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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287,288) görüşmelerine de
vam edilerek: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı; 
1990 Malî Yılı Bütçeleri ile 1988 Malî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 
14 Aralık 1989 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 18.55'te son 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya istanbul 

Kadir Demir Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 12 . 1989 Perşembe 

Tasan 

1. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/663) (Millî 
Savunma ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.1989) 

Teklifler 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ti Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Mec
lisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Verilmesi İçin 6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Yasa Teklifi (2/247) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.12.1989) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, İl Genel Meclisi Belediye Meclisi ve 
Belediye Encümen Üyelerine Sosyal Güvence Sağlamak İçin, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci Maddesinin (II) tşaretli Fıkrasına (p) Bendi, 15 inci Maddesine (j) Bendi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi (2/248) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.1989) 

3. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/249) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1989) 

Tezkere 

1. — Aydın Milletvekili Mehmet Özalp'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1057) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekİlİ E. Yıldırım AVCI 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Yüt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Taşanları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) (1) 

A) BAŞBAKANLIK 

1. — Başbakanlık 1990 Mali Yüt Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1988 Malî Yılı Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Başbakanlık bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Başbakanlık bütçesi üzerinde, grupları adına söz alan sayın üyelerin adlarını sırasıyla oku

yorum: Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kahveci ve Sayın Ertuğrul Ünlü, Doğru Yol Parti
si Grubu adına Sayın Mehmet Gölhan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mus
tafa Timisi ve Sayın İrfan Gürpınar. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Adnan Kahveci'de. 
Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

huzurlarınızda, 1990 malî yılı Başbakanlık bütçesi vesilesiyle bulunuyorum. Bu vesileyle, bu 
Mecliste son birkaç gündür tartışılan bazı konulara, Başbakanlık bütçesi ile ilişkisi dolayısıyla 
da açıklık getirmek istiyorum. 

öncelikle bir hususu itiraf etmek istiyorum: Sayın Muhalefet Partisi liderleri ve sözcüleri, 
gerçekten pek çok konuda bizi tenkit ettiler, hatta şunu da müşahede ettim. Geçmişteki kendi 
yanlışlarını bile o kadar güzel savundular ki, sanki bir avantajmış gibi bizim aleyhimize kul
landılar. Bunun örneklerini de vereceğim. 

Biliyorsunuz, partimizin bir "Siyaset Okulu" kurma düşüncesi var. Bu siyaset okulu dü
şüncesinde, sayın muhalefet temsilcilerinden de retorik konusunda bize ders vermelerini bu ve
sileyle belki rica edeceğiz. 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Saydı Basmayazılar 12,12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Bu, günaydın yerine geçiyor herhalde... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Günaydın. 
Değerli arkadaşlar, öncelikle ülkemizde çok tartışılan bazı konuları gündeme getirmek is

tiyorum. Burada, mercimek, kamyon lastiği, çay yaprağı, şeker fiyatları karşılaştırmaları ya
pıldı. Dediğim gibi, bazı yanlışları hâlâ doğru gibi göstermek için çok büyük ısrar var. Fiyatla
rı kontrol edilmiş mallarla, fiyatları serbest malları karşılaştırmak, ne zamandan beri bir bi
limsel yöntem oldu? Şeker ve kamyon lastiği gibi, fiyatları devamlı kontrol edilen emtiaları 
tutup da serbest piyasa fiyatlarıyla karşılaştırdığınız zaman, tabiî ki, çok çarpık raşyolar, oran
lar bulursunuz. Bu huydan sayın muhalefet partisi temsilcileri hatta sayın liderleri vazgeçmiş 
değiller. Aynı gerekçeyle biz de tutar, fiyatları indirebiliriz, sunî ucuzluk gösterebiliriz; ama, 
bugün şekerin fiyatını veyahut da belirli bir şeyin fiyatını sübvanse edip de, çok ucuz göster
mek veya alım gücünü bazı tarımsal mallara göre yüksek göstermek bizim de elimizdedir; fa
kat, bunun faturasını yine birisi ödüyor; millet ödüyor. Bu karşılaştırma tekniğinden vazgeç
memiz gerekir. Benim ümidim, artık bu eskimiş kıyaslamaların, bu Meclis çatısı altında man
tıksal hiçbir değeri olmadığı yönündeydi; fakat, maalesef bu devam etmektedir. 

