitenin yaklaşık birbuçuk 
milyar adetlik bölümü, damga, harç pul
ları ve tekel etiketleri ile PTT pullarına 
ayrılmıştır. 

Artan kapasite, yine malî sistemimiz 
içerisinde yer alan, özellikte para yerine, 
çek, hisse senedi, mevduat sertifikası, dev
let tahvilleri ve bonoları gibi, sahteliği 
önleyici tedbirlere, basımı gerekli baskı
lara ayrılacaktır. 

Bu projenin inşaat ihalesi yapılmış, 
makine seçimi bitirilmiştir. Projenin ta
mamlanmasıyla malî sistemimizde dola
şan menkul değerlerin güvenliğinin arta
cağı ve para yerine çek kullanımının da
ha da yaygınlaşacağı tahmin edilmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, Darphanemizin 
500 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu 
bir uygulamayı da takdirle karşılamakta
yız. 

Darphanemiz, hiçbir ayırım gözetmek
sizin vatandaşların teslim ettikleri altın 
külçeleri çok cüzî bir ücret mukabili ba
sarak cumhuriyet altınına çevirmektedir. 
1987 yılında yaklaşık 20 ton altın işlene
rek sahiplerine 3,5 milyon adet cumhuri
yet altını teslim edilmiştir. 

Dışa açılma ve ihracat politikamız da, 
Darphanemize ayak uydurmuş, işlenmiş 
altın ihracında, ihracatçıları yönlendire
rek ve ekspertiz işlemlerini süratlendire
rek işlenmiş altın ihracının yıldan yıla art
masına sebep olmuştur. Bir yandan da, 
uluslararası olaylar nedeniyle basılan ha
tıra paralar, yurt dışına ihraç edilerek dö
viz kazandırmıştır. 
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350 işçi ve 85 memurun büyük bir fe
ragat ve fedakârlıkla çalıştığı Darphane
miz, çok küçük bütçesine rağmen her yıl, 
500 milyar liralık para, pul ve altının he
sabını tutmakta ve yaptığı sınaî ve ticarî 
faaliyetlerin hesabını da Sayıştayımıza 
vermektedir. 

Köklü tarihimizden gelen ve en eski 
kuruluşlarımızdan biri olan bu müessese
nin, gelişimini sürdürerek devamını dili
yor, 1988 yılı bütçesinin hayırlı olmasını 
temenni ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına Sayın Ahmet Ersin; buyurunuz. 

SHP GRUBU ADINA AHMET ER
SİN (izmir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza 
geldim, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin de 
bildiği gibi, 1984 yılına kadar Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesi için
de yer almaktaydı. Ancak 8.6.1984 tari
hinde çıkarılan kanun hükmünde karar
name ile, bu bakanlıktan alınıp Başba
kanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına bağlanmış ve müstakil bütçesi 
olan bir kuruluş haline gelmiştir. Bu ge
nel müdürlüğün neden Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından alınarak, görevi bakanlık
lar ve bağlı kuruluşlar arasında eşgüdü
mü sağlamak olan Başbakanlığa bağlandı
ğını anlamak mümkün değildir. Ülkenin 
maliye ve ekonomi politikası Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı tarafından yürütüldü
ğüne göre, ekonomi politikası içinde 
önemli yeri olan bu kuruluşun, Başbakan

lığa bağlı bir başka kuruluşa bağlanmış 
olmasının tutarlı bir nedene dayandığını 
sanmıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü '1264 
sayılı Yasa gereğince tedavüle çıkarılması 
gereken madenî paralar ve madenî hatı
ra paraları basmak ve dağıtmak, cumhu
riyet altın sikkeleri ve cumhuriyet ziynet 
altınları basmak, resmî kuruluşlar tarafın
dan özel mevzuatlarına göre dağıtılan ma
dalyaları hazırlamak, Hazinenin para ve 
madalyon arşivini hazırlayıp oluşturmak, 
kıymetli madenlerden ve taşlardan ma
mul süs eşyalarının kontrollerini yapmak, 
ticaretini düzenlemek amacıyla standart
lar saptamak, resmî mühürleri imal edip 
sicilini tutmak, her çeşit damga, harç ve 
cezaevi yapı pullarıyla, değerli kâğıtları 
basmak ve dağıtmak görevleri vardır. 

Yine, 234 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Darphane ve Damga Mat-
bası Genel Müdürlüğüne 20 milyar döner 
sermaye tahsis edilmiştir. Bu kuruluşun 
en önemli görevlerinden birisi madenî pa
raların basımı ve tedavüle çıkarılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, para basımı, 
ülkelerin bağımsızlıklarının da simgesi ol
muştur. Bir ülkenin parası ile egemenliği 
arasında sıkı bir bağ vardır. Tarihte de 
bağımsızlıklarını kazanan ülkelerin ilk 
yaptıkları, kendi adlarına para basmak ve 
kendi paralarını kullanmak olmuştur. Ba
sılan paranın değeri ve dış ülkelerdeki iti
barı da bağımsızlık göstergesidir; ancak, 
Türk parasının gerek içte, gerekse dışta 
ne denli değersiz olduğu ve özellikle dış 
ülkelerde Türk parasının gazete kâğıdın
dan farksız oluşu üzücüdür. Bu durum, 
Türkiye'nin tam bağımsız olmadığını gös
termektedir. özellikle 1950'den sonra Türk 
parası süratle değer kaybetmiş ve bunun 
sonucu olarak da emperyalist ülkeler Tür-
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kiye'ye nüfuz ederek, ekonomi ve siyase
tini yönlendirmeye çalışmışlardır. Gide
rek, bugün olduğu gibi, Türkiye'nin iç ve 
dış siyasetinde egemen olmuşlardır. 

Türkiye, bu sorumsuz ve kişiliksiz po
litikalar sonucu, dış egemen güçlerin ve 
özellikle de Amerika 'Birleşik 'Devletleri
nin güdümüne girmiş olup, ondan izinsiz 
ne içeride ve ne de dışarıda bir adım da
hi atılmamaktadır. öyle ki, Amerika Bir
leşik Devletleri istedi diye, ondan izinli, 
icazetli darbeler yapılmakta ve yine onun 
izniyle Türkiye'de ekonomi politikaları 
düzenlenmekte ve onun çizdiği çizgiye gö
re dış politika yönlendirilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri, ülkemize 
öylesine yerleşmiştir ki, ev kiraları, otel 
ücretleri bile dolarla ödenir hale gelmiş; 
ülke içinde Türk parası çoğu zaman ge
çersiz olmuştur. 

Türkiye, böylece ürkek ve sorumsuz 
politikalar sonucu, emperyalist ülkelerin 
kucağına atılmış, tam bağımsızlıktan yarı 
bağımsız bir ülke yaratılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ola
rak, 1987 yılında 1, 5, 10, 25, 50 ve 100 
liralık kupürler halinde, 18 milyar 525 
milyon Türk lirası değerinde ve 285 
milyon adet madenî para basımı hedef-
lenımişse de, yıl sonu itibariyle 
12 903 675 000 Türk Lirası tutanında ve 
toplam olarak 248 milyon 153 bin 'adet 
madenî para basılabilmiştir. Görüldüğü 
gibi, hedeflenen madenî para ıbasımnnın 
ancak yaklaşık üçte ikisi gerçekleştirile-
bilmişitir Buna karşılık, 1986 yılında 
1 834 661 adet Gumhuriyet altını basıl
mışken, bu miktar 1987 yılında, neredey
se M kat artmış ve 3 529 361 adet Cum
huriyet altını hasılmıştır. 

'Bu ıdurum da gösteriyor ki, 1987 yı
lında paradan kaçış olmuştur. Halk, faiz

lere güvenmemiş ve parasını altına yatır
mıştır. Paramın sürekli değer kaybetmesi
nin sonucudur bu durum. Enflasyonu ön
lemek ve ekonomik istikrarı sağlamak id
diasındaki iktidarın başansılzığıeın sim
gesidir. Halk, enflasyon ve ekonomik is
tikrarsızlık karşısında, güvenceyi altında 
aramıştır. Bunu gören iktidar ise, getir
diği acımasız zam ve vergilerle, halkın 
yastığının' altındaki altınlara göz dikmiş
tir şimdi. 

Değerli milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1988 
yıllında 20 milyon adet 10 lira, 20 milyon 
adet 25 İra, 20 milyon adet 50 Ura, 100 
milyon adet 100 lira ve 150 milyon 'adet 
250 lira ile 40 milyon adet de 500 lira 
olmak üzere toplam 350 milyon adet kar
şılığımda 69 ımlilyar 200 milyon Türk Li
rası değerinde madenî para basımını plan
lamaktadır. Bu miktar, geçen yıla göre 
neredeyse altı kat fazladır. Anlaşılan ik
tidar, hızlı ve karşılıksız para basımını bu 
yıl daha da artıracaktır. Sorumsuzluk ve 
vurdumduymazlık, hu yıl her zamankin
den daha fazla sütecektiır anlaşılan. Bu 
durumu, enflasyon ve istikrarsızlığın, geçen 
yılara göre, daha da fazla olacağının gös
tergesidir. Bu durum, iktidarın yanlış ve 
çarpık ekonomik düzeni aynı anlayışla 
sürdüreceği ve haksızlıkların geçen' yıllara 
göre daha da artacağını göstermektedir. 
Oysa, artık, 10 ve 25 liralık madenî pa
ralar hiçbir işe yapamamaktadır. Esasen, 
madenî paraların hiçbir işlevi kalmamış
tır. Halk, artan hayat pahalılığı ve enflas
yon nedeniyle madenî paraları kendiliğin
den tedavülden kaldırmıştır ve madenî 
paraları artık kimıse kabul etmemektedir. 

Yüz liralık madenî paralar tedavülde 
kalabilir. Çünkü, 1980 öncesinde, halk 
100 lira ile bir öğlen yemeği yiyebilirken, 
şimdi yalnızca bir kutu kibrit alabimek-
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tedir. O nedenle, kibrit alışverişlerinde 
kullanılması için madenî 100 liralarım bir 
süre daha tedavülde kalmasına itirazımız 
yoktur. Ancak, madenî 10, 25 ve 50 lira
lık paraların basımı için yapılacak mas
rafa yazıktır. Onun yerine artık, 'bozuk 
para niyetinde kullanılan madenî 1 000 li
ralar çıkarılmalı ve hatta madenî 10 'bin 
liralar çıkarılmalıdur. Çünkü, 10 hin li
ranın bile bir hükmü kalmamıştır. 

İktidarın, liradan bir sıfır atmayı dü
şündüğü iddiaları vardır. Bizce, liradan 
'bir değil, hatta iki, üç sıfır atılmalıdır. 
Çünkü, eğer bir sıfır atılırsa, bu ekono
mik istikrarsızlık ve enflasyon düzeninde 
bir iki yıl sonra yeniden liradan sıfır 
atılması gündeme gelecektir ve yine bu 
çağdışı anlayış devam ettikçe, yakımda, 
İtalya'da olduğu gibi, çarşıya pazara gi
derken yanımıza bir 'bavul dolusu para 
almak zorunda kalacağız. 

Değerli milletvekilleri, geçmişte altın, 
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ülkemiz
de en üst düzeyde vardı. Üstelik, bu üçlü 
kaçakçılık olayları, birbirine bağlı olarak 
yürütülüyordu. Türkiye, altın, uyuşturu
cu ve silah kaçakçılarının cenneti olmuş
tu. Bu işleri yapanlar, bir yandan ıterörü 
teşvik ediyorlar, öte yandan da, ülke eko
nomisinin temelime dinamit koyuyorlardı. 
Bu nedenle, ülke ekonomisi arapsaçına 
dönmüştü, Bunlardan, uyuşturucu ve si
lah kaçakçılığı eskisi kadar yaygın 
değildir; ancak, altın kaçakçılığımın önü 
alınamamıştır. Özellikle 'bazı Ortadoğu 
ülkelerinden hâlâ kaçak ve düşük ayarlı 
altınlar girmektedir. Bir ara, altın alım 
satımımda Merkez Bankası büyük reklam
larla devreye girmişse de beklemen so
nucu vermemiştir. Çünkü, kaçak giren 
altınlar daha ucuz olduğundan Merkez 
Bankası iç piyasa hareketlerinde bu ko
nuda fazlaca etkili olamamıştır ve her 

ne kadar bu konu, Merkez Bankasını il-
giılemdirımekteyse de, önemi nedeniyle de
ğinmekte yarar görüyorum. 

Değerli milletveklilleri, iktidar bir 
yandan para 'basma makinelednıi kapasi
telerinin üzerinde çalıştırarak piyasaya 
karşılığı olmayan paraları sürmekte ve 
öte yandan da dış ülkelerden sürekli] yük
sek faizle borç para almaktadır. Bu yol
la, içeriden ve dışarıdan, sürekli para 
üreüitoesıine rağmen halk yoksulluk çek
mektedir. O halde, 'bu paralar nereye gi
diyor? İktidarın savurganlığı ve kendisi
ne destek veren egemen güçleri sürekli 
kayırması yüzünden halk para yüzü gör
memektedir. Gerek Darphane ve Merkez 
Bankası tarafından basılan paraılar ve ge

rekse başka ülkelerden alınan borç para
lar, işte, sayıları bir avuş olan bu mutlu 
azınlığa akıtılmaktadır. Bunun dışında, 
Siayın Başbakanın alışılmışın dışında ve 
ülke gerçekleriyle bağdaşmayan lüks me
rakı vardır. Kendisi ve yakınları devlet 
kesıesindön saltanat sürmektediırler. Halk 
yoksulluk içinde kırılırken, açlıktan kıv
ranırken kendisi ve yakın çevresi bolluk 
ve debdebe içinde yaşayan bir Başbakan 
vardır bugün Türkiye'de. Halkın değlil 
de sömürgeci ülkelerin temsilci siymiş gi
bi hareket eden, ülke kaynaklarını har 
vurup harman savuran bir Başbakan var
dır ülkemizde. Sanfeiı Türkiye Cumhuri-
yetimıim Başbakanı değil de Amerika Bir
leşik Devletlerimün genel valisi gibi dav
ranan, aradan aldığı buyrukları yerine ge
tiren bir Başbakan vardır iktidarın ba
şında. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, 
gerçek niyetleri belli olmuştur. Halkın de
ğil de egemen güçlerin temsilcisi olduk
ları ve mutlu azınlığa hizmet ettikleri or
taya çıkmıştır, îsjte bütün hırçınlıkları 
bundan. Somlarımı geciktirmek için çırpı
nıp duruyorlar. Gitgide artan baskı ve 
zulüm bundan, «Ara rejim, kara rejim» 
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'tehditleri bu yüzden; bu yüzden 'halkın 
gırtlağına çöktüler, onları halsiz, takat
siz bırakmak için; ama, ne yaparlarsa 
yapsınlar, bu iktidar gidicidir, çaresi yok. 
Hizmetimde oldukları egemen güçler bile 
bunlara baş kaldırdıklarına göre, tünelin 
sonu göründü, hükümranlık ve sultanlı
ğın sonu gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 
kendisine bağlı olan damga matbaasın
da, her türlü harç ve damga pullarını, 
kıymetli kâğıtları basmaktadır. Ürettiği 
bu değerleri, saymanlığı vasıtasıyla dev
let teşkilatına ve ıresmî kurumlara dağıt
maktadır. 1987 yılımda yerli basım olarak, 
1 331 632 812 adet pul ve kıymetli kâğıt 
basılacağı hedeflenmişse de; ancak, yıl 
sonu itibariyle bu hedef aşılmış ve 
1 532 358 500 adet pul ve kıymetli kâğıt 
basımı gerçekleşmiştir. 1988 yılında ise, 
yerli basım olarak, 1 597 954 374 adet 
pul ve kıymetli kâğıt basımı hedeflen-
mıişsıe de, geçen yılkı artış göz önüne 
alındığında, bu hedefin de tutmayacağı 
açıktır. 

1987 yılında, ıresmî dairelerin ihti
yaçları için, 242 039 adet mühür ve 
soğuk damga presi yapılmış ve 58 234 268 
Türk Lirası gelir elde edilmiştir. 1988 yı
lında ise, bu üstemlerin karşılanmasına 
devam edileceği belirtilmektedir. Bilindi
ği gibi, resmî mühür ve soğuk damgalar, 
Resmî Mühür Yönetmeliğine göre ya
pılmaktadır. Yapılan ve preslenen resmî 
mühür ve damgaların hangi birim ve ki
şiler tarafından kullanıldığı, yazı, karak
ter ve standardınım saptanması, muhafa
zası, devri, iadesli, kaybı gibi hallerde, 
adı geçen yönetmeliğe uygun olarak, bu 
konuda tutulması gereken sicillere özen 
gösterilmelıidir. 

Ayrıca, işlenmiş kıymetil maden ihra
catında, emsal ülkelere göre pek geri ka

lınmıştır. 1987 yılında, 21 milyon 500 bin 
liralık işlenmiş kıymetli maden lihraç edil
miş olması, bu alanda ne denli yetersiz 
kalındığımı göstermektedir. 1988 yılında 
ise, bir plan ve hedef belirlenmemiş, yal
nızca «işlenmiş kıymetli maden ihracatı 
cazip hale (getirilecek ve önemli ölçüde 
gelir elde edilecek» denilerek akıntıya gö
re kürek çekileceği açıklanmaktadır. 