Siyaseti biraz bilimselleştirmemiz gerekiyor. Tamamen kendi hesabımıza gelen oranlar çı
karırsak, benzetmeler yaparsak, doğru olmaz. Bu konuya başka vesilelerle de geleceğim. 

Açıklık getirilmesi gereken bir husus da şudur: Memur maaşlarının ve işçi maaşlarının 
enflasyon karşısında ne kazandıkları, ne kaybettikleri olayıdır. Çok tartışılan bu konuyu da 
araştırdık. Zaten, kullandığımız rakamlar gizli rakamlar değildir. Bu rakamlar Devlet istatis
tik Enstitüsünün 1930'lardan beri yayımlanmış rakamlarıdır. Size de tavsiye ederim, bu yayın
ları açın, inceleyin, karşılaştırmalarını yapın. Bu karşılaştırmaları, hem asgarî ücret için, hem 
en düşük derecedeki devlet memuru için, hem orta derecedeki devlet memurları için, yani 7 
nci veya 8 inci derecedeki devlet memurları için, hem de sendikaların verdiği rakamlarla da 
yapabilirsiniz. O zaman, çok basit bir tablonun ortaya çıktığını görürsünüz. 

Benim yaptığım bir araştırmanın sonucu şudur: tşçi, memur dönemler itibariyle ne kay
betmişlerdir, ne kazanmışlardır? 1940'lardan başlayarak, 1940-1950 devresi; 1950-1960 devresi; 
1970-1980 devresi; 1980-1983 devresi ve 1984-1989 devresi olarak ayırdığımızda, işçinin hiçbir 
dönemde kaybı olmamıştır. Yani, işçinin alım gücü, yalnızca 1930-1940 devresinde bir iki pu
anlık düşüş hariç, bütün devrelerde yükselmiştir. Memur için de bazı devrelerde düşüş, bazı 
devreler de ise yükselme var. Yani, enflasyona göre memurun ücret artışı bazı devrelerde dü
şüş, bazı devrelerde yükselme göstermiştir. En kritik konu da budur. \ani, özellikle 1950'lerden 
sonra işçinin her devrede kârlı çıktığını söyleyeyim. Enflasyon, diyelim ki 5 misli artmış, işçi
nin ücreti 6 misli artmıştır; enflasyon 3 misli artmış, işçinin ücreti 3,5 misli artmış. 

Memur için durum böyle değildir. Memur için, 1970-1980 arasında çok büyük bir kayıp 
vardır. Enflasyon 17 misli artmış, memurun maaşı 8 misli artmış. Yani, çok büyük bir kayıp 
mevzubahistir. O kayıp 1980-1983 döneminde aynen devam etmiş ise de, bu dönemde çok cüzi 
bir kazancı vardır. \ani, enflasyon oranına göre, memurun ücret artışı biraz daha fazla. 1984-1989 
arasında, memur, enflasyona göre tam 6 misli daha fazla kazanmış; fakat hâlâ 1970-1980 ara
sındaki kaybını telafi edememişiz. 

Bu rakamları isterseniz size de takdim edebilirim. Siz de rakamların doğruluğunu yanlışlı
ğını kontrol edebilirsiniz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Güvenimiz var! 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Artık, bunların, halkın anlayacağı bir dille tartışılma
sı gerekiyor. Eğer, "işçiye, memura, enflasyon oranına göre yeterli ücret vermemişsiniz1' di
yorsanız, bu rakamları kontrol edin, deyin ki "şu şu hataları yaptınız." 

Şimdi, tartışılan bir konu var: Geçim sıkıntısıyla, hayat pahalılığı olayını birbirine karıştı
rıyoruz. Demin dediğim gibi, enflasyon artış oranına göre alınan ücret artışı, hayat pahalılığı 
olup olmadığını gösterir. Yani, eğer enflasyon l artmışsa ve siz ücretleri 0,5 artırmışsanız, ora
da hayat pahalılığı artmış demektir. Hayat pahalılığıyla geçim sıkıntısını karıştırmamayı öğ
renmemiz gerekiyor. 

Geçim sıkıntısı nedir? Doğu Anadolu'nun bir köyünü, bundan altı - yedi sene önce, hatır
lıyorum: Elektrik yok, telefon yok, yol yok. Bugün de aynı hesap geçerlidir; 2 çuval un, 10 
kilo töz şeker, 10 litre gazyağı, 5 kilo da tuz... Oturun hesabını yapın, asgarî ücretin yarısına, 
yahut da yarısına yakın bir fiyata bunları alabiliyorsunuz. 

Elektrik, telefon, dolmuş, otobüs masrafı olmayan bir köylü, asgarî ücretin yarısıyla bu 
maddeferi alabiliyordu; ama, bugün aynı şey geçerli değildir. Yine bu maddeleri alabiliyor; ama, 
bu köylü, artık telefon faturası ödüyor; telefon faturası ödemiyorsa, muhakkak elektrik fatu
rası ödüyor; şehre inip çıkmak için, artık eskisi gibi katır veyahut da at kullanmıyor, dolmuşla 
gidip geliyor; dolayısıyla masrafları artmış durumdadır. Tabiî ki, tüketim patterni de değişmiş 
durumdadır. Yani, şehirde gördüğü şeyleri almak istemektedir. Eskiden, asgarî ücretin yarısıy
la bütün gerekli ihtiyaçlarını karşılayan köylü, bugün, geliri eğer iki üç misli artırılmazsa, sı
kıntı çeker. Yani, geçim sıkıntısıyla hayat pahalılığını bu şekilde ayırt etmemiz gerekir. 

Geçim sıkıntısı, tüketim toplumu olmuş her ülkede olan bir şeydir ve ihtiyaçlar arttıkça, 
artar; ama, hayat pahalılığıyla geçim sıkıntısını lütfen birbirinden ayırt edelim. 

Aynı şey, İstanbul'daki gecekondular için de mevzubahistir. Gecekondu imar affından önce, 
elektriği olmayan, kaçak elektrik dahi bağlatamayan -zaten kaçak bağlattığı zaman bir şey 
ödemiyordu- gecekondu, bugün elektrik faturası ödüyor; su bağlandığı için su faturası ödü
yor; elektrik aldığı için buzdolabı ve televizyon taksiti ödüyor. Tabiî ki, bu adamın geçim sıkın
tısı artacaktır. 

Yine, bir konu daha getirelim: Gelir dağılımıyla ilgili bir tartışma var ki açıklığa kavuş
ması gerekiyor: "Gelir dağılımı bozulmuş" diyorlar. 

Gelir dağılımı konusunda, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının bir açıklaması var: "Ben 
bir bilim adamı olarak, bu gelir dağılımı çalışmasını açıklamazdım; ama, siyasî baskı olduğu 
için açıkladım" dedi. 

Çıkan gelir dağılımı tablosu, eskiye göre pek değişmiş görünmüyor. Siz de bunu gördü
nüz; fakat, orada önemli bir konu var. Gelir dağılımı hesaplarında, özellikle iktisatçı olan ar
kadaşların dikkat etmesi gereken bir husus var: Bizde, gelir dağılımı hesapları, sübvansiyonları 
hesaba katmıyor, örneğin, bugün bir işçinin evine elektrik.su, kanalizasyon, telefon gibi hiz
metler götürürseniz, bu, hesaba girmiyor; Avrupa'da giriyor. Düşünün, son altı yılda, otuz kırk 
yılın altyapısını getirdik. Avrupa'da, altyapı katılma payı olarak, işçiden, memurdan alınıyor, 
bizde ise alınmıyor. Avrupalı, işçiye parayı veriyor, sonra, kanalizasyon için ödediği parayı geri 
alıyor. Dolayısıyla, işçinin, memurun bordrosu yüksek görülüyor. Bizde, bu, hesaba girmiyor. 

— 6 — 
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Gelir dağılımı hesaplamalarında yapılacak modernleştirme sadece o mu?.. Bizde, gelirle 
gider de tutmuyor; yapılan örneklemelerde, geliri, giderinin çok altında görülüyor. Yani, evin
de çeşitli medenî ihtiyaçları bulunan bir adamın, beyan ettiği gelirle onları alması mümkün 
değil. Dolayısıyla, gelir dağılımı sonuçlarının, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başka
nımızın da ifadesine göre, -ki, kendisi, "bir bilim adamı olarak ben bunu yayınlamazdım" dedi-
çok daha rafine, çok daha az hataya açık yöntemlerle tekrar hesaplanması gerekiyor ve bu ko
nuda çalışma başlatıldı; 1992'de Avrupa ölçeğinde, modern ve sağlıklı bir gelir dağılımı çalış
ması çıkacaktır. 