Enflasyon ve hayat pahalılığı göz 
önüne alındığında bu yılda paradan ka
çışım .yüreee'ği ve Cumhuriyet altınına ta
lebin geçen yıldan da fazla olacağı gö
rülmektedir. Darphanemin yüksek oranda 
Cumhuriyet altını basmaya hazır olması 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılı için 
pul ve kıymetli kâğıt basacak olan Dam
ga Matbaası dçim 4 milyar 800 milyon 
liralık ve Darphanenin kapasitesinin ar
tırılması içim lise, 2 milyar 900 milyon li
ralık yatırım yapılması planlanmıştır. 
Bu miktarlarım yeterli olmadığı kanısın
dayız. Özellikle hızla ve bol miktarda 
para basan Darphanenin kapasitesinin de 
üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçektir. 
Yıllardan beri kapasitesinin üzerimde ça
lışarak, iktidara para yetiştirmenin mü
cadelesini veren Darphanenin para ba
san makineleri artık yorulmuştur, iktida
rın biraz insafa gelerek karşılıksız para 
basımına bir »üre ara vermesini, bu ma
kineleri biraz dinlendirmesini bekliyor
duk, oysa iktidar Darphanenin kapasite
sini artırmak için yeni yatırımlar peşinde 
koşmaktadır. Bu durum karşılıksız para 
basımının 1988 yılında da bütün hızıyla 
süreceğini göstermektedir. Ancak, 2 mil
yar 900 milyon liralık kapasite artırım 
projesi yeterli değildir. Çünkü, iktidarın 
istediği oranda para basmak için, en az 
10 milyar liralık kapasite artırım projesi 
gereklidir. 
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Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğünün 1988 yılı bütçesinde per
sonel giderleri dışındaki diğer cari har
camalarda, bir önceki yıla göre yüzde 
119,6'lık artış yapılmış. Bu kalemler liçlin, 
1987 yıh bütçesinde ise, 1 366 202 000 
lira ayrılmışken, 1988 yılı bütçesinde 3 
milyar lira ayrılmış ve yüzde 119,6'lık 
artışla para ve pul sevkiyatında gerekli 
olan PTT ücretlerinden meydana gelen 
artıştian kaymaklandığı belirtilmiştir, yani 
1987 yılına göre .1988 yılı sonuna kadar 
PTT ücretlerinde yüzde 119,6'lık artış 
alacağı hesaplanmış. Yalnız PTT ücret
lerinde bu artışın olacağı tahmin edil
diğine göre, ülkedeki enflasyon ve hayat 
pahalılığımı siz düşünün artık. Halkın 
ne durumda olduğumu anlayın. Halka 
hiçbir şey vermeden sürekli zam yapan 
bu iktidarın, mezalimimi görün. 

Bildiğiniz gibi kurak geçen mevsim
lerde köylüler yağmur duasına çıkarlar. 
Bu zam ve zulümden inleyen halk bir 
gün sokaklara dökülerek, bu iktidardan 
kurtulmak için tanrıya yakarmaya baş
larsa, 52 milyon Türk insanı hep birlik
te kurtuluş duasına çıkarsa şaşmayınız. 

Bu iktidar, artık, gayri milî olmuş
tur ve halk ilk seçimlerde bunlardan kur
tulacak ve başından defedecektir. 

Değerli milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1988 
yılı bütçesinin diğer kamu kurum ve ku-
ruduşlıarıniın bütçelerlinden farklı bir yanı 
yoktur; ne bir plan ve ne de gerçekçi 
'bir hedef belirlenmemiştir, yalnızca yu
varlak laflarla geçiştirMmektedir. iktida
rın, bize dilediğimiz kadar parayı basın 
gerisi önemli değil anlayışlının ürünüdür. 
Para politijkası değil, kalpazanlık düşün
cesine varan bir anlayış. 

Bu bütçenin kabul edilmesi mümkün 
değildir. 'Bu vesile (ile hepimize sevgiıleıri-

1 
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mi ve saygılarımı sunuyorum. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAIŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayım Mahmut Öztürk.; 

DYP GRUBU ADİNA MAHMUT 
ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğü bütçesi hakkın
da Doğru Yol Partisi Grubunun görüş-
llerlini belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce he
pinizi saygıyla selam! ar im. 

Sayın Başkan, biraz önce Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin görü
şülmesi sırasında yapılan tenkitleri cevap
landırmak üzere söz alan Devlet Bakanı 
Sayın Yusuf Bozkurt Özal'ın doğu hak
kında yapmış olduğu son derece talih
siz bir konuşmaya değinmek istiyorum. 
Sayın Özal'ın, sadece oy almak için git
tiği kendi memleketi Malatya'nın bir kö
yündeki hatırasını Plan ve Bütçe Komis
yonunda bütçenin görüşülmesi sırasında 
dinledik, burada da dinledik. Türk köyü
nün Doğusu da bir, Batısı da bir, Güneyi 
de bir, Kuzeyi de bir Orta Anadolu'su 
da bir. Hepsinin sıkıntısı müşterektir. 
Nitekim, genç Türkiye Cumhuriyetinin 
Osmanlı'dan aldığı ağır ekonomik mira
sı hepimiz gayet iyi bilmekteyiz. Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetleri ekonomik 
imkânlara ye ihtiyaç sıralamasına göre, 
1923 yılından bugüne kadar, meseleleri 
birer birer çözüme kavuşturmuşlardır. 
Özellikle, 1960'lı yıllarda o günkü artan 
'ekonomik imkânlarımıza göre. Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetleri, Türk köyüne 
de medeniyetin nurunu, medeniyetin 
ışığını, medeniyetin yolunu götürmek için 
tedbirler almışlardır. 1963 yılında Rah
metli tsmet Paşa, Türk köylerine hizmet 
götürmek için o zamanki adıyla «Köy-
işleri Bakanlığı» nı kurmuştur. 1965 yi-
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lında, bugünkü Doğru Yol Partisi Lideri, 
o zamanki Adalet Partisinin Genel Baş
kanı ve Başbakan Sayın Süleyman De
mire!, Yol Su Elektrik Teşkilatını kur
muştur. Söz konusu bu bakanlık ve onun 
teşkilatı, 1983 yılı sonuna kadar Türkiye 
genelinde, evet Türkiye genelinde mevcut 
köylerimizin 3/5'ine yol, su, elektrik gö
türmüşlerdir. Türk köyünün gözbebeği 
olan bu bakanlık, Sayın özal Hükümeti 
tarafından ortadan kaldırılarak bugün 
bir genel müdürlük şeklinde bir başka 
bakanlığın bünyesine bağlanmıştır. İşte 
Sayın Özal Hükümetinin Türk köyüne 
ve Türk köylüsüne verdiği değer. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın 
Devlet Bakanına, 1983 yılında, doğudaki 
bazı ulaşım noktalan hakkında bilgi 
vermek istiyorum. Haddime değil ama, 
burada, durup dururken, «devlet, doğu 
köylerini, elinin tersiyle bir kenara itmiş» 
şeklindeki sözleri, beni bu şekilde, eski 
müsteşarıma ve şimdiki bakana karşı 
konuşmaya itmiştir. 

Yüksekova-Hakkâri arası 12 saatten 
4 saate; 4 saatten bugün Türkiye Cum
huriyeti Devletinin imkânlarıyla, dik
katli bir araba kullanmakla 59 dakikaya 
inmiştir. Bunu, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti yaptı. Mardin-ömerli arasındaki 
Kop Geçidi 5 saatte geçilmezken, bugün 
15 dakikalık bir süre içerisinde ulaşım 
sağlanıyor. Bunu da Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetleri yaptı. 

1983 yılına gelene kadar hiçbir hü
kümet, aldığı mirası, aldığı yolu, buldu
ğu elektriği yıkmadı, bozmadı, söndür
medi. Bu böyle bilinsin. Doğu hakkında 
konuşurken kelimelerin son derece dik
katli seçilmesinde fayda var. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Özal'ın Türkiye'de tek ıadam olma 
ve her şeyi elinin altında bulundurma 

düşüncesi, kendisini Darphanenin Maliye 
Bakanlığından alınarak, Başbakanlığa 
bağlanması olayında da göstermiştir. 
1983 yılına kadar Maliye Bakanlığı büt
çesinde yer alan Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğü, 234 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde müstak
bel bütçeli bir idare haline getirilerek 
Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu değişikli
ğin sebebini bir türlü anlayamıyoruz. 
Olsa olsa Sayın özal'm -herhalde- tuğ
rasını basmak için olur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün, 
Türkiye Cumhuriyetinde, devletin idarî 
yapısında son derece karmaşık bir yapı 
meydana getirilmiştir. Devlet Teşkilat 
Kanununda, Başbakanlık, 1983 yılına 
kadar, bakanlıklar arasındaki faaliyetle
ri düzenleyen, hükümetin politikasını 
koordine eden bir kuruluş olarak süre 
gelmiştir. 1983 yılından1 sonra ise, Baş
bakanlığın, daha doğrusu Birinci özal 
Hükümetindeki Başbakanlığın, bu önemli 
fonksiyonu değiştirilmiş, Ziraat Banka
sından, Savunma Sanayiine, Darphaneden 
Toplu Konuta kadar bütün ekonomik 
icracı kuruluşlar, Başbakanlık bünyesin
de toplanmış ve ilgili kuruluşlar ise, bir 
kenarda bırakılarak, devlet iki görünüm
lü hale getirilmiştir. Bugün, ekonominin 
her türlü faaliyeti Başbakanlığın bünyesi 
içerisinde cereyan etmektedir. Sayın öz
al, devletin bütün yetkilerini elinin altına 
toplamış, bakanlıkları bir kenara bırak
mıştır. Bugün, tarım faaliyetleri bir ba
kanlığa, bunun parasal işleri ile ilgili 
Ziraat Bankası ise Başbakanlığa bağlan
mış bulunmaktadır. 

Vatandaş, bugün Başbakanlığın bün
yesi içerisinde, bir kuruluşta uğradığı 
haksızlığı şikâyet edecek makam 'bula

mamaktadır. Nitekim, eskiden vatanda-
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şın bir şikâyet mercii vardı; o da Baş
bakanlık idi. Bugün, vatandaşın şikâyet 
mercii kalmamıştır. 

Bugün, yolsuzluklar hakkındaki de
dikodular ayyuka çıkmış; fakat Başba
kan, bizzat bu işin muhatabıymış gibi 
üç-beş kelimeyle geçiştirmek istemek
tedir. 

Nitekim, bu tür kargaşa ortamında 
bugün devletin yatırım imkâları, ekono
mik kaynaklan yerli yerince kullanılma
makta; meydana gelen kaosun acı sonucu
nu toplum olarak hepimiz çekmekteyiz. 
Nitekim, Hükümet yaptığı başarısız eko
nomik icraatın faturasını dönüp dola
şıp -Şimdiye kadar diline dolamıyordu, 
şimdi her nedense sebebini bilemiyorum-
1980 öncesine itmeye çalışıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Darp
hane ve Damga Matbaasının son yıllar
da özel anma günleri dolayısıyla basmış 
olduğu hatıra para olayını takdirle kar
şılıyoruz. Ancak, Madenî Ufaklık ve < 
Hatıra Para Bastırılması Hakkında 1264 
sayılı Kanun hükmüne göre çıkartıla
cak paraların cins ve özellikleriyle no
minal değerleri, hatıra paraların satış 
fiyatları ile miktarları bakanlıkça karar
laştırılırken, bu yetkinin de Maliye Ba- , 
kanlığından alınmasını doğru bulmuyo
ruz. Yine, bastırılan bu hatıra paraların, 
yurt dışında olduğu gibi, yurt içinde de 
satışına izin verilmelidir. 

Bugün, Türk madenî parasının de
ğeri ortadadır. Bu madenî paraların te
davülden kaldırılması için Bakanlığın 
bir karar almasına gerek yoktur; çünkü 
100 liradan aşağı madenî paraların geç
tiği bir yer bulunmamaktadır. Bu enflas
yon hızıyla bir iki ay içerisinde 100 li
ranın da geçmeyeceği, hiçbir işe yara
mayacağı ortadadır. Yavaş yavaş, 100 

ılirayı dilencinin dahi kabul etmeyeceği 
günler geliyor. Bu da bize, paramızın 
pul bile olamadığını gösteriyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; altının 
iç piyasa hareketlerinde Merkez Banka
sının devrede olduğunu hepimiz biliyo
ruz. Bugün altının iç piyasa hareketleri 
nedir? Yurt dışından ne kadar altın giriş 
çıkışı yapılıyor? Suriye'de basılıp yurda 
kaçak olarak sokulmaya çalışılan düşük 
ayarlı altın var mıdır? Varsa ne kadar
dır? Ne işlem yapılmaktadır? Bunlar 
hakkında malumat alırsak memnuniye
timizi ifade edeceğiz. 

Her türlü pul ve güvenceli belge ba
sacak matbaa yatırımlarını olumlu bu
luyoruz. Her türlü kıymetli evrakın 
ülkemizde basımını sağlayacak tedbirle
ri destekliyoruz; ancak özelliği olan 
yüksek kupürlü pulların Türkiye'de ba
sımının sağlanması için ilave yeni ted
birlerin alınmasında fayda Var. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Darp
hane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 
Bütçesinin, ilgisi bulunduğu Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde veya 
öteden beri gelen alışkanlıkla Maliye 
Bakanlığı bünyesinde ' gösterilmesinin 
daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Bu vesileyle, ilgili kuruluşun bütçesinin 
hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın öztürk. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVUET (BAKANI YUSUF BOZ. 
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın, Baş
kan, değerli mıiMıetovekliMenl; Daırphaıne 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
bütçesi hakkında yapıdan eleştirileri ce-
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vaplamak ve diğer konularda açıklama
larda bulunmak üzere, Hükümet adına 
huzurunuzda] (bulunuyorum. 

Bundan evvel kbınuşulainı Devlet Plan
lama Teşlklatı Bütçesi ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinde benim 
yaptığım açıklamalara 'belki arkadaşları-
mız Algi duyup tahmin ediyorum bu ve
sileyle de cevajp verdiler, hatta, Darp
hane ve Damga Matbaası Genel Mü-
dürlüğlüıyle ilgili olarak Türkiye'nin ege
meni güçlerin etkisi altında olduğu, Tür
kiye'de Arnıertilkaı iBi'rleşik Devletlerimden 
izin atamadan Ihıiçbir, şey yapıiamayaca-
ğı, yapılamadığı gibi gayet talliihsliz sözler 
(maalesef bu Mecliste söylendi. Talihsiz 
ve ıbance fevlkalajde yanlış sözler söylen
miştir. Haltta öyle islözter söylendi ki, tou-
rajdalki «Hükümet Başkanımın, egemen 
güçlerin tenısiıcisıi olduğu» 'bile söylendi. 
Halbuki, sliız de biz de. hajıkımızıinı desiteği 
ve oylarıyla bu Meclise buraya geldik. 
Kanaatimce, <bu söylenen sözlerin, hele 
bir parti grubu ajdına söylenmiş olması, 
icidldeın düşündürücüdür. ŞaJhrs adına bir 
konuşma olsaydı, belki bir noktaya ka
dar, ıbu şahıs (kendi fikrimi söylüyor diı-
yebiiırdjilk; ama böyle bir lafın, Anamu-
bailefet Partisi temsilcisi tarafından söy-
lenmıiş olması, bence 'büyük talihsizlik
tir. 

Türkiye, hele -son yıllarda, fevkalade 
işahsiyetHİİ! «bir dış .politika yürütmekte-
dlir. Belikti, geçmiiş günleri sizlere hatır-
latajbiıllirdm; Türkiye'nin, bir zamanlar.., 

|M. HALİT DAĞLI (Adana) — Es
kiden;, dış politikada mı yamlışıtı? Duş 
poliıüilka, esikilden beri devam edilp ge
lemi, milli ıbir poliltiikajdır. 

DEVLET IBAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ben de 
konuşacağım müsaaıde edersenjiz; çünkü 

konu biraz açıldı ve talihsiz laflar konu
şuldu, 

Muhterem millervdkiılleri, takınız, es
ki günlerde, Osmanlı Devletiinlin parça
lan olan ve rnüstemlckeoi ülkeler tara
fımdan işgal ajıtıinlda tutulan, bugünkü bazı 
Müslüman ülkelerin, o zamanlar, vermiş 
oldukları kurtuluş savaşlarında, biz, maa
lesef gidüp, Birleşmiş Milletlerde, müs^ 
temlekeei ülkeler tara|fına oy vermişiz
dir... 

(VEFA TANIR (Konya) — Cezayir, 
'Fransa'nın ıbir iliydi), iç işime kanşışamaz-
dik. 

MEHMET BÜLENT ÇABAROÖLU 
(Madalya) — 400 sene Ihiımayeriizde kaldı. 

(BAŞKAN — Efendim, karşıhlkiı ko
nuşmayalım lütfen. 

DEVLET IBAKANI YUSUF BOZ-
ıKURT ÖZAL (Devamla) — Cezayir, 
müslıüman bir ülkedir ve aynı bu Baş
bakan... 

VEFA TANIR (Konya) — Cezayir'de 
Fransız valtsii varidi. 

DEVLET (BAKAM YUSUF ©OZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sizin' be-
ğemmediğimiiz bu Başbakan, igidiip sizin 
adınıza özür dilemiştir ıbu devletten. 
(ANAP sıraılaırıinıdanı aıllkışlar) 

(Kimlerim, Jıangii egemen güçlerin is
tikametinde Ihaıreket ettiğimi, Yüce Mec
lisin taikdiırlertine ibıralkıyorum. iBiz bu
gün, gayet şajhsiyetli bir şekilde, Sov
yet Rusya ile Çin'le, İslam ülkeleriyle 
dliyajlogta bulunuyoruz, alış vıerülşiiımizi 
artırıyoruz ve (gayet şahsiyetli ıbir şekil
de bu ülkelerle masaya oturup pazarlık 
ediyoruz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Fırsat 'bulursanız, ara sıra harbi dur
duruyorsunuz. 
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DEVLET (BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devarfa) — Bliz Kıb
rıs'a; çıkarma yapılacakken;, bir süper 
devtein başkanı «Gitmeyiniz» dediğim
de, korkup geni dönenlerden de değiliz. 

CEIMAL SEYMBN (Neyşehir) — Sol-
cu otauışlar, 

İM. HAUlrr DAĞLI (Adana) — Şu 
(yunaktan biraz daı bize verin. 

DEVLET IBAKAJNI YUSUF BOZ-
ı KURT ÖZAL (Devaniaj) — Demin söy

ledim; bu Mecliste muhalefet ve ilktjidar 
(vardır vıe güderek daha da hu ayrım ıkuıv-
veüemieoektıir.̂  Bizim iktidarımız, Anava
tanı ikıtMaırıldır, milliyetçi, muhafazakâr 
tilktidaırdır ve bu milliyetçi, muhafaza
kâr çjiızgi içerisinde iç ve dış pollitika-
rnızda hiçbir egemen gücüm tesiri altın
da kıaJlmuadaıra, millî menfaatlerimizi, örlf 
ve adetlerimizi önde tutarak kalkınma;-
ımızı sürdüreceğiz; ıbiziilm iktidar pöJlit'L-
Ikamıız ' budur. (ANAP sıralarından 
«[Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bfrz, dışarıdan getkilnıiş ideolojilerin 
tesirliyle ekonomik proıgramlaır götürme
yiz, hele iflas etmiş, mü'fllis politikaları 
biç götürmeyiz. IBugünı, 'bu politikalar, 
Ibir vakitler o büyük devletlerin takip et-
ıtliği o politikaları artık o devletler tara
fından da Ibenimsenmemekte; bu devletle
rin kendileri de, komünist veya sosyalist 
politikalar yerine, artık daha çok ser
best piyasa sistemine geçme arzusu için-
Ğe olmaktadırlar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakajn; sem okuduklarını hep karıştırı
yorsun. 