Bu konuda da, -dikkatinizi çekerim-, yani gelir dağılımında hiçbir değişiklik olmasa bile, 
sadece son altı yılda yapılan altyapı çalışmaları... çamurda, elektriksiz, telefönsuz yaşayan bir 
insanın ücreti değişmese bile, aldığı pay değişmese bile sosyal refahında bir artış var mıdır, yok 
mudur?.. Bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. 

Bu vesileyle, değerli muhalefet partisi sözcülerinin de bizi çok tenkit ettikleri bir konuya 
değinmek istiyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile ilgili bazı tenkitler 
geldi. Dediğim gibi, bu konuda, değerli muhalefetimizden retorik dersi almamız lazım; çünkü, 
en güçlü olduğuna, en faydalı olduğuna inandığımız bir fonu bile, bize öyle anlattılar ki, biz, 
neredeyse, bunu çıkardığımıza pişman olduk... 

"Eğitimde fırsat eşitliği" diyorsunuz, eğitimde kalitenin yükseltilmesi gerektiğini belirti
yorsunuz... Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun pek çok faydası olmakla bir
likte, ben, sadece tek bir faydasına değineceğim. 

Eskiden, ancak çok yetenekli gençler millî burs imtihanlarında başarı kazanabilirlerdi. Ge
lecekler, Ankara'da bütün Türkiye'deki gençlerle rekabet edecekler ve imtihanlarda başarılı ol
dukları takdirde de burs alabileceklerdi. Dolayısıyla, zayıf liselerden yetişmiş gençlerin bu burs 
sınavlarını kazanmaları mümkün değildi. Bunu önlemek ve fırsat eşitliğini getirmek için, bili
yorsunuz, "Okul Televizyonu" uygulaması başlatıldı. Bugün, Silvan'daki lise öğrencisiyle, İs
tanbul'daki lise öğrencisi aynı materyali, aynı programı izleyebiliyor. Okul televizyonu, yar
dımcı bir unsur olarak, öğretmeni de takviye ediyor, öğrenciyi de takviye ediyor ve dolayısıyla, 
fırsat eşitliği, bir o açıdan gelmiştir. Hiç kimsenin fark etmediği bu hususu ve bunun sonuçla
rını esasında üç dört yıl sonra göreceğiz. 

Sizi, özellikle televizyondaki "Okul Televizyonu" programlarını gündüz izlemeye davet 
ediyorum. Bu çocuklar, eğer bunları görüyorlarsa, acaba üç beş yıl sonra, ne vasıfta, ne kalite
de üniversite mezunlarımız olacak, onu bir düşünün! 

örnek vereyim: Biyoloji dersinde verilen dersler, bugün, hem nitelik, hem nicelik olarak 
dünyanın en kaliteli dersleri arasındadır. 

Gelelim fırsat eşitliğinin diğer bir tarafına; yani, beğenmediğiniz Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonunun ne yaptığına. Bugün, her ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonu, o ilçenin en yetenekli öğrencilerine burs veriyor. Vaktiyle Ankara'da burs 
imtihanlarını kazanma şansı olmayan bu öğrenciler şimdi burs alabiliyor ve hemen hemen her 
ilçede on onbeş tane burs alan öğrenci var. Bu çocukların geçmişte okuma fırsatı yoktu, oku
ma şansı yoktu, tşte, fırsat eşitliği böyle yaratılır. Millî bazda rekabet gücü olmayanlara, yerel 
bazda imkânlar tanınarak, fırsat eşitliği yaratılabilir. 

Size soruyorum: Bu çocuklar, eğer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu olmasaydı, 
sizin getireceğiniz hangi düzende okuma imkânı bulabileceklerdi? Bu konuda bir öneri getirin. 
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\ani, merak etmeyin, burada sizden bunu çalmayız. Biz, zaten çözümü getirmişiz. Tamam mı?... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Kahveci, bütçeden karşılanıyordu... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Parasız yatılı... Parasız yatılı... Hepimiz böyle adam 

olduk. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, parasız yatılı sınavı, yine yurt çapında yapı

lan bir sınavdır; mahallî bazda bir sınav değildir. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Kahveci, eskiden köydeki çocuklar da kaza

nıyordu sınavı; ama şimdi onu da engellediniz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, ben köy çocuğuyum ve yurt çapında yapılan 

sınavları kazandım; ama yurt çapındaki sınavı kazanamayacaklar da var. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Şimdi kazanamazdınız; bu düzen içinde kazana

mazdınız... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Dediğim gibi, sizden retorik dersi almamız lazım. 
Değerli arkadaşlarım, değinmek istediğim başka bir konu da toplu konut olayıdır: Ben, 

bu toplu konut olayının bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Toplu Konut Fonu, bugün, 
Türkiye'deki konut inşaat temposunun hızını yılda 100 binin üzerine çıkarmıştır. Bugün, 100 
bin konut, devlet desteğiyle ve ucuz kredi desteğiyle inşa edilebilmektedir. Bunun yanında, ye
rel yönetimlerin değişmesinden sonra bir sıkıntımız oluştu. Geçen dönemde yerel yönetimler 
toplu konut örgütleri kurarak, vatandaşın gecekondu yapmasını bir açıdan caydırıyorlardı. Çün
kü, yerel yönetimlerin öncülüğünde, vatandaşlarımız, gecekondu yapma ihtiyacını hissetmiyor 
ve yerel yönetimlerin yaptığı konutlara giriyorlardı; fakat bu dönemde, maalesef, yerel yöne
timlerde bu girişimi bulamadık. 

Bu iş para gerektirmiyor, bu, bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Bugün İstanbul'da yerel yöne
timler, rahatlıkla beş altı toplu konut girişimi daha başlatabilir, gecekondu yapmak mecburi
yetinde kalan vatandaşı da buraya kanalize edebilirdi. Biz, bu girişimi göremeyince ve ayrıca 
gecekondulaşmanın ileriki yıllarda yaratacağı büyük sosyal sorunları da göz önünde bulundu
rarak, "toplu konut olayını acaba nasıl hızlandırırız?" diye, bir arayışın içine girdik. Bu kap
samda, Konut Sertifikası çıkarıldı. Bu sertifika, ilk önce Halkalı için çıkarıldı ve "Halkalı ser
tifikaları pahalı" dendi. Doğrudur, çünkü Halkalı'nın arazisi pahalıdır, yeri değerlidir; ama 
kanaatimce bundan sonra arsası çok daha ucuz olan yerler için de sertifika çıkarılacaktır ve 
gecekonduya muhtaç bırakılan vatandaş da, insanca yaşayabileceği konut bölgelerine girebile
cektir. Bizim, bu konuda muhalefet partisi temsilcilerinden de, üyelerinden de ricalarımız var
dır. Lütfen, yerel yönetimlerinize baskı yapın, toplu konut örgütlemeleri kursunlar ve vatanda
şı gecekondu yapmaya mecbur etmesinler. Biz de bu konuda her türlü yardımı yapmaya hazı
rız. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Baskı yapın" ne demek Sayın Kahveci? O sizin sis
teminiz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin sisteminiz o. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Biz, her türlü baskıya karşıyız. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Telkin yapın efendim, telkin... Yani, o insanları gece

konduya muhtaç etmeyin. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Kahveci, onlara ne söylersen söyle yapamayacaklar.. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yasin, ,biz seni biliyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım efendim, hatibi dinleyelim. 
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NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, karşılıklı değil, yan yana, yan yana... 
BAŞKAN —- Aşağı yukarı aynı şey. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yine çok tartışılan bir konu

muz var. Dış borçlar. "Dış borçlar şuraya çıktı, dış borçlar buraya indi" deniyor. Dün de mu
halefet milletvekili arkadaşlarımızdan bir tanesi "dış borçları bilmiyoruz. Niye Meclis bunları 
bilmiyor?" dedi. Benim bildiğim kadarıyla, eski Başbakanımız Sayın öz al, bu konuyu çok 
detaylı olarak hem de bir basın toplantısıyla bunu kamuoyuna açıklamıştı ve dış borçların ne
reden oluştuğunu da; yani borçları biz mi yaptık, başkaları mı yaptı tartışmasına da bir açıklık 
getirdi. Borçların kaynağı nedir? Borçların kaynağı, her yıl hükümetlerin veya icra organının 
verdiği ödemeler dengesi açığını finansedir. Siz, kazandığınız dövizle kaybettiğiniz döviz ara
sında bir fark varsa, onu borçlanırsınız. Bir döküm çıktı, o konuda muhalefet temsilcilerinden 
en ufak bir cevap gelmedi, ödemeler dengesi açığını çıkardık; ortaya çıkan tablo şu oldu: Dış 
borçların yüzde 86'sı -ki, bunlar ödemeler dengesi açığı-1984 yılı öncesine aittir. Yani, dış borç 
anaparalarının yüzde 86'sını o dönemde borçlanmışız. Buna bir cevap bulalım. Eğer yüzde 
86'sini 1984 yılından önce borçlanmamışsak, bize cevap versinler. "Hayır, anaparaların yüzde 
86'sını 1984 yılından önce borçlanmadınız" desinler. Yani, söylemek istediğimiz şey şu... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 13 milyar ne zaman 45 milyara çıktı? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bana şu sorunun cevabını lütfen bulun: Amerika'da 