DEIVLET İBAKİANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Koca Çin, 
lantılk serbest ekonomik polMkalara yanaiş-
maklta, özel ekonomik bölgeler kurmak-
ıta; ve hatta; Türkiye'ye Igelıip «Siz bu iş

leri nasıl yaptılnıız, biraz da bize anlatın» 
diyecek ka)daır bu işte dileri gitmektedir
ler, 

(İBRAHİM DEMIİR (Antalya) — 
Hani sıiz Güney Kore'den Öğrenmiştiniz. 

ıM. HALÎT DAĞLI (Adana) — Sizi 
(Brezilya'ya göndereceğiz, onların ıborç-
ları^ı haleltrnıeniz î iın. 

DEVLET IBAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şirridt bu, 
ıkotnıuıda bu kadar konuştuktan ısonına; di
ğer Ibazı konıullaıra geçellim. 

«(Neden Darphane Maliyeden ayrılıp 
da Başbakanlığa; bağlandı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığında kalsa daha iyi 
değil) mjîlydi?» şeklinde bir soru soruldu. 
Darphane, Maliye ive Gümrük Bakan
lığında! Hazine içerisinde Hazine Genel 
sekreterliğine bağlı idi. Hazine Genel 
Sekreterliği', Hazine Dış Ticaret Müste
şarlığı olarak Başkanlığa; geldiğlinide, 
burası da tabiatıyla beraber geldjîi. An
cak, bazı arkadaşlarımız, «Bıuranın 'bir 
nevi para basanı yer olduğumu, Türk 
parasının gazete kağıdımdan daha değer
siz olduğunu» söylediler. Bir kere şunu 
idüzelteyim; herhalde yanlış biliyorlar, (bu
rası kâğıt para basmaz, madenî para ba
sar, altın para basar. Şunu söyleyeyim, 
sizini o bahsettiğiniz matbaa, Merkez 
Bankasının Banknot İMaıtbaasıdır... 

A0MET ERSİN (izmir) — Madenî 
parayla da gazete alınmıyor, artık... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi hu, 
neden Maliye Bakanlığına deığjil de Baş
bakanlığa bağlıdır? Bunun cevabı/na siz 
kendiniz söylediniz. Para »basmak, bir 
'devlettin bağımsızlığının simgesidir. Her
halde, devleti1, Başbakanlık, Maliye Bat-
kanlığından daha lüyıi temsil eder de omuını 
için... 
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HtLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — 
Maliliye Bakanlığına haksızlık oluyor. 

DEVLET BAKANI YÛSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Hepsi Baş
bakana, bağlıdır... 

HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydım) — 
Hayır efendim, bunu diyemezsiniz... 

(DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Deseniz 
İki; Bulmu Merikez Banlkajsına bağlaya-
Jıım, 'belki te mana ifade eddbülıir; çün-
(kü, Merkez Bankası banknot basıyor, 
bu arada madenî para da basar. Çünkü, 
esas 'itibariyle para politikası Merikez 
Bankası tarafından yıünüıbülliür. Nitekim, 
buranın bastığı para miktarı topllam emis
yon içimde ancak yüzde 3'tür. Bu da h'iç-
'biır şıey 'ifade etmez. Yani 'bir nevî sim
gedir. (Bir miktar altın para 'basarlar, 
ı'bir miktar da madenî para basarılar. 

Osıtelik biır de «Paranın değeri aza
lıyor «ışekMınde ifadeler kullanıldı. Şöyle 
söyleyeyim1: 'Burası altın para basıyor. 
Altın paranın değerli azalmaz. Madenî 
para 'basılıyor, biıllilyorsunuz onun da 
değeri kofflay kolllay azalmaz. Hatta ben 
biraz önce sordum; (bastıkları! (madenî pa
ranın maliyetinin aşağı yukarı değerine 

•eşit olduğunu söylediler. Dolayısıyla, 
(burada karişıllrksız para basılmıyor. Kar
şılıksız toasullıyorsa, Merkez Bankasımda 
basılıyordun ama burada basuknıyor, 
onu söyliyeyiım. Burada, aşağı yukarı ma-
lıiyeti karşılığında para basıılimakıtadır, 
batta siıze matıriiatırım, bir ara eskiden 
®ümüş 1 iDirallIıkllar vardır. Enflasyondan 
dolayı eski günlerde bu para o kadar 
değer kazandı ki, millllet ortasını del/dirip 
'boynuna asıyordu. 

IRIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
'Bakan, paranın maddî gücüne değil1, alım 
gücüne bakın siz. 

[DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
IKURT ÖZAL (Devamla) — 'Ben de 
alım gücünden bahsediyorum, alıp boy
numa asıyordu diyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O ne 
zamandı? 

[DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KJURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, mer-
(halde cebinizde kâğıt para yerine cum-
Ihuriyet a'lltını olsun isıtersiniz, değil1 mi? 

ıRIZA YILMAZ ((Ankara) — Onu 
siz taşıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
IKURT ÖZAL (Devamlla) — Şimdi ben, 
•burada bazı şeyler karışitıoldığı için bu 
'şekilde konuştum. Yüce Meclisten af fil
inizi dillilerim, 

iDiğer îbir konu, ıbazı notlar olarak 
söyleyeyim1: 1988 yılında 500 lira değe
rimde madenî para basiması için hazırlllık 
yapılıyormuş. Onu bildirmek işitiyorum; 
ama 10 'bin lıiıra biraz fazıla ölür gibi 
geldi bana, 

AHMET ERSİN (lizmir) — Olmaz, 
1988 yılı sonu için söylemıi'şitiım 'ben onu 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
'KURT ÖZAL (Devamlla) — 10 bin lira 
değerinde ıbenim bildiğim, diğer ülkeler
de de madenî para yoktur. 

IAHMET ERSİN (İzmir) — Başka 
yerlerde olmayan birçok şey var 'bizde 
Sayın Bakan. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bizden 
örnek atanlar, ıbiız yapalım bari o işi., 

IBAŞKAN — Sayım Yılmaz, lütfen 
kanşıMdl konuşmayalım. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamlla) — Düşük 
ayarlı kaçak altın girişi yoktur; onu 'ifa
de edeyim. 
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Pul ihtiyacı 1987 yılında azalmıştır. 
Damga Vergisinin ımakbuzla tahsil edil
mesi usullü yaygınlfaştıırııl<mıştır, bu ba
kımdan azalflma var. 

lilşüıenmiış kıymetli imadenl!eri Darpha
ne ihraç etmektedir, kuyumcular ihraç 
etmektedir, İhracat, 1982'de başilladı, her 
yâ da artarak devam etmektedir. 

Bütçedeki diğer oarüerdeki yüzde 119 
artış, PTT giderilen nedeniyledir. Kıymet 
arttıkça PTT ücretleri de artmaktadır. 
Artışın sebebi) budur. Onu da izah etmiş 
olalım, 

Darphane - demin de ifade ettiım -
para politikasını Ibelliırleyen bir kuruluş 
değiilldir; çünkü, emisyonun sadece yüzde 
3iü kadar bir para basmaktadır. 

Şimdi, Sayın DYP temsilcisi, demim, 
Hazine ve Dış Ticaret Müstoşarllığı büt-
çesiıyle iliği! taliarak yaptığım 'konıuşmayıüa 
liDgili bir iki husus söylediler ve «Köy 
hizmetleriyle ilgili hakanlık vardı, siz 
(bunu getirdiniz, biır başka bakamllığın içe-
riısiıne koydunuz, bir gendi müdürlük 
yaptınız; bu, sizim köy hizmetlilerine ne 
kadar az önem verdiğimizi göstermek-
ıtediır» dediler ve köy yollarımın büyük 
ölljçüde 1980'den önce yapıldığımı söyle
diler. 

(MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Doğru. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KiURT ÖZAL (Devamla) — Ben ra
kamlara 'haktim, -epey yol! yapılmış; doğ
rudur, kalbul etmek Hazım; yalinıız, bu yok
ların büyük biır kısmı, batı tarafındaki 
iklöyîerdediır. Bakın, mademkiı meselle or
taya çıktı, size rakamları vereyim: 1950' 
de köy yollu miktarı yaklaşık 42 bin ki-
lometreyımiş; otuz sene ilerisinde, 1980' 
de Ibu rakam 174 (bin kilometreye çıkar-
ttflmış; otuz işendik icraat. Bunun içinde 

Demokrat Parti var, Halk Partisi var, 
Adalet Partisi var, Milllî Se'llamet Partisi 
var, her şey var; yani topluyorum hep
sini. 

İM. rSTBMlHAN TALAY (içel) — 
Ml'Iılî 'Selamet Partisini unutmuyorsunuz. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
iKüRT ÖZAL (Devamllla) — Milliyetçi 
Hareket Partisi var, başka partililer de 
var, MC hükümetleri de var. Artış: Otuz 
sene içerisinde aşağı yukarı 132 bin k> 
Ihmetre köy yollu yapimış. Askerî dö
nem 1(1980 - 1983) sırasında üç senede 
174 'b:ın kilometre yol, 283 bin kilbmet-
reye çıkarılmış. Artış : Üç sene içerisin
de 109 bin kilometre yol yapıllmış. Ya
ni, otuz senede 132 bin. kilometre yol 
yapılmış, askerî hükümet döneminde üç 
senede 109 hıkı kilometre yol yapılmış. 

IMAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O 
da sizden önceydi Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
IKURT ÖZAL (Devamla) —- Bizim döne
mimize geiıyionuım.': Bizim dönemimizde 
hu geneli müdürlüğümüz bu yollliaria il
gilenmiş, bakanhk değil, 

VBFA TANIR (Konya) — Ama, 
makine parkı da bizim. Greyderden eks
kavatöre geldik, dozere geldik Sayın Ba
kan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL ((Devamlia) — Hayır, si
zin değil efendim; 2 bin tane makine ge
tirdik, toplam makine parkının birkaç 
ımisl'iıni getiırdik biz; iyi biliniz, onun 
için sIölyDüyorum. 2 bin tane yeni makine 
alimdi. 

IMAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sa
yın Bakan, asilolan Türkiye Cumhuriyeti 
Deviletiıdk. 

ıRIZA YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Bakan, yolli sizin de değil, onların da 
değil, devletin. 
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•BAŞKAN — Efendim, -hatibe laf 
atmayalım lütfen. D Mey elim... 

YUSUF IBOZKURT ÖZAL (Devam
la) — Şimdi müsaade edin de >rakam-
lan vereyim ©fendim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Tabiî, tabiî, ver bakalım. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade 
edin rakamları vereyim; korkuyor musu
nuz işitmekten? 

1987 yılında iköy yolları uzunluğu 354 
bin kilometreye çıkmış, artış, dört yılda 
171 bin kilometre. Sizin 30 yılda yaptığı
nızı biz 4 yılda yapmışız. (ANAP sırala
rından alkışlar). Hem de şunu söyleyeyim, 
köy yollarında kullandığımız buldozerler, 
greyderler daha geniş bıçaklı, yol kalitesi 
daha kuvvetli, iyi, bunlar daha geniş yol
lar. Bunları da ifade edeyim size. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
- - Sayın Bakan o geniş dediğiniz yollar
dan hangisine gittiniz? Bir tanesine bera
ber gidelim. Gezdiniz mi? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 
200 tane köye gittim. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Gidelim, gidelim, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Daha da 
gideriz. Yalnız şunu söyleyelim, biz Tür
kiye'ye bir 300 bin kilometre yol daha ya
parız inşallah, bunun için önümüzdeki yıl
larda çalışacağız. Zaten halkımıza bu sö
zü vermişiz ve gördüğünüz gibi, verdiği 
sözü ciddî olarak tutan bir iktidarız. Dört 
sene gibi bir zamanda, geçmiş 30 seneden 
yapılan bütün yol kadar köy yolu yapmış 
bir iktidarız ve bunu bir bakanlıkla değil, 
bir genel müdürlükle yapmışız. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Onun 
için enflasyon yüzde 70fe çıktı; doğru. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ben aslında 
daha fazla söyleyecek bir şey bulamıyo
rum, herhalde saatler de ilerledi. (SHP ve 
DYP sıralarından gülüşmeler). Cevapları
nı verdim. Yani, rakamlar konuşuyor za
ten kendiliğinden, onun için sözlerimi bu
rada bağlıyor, Yüce Meclise en derin say
gılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerine... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın başkan... 

BAŞKAN — Başka soru var mı efen
dim? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Soru sor
muyorum Sayın Başkan, dinler misiniz 
lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, ne söylüyorsu
nuz?.. Ne istiyorsunuz? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Bakan, laf atarak, bana yakışıksız sözler 
söyledi. Aynı şekilde... 

BAŞKAN — Hayır, laf atmadı, çat
ma yok, sizin suallerinize cevap verdi. 

AHMET ERSİN (İzmir) — «Yakışık
sız sözler söyledi» şeklinde sözler söyledi 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Hayır, ben gayet dikkat-
' le takip ettim. Sualiniz varsa lütfen tev

cih ediniz; ama yoksa buyurun oturun. 
Sayın Ateş, buyurun sorunuzu sorun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, soğuk mühürleri darphane 
hazırlamaktadır. Devlet kurumlarının kul
lanmak zorunda olduğu çeşitli soğuk mü
hürler darphanemizde hazırlanmaktadır. 
Ancak aldığımız bilgilere göre, darphane-
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nin bu konuda yeterli derecede çalışma
dığı hususunda gerek seçim bölgelerimiz
den, gerekse Ankara içindeki birçok ku
rumdan haberler alıyoruz. Acaba bu ko
nuda tıkanıklık: nedir? Örneğin Nizip tra
fik bürosunun soğuk damga mühürü bu
güne kadar gitmemiştir ve soğuk damga 
mühürü mevcut olmayınca da belgeler ve
rilememektedir. Bu konuda bir açıklama 
getirilebilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru sorma sırası şimdi, Sayın Öztürk' 
te. 

Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanım ve ANAP 
Hükümetinin çok güzel bir mukayesesi 
var: Diğer hükümetlerin genelde altmış 
yılda yaptığı hizmetlerin toplamını yap
tıklarını söylüyorlar. Şimdi öğrenmek is
tediğim şu: Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün 1984 yılı bütçesi nedir, 1985 
yılı bütçesi nedir, 1986 yılı bütçesi nedir, 
1987 yılı bütçesi nedir? Bunları burada 
açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, daha ön
ce konuştuğumuz bazı hususların bir kıs
mını zatı âlinize hatırlatmak istiyorum : 
Konuşulmakta olunan bütçe üzerine sual 
tevcih edilir. Zatı âlinizin tevcih ettiği 
sual, daha çok Köyişleri Bakanlığı Büt
çesi görüşülürken sorulması icap eden bir 
sualdir. (ANAP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri, alkışlar). 

ERTEKIN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Bakan köyişleriyle ilgili konuşur
ken niçin sözünü kesmediniz? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ko
nuşma bu çerçeve içinde geçmiştir. Arz 
ederim. 
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BAŞKAN — ıBu suali lütfen Tarım 
Bakanlığı Bütçesi görüşülürken soralım. 

Sayın Ateş'in sualini cevaplandıralım 
efendim; buyurun. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, daha önce bu trafikle ilgili olarak 
soğuk damga ve mühürler il bazında iste
nirdi; şimdi ilçeler bazında da istenmeye 
'başlandı; sıkışıklık biraz bundan olmuş
tur; fakat Darphane ve Damga Genel 
Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri almıştır, 
kisa zamanda bu meselenin halledileceğini 
söylerler. 

Benim söyleyeceğim şudur, biliyorsu
nuz Türkiye'de son yıllarda çok hızlı ge
lişme oluyor, hem araba parkında artış 
vardır, hem çeşitli sektörlerde hızlı büyü
me vardır, bu sebeple bazı konularda sı
kışıklık olabilir, bunların tedbirlerini alı
yoruz ve halledeceğiz. 

Diğer konuya gelince, bu köy hizmet
lerinin bütçesiyle ilgili olarak ben şunu 
hatırlatmak... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben suali 
tevcih eden arkadaşa da hatırlattım, lüt
fen bu Darphane meselesi. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL '(Malatya) — Sayın 'Baş
kan, Meclisten geçti zaten bu bütçeler, 
kendilerinin bilmesi lazım. 

BAŞKAN — Lütfen... O zaman ilgili 
bakan cevap verir efendim. 

Teşekkür ederim. 
Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Bu bütçenin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi. 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Madenî basım ve matbaa hizmetlerinin yürütülmesi 3 023 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 076 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesînhesabı. 

BAŞKAN — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1986 malî yılı ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 25 695 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Madenî basım ve matbaa hizmetlerinin yürütülmesi 985 710 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 75 409 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 2 329 962 334 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 416 776 334 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü 1986 malî yılı kesinhesabının 
bölümleri kabul edilmiştir'. 

Böylece Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı 
bütçesiyle, 1986 yılı malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı ol
masını temenni ederim. (Alkışlar). 

Ç) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİ
TÜSÜ BAŞKANLIĞI 

1. — Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Efendim, programımıza 
göre, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan
lığı bütçesi ve kesinhesabıriın görüşmele
rine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

bütçesi üzerinde söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Hilmi Ziya Postacı, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına ibrahim Demir, 
Anavatan Partisi Grubu adına Metin Ba-
lıbey. 

Sayın Postacı, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ ZI

YA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, Devlet ista
tistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi üzerin
de ıgörüşleniımizi açıklamadan önce, biraz 
evvel Sayın Bakan tarafından söylenen 
bir sözün, bizler içlin tarifi ve kabulü 
mümkün olmayan, yanlış bir ifade ol
duğunu 'belirtmek istiyorum. 

.'Sayın Bakan, darphane hizmetlerinin, 
Maliye Bakanlığından alınarak, Başba
kanlığa ıbağlannıası gerekçesi konusunda, 
«Eh, herhalde Başbakanlık, bu işi Maliye 

Bakanlığından daha tiyi) yapar» şeklinde 
biır ifade kullannıışılar. Zabıtların galme-
siini bekliyorum, bu ifadeyi harfi harfine 
o zaman da tekrarlayacağım. 