hocalık yapmış değerli iktisatçılarınız da var; dış borçların anaparalarının yüzde 86'sı 1984 ön
cesi borçlanılmıştır. Deyin ki "Hayır, anaparalarının yüzde 86'sı 1984 öncesi borçlânılmamış-
tır, 1984 sonrası borçlandırılmıştır" diye gelin, bizim yanlışımızı çıkarın. 

ONUR KUMBARAÇIBAŞI (Kocaeli) — Ne yazık ki size hocalık yapamamışız. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bir konu da, enflasyondur. Enf

lasyon konusunda yaptığınız tenkitlerde haklısınız. Bir şey söylemiyorum; fakat, acaba enflas
yon düşüp büyüme hızı yükselince bize ne diyeceksiniz? Bir şey söyleyecektim; ama, kızarsınız 
diye söylemiyorum. (ANAP sıralarından "Söyle, söyle" sesleri) Yok, kızarlar; onun için söyle
miyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Aferin deriz Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, DÇM'Ier olayını mümkün olduğu kadar kü

çümsemeye çalıştınız. Ona bir şey demiyorum, artık onun takdiri vatandaş tarafından yapıla
caktır. DÇM'lerin emisyona ve enflasyona etkileri, artık bilimsel bir konu haline gelmiştir. Al
lah'a şükür, 1989 Eylülünde bunların son taksiti ödenmiş ve tarihimizde karanlık bir sayfa ka
panmıştır. 

Bir konuyu acaba hiç düşündünüz mü? Bugün, 4,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Dö
viz rezervi nasıl oluşur? Merkez Bankasının döviz rezervi nasıl oluşur? Merkez Bankası piya
saya gider, döviz alır. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Evet, para basarsınız. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İyi biliyorsunuz bu konuyu. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Görmediler ki bilsinler. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, döviz rezervinin de maalesef emisyona bir et

kisi var. Onun için, tam konvertibiliteye gitmenin bu konuda büyük bir faydası olacaktır kana
atindeyim. Sadece 4,5 milyar dolarlık bir döviz rezervi oluşturmak için Merkez Bankasının emis
yona müracaat mecburiyeti 3,6 trilyon olmuştur. Yani, bugün biz döviz rezervini düşürsek, an-
tienflasyonist etkisi olur. Yani, "emisyonun sebebi bütçe açığıdır" gibi şeylere kendinizi çok 
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bağlamayın; döviz rezervinin bunda çok büyük etkisi vardır. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — En iyisi, siz dolar basın Türk parası yerine; sorunu 

halledersiniz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, geçmişle ilgili tartışmalara bir açıklık daha ge

tirmek istiyorum: Eskiden Ankara'da çok miktarda ajans vardı, ekonomik haber ajansları var
dı. Dikkat ettim, bunlar son yıllarda sıkıntıya düşmüşler, tnsan oturup merak ediyor; "bunlar 
basının bir unsuru; niye bunlar sıkıntıya düştü?" diye. Araştırdık... Meğerse bu ekonomik ajans
lar eskiden müşterilere -ki, abone sayıları eskiden çok daha fazlaymış- tahsis ve kotaları duyu-
rurlarmış, bunun için müşterileri çokmuş. Şimdi, Türk Devletinde duyurulacak tek şey, ihale
ler oldu. Yani, herhangi bir Avrupa devleti gibi, duyurulabilecek tek şey ihaleler oldu. Dolayı
sıyla, bu bültenlerin müşterileri azaldı. Bu ajanslar bu yüzden ekonomik sıkıntıya düşmüşler. 