Gerçi, Sayın Hükümetle ve Hüküme
tin her üyesi l e görüş farklarımız ve 
bazı hususlara itirazlarımız sürmektedir; 
ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir 
bütündür; onun görevlerinin biır 'başkası 
tarafından bir (başka bakanlık tarafından 
veya Başbakan tarafından «daha iyi ya
pılacaktır, daha iyi, yapılacağını düşün
düğümüz için Hükümetin diğer bir üye
sinden 'bu görevi aldık» görüşüne, katıl
mamıza da imkân yoktur arkadaşlarım. 
Biz bu konuda bakanlık sayısının altın
lısında da ve ondan sonraki görüşmele
rimizde de söyledik, dedik ki, devlet ba
kanlığı sayısının artırılmasına ne gerek 
var? Cumhuriyetle yaşıt birçok 'bakanlığı
mız var, hacimleri geniş bakanlıklar var, 
bu bakanlıkları ayıralım; ama görülen o 
ki, devlet bakanlığının sayısının artma
sındaki asıl amaç, giderek devlet yöneti
minde ve hükümet yönetiminde bir kişi
nin ve o kişiye çok yakın olanların ka
yıtsız şartsız hâkimiyetini kurmaktır. 

Bu kürsüden, 'bu Hükümete ve bu 
bütçesiine karşı olduğumuzu daha başın
dan açıklamış olmamıza rağmen, cum
huriyet hükümetlerinim ve bu Hükümet 
üyelerinin birbirıleri hakkında, daha iyi
si veya daha iyti yapanı diye bir ayırı
ma katıknadiığımızı ve cumhuriyet hü
kümetini bir bütün olarak görmek iste
diğimizi belirtmek isterim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

HÎLMt BİÇER (Sinop) — Bir karı
şıklık olmuş herhalde. 

HİLMÎ ZIYA POSTACI (Devamla) 
— Siz bu yanlışlıkları hep karışıklık ka
bul ederseniz, benim sizlere söyleyecek 
fazla ,'bir şeyji'm yok. 
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Kıymetli arkadaşlarım, cumhuriyetle 
neredeyse yaşıt bu kuıraluşuımuzun 62 yıl
lık geçmişini incelediğimizde, üzülerek 
söylemek gerekirse, görülen en büyük 
noksanlıkların başında, yetişmiş eleman 
sıkıntısının çekilmesi gelmektedir. Bu sı
kıntı, Yüce Mealisin çatısı altında he
men her bütçe görüşmesinde de dile ge
tirilmiştir, 

Devleit hayatımızla çok yakın ilgili 
gördüğümüz bu kurumda hükümetler, 
konu önem kazandıkça da sıkça oyna
mışlardır. Zaman1 gelmiş, bu kurum, bağlı 
olduğu bakanlığın mıilitan kadrolarına üs 
görevi yapmış, zatnam geçmiş bu üstsün 
dağıtılması için de kurunun yanında yaş 
da yanmıştır. 19701i yılların tartışmaları 
hep 'bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Bu kurum içerisinde, militanlar, kendi gi
bi düşünmeyenlerli zincirle dövebiloıiş, 
silahla ddlaşalbilmtişlerdiır. Yetmiyormuş 
gibi, kurumun matbaasında bildiri ve 
afiş basıma cüretini de gösterebilmişler
dir, 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Eski hi
kâyeler onlar; eskiyi bırak. 

eİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Bu kurum, (amacıma uygun çalışıma 
yapmaya zaman ayıraımıaz olmuştur. 1980' 
İli yılların başında ise, bu kurumla ilgili 
bütçe görüşmeleri, Danışma Meclisi dö
nemlinde yıldırım hızıyla olmuştur. 

Bu olup bitenlerim yanında, son yıl
larda değişmeyen tek konu; bu kurum
da her zaman personelin işten çıkarılma
sı ve yerine militan kadroların yerleşti
rilmesi olayı vardır. Bu konuda o kadar 
ileri gidilmiştir kli, 67 ilim 64'ünde ista-
lüistik müdürlükleri kurulmuş, bu yetersiz 
ve yeteneksiz müdürlükler tarafından yap
tırılan sayım istemlerinde de önemli yan
lışlıklar ortaya çıkmış/tır. 

— 330 

7 . 4 . 1988 O : 2 

Sözlerimin 'başında konuya niye bu 
şekilde yaklaştım; bu, belki size ters ge
lecek; lama bakınız sayın miltetvekilleri, 
Devlet İstatistik Enstitüsü 'en sonunda, 
'öO yılda kendi yetiştirdikleri ile kendine 
yetemez duruma gelince, sözleşmeli perso
nel alımına gitmiştir. Devamlılık: ve üstün 
beceri isteyen istatistik konusu, görevleri
ne ne zaman son ver ileceği garantisi ol-
ımayan, kurum dışından ikişilerle takviye 
edilmiştir iki, bu da yanlıştır. Parlamento-
ımuz, bu konu üzerinde cilddî ciddî dur
mak zorundadır. 

Adı üzerinde, devlet adına çaüışan, ça
lışması gereken bir kuruluş. Bu kurulu
şun, hiçbir zaman dar anıl ayışlarla ana 
görevinden uzaklaştırılmaması gerekir. 
Yaptığı hizmetlerde tarafsız, objektif ve 
bilimsel olmalı; ama hükümet' lemrinde 
de olımıaımalıldır. Devlet, kendi adına böy
le bir kuruluşa sahip olunca, en ciddî, en 
inanılır kaynak bu kurum olmalıdır ve 
ülkede bütün değerlendirırrıeter bu kuru
mun sonuçlarıyla yapılmalıdır. Buna kar
şın, görüyoruz ki, ülkede Devlet 'İstatis
tik Enstitümüz, resmî tek kaynak olma 
durumunu da kaybetmiştir; İstanbul Ti
caret Odası ve Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının verileri de, sık silk devlet 
hayatında kullanılır olmuştur. Bu üç ku
ruluşum değerlendirme açıları ve temelle
ri farklı olduğu için, aynı konuda farklı 
sonuçlar çıkmıştır. Bu durumda da, tar
tışma ortamında isteyen istediği sonucu 
ele alarak değerlendirme yapmış; sonuç
ta kavratn kargaşası ortaya çııkmıştır ve 
inandırıcılık oranı da giderek düşmüştür. 

Örnek olarak, bugün ülkede gerçek1 

enflasyon oranı üzerinde bir türlü anlaş
ma sağlanamamaktadır. Enflasyondan 
sorumlu hükümete göre, bu oran, bu üç 
kuruluştan hangisi en düşük oranı veri
yorsa odur. Tabiî onun karşısındaki gö-
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rüşferde de, en yüksek olanı almak pek de 
yanlış bir hareket sayılmamalıdır. 

'Sayın üyeler, işte ülke yönetiminde 
ıkamuoyu vicdanini! çok rahatsız eden 
durum da budur. İnsanı yaşamaktan bez
diren yüksek enflasyon oranında bile an
laşma sağlanamayınca, sonuçta bu bela
dan kurtulmanın da doğru yolu buluna-
ımamaktadır. Gediniz, bu yanlışlıktan kur-
•türimanın yolunu birilikte bulalım. Ne 
yapmak gerekir? Cevap gayet basit; (ku
rulduğu günden bu yana, devlet adına 
görev yapan bu kuruluşu, dar politik çı
karlara alet etmeyelim. 2)19 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenizi görüşelim. 
Yaklaşık dört yıldır uygulanmakta olan 
bu kararnameyi, üzerinde birilik «ağlaya
rak, bundan sonra kimsenin kötüye kul
lanamayacağı şekilde yasaiMaştıralım. Bu 
konuda -samimiyetimize inanınız. Çünkü, 
bu kurum, her şeyden önce bu anlayışa 
muhtaçtır. 

Çünkü, bu kurum, yukarıda saydığı
mız nedenlerle, son iki nüfus sayımını 
bile gerçekçi yapamamıştır ve bu iki sa
yım, herkes evlerine hapis edilmesine kar
şın, tutarlı, net sonuç verememiştir. Bu, 
büyük bir talihsizliktir. Malzemesi insan 
olan sayum -sonuçları! üzerinde bile tartış
ıma vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclisin se-
çiılımiş 450 üyesi varken ve bunların hep
si bu salonda iken, Başbakanlık Divanı, 
bu sayıyı 470 veyahut 440 diye açıklaya
bilir mi? Böyle bir olayı düşünmek bile 
olamaz. 

O halde, niçin bu kurumu, ülken in in
sanlarını sayarken bile sıkıntılarla karşı • 
karşıya bırakalım? Niye fou kuruluşa, ku
ruluş 'amacına uygun çalışma yaptırma
yalım? Çıkan sonuçlar her zaman gönlü
müze uygun olmayabilir; ama sonuç, bu 
ülkenin sonuçlarıdır; gönlümüze uymadı 

diye gerçeklerden niye kaçallım? Gerçek
lerden kaçmakla da bir yere varamayız 
ki. 

Sayın üyeler, ekonomide, geçmişe ait 
gerçek rakamlar 'bilinmedikçe ne geçmiş 
doğru dürüst değerlendirilebiıîir, ne de ge
leceğe ait doğru bir tahmin yapılabilir. 
Rakamları doğru kullanımanın yolu var
dır. Devleti yönetenler, kendi akiUlarına 
estiği gibi, istediği gibi rakamlar ürete
rek geiîeoeği pl'anlayamazlar. Yapılması 
gereken, gerçek sonuçları yerinde kullan
mak zorunluluğudur. 

Türkiye'de gayri safi millî hâsıla, it
halat, ihracat, hayalî ihracat, iki kere iki 
dört edercesine net hiılinmezse, çözümde 
anlaşma .sağlamak elbette ki güç olacak
tır. Örnek olarak, tarımsal büyümenin 
iniş çıkışlarını iklim şartlarına bağlayarak 
geçiştirmek bize ne kazandırır? Acaba, 
tarım sektörü, iklim şartlarından bu ka
dar çok mu tetkilenir? Tarımsal büyüme
nin yüzde 2.6, geçen gün bunu 1.8'e in
dirdiniz, 198'7'de düşmesini yağışlara bağ
larsanız, yine kendi kaynaklarınızlla o yıl 
artan gübre tüketiminin nereye gittiğini 
size sormazlar mı? Gübre tüketimi, bir 
önceki yıla göre yüzde 16,9 artrnış; ama 
tarımsal büyüme çok düşük. Peki, 1986' 
da hemen hemen aynı iklim şartlarında 
gübre tüketimi bir yıl öncekine göre yüz
de 10 artmışken, tarımsal büyüme ne
den yüzde 7,2'dir? 

Yine, sıkça gündeme getirilen konu, 
ihracatta sanayi ürün payının eskiye göre 
Varıra ürünlerini katlamasıdır. «19;87'de 
sanayi ürünleri ihracatı yüzde 79,7' di
yorsunuz. Peki, bu sanayi grubu içeri
sinde toplam ihracatta yüzde 216,8 gibi 
'bir oran tutan tekstil ürünleri, pamuk, 
yün, tarım ürünü değil midir? Bu yan
lışlığı düzeltirsek, sizlerin yüzde 17,7 ka
bul ettiğiniz tarım grubu ihracatına bu 
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yüzde 26,8 oranını koyarsak, sanayi ürün
leri ihracatıyla tarım ürünleri ihracatı 
'haşhaşa duruma gelmez mi? 

İşte, sayın üyeler, keyfe göre değişti-
rile'bilıir ıraikam oynaması hiç ıkimseye 
fayda getirmez. Gerçek, hepimizin bir 
odakta bulüşabiılmesinden geçmektedir. 
'Bu da, Devlet İstatistik: Enstitüsünü özerk 
ve çağa uygun bir kurum haline getir
mekle olur. Sunduğu hizmetlerin her tür
lü spekülasyondan da uzak kailim ası (la
zımdır. 

Sözlerimin burasında, yine enflasyona 
değineceğim. Enflasyon oranını 'belirle1 

mekte önemli gösterge olan toptan eşya 
fiyatları ve geçimime indökslteri için asıl 
(kaynak neresidir ve hangi kaynağı müş
terek olarak örnek alacağız? Enflasyon 
oranı, Türkiye'de çalışanların ve emekli -
ılerin ücretleriyle yakından ilgilidir, hat
ta üniversite öğrenci bursları bile buna 
göre ayarlanır. Yani, taraflar bu oranla 
ilgili olarak çatışma halindedirler; ama 
özerk ye güvence içerisinde olmayan bir 
kuruluşun belirlediği oran, ya gerçek 
oran değilse, -ki, Sayın Bakan biraz ön
ce, bütçe hedeflerini ele alırken, enflas
yon oranını' kasten düşük tuttuklarını, 
kendi ağzıyla söylemiştir- ve bu düşük 
oran, bir de zorla belirtilmişse, tüm bu 
kesimlerin ücret politikasındaki sıkıntı-
iları nasıl çözeceğiz? Bakınız, yılbaşın
da büyük çalımlarla açıkladığınız katsa
yı artışı bile, son zamlardan önce eriyip 
gitmiş ve siz, son zamlarla birlikte, yeni 
görüştüğünüz bütçenize, yeni bir katsayı 
'getirememiş bulunuyorsunuz. Şimdi, bu 
insanlar «geçinemiyoruz» diye seslerini 
yükseltirler ve sokaklara dökülürlerse suç
lu mudurlar? Hükümet, niçin bu konuda 
aylık fiyat artışlarına bakma gereği duy
muyor ve niçin son üç aylık enflasyonu 
gerçek 'rakamlarıyla açıklamıyor? 

219 sayılı Kararnameyle Türkiye'de 
istatistik toplama yetkisinin, Devlet İsta
tistik Enstitüsüne ait olduğu yazılmıştır; 
buna karşın, hemen her aklına esen ra
kamlar yayınlamaktadır, bu durumda kar
gaşa ortamı ortaya çıkmaktadır, bu ne
denle de entstitü yaralanmakta, itibar 
kaybetmisktedir. 

Kıymetli arkadaşlarım', şimdi, birlikte, 
Sayın Maliye ve Gümrük (Bakanının, büt
çe sunuş konuşmasındaki kamu personeli 
ücret politikasıyla İlgili görüşlerini, ista-
tistikî bilgiler ışığında, bir kere daha in-
ce'eyeliım. Sayın Balkan, Devlet İstatistik 
Enstitüsü rakamlarıyla yola çıkarak, 1983-
19817 yılları arasında, en düşük ücretli ka-
ımu personelinin reel ücret artışının yarım 
kat olduğunu, 4 Nisan günü, bu kürsü
den övünçle açıklamıştı. Son beş yılda, 
-ki, hu yarum katlık artışı beş yıla böler
sek- yıllık artış 0,1; yani yüzde 10 sevi
yesindedir. (Şimdi sorsak, «Beş yıllık ik
tidarınızın, her yulmda, bir öncekine gö
re, en düşük ücretli kamu personelinin 
ücretinde, onda 1 kat sağladığınız reel ar
tış bu kamu personelinin hangi sıkıntısı
na İlaç olmuştur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç ola
cak şey mi Sayın Postacı, reel ücret düşü
yor?... 

HİLMİ ZIYA .POSTACI (Devamla) 
— IBen, bu konuda Sayın Bakanın bütçe su
nuş konuşmasını esas alarak konuşuyo
rum. Sayın Bakan da herhalde Hüküme
tin bir üyesi olarak cevap verecektir. 

'Sayın arkadaşlarımı, Devlet İstatistik 
Enstitüsü 2 Nisan 1987 tarihinde 1987 yılı 
üçüncü geçici tahminlerini açıklamıştır. 
Bütçe sunuş konuşmasının basılı metnin
de yüzde 2,6 olan tarım gelişme hızı, 
birdenbire yüzde 1,8'e inmiş, yüzde 9,1 
plan sanayi gelişme hızı ise, yüzde 9,7 ol
muştur. Bu rakamlardan ilki 9 aylık, ikin-
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çileri ise 12 aylık verilere dayanılarak 
açıklanmıştır. Yılın son üç ayında bütün 
tahminler neden altüst olmuştur? 9 ay
lık veriler yılın geriye ıka'lan 3 ayı için 
isabetli tahmin yapma olanağını vermi
yor mu? 

AHMET ERSİN (İzmir) — Verir, ve
rir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI ((Devamla) 
— Anlaşılıyor iki, sayın üyeler, tutarlı ve 
objektif çalışması gereiken bu ucunum, he
nüz istenilen isabetle ide tahmin yapama
maktadır, yaptırılmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yi
ne, Sayın Bakam bütçe sunuş konuşma
sında, lehte gördüğü son enstitü- açıkla
malarımı basılı metin üzerinde sözlü ola
rak düzeltirken, bir diğer yönüyle aynı 
kaynağın hemen aynı dönem için yap
tığı bir başka sonucu bilgilerimize 24 
saat gecikme ile sunmuştur. Sayım Bakan 
ve Başbakan, televizyon aracılığıyla, bü
tün yurtta 1987 yılımda 12 aylık geçici 
toplam fiyat artışı ve tüketici fiyat en
deksimi açıklayamamıştır. Daha bu açık
lama yapılırken, bizler bu sonuçların inan
dırıcı olmadığını bölirtmiştiık. Bakınız, he
men bir gün sonra, 'Devlet İstatistik Ens
titüsünün haber bültenindeki açıklamala
ra; yani canlı yayınla, Hükümet sön ve
rileri ortaya koyuyor, Türk kamuoyunu 
müjdeli haberlerle 'bilgilendiriyor; ama 
aynı olayın devamı olan olayın saklan
maması gereken ve aynı günlerde Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bilgisinde olan bir 
konu açıklanmıyor. Bir gün sonra, yani 
canlı yayın bittikten' sonra, Devlet İsta
tistik Enstitümüz toptan eşya fiyat endek
sini 1988 Mart ayında, bir ay önceye gö
re yüzde 7, bir yıl önceki mart ayına göre 
yüzde 65, aralık ayıma göre de son üç ay
ılık yüzde 20,4 ve son oniki aya göre de 
yüzde 41,3 olarak açıklamıştır. 

Sayın üyeler, yine, 5 Nisan 198'8'de 
Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiyat 
endekslerini de açıklamıştır; buna göre, 
ibu endeksler bir ay önceye göre yüzde 
7,6; 1987 Martına göre yüzde 69,8, son 
üç ayda yüzde 20,1 ve son oniki aya gö
re de yüzde 47,5 olanak açıklanmakta
dır. Bu bilgiler, bu enstitümüze bir gece
de gelip, bir gecede derlenip toparlanma-
ımıştır ve bu bilgiler Sayın Bakanın bütçe 
'basılı konuşmasını değiştirdiği saatlerde 
mevcuttu; ama Hükümet, televizyon 
önümde, ülkeye, .«merak etmeyin, işler ön
cekinden kötü değil» demek için kasıtlı 
olarak kısa; ama farklı zaman aralıkları 
ile bu enstitünün açıklama yapmasım zor
lamıştır. Böylece enstitü hükümetin kont
rolü altında hoşa giden' ve gitmeyen açık
lamalarını ayrı ayrı kamuoyuna duyur
muştur ve sayım hülkümet, 4 Nisan günü 
yaptığı açıklamalarla bugün suçüstü ol
muştur. Üzülerek söylemek gerekirse, 
Sayın Yusuf özal'm komisyonda, bum
dan tam bir ay önce söylediklerimin öne
mi de kalmamıştır. Sayın Bakanın söyle
diğime göre, İkinci özali Hükümeti, Dev
let İstatistik Enstitüsüne, rakamlan bizim 
isteğimiz istikamette değiştirin diye bir 
baskı yapmamaktadır, bulunmamıştır, bu
lunmayı düşünmemiştir, ama ne olmuş
tur? Devlet İstatistik Enstitüsü, Hüküme
ti memnun edecek sonuçları 'bütçenin tü
mü televizyondan naklen yayına girerken 
açıklamış, Sayın Bakan ve Başbakan bu 
sonuçları zafer naraları ile duyurmuş, er
tesi gün ise, kötü 'bir bayramı günü olmuş
tur; çünkü arkadaşlar, 5 Nisan' günü Dev
let İstatistik Enstitüsünün geciktirerek 
açıkladığı rakamlar, ne kadar gizilierseniz 
gizleyin, 1988 yılında enflasyonun ve enf
lasyon hızının ülkeyi yangım yerime çevi- . 
reoeğini ilan etmek zorunda kalmıştır. 
Bu nedente, 198>8 Haziranında da, 1988 
Ekim'inde de yerel seçime gidemezsiniz. 
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(ANAP sıralarından «Gideriz» sesleri) 
Gidemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Efendim; ama konuşmamın 3 dakika
sını Hükümetle ilgili çok önemli bir ko
nu için ku'JÎanmış bulunuyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

METİN BALIBEY (Afyon) — Ol
maz efendim öyle şey, 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Merak etmeyin bitiyor. Böylesine 
önıemM bir kuruluşun bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi '210 dakikada her yönüyle 
ortaya koymak zofdur. Zordur; ama 
'açıklamalarımızla anlaşılıyor ki, 62 yıl
da Enstitümüz, her şeyden önce özerk bir 
kurum olamamış, sağlıklı çalışma yapmak 
ve sonuç vermeye de hasret kalmıştır. 
Hükümetler ve özelikle İkinci özal Hü
kümeti bir iki günlük gecikmeli açıklama
ları sağlamak için bile, bu kuruluşumu
zu, tahmin ediyorum1, baskı altında tut
anaktadır. 

Sayın arkadaşlar, komisyon görüşme
lerinde başlangıç olan raportörlerin rapo
rumda, çok önemli bir bolüm var, aynen 
okuyorum : «Ancak, nitelikli elemanları 
elde tutma açısından enstitünün darbo
ğazları vardır. Genel bütçe imkânları içe
risinde istihdam edilen teknik personel 
için uygulanan ücret sistemiyle nitelikli 
ve yetişmiş personeli elde tutmak müm
kün olamamaktadır» denmektedir. 62 
yıl sonunda üzüntü veren tablo budur. 
Devlet İstatistik Enstitüsü bu kadar za
manda kendi kadrosunu hâlâ oluşturama
mıştır ve bu tablodan herkes yeterince de 
ibret almak zorunda kalmalıdır. Hemen 
her konuda olduğu gibi, sizleri yine bir
ilikte, beraber düşünmeye ve tartışmaya 
çağırıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1988 yılı bütçesinin hemen her yerinin 
likaz ve itirazlarımızla dolu olduğunu bi
liyorsunuz, bu bütçeyle ileriye gideme
yeceksiniz, bu bütçeyle kalkınma olma
yacaktır, bu bütçeyle toplumsal huzur 
sağlanımayacaktır, bu bütçeyle 88 yılı so
nuna gelindiğinde son sekiz yılın en yük
sek enfiiasyonunu göreceğiz. Bu bütçeyle 
hiç olmazsa, devleti devlet yapan kurum
ları zaafa uğratmayalım. Bırakın, o ku
rumlar görevlerini tam ve 'bağımsız yap
sınlar. 

'SHP iktidarına bomboş bir maliye 
''bırakacaksınız; bu kesin. (SHP sıraların
dan alkışlar) Hiç olımazsa, harap edilmiş 
kurumlîar birakmayımız. Kurumları harap 
olan bir devleti tamir etmek, maliyesini 
tamir etmekten çok daha zordur. 

'Bu eleştirilerimizi açıklamakla görevi
mizi yapmış oluyoruz. SHP Grubu adı
na hepinize en içten saygılarımı, sunar, 
teşekkür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 

İBAŞJKAN — Teşekkür ederim Sayını 
'Postacı. 

Efendim, sına, Doğru Yol Partisi adı
na, Sayın İbrahim Demir'de. Buyurun 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM 
DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Devlet İstatistik Ens
titüsü bütçesi üzerinde Doğru Yol Parti
sinin görüşlerini ifade etmek üzere hu
zurlarınızdayım, Bu vesileyle hepinize 
sonsuz saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın mille tvekilılieri; 
1926 yılında bir kararname ile Başbakan
lığa bağlı oüaraik kurulan1 Devlet İstatis
tik Dairesi, bugün yine Başbakanlığa bağ
lı Devlet İstatistik Enstitüsü adı altında 2 
'bine yakın personeli ve 9 milyar Türk Li
rasını aşan bütçesi ile önemli bir hizmet 
vermektedir. 
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Devlet • İstatistik Enstitüsünün önemi, 
İbiraz evvel ifade ettiğimi' personel sayısı 
ve bütçe büyüklüğü ile ilgili değildir. Bu 
.ÖnemUi kurulu sumuzun görev alanına gi
ren konular, Devlet İstatistik Enstitüsünü, 
devletimizin önemli bir kuruluşu haline 
•getirmektedir. 

Gerçekten Devlet İstatistik Enstitüsü, 
ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapısı ile ilgili istatistikî verileri toplayan, 
tasnif eden, değerlendiren ve yayınlayan 
bir kuruluşumuzdur. Ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayatımızla ilgili bu istatistikî 
bilgilerin önemi, toplumumuzun belli bir 
andaki durumunu, dönemller arasındaki 
değişmeleri, bölgeler arasındaki mukaye
seyi ve ülkeler arasındaki karşılaştırmala
rı yapma fırsatı verdiği için fevkalade 
Önemlidir. 

!Bu bilgiler, yani Devlet İstatistik Ens
titüsünün toplayıp, tasnif edip duyurduğu 
bilgiler sayesinde, karar mercileri; yasa
ma organı, Planlama Ve bilimsel kuruluş
lar, faaliyetlerini daha sağlıklı yapabil
mektedir. Çünkü istatistikî bilgi, ekono
mik ve sosyal olayların, kültürel faaliyet
lerin sayısal ifadesidir. Bu sayısal bilgi
ler sayesinde, karar mevkiinde olanlar 
'bilinçli şekilde karar alabilmektedirler. 
Çünkü bilgi eksikliği bilinç eksikliğine, 
bilinç eksikliği de yanlış tercihlerin ya-
P'jlmasına ve yanlış kararların alınması
na sebep olabilmektedir. Bu bakımdan, 
biraz evvel ifade etmeye çalıştığım bu tür 
bilgilerin doğru olarak, karar mevkiinde 
olan kişilere takdim edilmesi, bu kararila-
ırın doğru alınabilmesi açısından fevkala
de önemlidir. 

löte yandan, bu tür bilgiiler yasama 
organı için de fevkalade büyük önem ta
şımaktadır. Mesela, eğer bize istatistikî 
«gelişmeler, ülkede, boşanmaların yaygın-
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lastiği yönünde bir uyarıcı etkide bulunu
yorsa, bunun sonucu olarak dinamik bir 
yasama düzeni içinde, yasama organının 
ıderhal harekete geçip, boşanmalarla ilgi-
di, 'boşanmayı güçleştir-ici ya da yeni dü
zenlemelere tabi tutma amacını güden 
düzenlemeler yapma zorunluluğunu getir
mektedir. Aynı şekilde, mesela ülkede 
taksitli satışların yayılmakta olduğu ve 
'bundan1 birtakım toplumsal huzursuzluk
ların, birtakım adlî uyuşmazlıkların orta
ya çıktığı, gibi 'bir gerçek çıkarüıyorsa, 
derhal! yasama organının harekete geçip 
toplumda, ülkede taksitli satışları zorlaş
tırıcı bir yasama düzenine gidip, toplum 
düzenini koruyucu bu şekilde bir tedbir 
getirmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, izahtan varestedir ki, eğer bir 
ülkede bir planlama organı varsa ve 
ekonominin, toplum gelişmesinin hedef
lerini, araçlarını ve izlenecek yalılarını 
önceden tespit edip yönlendirme işlevini 
üstlenmişse, bu tür tahminlerin gerçekçi 
yapıllabilmesi, yine toplumun ekonomik 
ve sosyal hayatıyla ilgili verilerin sağlıklı 
şekilde bu kuruma arz edilmesine bağlı
dır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri ve 
sayın bakanlar; öte yandan, ülkedeki bi
limsel faaliyetler, Devlet İstatistik Ensti
tüsünün takdim ettiği verilerden istifade 
etmek zorundadır; çünkü, bilim, muha
keme ve mukayese şeklindeki zihinsel fa
aliyetlere dayanmaktadır ve mukayese 
imkânı da ancak olayların sayısal ifade
si sayesinde mümkün olabilmektedir. 
Hatta bugün, bilim, her zamankinden 
çok daha fazla bir şekilde bu tür sayıla
ra muhtaç duruma gelmiştir. Bir düşünü
rün dediği gibi, eğer bir şeyi sayıp, ölçüp, 
ırakamlarla ifade edebiliyorsak, o takdirde 
bilimsellikten söz etmek mümkündür. Bu 
bakımdan, bilim adamları, bilhassa sos-
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yal blimîeriie ilgili olanlar, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün verillerine son derece 
bağlı d>ımımdadi'riar. Hem hukukta kri
minoloji, hem ide iktisatta gelirle ilgili, 
enflasyonla ilgili veriler, bu tür bilim' 
adamlarına bir. kaymak, bir veri niteliğin
dedir. 
Nihayet, bu tür bilgilerin yani Devlet Is-

tatıstiık Enstitüsünün toplayıp, tasnif edip, 
(kullanıma arz ettiği bilgilerin, toplumun 
bütünü için, kamuoyu için ide özel bir 
Önemi vardır; çünıkü ülkenin nereden ge
lip nereye gittiğini bu tür bilgiler yansıt
maktadır. Toplum, siyasî iktidarın faali
yetlerini bu tür bilgiler sayesinde takip 
edebiılmöktedir ve nihayet ülkede siyasî 
tercihlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi 
ide, bu tür bilgilerin topluma zamanında 
ve sağlıklı şekilde takdimine bağlıdır. 

YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — De
mek ki doğru çalışıyor; çünkü, doğru 
siyasî tercih yapılmıştır. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Eğer aldığınız oy yüzde 40'ın, yüzde 50' 
nin üzerinde ise söylediğimiz doğru sayın 
milletvekili; ama, aldığınız oy, toplam 
oyun üçte :biri kadarsa, herhalde ya bu 
bilgiler eksik ya yaptığınız yanlış. (ANAP 
sıralarından gürültüler, «Siz yüzde kaç 
aldınız?» sesleri) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Doğru Yol yüzde kaç aldı?.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, konuşma
nıza devam edin efendim. 

'Lütfen hatibe çatmayalım1, karşılıklı 
konuşmayalım. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (tstan-
•bul) — Yüzde 19 oy aldınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
'Devam edin lütfen konuşmanıza. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

«Siz» dediğiniz muhalefetse, yüzdte 64 oy 
almıştır. 
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KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) — 
Yüzde 19 oyla ne işiniz var burada? 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — Sen solcu musun? 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Sen futbolcu musun? 

(BAŞKAN — İbrahim Bey, konuşma
nıza devam edin lütfen. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Bakın, buraya gelirken de, bu metni ha
zırlarken de, hiç kimseyi ürkütmek gibi 
bir niyetim yoktu. 

'BAŞKAN — Lütfen, öyle devam edin 
Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Bakiniz, bir ^müdahale, meseleyi tatsız 
hale getiriyor. Lütfen kabalaşmayım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

[BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen... 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

İçinizde, az da olsa, efendice oturan ve 
dinleyen insanlar var, lütfen onlar gibi 
olun. (ANAP sıralarımdan gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen... 
ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan

bul!) — Siz devamlı konuşuyorsunuz kar
deşim. 

KUDRET ıBÖLÜKOÖLU (Balıkesir) 
— Siz kendiniz yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe söz atı
lıyor ve ondan' sonra da, maalesef üzü
cü hadiseler cereyan ediyor. Lütfen, ha
tipleri rahat bırakalım efendim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ne diyor hatip ama?.. 

(BAŞKAN — Konuşmasına muntazam 
olarak devam ediyor. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — 
Adam gibi konuşsun. 

BAŞKAN — Bölüyorsunuz hatiplerin 
konuşmalarını; lütfen bölmeyiniz; sözü, 
bütün arkadaşlaradır. 
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ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ama, insan gibi (konuşsun, mille
tin kürsüsünden öytle konuşulmaz. Kürsü 
masuniyetine sığınarak öyle konuşamaz. 
(Hatibe desene doğru dürüst konuş diye. 

IBAŞKAN — Sayın Demir, lütfen, ko
nuşmaya, başlangıçta ifade ettiğiniz gibi, 
yine o ölçüler içerisinde kalarak devam 
©diniz; rica ediyorum. 

'Buyurun. 
İBRAHİM DEMİR ((Devamla) — Sa

yın Başkan, «sine qua no» şartına göre, 
eğer benim konuşmama müdahale edi
lmezse, yani müdahale olmazsa, sataşma 
o'mıaz, cevap d'maz; her şey ona bağlı. 
Ama, şu Meclisin nezaketine uymayan 
insanları gördükçe üzülüyorum... 

IBAISKAN — Sayın Demir, .izahatı: 
bırakıp, lütfen devam ediniz efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Ayrıca süremi, 'bu müdahaleleri dikkate 
ailarak değerlendirmenizi talep ediyorum 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sürenizin 20 dakika ol
duğunu 'biliyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; Dev
let istatistik Enstitüsünün yayını olan şu 
kitap milyonlarca sayısal bilgiyi 'içermek
tedir. Bu bilgiler sayesinde, bugün' biraz 
evvel saydığım1 sebeplerle, siyasî iktidarın, 
bu ülkeyi alldığı nokta ile getirdiği nokta 

arasındaki bilgileri ve rakamıları mukaye
se ederek söyleyebiliriz ki; pek iyi, pek 
başarılı bir şekilde idare ettiğini söylemek 
mümkün değildir; ancak, ben bundan zi
yade, bu bilgilerin Devlet İstatistik Ens
titüsü tarafından ne şekilde derlenip, de-
ğeriiendirildiiği konusu üzerinde durmak 
istiyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün1 toplu
ma, karar mercilerine ve siyasî mercile
re takdim ettiği 'bilgiler, 'genel nüfus sa
yımı, geneli sanayi ve işyeri sayımı, genel 
tarım sayımı ve gerekli görülen hallerde 
yapılan özel sayımlar ve özel anket uy
gulamaları ile dertlenmektedir. Ülkemiz
de, gerek 53 sayılı Kanun ve gerekse 
(Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşu
nu yeniden düzenleyen 2119 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, bu tür bilgileri 
toplama, tasnif etme ve yayınlama yetki
sini Devlet İstatistik Enstitüsüne vermiş
tir. 53 sayılı Kanunun -ki, bu Kanun 
1992 tarihlidir- '216 ncı maddesi bu faali
yetleri Devlet İstatistik Enstitüsüne bir 
görev olarak vermişken, 1984 tarihli, 219 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu
nu ;bir görev tekeli olarak değil, fakat bir 
yetki tekeli olarak ele almıştır. Gerçek
ten, 219 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 24 üncü maddesi, «Türkiye' 
de istatistik toplama yetkisi 'Devlet İsta
tistik Enstitüsü Başkanlığına aittir.» hük
münü havidir. Ayrıca, 25 inci maddede, 
bu bilgileri yayınlama yetkisi 'de, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait kı
lınmıştır. Ancak, tatbikatta, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün bu tür faaliyetlerinde 
bazı sapmalar olduğu gözlenmektedir. 

Bu sapmalara, kısa ve başlıklar ha
linde değinip geçmek istiyorum. 

jHer şeyden önce, Devlet İstatistik 
Enstitüsü ıBaşkanlığı, personel, bütçe im-
!kânı!arı ve teşkilat açısından, bu tür ağır 
bir yetkiyi kullanmak imkânına bihakkın 
vâkıf değildir. Öyle olunca, bilhassa bu 
tür bilgilerin derlenmesi aşamasında di
ğer bakanlıkların yardımıma muhtaç du
rumdadır. Bu da, bu bilgilerin sağlıklı ol
ma şartını olumsuz yönde etkilemektedir. 
'Mesela, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı, tarımla ilgili bilgileri, Tarım' Or-
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man ve Kavisleri Bakanlığından, iş ha
yatımızla (ilgili bilgileri, iş ve İşçi Bulma 
Kurumlundan almaktadır ve tabiî Tarım 
Orman ve KÖyişleri Bakanlığı ve ilgili 
diğer kurum ve bakanlıklar, takdir eder
siniz İki, kendilerimi başarılı göstermek 
bakımımdan, bu tür bilgileri şişirme, 
•abartma temayülü içinde olabilider. 

IBu balkımdan, 'Devlet İstatistik Ens
titüsünün, personel, bütçe, makine, teç
hizat ve sair büro makineleri, bilgi, işlem 
imkânları bakımımdan takviye edilmesi, 
yeniden teçhiz edilmesi ve düğer bakanlık
lar veya kuruluşlara bağımlılığınım azall-
tıliması, mümkünse kaldırılması gerektiği 
görüşündeyiz. 

Sayım Başkam, sayın milletvekilleri; 
öte yandan, toplumumuzda, maalesef, is
tatistik faaliyetlerinin uzun geçmişine 
ırağmen, istatistik kültürü yeterince ge
lişmiş ve yerleşmiş değildir. Buna istatis
tik! tanımlarım topluma mail edilememiş 
olmasını ve istatistik standartlarımmı yete
rince 'gelişmemiş olmasını da eklersek, bu 
bilgilerin toplanması, değerlendirünıesi ve 
tasnifi sırasında birtakım sapmalar in ol
duğu muhakkaktır. 

Özellikle, devletin bilgi toplayan me
muru, toplumumuzda öteden beri ver
gi tahsildarı gibi karşılanmakta, o bakım
dan gerçekçi bilgiler elde edilememekte
dir. 

Diğer taraftan, birtakım düzenleme 
hataları: da bu 'bilgilerin sağlıklı olması
nı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
nun tipik misalimi, 19815 yılında yapılan 
genel nüfus sayımı ortaya çıkarmıştır. 

Malumlar i olduğu: gibi, üjfcemıizde 
mahallî idarelere nüfusları oranında ya
tırımı ve gelir dağılımı1 imkânı sağlanmak
tadır. Öyle olunca, genel nüfus sayımında 
mahallî otoriteler kendi nüfuslarını yük

sek gösterme eğilimi içine girmişlerdir. 
'Bunun sebep olduğu hataları düzeltmek 
için daha sonra Devlet İstatistik Ensti
tüsü bir hayli gayret 'göstermek ve kay
nak harcamak durumunda kalmıştır. Ne
ticede, elde edilen ilk genel nüfus sayımı 
sonucundan 1 milyona yakın bir tenzilat 
yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 

(Diğer taraftan, Devlet İstatistik Ens
titüsü die maalesef diğer pek çok önemli 
kamu kuruluşumuz gibi, ANAP iktidarı
nın hukuk dışı, keyfî uyguilamalarına mu
hatap olmuştur. Nasıl ki ANAP iktidarı, 
TRT'yi, DPT'yi ve benzer pekçok kuru
luşu, kendi çıkarları için kuruluş maksat
larına ve prensiplerine aykırı olarak kul-
lamdıysa, Devlet İstatistik Enstitüsü die 
maalesef bu tür hukuk dışı uygulamıala-
ra muhatap olmuştur. Kendi başarısız-
ılılkılarınii gizlemek, hatta başarısızlığını, 
başarı gibi göstermek gayreti içinde, Dev
let İstatistik Enstitüsüne birtakım baskı
lar uygulanmıştır. Bilhassa, tarım kesi
mindeki üretim tahminlerimin yapılış usul 
ve esasları, bu baskıları açık seçik orta
ya koymaktadır. Bumun bir camlı, örmeği
ni de, bu hafta başında hep birlikte ya
şadık. Devlet İstatistik Enstitüsü ayın 4' 
ünde yapması gereken enflasyonla ilgili 
açıklamaları, bütçe görüşmelerimin ilk 
günümde bütçenin tümü üzerinde yapılan 
konuşmalarda kullanılmasın diye, siya
sî otoritenin yani ANAP iktidarının bas
kısı altımda, 'geciktirerek açıklamış; böy
lece, hem devlet fikrime, hem topluma 
hem de Yüce Parlamentoya saygısızlık' 
etmiştir. 

(BAŞKAN — Sayın Demir, süremiz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayım Başkam, sayım milletvekilleri; 
gecikmiş, eksik ya da yanlış bilgiler, yan-
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lış tercihlere, yanlış .kararlara sebep ola
bilir. O bakımdan, bu tür (kuruluşlara, 
'.bu tür devlet kurulluşlarına bilim a duna, 
hulkuk adına, kamu yararı .için ve devlete 
saygının icabı olarak kısa vadeli, siyasî 
maksatlı müdahaleler yapılmamalıdır; 
çünkü, siyasî iktidarlar geçicidir, daim 
olan ıdevlettir. Bizce devlet, ebed müddet
tir. Kalıcı olan müesesselerdir ve mües
seseleri, süreklilik, geleneklerin oluşması, 
bilgi ve tecrübe birikimleri güçlü kılar, 
faydalı kılar. O bakımdan, siyasî iktidarım 
devlet, hulkuk ve demokratik prensiplere 
'bağlı kalarak bu tür kurul'uşları kendi kı
sa vadeli hesaplarına allet etmemesi ge
rekir. Devlet İstatistik Enstitüsü gibi, bi
lim çevrelerinin ve karar mevkiindeki bü
tün organların ve otoritelerin bilgilerine 
ihtiyaç duyduğu bir kuruluşa müdahale-
İler ve bu müdahalelerin sebep olabilece
ği sapmalar, toplum hayatımızda çok 
uzun vadeli ve çok mahzurlu birtakım 
sonuçlara sebep olabilir. 

Sayın Başkan, toleransınıza sığınarak, 
Devlet İstatistik Enstitüsüyle ilgili olarak 
alınmasını! faydalı gördüğümüz bir iki 
tedbiri ifadeyle sözlerime son vermek is
tiyorum, 

(Her şeyden önce, Devlet İstatistik Ens
titüsünün bütçe imkânları genişletilmeli
dir. Bu kuruluşumuz, makine, teçhizat 
vesair donanım bakımından çağdaş im-
ıkânlara kavuşturulmalıdır. DeVliet İsta
tistik Enstitüsü, toplumda' istatistik kül
tür ve standartlarının' gelişmesi ve yerleş
mesi için bir eğitim ve araştırma merke
zine kavuşturulmalıdır. '19105 - 198(5 yıl
lan arasında Enstitünün bu tür bir eği
tim merkezi vardı ve çok faydalı uygula
malarda bulunmuştu; ancak, daha sonra 
bu eğitim imkânları tasfiye edilmiştir. 
Ancak, üniversitelerimizin yanı sıra Dev
let İstatistik Enstitüsünün de toplumun 

diğer bakanlıklarına ve diğer kurumları
na .istatistik teknikleri kazandırabilmesi 
için bu tür eğitimlere ihtiyaç vardır. 

öte yandan, Devlet İstatistik Enstitü
sünün yayınlarının dağıtımı yeni bir dü
zenlemeye tabi tutulmak gerekir kanısın
dayız; çünkü bu yayınlar, DPT yayınları 
gibi ücretsiz şekilde dağıtılmakta; ancak 
bu dağıtım, çoğu zaman maksadına uy
gun sonuçlar vermemektedir. Bu yayın
ların küçük bir tarifeye tabi tutulması, 
herhalde, bu yayınların ihtiyacı olanlar 
tarafından talep edilmesini sağlayacaktır. 

Öte yandan, Devlet İstatistik Enstitü
sünün yeni birtakım tanımları da kabul 
edip, bu yönde yeni istatistikî bilgi top
lamaya yönelmesinin faydalı olacağı ka
naatindeyiz. Mesela, kültür istatistikıleriy-
lıe ilgili olarak Devlet İstatistik Enstitü
sünün faaliyetleri, okul', kitap, kütüphane 
ve tiyatro türü faaliyetlerle sınırlıdır; hal
buki çağdaş kültür tanımı, bu sınırları 
çok aşan birtakım unsurları da .içermek
tedir. 

(Diğer taraftan, ülkede bilhassa sanayi 
kesiminde araştırma geliştirme, üniversi
telerde araştırına geliştirme faaliyetleri 
Devlet İstatistik Enstitüsünün faaliyetleri 
arasına girmeli ve bu alandaki istatistikî 
bilgiler de toplanıp, tasnif edilip, kulla
nıma arz edilmelidir. 

töte yandan, miıiletlerara.sı< istatistikle
ri içeren yayınlarda, özellikle iMF'nin ve 
OECD'nin yayınlarında Türkiye ile ilgli 
.istatistikî bilgilere pek yer verilmediğini 
görüyoruz. Bunun bir sebebi, eğer, Tür
kiye kaynaklı istatistiklere güvensizllikse; 
diğer sebebi de, bu kuruluşların istediği 
formatlara uygun bilgililerin kendilerine 
.takdim edilmemiş olmasındandır. O ba
kımdan 'Devlet İstatistik 'Enstitüsünün, 
Türkiye'nin diğer ülkelerle mukayeseli 
araştırma yapmak imkânını sağlamak 
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açısından, bu yayınlara girmek için öze1! 
;bir gayret sarf etmesi gerektiği kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Demir, toleranslı 
zaman da sona ermiş bullunuyor, lütfen 
ibitiriniz. 

İBRAHfM DEMÎR (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın 'Başkan, zatınıza 
ve Gıenel Kurula sayguliarımı sunarak te
şekkür ediyorum. Sağ olun. (DYP sı
ralarımdan alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Demir. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
'Metin Balıbey. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA METlN 
BALIBEY (Afyon) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 1988 malî yılı Devlet 
istatistik Enstitüsü bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Bütün ülkelerin büyük bir yarış için
de olduğu ve olayların hızlı bir şekilde ge
liştiği dünyamızda, ülkemizin de bu or
tamda layık olduğu yeri alması ve hatta 
ön sıralara geçmesi hepimizin en büyük 
arzusudur. Bu arzumuzu gerçekleştirmek 
ve arzuladığımız hedefe varabilmek için, 
gücümüzü oluşturan kaynakların yapısı
nın ve alınacak kararlara yardımcı olacak 
göstergelerin bilinmesinde vazgeçilmez bir 
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, ülkemizin sos
yal, ekonomik ve kültürel kaynaklarına 
ilişkin gerekli bütün verileri derleyen, de
ğerlendiren ve başta hükümet olmak üze
re bütün karar organlarının, kullanıcıla
rın ve araştırmacıların istifadesine sunan 
ve bu alandaki tek kuruluşumuz olan 
Devlet İstatistik Enstitüsünün çalışmala
rıyla karşılanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önceki ko
nuşmacı arkadaşlarımız kurumun geçmiş
teki acı tablosunu açıklıkla çizdiler ve bu
nun neticesinde de, kurumun hiçbir şey 
yapamadığından ve faaliyetlerinin yanlış
lığından bahsettiler. Bu görüşlere katıl
madığımızı bildirerek, iktidarımız döne
minde Devlet istatistik Enstitüsünün ger
çekçi değerlerle ve yaklaşımlarla hareket 
ettiğini ifade ederek, kurumun çalışmaları 
hakkında bazı. bilgileri vermek istiyorum. 

Şimdi çalışmaları hakkında sizlere bil
gi arz edeceğim, bu değerli kuruluşumuz 
için, kanaatimizce bize düşen görev, ya
pıcı tenkit ve önerilerimizle çalışmalarını 
dalha da zenginleştirmek ve bunun için 
de ek bazı imkânlar sağlamanın yollarını 
düşünmektir. 

Açıklamalarıma, Enstitünün 1987 yı
lında oniki ay boyunca uyguladığı ve de
ğerlendirme çalışmalarının hızla devam 
ettiği «1987 Hane Halkı Gelir ve Tüke
tim Harcamaları Anketi» hakkında bilgi 
vererek başlamak istiyorum. 

Hane halkı gelir ve tüketim harcama
ları anketleri, Devlet istatistik Enstitüsü
nün uyguladığı en önemli ve kendi ala
nında en kapsamlı anketlerden biridir. 

Ülkemizin, sürekli değişen ve gelişen 
bir sosyoekonomik yapısı vardır. Hane 
halkı gelir ve tüketim harcamaları anket
leri, bu hareketli yapının içinde fertlerin 
ve bunların oluşturduğu hane halkının tü
ketimlerini, gelir seviyelerine göre ve bü
tün açıklığıyla ortaya çıkarma amacını 
taşır; çünkü, hane halkının tüketim kalıp
ları, gelir seviyeleri ve tasarrufları, bir ül
kenin ekonomik ve sosyal yapısının belir
lenmesini mümkün kılan önemli göster
gelerden biridir. 

Devlet istatistik Enstitüsü, iktidarımız 
zamanında ve cumhuriyet tarihinde ilk 
defa bu kadar geniş kapsamda, 1987 yılı 
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ocak ayından itibaren 139 yerleşim yerin
de bir yıl süreyle uygulanmak üzere hane 
halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi 
düzenlemiştir. 

Hane halkının tüketim harcamaları, 
gelirleri ve tasarrufları konusunda bilgi 
derlenen bu anketten elde edilen veriler 
sonucunda, gelir dağılımı, tüketim malları 
talep birleşimleri ve taleple ilgili çeşitli 
hesaplamalarda kullanılacak değerler ve 
tüketim malları fiyat indeksleri için ge
rekli ağırlıkların hesaplanmasında kulla
nılacak veriler elde edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, kurumun 1987 
yılı içerisinde gerçekleştirdiği en önemli 
çabşmalardan birisi de, satın alma gücü 
paritesidir. Bilindiği gibi, ülkelerin belirli 
bir dönemdeki iktisadî büyüklüğü, genel
likle bir yılda ürettikleri mal ve hizmet 
değerleri ile ifade edilebilir. Ülkelerin yıl
lar itibariyle gelişme düzeylerini belirle
mede ise, genellikle o ülkelerin millî para 
birimlerine göre, sabit fiyatlarla kişi ba
şına düşen millî gelir esas alınmaktadır. 

Uluslararası mukayesede ise, belirli bir 
para birimi ile hesaplanan fert başına dü
şen millî gelir veya gayri safi millî hâsıla 
rakamları kullanılmaktadır. Günümüzde 
dolar cinsinden hesaplanan kişi başına 
düşen millî gelir, tüm ülkelerin refah se
viyelerinin ve gelişme düzeylerinin ger
çek göstergesi olamamaktadır; çünkü, ül
kelerin millî para birimlerinin dolara dö
nüşümünde resmî döviz kuru kullanıl
maktadır. Bu nedenle, ülkelerin refah se
viyelerini ve gelişme düzeylerini karşılaş
tırırken, kişi başına düşen millî gelir de
ğil, kişilerin bu gelirle ne satın alabildiği 
önem kazanmaktadır. 

Bütün bu etkenleri fark eden ekono
mistler, 1950*11 yıllarda, millî gelirin, pa
ra kurundaki değişmelerden etkilenmeye
cek bir biçimde hesaplaması yollarım ara

maya başlamışlar ve ülkelerarası kıyasla
malarda, para kurundaki değişmelere bağ
lı olarak, zahirî azalma ve artmayı orta
dan kaldırmak istemişlerdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, konunun 
önemini idrak ederek, OECD tarafından 
yapılmakta olan satın alma gücü paritesi 
çalışmalarına 1986 yılında iştirak etmiş 
ve hesaplamalar için gerekli olan veri ça
lışmalarını yaparak uluslararası toplantı
lara katılmış ve OECD ülkeleriyle yapı
lan bir dizi çalışma sonucu, ülkemizin sa
tın alma gücü paritesinin hesaplanması 
sağlanmıştır. 

OECD tarafından 1985 yılı için hesap
lanan satın alma gücü paritesinin sonuç
ları, 1987 yılında OECD'nin uluslararası 
yayınında yer almıştır. Buna göre, ensti
tü tarafından 1985 yılı için hesaplanan 
fert başına millî gelir 1.045 dolar iken, 
satın alma gücü parkesine göre bu rakam 
OECD tarafından 3.594 dolar olarak he
saplanmıştır. 

Hesaplamalar daha sonra OECD tara
fından kesinleştirilmiş olup, 1987 yılı için 
fert başına düşen reel millî gelir 3.606 do
lar, 1986 yılı için ise 3.927 dolar olarak 
bulunmuş ve bu değerler, 1988 yılı başın
da, OECD'nin Millî Hesaplar adlı yayı
nında açıklanmıştır. 

İktidarımız döneminde Enstitü, bu ça
lışmalarıyla uluslararası alanda büyük ek
sikliği duyulan bir boşluğu kapatmış bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin makro 
ekonomik politikalarının tespitinde kulla
nılan en önemli göstergelerden biri de 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yıl
da üç defa yayınlanan gayri safî millî hâ
sıla tahminleridir. Enstitünün yapmış ol
duğu tahminlerde, sektörlerin cari ve sa
bit fiyatlarla, katma değerleri ayn ayrı 
hesaplanmakta; her ürün, içinde bulunu-
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lan yılın birim fiyatlarıyla değerlendiril
mek suretiyle cari üretim değerleri; aynı 
miktarlar 1968 yılı birim fiyatlarıyla de
ğerlendirilmek suretiyle de, sabit üretim 
değerlerine varılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, enflasyon ve 
bunun ölçülmesinde kullanılan indeksle
rin ülkemiz açısından önemini tartışmak 
herhalde gereksizdir. Devlet İstatistik 
Enstitüsü, ülkemizde en modern ve en 
geniş kapsamlı tüketici eşya fiyatlarını 
hesaplayan tek kuruluşumuzdur. Bu ku
ruluşumuz, 40 yerleşim yerini kapsayan 
6.300 civarında işyerinde günlük olarak 
tüketici fiyatlarını; birlik, borsa ve hal
lerden 1.422 maddeyi' kapsayan toptan eş
ya fiyatlarını belirleyerek objektif metot
larla hesapladığı indeksleri, her ay düzen
li bir şekilde kamuoyunun ve ilgililerin 
istifadesine sunmaktadır. 

IBu indekslerin sonuçlan, Birleşmiş 
Milletler, OECD ve AET gibi uluslarara
sı kuruluşların yayınlarına girdiği gibi, 
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fo
nu gibi malî kuruluşların çalışmalarında 
güven duyulan ve kullanılan tek kaynak 
haline gelmiş bulunmaktadır. 

Enstitü, bu derece güven sağlayan in
dekslerin güncelliğini muhafaza ve güve
nilirliğini artırabilmek amacıyla her yıl 
sürdürdüğü revize çalışmalarını da devam 
ettirmekte; ancak, enstitünün bu güveni
lirliği, muhalefetçe bir türlü kabul edile
memektedir. 

Sayın milletvekilleri, enstitü, belirtti
ğim bu çalışmalar yanında, ülke genelin
de büyük ve geniş kapsamlı sayımlar da 
yapmaktadır. Bu sayımların en önemlile
rinden birisi de, genel sanayi ve işyerleri 
sayımıdır. 

Ülkemizde tarım dışında kalan bütün 
sektörlerin 1985 yılı bilgilerini derlemek 
üzere 1986 yılı içinde, enstitü tarafından 

«1985 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı» 
düzenlenmiştir. 

Yine, Enstitü, 1985 yılında, uyguladı
ğı genel nüfus sayımının defterlerini, doğ
ru olarak il, ilçe, bucak ve köy bazında 
ayrıma tabi tutarak değerlendirmiş, bazı 
yerleşim yerlerinin gerçek nüfusları tes,-
pit edilerek 1985 genel nüfus sayımının, 
idarî bölünüş kesin sonuçlarını da açıkla
mıştır. Yine, «1985 Genel Nüfus Sayımı, 
Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri» 
adlı il bazındaki yayınlar da Haziran 1987 
tarihinden itibaren yayınlanmaya başlan
mıştır. 

1985 genel nüfus sayımından sonra ya
pılacak genel nüfus sayımının, diğer ül
kelerde uygulanan nüfus sayımları siste
mini, yöntemini ve uygulama şeklini ince
leme ve değerlendirme çalışmalarına da 
başlamışlardır. 

Muhterem milletvekilleri, Enstitü dış 
ticaretle ilgili olarak armonize sistem 
uyum çalışmaları yapmaktadır. Dış tica
rete konu olan malların tasnifinde Batılı 
ülkelerin büyük bir çoğunluğu BTN kla-
sifikasyonunu kullanmaktadır. Bu bazda 
hazırlanan «İstatistik Pozisyonlarına Bö
lünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli» ad
lı 1141 no. lu yayın, 1.1.1985 tarihinden 
itibaren uygulamaya 'konulmuştur. Yakın 
bir gelecekte üyesi olacağımız. Avrupa 
Topluluğu ülkelerinin 8 rakamlı istatistik 
pozisyonu rakamlarını gösterir armonize 
mal tanımlaması ve kodlaması sistemi 
üzerindeki uyum çalışmaları 1.1.1989 ta
rihinde uygulamaya girecektir. 

Enstitünün gerçekleştirdiği diğer önem
li çalışmalardan birisi de dış ticaret ista
tistikleridir. Bu istatistikler özel ticaret 
kapsamı içerisinde yer alan ithalat ve ih
racat bilgilerini kapsamaktadır. Aylık ola
rak yayınlanan ithalat ve ihracat bilgile
rinin geciktirilmeden kamuoyuna duyu-
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rulması amacıyla, ithalat ve ihracat hac
mi büyük gümrük idareleri günlük olarak 
takip edilmeye başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 'bu arada, Ensti
tünün diğer çalışmalarından birisi de sek
törler arasındaki ilişkileri gösteren, ileriye 
dönük sektörel planların revize edilmesin
de kullanılan input - output tablolarının 
hazırlanmasıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü uluslararası 
kuruluşlarla da yakın işbirliği içinde bu
lunmakta ve istatistik dünyasında meyda
na gelen gelişmelerin yakından takip et
mektedir. Bu konuda gelişmiş ülkelerin 
uzman kuruluşlarının, özellikle ABD Sa
yım Bürosunun tecrübelerinden geniş öl
çüde yararlanmaktadır. Enstitü, Dünya 
Bankasından sağladığı bir kredi imkânıy
la, son 3 yıl içinde 34 teknik elemanını, 
eğitim için, Amerika Birleşik Devletlerine 
göndermiş ve uygulamada büyük fayda
sını görmüştür. 

Enstitü Bilgiişlem Merkezinin makine 
parkı modernizasyonu ve kapasite artırı
mı devam etmekte olup, şu anda 5 MB 
bellek, 3.000 MB disk kapasiteli bilgisa
yar ile 2 MB bellek 1.000 MB disk ka
pasiteli diğer bilgisayar ünitesi faaliyet
tedir. 

Matbaa hizmetlerinde istatistik! bilgi
lerin kullanıcılara en seri ve en süratli bir 
şekilde sunulmasında, gelişen teknolojiye 
ayak uydurma yönünden, Bilgiişlem Mer
kezinde bulunan bilgisayar ile, 6 termi-
nalli lazer printer çıktık elektronik foto 
dizgi ünitesi birbiri ile bağlanarak çalış
maya başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, muhalefet parti
leri konuşmacılarıyla hem fikir olduğu
muz konu da Enstitünün dertleridir. Ça
resini bulmaya çalıştığımız ve beraberinde 
desteklerini de istediğimiz konularda bi-
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zim de tespit ettiğimiz bazı konuları arz 
edeceğim. 

Birincisi, teknik bir kuruluş olan Dev
let İstatistik Enstitüsünün en önemli dar
boğazlarından birisi, yetişmiş teknik per
sonele duyulan ihtiyaçtır. Enstitü tarafın
dan yurt içinde ve dışında eğitilerek ye
tiştirilen elemanların büyük bir bölümü
nün, mevcut kanunlarla verilen imkânla
rın yetersizliği ile, zaman içinde kuruluş
tan ayrılmaları kalifiye personel sayısın
da genel bir azalmaya neden olmaktadır. 
Bu nedenle, Enstitüye bazı maddî imkân
ların tanınmasında yarar vardır. 

Yine, Enstitü taşra teşkilatının kendi 
binalarında hizmet vermesini sağlamak 
amacıyla ve belli bir program dahilinde, 
'her yıl bütçe imkânları ile olanak sağ
lanmasında büyük fayda vardır. 

Enstitü, modern bir bilgiişlem merke
zine sahip olmasına rağmen, çalışma ala
nının gün geçtikçe genişlemesi ve kurum
daki bilgilerin en önemli kaynak olması 
nedeniyle, kurulması planlanan bilgi ban
kası çalışmalarının gerçekleştirilmesi için, 
tesislerinin modernizasyonuna devam 
edilmesine de, kaynak sağlanarak yardım
cı olunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar te
mas ettiğim hususlardan da anlaşılacağı 
üzere, iktidarımız döneminde Devlet İs
tatistik Enstitüsünün yerine getirmekle 
yükümlü olduğu hizmetler son derece güç 
ve masraflıdır. Bu hizmetleri gerçekleştir
mek amacıyla hazırlanan ve huzurunuza 
getirilen 1988 malî yılı bütçesi rakamları 
gayet mütevazı olup, objektif esaslara 
göre hazırlanmıştır. 

Bu bütçenin, teşkilatımıza, ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Balıbey. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın 
Yusuf Bozkurt özal; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Devlet İsta
tistik Enstitüsü bütçesiyle (ilgili olarak 
yapılan eleştirileri cevaplandırmak ve bu 
meyanda Hükümet görüşünü belirtmek 
üzere huzruriarınızda bulunuyorum. 

Diğer bütçeler bağlandı, O bütçeler
de «ekrar etmek istemedim; ama, Bakan
lığıma bağlı son kuruluşun bütçesi ol
ması nedeniyle, her şeyden evvel şunu 
belikteyim : Bağlanmış bütçelerim ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesinin de 
memleketimize yararlı olmasını temenni 
ediyorum. 

Diğer bütçelerle ilgili olarak, gene bu 
bütçeye akseden 'bir konuşmada, 'benim 
daha önce yaptığım bk konuşmayla il
gili olarak ^Cumhuriyet hükümetleri bir
birinin devamıdır, bir bütündür; alınan 
kararlara hürmet etmek lazımadır» şeklin
de bir ifadede bulunuldu. Burada tabiî, 
imce bir nokta vardır. Doğrudur; bir ev
velki hükümetlin aldı&ı kararları ikinci 
hükümet de aynen uygular. Misal vere
yim; yabancı bir devletle yapılan bir ant
laşma, daha önceki bir hükümet zama
nında yapılmıştır ve bu bicaj de bağlar, biz 
buna aynen riayet ederiz. Daha önceki 
zamanlarda alınmış borçların bizim hü
kümetimiz zamanıma düşen anaparaları, 
faizlerini biz öderiz. Hatta bu borçlar 
ertelenmiş, zamanında ödenmesi gerekir
ken ödenmemiş borçlar bile olsa biz 
bunları -Türkiye Cumhuriyeti hükümet
leri bir bütün olduğu için- ödemek zo
rundayız ve buna da inanırız. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Mecbursunuz; siz Tür
kiye Cumhurtiyeti Hükümeti değil misi
niz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Devamla) — Ama, hiç
bir zaman, yapılan bu işlerin de doğru 
olduğumu söylemek mümkün olmayabilir. 
Zaten bu Mecliste doğrular konuşulur, 
eğriler ortaya konulur ve bunun müna
kaşası yapılır. Eğer, eski hükümetler, da
ha önce Osmanlı Devletinin bir eyaleti 
ve büyük nüfusu Müslüman olan bir ül
kenin, bir müsıtemlekeci devlet tarafın
dan işgali ve onların verdiiği kurtuluş sa
vaşı sırasında bizim hükümetimizin gidip 
müstemlekece hükümet lehine oy kullan
masına bizim hiçbir ses çıkarmayacağı
mızı söylüyorlarsa, yanılıyorlar! Bu iş 
yanlıştır, tekrar ifade ediyorum. {ANAP 
sıralarından «Bravo» «esleri, alkışlar) 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — Sen , 
de bundan! başka bir şey biniliyorsun. 

ADNAN KESKİN (Denlizli) — Müs
lüman olduğunuz için mi?.. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın 
Bakan, bir daha izah eder misiniz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Devamla) — Efendıim, 
aynen bizim Birinci Cihan Harbinden 
sonra ülkemfe işgal edildiğinde verdiği
miz Kurtuluş Savaşına 'benzer bir savaşı, 
bu ülke -ki, daha önce Osmanlı Devleti
nim bir eyaletiydi- müstemlökeciye karşı 
vermiştir ve bizim hükümetimiz gidip 
müsıtemlekeci lehime oy kullanmıştır. 

Bu, bu Mecliste tabiî açık açık söy-
lenıir ve yanlışlıklar da tenkit edilir, ile
ride de yapıliMaması temenni edilir. 

Şimdi, Devlet İstatistik Enstitüsü büt
çesine geçiyorum. 
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Kurumda, yetişmiş insan sıkıntısı var
dır. Geçmiş dönemlerde insanlar burada 
zıtlaşmış, gruplar halinde bir diğeri ile 
mücadele etmişlerdir. Konu aslında ge: 
neldir. Bugün ülkemizde -gelişen bir ül
ke olarak- pek çok 'kıt kaynaklar vardır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞ-
LU (Bursa) — Gelişiyordu !. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Ve en 
önemli kıt kaynak da yetişmiş insandır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZIOĞ-
LU (Bursa) — Amerika'dan getiriniz (!) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Bu, yalnız 
Devlet İstatistik Enstitüsü için değil, di
ğer bütün müesseselerimiz için de varit. 
Zıtlaşmış grupların 'birbirleriyle kıyasıya 
mücadele etmeleri de, maalesef, 1980 ön
cesinin bir simgesi idi ve yalnız Devlet 
İstatistik Enstitüsünde değil diğer mües
seselerde de, kıyasıya zıtlaşmak ve bü
rokrasinin polltize almasından ileni ge
liyordu ve ben, bu 1980 öncesi günlerin 
tekrar memleketimizin başına gelmemesi 
için Allah'tan niyazda bulunurum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZIOĞ-
LU (Bursa) — İhtilal oldu Başbakan ol
dunuz... Ne olacak; İhtilal evlatları... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — «Kurum Hü
kümet emrinde olmamalıdır» dendi. . 

Kurum Bakanlığıma bağlıdır; ancak, 
şunu 'ifade edeyim ki, biz kurumun yap
tığı hesapların hiç birisine müdahale et-
memlişizdir ve etmeyi de düşünmemişiz-
dir. Hatta ve hatta, istatistik konuların
da ifade edildi; «Değişik müesseseler de
ğişik enflasyon indeksleri yayımlıyorlar.» 

AHMET ERSİN (İzmir) — Size bağ
lı olduğu için hiç doğru söylemiyor; belM 
oluyor. 
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DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — «istanbul 
Ticaret Odasının bir indeksi var, Hazine 
ve Dış Ticaretin başka indeksleri var, 
Devlet Istatistikin başka indeksi var. Dev
let İstatistik Enstitüsü, Türkiye'de ista
tistik yayınlayan tek kurum olanaktan 
çıkmıştır» denildi. Esasında, Devlet is
tatistik Enstitüsü ile 'beraber bu mües
seseler, çok önceden -Hazine Dış Ticaret 
Müsteşarlığının indeksleri ta Ticaret Ba
kanlığının indeksleridir- 1939 senesinin 
ve o zamanın ağırlıklarıyla hesaplanan in
dekslerdir. İstanbul Ticaret Odası, özel 
sektörün bir yarıresmî kuruluşudur; böy
le indeksleri kendileri hesaplayabilirler, 
kendilerinin tasarrufunda olan bir hadi
sedir. Zaten, indeksler aynı bazda, aynı 
şekilde hesaplanmış olsaydı, o zaman mü
kerrer olurdu. Nitekim, indekslerin hep
simin hesaplanma tarzı, hangi nüfus üze
rinde hesaplandıkları; geçimime indeksi 
midir, tüketici indeksi midir; toptan eşya 
indeksi midir, hepsi farklıdır. Ancak biz, 
aynı manaya gelecek olan .indekslerde 
yanlışlık olmasın diye, eslkimiş bulunan, 
ağırlıkları bugünün şartlarını gösterme
yen, bugünün şartlarıyla ilişkili olmayan 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
indekslerine devam etmemişizdir. Bun
dan böyle, Devlet istatistik Enstitüsünün 
indeksleri devam edecektir.., 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hepsinde değil mi efendim? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL Pevamla) — Toptan eşya 
fiyat indeksii, bilhassa problem çıkarıyor
du; çünkü, yurt çapında alınıyordu. 

Enflasyon indeksi : Ben biraz önce de 
açıkladım ve açıklarken de Hazine ye 
Dış Ticaret indekslerini verdim; çünkü, 
1982 senesinden önce Devlet İstatistik 
Enstitüsünün toptan eşya fiyat lindeksıi 
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yoktur, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının indeksleri kullanılmaktaydı. Bizim 
bu.indeksleri bugüne kadar devam ettir
memiz, ilmî araştırmıa yapmak isteyenler 
için bir serinin devam etmesi ve bugün
den geçmişe kadar olan durumu görebil
mek bakımından şarbtı. Arada, zaten üst 
üste çakışan yıllar vardır; dolayısıyla, bu 
indekse devam edilmesine artık gerek kal
mamıştır. Yani, 1982'den 1987'ye kadar 
iki indeks zaten beraber çıkarılmışlardır. 
Aralarında uzum vadede büyük fark yok
tur. Onu söylemek istiyorum. Ama, kısa 
vadelerde büyük farklar çıkabilmektedir. 
Mesela, 1939 ağırlıklarıma göre, o zama
nın en büyük ihtiyaçları, gazyağı, tuz, 
mangal kömürü. Mangal kömürünün bü
yük ağırlığı vardır Hazüne ve Dış Ticaret 
indekslerinde. Tabiî, bu bugün oldukça 
azalmıştır. Onun için Devlet İstatistik 
Enstitüsü hem mal bazında çok daha faz
la malı içine (almaktadır ve bugünkü eko
nomiyi daha çok iyi temsil ettiği için bu 
indekse devam edilmiş, öbürü bırakılmış
tır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Tabiî, si
ze bağlı olduğu dçıiın, belli.' 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Kurumum, 
herhangi bir şekilde, hükümet emrinde 
rakamlarını değiştirmesi söz konusu de
ğildi. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Enflasyonun yüksek oldu
ğunu kabul ettiniz!. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Olsaydı za
ten, şu gün gördüğünüz 'yüksek enflas
yon rakamlarını herhalde oynatırdık. 
Ama biz, hiç bu şekilde şeylere tenez
zül etmeyiz. Sizin de, zaten böyle bir şe
yi söyleyip de, bu gibi müesseselerde ça

lışan haysiyetli, şerefli bürokratlarımıza 
dil uzatmak da herhalde doğru değildir. 

M. HALİT DAĞLI (Adana) — On-
- lara kimse dili uzatmıyor. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Onların, 
kendilerini bu kürsüden müdafaa etme
leri de mümkün değildir. Esas itibariyle 
eğer siz bu şekilde çeşitli kesimleri suç
lar ve onların haksız işlemler yaptığını 
söylemeye kalkarsanız, zannediyorum 
oyunuzda da büyük düşme olacaktır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞ-
LU (Bursa) — Sizi suçluyoruz sizi; bi
zim, devlete bir şey dediğimiz yok!. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL .(Devamla) — Biz kimse
yi suçlamıyoruz. Biz sadece icraatımızı 
söylüyoruz. Tekrar açık olarak ifade edi
yorum, herhangi bir şekilde bu (müesse
semin rakamlarıyla biz oynamayız. 

Efendim, bazı rakamlar verildi ve 
«Tarımsal gübre tüketimiyle, tarımsal' 
üretim rakamları birbirini tutmuyor. De
mek ki bu liışte bir hile var» diye bir 
ifadede buluoulm'ak istendi. 

Şimdi, tarımsal gübre tüketimiyle, ta
rımsal üretim arasımda elbette bir kore
lasyon vardır; ama, bu korelasyon yüz
de 100 değildir. Arada hava şartları de
ğişiklikleri vardır. Ürünlerin taban fiyat
larında verilen farklılıklar vardır. Pek çok 
değişiklıikler vardır tarım üretimi etkile
yen. Dolayısıyla, bunun sadece ıgübre tü
ketimiyle yüzde 'yüz ilişkilendiırrnek ve 
ilişki istenildiği şekilde tutmuyorsa, bu
nun içinde bir istatistik numarası vardır 
diye düşünmek herhalde doğru bir şey 
değildir. 

«Hükümet neden gerçek enflasyon ra
kamlarını açıklanılıyor?» denildi. Açıkla
nan rakamlar gerçek rakamlardır ve biz 
bu rakamların aleyhimize olduğunu bile 
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hile, basında uzun uzun tartışıldığını göre 
göre gerçekleri hiçbir zaman vatandaşla-
rımızdanı saklamayan bir iktidar olduğu
muz için 'bunları zamanında ve gerçek ra
kamlar olarak yayımlatıyoruz. Bizleri in
citişe bile, enflsyon rakamları doğru ola
rak yayınlanmıştır. Ancak, tekrar ifade 
ediyorum, aldığımız tedbirler neticesinde, 
enflasyon rakamları önümüzdeki aylarda 
çok iyileşme gösterecektir. Bu, ta'biî, ra
kamları değiştirmekten dolayı değil, aldı
ğımız tedbirler neticesinde iyilik göstere
cektir. (ANAP sıralarından, alkışlar) 

«Neden Devlet İstatistik Enstitüsünün 
geçen senıeki 9 ay üzerinden hesapladığı 
yüzde 6,8'lik artış hızı (gayri safi millî 
hâsılamın) şimdi 7,4 olarak bildiriliyor. Bu 
ne hiçim tahmindir? Üç ay gibi bir za
man içerisinde bu kadar tahmin hatası 
olur mu?» şeklinde sözler söylendi. Ben, 
«Acaha» diyorum, «gayri safi millî hâsı
layı yüzde 6,8 değil de, 6 olarak hesap
layıp önümüze .getirselerdi bir ses çıkar 
mıydı?» Yoksa, bak geçen sene gayri 
safi millî hâsıla, aslında 6,8 büyümemiş, 
6 düşmüş diye hiç kimse Devlet İstatistik 
Enstitüsünü tenkit etmezdi. Ama, 'yüksek 
çıkmıştır, olabilir. Asılında, hata miktarına 
bakın; 6,8, 7,4'e gidiyor. Aradaki fark 
'binde 6'dır. Gayri safi milî hâsılanın he
sabında binde 6 mertebesinde bir hata 
yapılmıştır; üç aylık zaman farkı var
dır, yani üç tay sonra gelen rakamlarla 
ıbü gayri safi millî hâsıla değişmiştir. 
Mümkündür; çünkü, siz de iyi hatırlar
sınız, ihracatta son' üç ayda büyük artış 
vardır. Tarım düşmüştür; ama, o ihracatı 
yürüyen sanayi üretiminde 'büyük artış 
vardır. 

Asılında bu rakamların hepsi sadece 
Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamları' 
değildir. Bunlar, komisyonlar tarafından 
oturulur, hesaplanır, Tarım Ürünleri 

Tahmin Komitesi vardır. Bu komitenin 
burada pek çok üyesi vardır. Tarım Or
man Köyişleri Bakanlığı, Proje ve Uy
gulama Genel Müdürlüğü, Araştırma 
Planlama Koordinasyon Kurulu Başkan-. 
lığı; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşki
latlandırma Genel Müdürlüğü, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye 
Odalar 'Birliği Genel Sekreterliği, 'Millî 
Prodüktivite Merkezi, Devlet İstatistik 
Enstitüsü olmak üzere -şurada gördüğü
nüz gibi- bir komiteden oluşup, bu he
saplar hu komitece yapılmaktadır. Yani, 
bizim burada kalkıp bu rakamları değiş
tirmemiz kolay değildir. İstesek bile de-
ğiştiremeyiiz. Onu söylemek istiyorum. 

Sayın Demir, «Teşkilat, makine ve 
teçhizat bakımından çağdaş imkânlara 
kavuştumkrMıdır» dediler. Teşkilatta şu 
anda iyi çalışır kompütür sistemi vardır; 
ancak, tabiî biz devamlı olarak dünyada
ki gelişmeleri inceliyoruz ve daha iyi im
kânlar çıktığında bunu da teşkilata getir
mekte tereddüt etmiyoruz. 

«Daha önce 'bir eğitim ve araştırma 
birimi vardı, şimdi çalıştırılmıyor» deni
yor. Eğitim birimi vardır, hâlâ çalışmak
tadır, onu ifade edeyim. Yalnız eskiden 
Türkiye'de listatistik ilmi üniversitelerde 
pek öğretilmiyordu. Onun için, bu eğitim 
müessesesi dışa dönük olarak çalışıyordu. 
Yani, dışarıdan gelen kimseler 'burada 
eğitiliyorlardı. Şimdi üniversitelerimizin 
pek çoğunda istatistik bir imleri vardır; 
buralarda öğrencilerimiz yetişmektedir. 
Devlet İstatistik Enstitüsündeki bu eğitim 
'birimi, şu anda hizmet içi eğitim yapmak
tadır, yani fonksiyonlu değişmiştir. Onu 
ifade edeyim. 

«Yayınların dağıtımı yeni esaslara bağ
lanmalı ve ücretli hale getirilmelidir» den-
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di. Bu konuyu inceler ve faydalı bulur
sak uygulayabiliriz, tahmin ediyorum. Ba
zı ülkelerde, devlet istatistik enstitülerinlin 
yayınladıkları yayınların üzerinde fiyatla
rı vardır. Uygulama faydalı olabilir. Ar
kadaşlarıma konuyu incdemelerini ve 
böyle bir imkân varsa bumdan istifade et
melerini bildireceğim, 

Teşkilatla iilgili olarak şunu söyleye-
yim : Teşkilatın 22 'bölge müdürlüğü var
ıdır. 1 şube müdürlüğü de Van İlinde bu
lunmaktadır. 

Geçici personel konusu : Enstitü, bü
yük kapsamlı çalışmalar yapar. Nüfus 
sayımı yapar ve 'bu sayımı yapmak için 
çok sayıda insan kullanılması lazımdır 
ve kabul ederisiniz ki, bu kadar insanı alıp 
kadrolarına koyamaz. Çünkü, bu nüfus 
sayımları 5 senede bir yapılır. 5 senede 
bir ihtiyaç olan bu kadroları devamlı ola
rak çalıştırmak mümkün dieğildir.: Onum 
için, kurumun yapacağı pek çok işlerde 
geçicj, personel istihdamı bir şarttır ve 
böyle yürütülmektedir. Zaten 40 yıldır da 
'bu böyle gitmektedir. 

İhracatın içinde, sanayi ürünlerinin 
yüzde 79'unu meydana getirdiği söylen
di, «aslında bunların içindeki bazı teks
til ürünleri tarım mallarıdır» dendi. Eğer 
bu şekilde klasifiye edersek tarımın pa
yının daha çok olacağı söylendi. Biz 'bu 
tasnifi keyfî yapmadık; tasnif beynelmi
lel; International Standard Indusıtrial 
Classifkation denilen (ISIC) standartla
rıdır, bir de SI standartları vardır. Bun
lara göre yapılmıştır ve gerliye dönük ola
rak da bütün seriler aynı şekilde düzel
tilmiştir. Yani 1980 senesinde klasifikas-
yon ne ise, 1987 senesinde de klasifikas-
yon odur; ,1979 da böyledir. Dolayısıyla 
mukayeseler aynı bazda yapılmaktadır ve 
gerçekten ihracatımızda sanayinin payının 
büyük ölçüde arttığını gösterir şekildedir. 

Nüfus sayımında yapılan hatalar ko
nusunda şunları söyleyebilirim : ÇeşMi 
hatalar N oluyor; ısayımı yapan kişilerin 
yaptıkları hatalar olabiliyor. Bazıları, el
de olmayan hatalardır. Tembellikten lileriı 
gelen bazı hatalar da vardır. Bazen 9 ra
kamı ile yapılan hatalar vardır, müker
rer yazım vardır. Bu kadar geniş çapta 
yapılan bir sayımda bu hataların olma
ması mümkün değildir. Ancak, sayım so
nuçları telgrafla bildirilirken, iil idarelerin
den gelen 51 420 757 sayısı ıile kesin so
nuç arasındaki -ki, kesin sonuç 50 664 458' 
dir- 756 299luk farkın 723 504'ü, nüfus 
analiz grubunun çalışmaları ile yanlış 
olduğu tespit edilmiştir. 32 799'u ise def
ter içindeki nüfusun, sayım memuru ta
rafından defter üzerine yanlış yazıldığın
dan kaynaklanmaktadır. Bu düzeltmeler 
yapılmıştır; ancak, 6 aylık bir zaman kay
bına sebep olmuştur. Yani, ilan edilen, 
1985 yılının gerçek nüfusu 50 666 458' 
dir. 

Kurum, eğitime ve dışarıda insan ye
tiştirmeye büyük önem vermektedir. Ni
tekim, Enstitü, Dünya Bankasından bir 
kredi ile American Census Bureau ile 
anlaşmış; İlli Amerika'da ve l'i de Fran
sa'da olmak üzere 12 kişiyi yurt dışına 
eğitime göndermiştir. Mastır öğrenimi 
yapmış personel sayısı 17'dir. Bunların 
14'ü istatistik, l'i nüfus dinamiği, l'i tek
nik demografi! ve yapıcılık meslek konu
sunda da 1 kişi olmak üzere, toplam 17' 
dir. 

Bilgiişlem Merkezinde de oldukça 
kuvveti bir bilgiıişler makinesi vardır. 
Birçok öğrenciler burs almışlardır. 45'i 
istatistik, 16'sı iktisat, 12'si ekonometri, 
4'ü ziraat ve 3 tanesi de işletme, maliye 
ve uluslararası ilişkiler konusunda olmak 
üzere toplam 80 kişi burs almış ve şu 
anda üniversitelerde okumaktadırlar. 
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Ben, bu bilgileri verdikten sonra, söz
lerimi fazla uzatmadan, tekrar, Bakan
lığınla ibağlı... 

BA'ŞKAN — Süreniz de dolmak 
üzere Sayın Bakan; lütfen 'toparlayınız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Devamla) — Sözletri-
ımi bağlıyorum efendim. 

Tekrar, Bakanlığıima bağlı kuruluşla
rın bütçelerinin ülkemize yararlı olma-

BAŞKAN — Bu program 'kodu üze
rinde bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türikiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Göııüşülımekte ioilan «Devlet İstatistik 
Enstitüsü B'aşfcanlığı 1988 Yılı Bütçesi
nin» '(101-02-2-001-600) Harcama kale
minde ıyer alan ödenekten 50 miilyon 
TLH'sının düşülmesini ve ekli taşıt cet
velinin ıtasarı metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif (öderiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Ayoan Çalkıroğullan 
Denizlli 

B. Doğancan Akyürelk1 

İstanbul 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara, 
Baki Albayıralk 

istanbul 

sini idiler, Yüce Meclise en denin say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın miMet vekilleri, 
Devlet istatistik Enstitüsü bütçesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştıır. 

Şimdi, bu bütçenin bölümlerine ge
çilmesini oylarnnıza sunacağım: Bölüm
lere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler.,. Bölümlere gıeçilmıesi kabul edil
miştir. 

Adnan Yıldız; 
İstanbul 

Ylmaz Altuğ 
Sivas 

Hazım Kuıtay 
Ankara 

Recep Ergun 
Kayseri 

Gürbüz Şalkranlı 
Manisa 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Tanrı yar 
İstanbul 

A. Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Reşit Üllker 
İstanbul 

Mehmet Akarca 
Samsun 

Bölümleri okutuyorum: 
fA — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101! Genel yönetim ve destek hizmetleri 5 806 000 000 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Efendim, ökseriyeitimiz olmadı
ğı için katılamıyorum; takdire bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

Bolümü ökumyorum efendim: 

Prog. 
kodu Açıklama 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesinin 
bölümleri kaibui edilmiştir. 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı, 

BAŞKAN — Şimdi, Devlet istatistik 
Enstitüsü 1986 Malî Yılı Kesirihesabınm 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (jMalatya) — Hükümet 
olaralk katılıyoruz Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Efendini, okunan öner
geye Hükümet katıümaiktadır; Komisyon 
ise takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul iödenller... Kaibui etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge muvacehesinde 
bu bölüm ırekamını tekrar okutup, oy
larınıza sunaoağım.| 

Lira 

bölümlerine geçilmesini oylarımıza sunu
yorum: Bölümlerine geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edimişitir., 

Bölümleri okutuyorum efendim: 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 5 756 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..̂  Etmeyenler... Kabul (edil
miştir. 

111 İstatistik verilerin derlenmesi ve değerieodjirilmesi 3 321 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul (edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 80 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul »edil
miştir. 

TOPLAM 9 157 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. .Kabul edilmiştir. 
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Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 İstatistikî verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
J2 edilmiştir. 
i 900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

990 Özel ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

CETVELİ 

2 422 477 890 1 347 126 

1 947 000 000 1 550 403 

252 274 340 244 680 

1 160 — 

4 621 753 390 3 142 211 

Ödenek Gider 
Lira Lira 
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Devlet İstatisitik Enstitüsü 1986 Ma
lî Yuh Kesinhesap Kanun Tasarısının 
bölümleri kabul edilmiştir, 

Bu suretle, Devlet İstatistik Enstitü
sünün 1986 malî yılı bütçesiyle 1986 ma
lî yılı kesinhfesap kanun tasarıları, kabul 
edilmiş bulunmaktadır; hayırlı' olmasını 
temenni ©derim. (Alkışlar) 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, TELETAŞ Firmasının hisse 
senetlerinin satışıyla ilgili reklam masraf
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Adnan Kahvecinin yazılı 
cevabı (7/81) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandıırılma-
sıına aracılığınızı saygılarımla arz ede
rim. 

Kamer G;enç 
Tuncdıi 

Hükümetin KİT'lerin özeleştirilımesi 
faaliyetleri arasında satışa çıkartıllan 
TELETAŞ Firmasına ait hisse senetle
rinin satılmasıyla ilgili olarak: 

1. Hangi gazetelere ve televizyona 
ne miktarda reklam parası ödenmiştir? 
(Ayrı ayrı olarak belirtilmesi) 

2. Yapılan bu masraflar hangi ya
sanın Hükümetinize verdiği yetkiye da
yanmaktadır? 

Sayın milletvekilleri, ibugün program 
tamaımlarijmışt'ir. 

Yarınki programda yer alan kuruluş
ların bütçelerini ve kesinbesaplarını gö
rüşmek için 8 Nisan 1988 Cuma günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum.. 

Kapansa Saati : 19.03 

T C . 
Devlet Bakanlığı 7 . 4 . 1988 

Sayı : 03-7/661-002 
Konu : Yazılı soru önergesi 

T.B.M.M. Başkanlığına 
ilgi : " a) TBMM Başkanlığının 

8.3.1988 tarih ve 7/81-439/02294 sayılı 
yazısı.; 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
15.3.1988 tarih ve 07/106-137/02009 sa
yılı yazısı. 

c) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
6.4.1988 tarih ve 07/106-137/02378 sa
yılı yazısı., 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
Sayın Başkanımıza yönelttiği, ancak, 
kendileri adına tarafımca cevaplandırıl
ması tensip olunan «KİT'lerin özelıkş-
tirilmesi faaliyetlelri sırasında satışa çı
kartılan TELETAŞ Firmasına ait hisse 
senetlerinin satışına» ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 
yazılı soru önergesi cevabı 

1. TRT vje gazete ve dergilere öde
nen ilan ve reklam ücretleri. 

TELETAŞ hisselerinin satışı dolayı
sıyla yürütülen tanıtını kampanyası, 
TELETAŞ Özelleştirme Programının 
yanısıra, genel olarak Özelleştirme Prog
ramını ve hisse senetlerini halka tanıt-
malfc amacını da taşımaktadır. Bu ne
denle, ilan ve reklam harcamaları, sade
ce TELETAŞ Özelleştirme Programı 
için yapılan (masrafları değil, aynı za
manda genel olarak özeleştirme Prog
ramını tanıtıcı masrafları da ihtiva et
mektedir.! 

İlan ve reklam harcamalarının tuta
rı aşağıda verilmiştir: 

(TL.) 

Basın ilan ve reklamlarınım 
gi kurumlar ve bu kurumlara 
ücretler aşağıda gösterilmiştir: 

TRT 761 240 000 
Basın (Gazete ve dergiler) 511 645 120 

TOPLAM ,1 272 885 120 

Nöt : Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresi Başkanlığı, TELETAŞ Tele
komünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş. ve 
tahsisi yapan banka ve 19 adet aracılık 
yüklenimini üslenen kurum (Undenvri-
terlar)arasuıda yapılan anlaşmalara göre, 
'hisse senetlerinin halka arzı ile ilgili ola
rak yapılan ayrıntısı yukarıda belirtilen 
reklam masraflarının 900 000 000 TL.lik 
kısmı yukarıda belirtilen bankalar ve 
aracı kurumlar tarafından karşılanacak
tır. ; 

Hürriyet Gazetesi 
Sabah » 
Milliyet » 
Tercüman » 
Cumhuriyet » 
Türkiye » 
Güneş » 
Yeni Asır » 
Dünya » 
Ekonomik Bülten » 
Göilge Adam » 
Söz » 
Zaman » 
Millî Gazete 
Ndkta Dergisi 
Tempo Dergisi 
Anka Ajası Ekonomi 
Bülteni 

63 
55 
59 
37 
34 
29 
58 
11 
8 
18 
44 
17 

verildi-
ödenen 

056 000 
188 000 
276 000 
380 000 
608 000 
960 000 
660 000 
200 000 
960 000 
550 000 
520 000 
920 000 
232 000 
616 000 
000 000 
400 000 

300 000 

2. Yapılan harcamaların yasal da
yanağı. 

TELETAŞ Özelleştirme Programı ile 
ilgili olarak yapılan üıan ve reklam har
camaları, 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı 
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırım
larının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
ile 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi 
Hakkında Hükümleri de kapsamına 
alan Kanun gereğince Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kurulunun 30.4.1987 ta
rih ve 54 sayılı Kararı doğrultusunda ya
pılmaktadır/ 

NOT : Yukarıda verilen rakamlara, 
% 12 oranında KDV dahil değildir. 

mmm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 ÎNCİ BİRLEŞİM 

7 . 4 . 1988 Perşembe 

Saat : 10.00 

li 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarınâ Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
idarelerin Kesinhesaplarınâ Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

31 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meolis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Millet vekilli Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekilli Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve" özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
naık ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekilli Keman Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'mn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Mıillî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
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Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
( dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 

gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

1.7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'njn, İller Bankası 16 ncı Böl-



ge Mütlürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge ^ 
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerbşim birimlerine ve bu istem 
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkjmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekill Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ MiiBeüvdkili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

28. — Kocaeli Mİletivekli Alaöttin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

30. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum lü Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Onhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-



ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum tli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Miletvekili Şinaısi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

"41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Cift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon iline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, bankailardalki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Miletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Baklanından'sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanındıanı sözlü soru 
önergesi ı(]6/64), 
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51. — Afyon Milletvekilli Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-
ramılannın geliştirilımesi ve ödeneklerinin 
artırıılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devilet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idiım'in, Sakarya ti i Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Salkarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ti i organize sanayi böl
gesi inşaatına ili i skin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Millletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygu'lanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğiu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin ımağduriyetllprine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğ'u'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyiş'eri Bakanından 
sözfü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü ioru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, ZonguPdak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamam'anacağına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya MiılletvekMi Ahmet Ne-
iıdim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişk'n Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli i Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahaılleler-
den ikisine farlkUı telefon kod numarası 
verıMiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

•62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DtÖER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı ( : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 



2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada-
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halik Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve" Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S, Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(ö. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde tm-
zalianan Hava Ulaştırma Anflaşmasınım 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuma 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Uılaştiırıma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayilanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352!) i(S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