Bu vesileyle, tekrar geçmişe dönmek istiyorum. Tahsis ve kotalar 1980 öncesi nerede yoktu 
acaba? Traktör lastiğinde, çimentoda, demirde, kâğıtta, şekerde (ANAP sıralarından "Çivide, 
yağda" sesleri) çivide; her şeyde ve ithal edilen her malda tahsis ve kotalar vardı. Bunların ya
rattığı haksız rantlar, haksız kazançlar ne oldu? Şimdi bizim devremizi "efendim, yok, kara 
para artmış" gibi şeylerle itham ediyorsunuz. Biraz insaf gerekir. Geçmişte, sadece KtT tahsis
lerinden nasiplenenler acaba kaç kişiydi? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Köşeyi döndüler. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün KİT'lerin üretimini biliyorsunuz, o yıllardaki 

üretimini de biliyorsunuz ve biliyorsunuz ki, bu tahsisler, tezgâhlar Ankara'da dönüyordu. Kim
seyi itham etmek istemiyorum; ama değişen bir düzen var, bu düzenin ortadan kaldırdığı hak
sız rantlar var. Eğriye eğri, doğruya doğru diyelim. Bizim hatalarımız yok mu? Var. Biz bu 
hatalarımızı düzeltmek için gayret gösteriyoruz; ama geçmişin gül pembe gösterilmesi de hiç
bir insafa sığmaz. 

Geçmişteki yatırım temposu ile bugünkü yatırım temposunu karşılaştırın; bir Gebze-lzmit 
'otoyolu yıllarca bitirilemedi. Niye bitirilemedi? Bunu kimse izah edebiliyor mu? Sayın Muha
lefet liderimiz, "bugün" Türkiye'nin barajlarda pek öyle önemsenecek bir yatırım yapmadığını" 
ifade ettiler. Peki, o önemli İzmit-Gebze otoyolu niye bitirilemedi? Bugün, tzmit-Gebze otoyo
lundan çok daha uzun, çok daha kaliteli olan ikinci boğaz köprüsünün çevre yolları, çok daha 
kısa zamanda bitirildi. Yani, teşekkür istemiyoruz, ama hiç değilse hakkımızı yemeyin. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) —. Fırsat bulurlarsa yerler. Fırsat vermeyeceksin. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yine çok çok gündeme getirdiğiniz yolsuzlukla müca
dele konusuna değinmek istiyorum: Acaba, ANAP öncesi hangi iktidar yolsuzlukla ciddî an
lamda mücadele etti? ANAP öncesi, hangi iktidar kendi belediye başkanı hakkında tahkikat 
açtı? Niye açtırmadı? Yok muydu, hiçbir şey yok muydu? Yani Türkiye Cumhuriyeti'dönemin-
de, ANAP iktidara gelene kadar hiç mi yolsuzluk yoktu? Eğri oturup doğru konuşalım. ANAP 
kendi belediye başkanlarını görevden aldı. Kendi belediye başkanlarını görevden alırken siz
den, hiçbir ses çıkmadı. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ne kadar kırmızı çıktı ona bak. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — O zaman, hırsızlık ayyuka çıktı. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika efendim... 
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Kendi belediye başkanlarımızı görevden alırken hiç ses çıkarmadınız, size mensup beledi
ye başkanlarını görevden alırken "vay, partizanlık yapıyorsunuz" dediler. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Danıştay bozdu hepsini. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hangilerini bozdu? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tşte Tunceli. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir tane bozdu. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — tşte Marmaris. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — tşte Gölbaşı. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — tşte Kuşadası, değil mi? 
VEDAT ALTUN (Kars) — Size geçti, size. 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Bağrınıza bastınız bize layık diye. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bizde herhangi bir görev almadı o arkadaş. 

Değerli arkadaşlar konuşmamın sonuna yaklaşıyorum, özetle şunu söylemek istiyorum: 
ANAP olarak biz, gerçekten, doğrularımızı dahi maalesef savunacak bir retorik, reklam yete
neği geliştiremedik. Bu konuda, gerçekten, değerli muhalefetimizden öğreneceğimiz çok şey 
var; fakat şunu söylemek istiyorum. Acaba, 1990'da, 1991'de enflasyon düşüp, büyüme hızı 
yükselince bizi neyle itham edecekler? Bu konuda bizim güvenimiz var, ümidimiz var. DÇM'leri 
de bitirdik. Bundan sonra döviz rezervimizi de bu seviyenin fazla üstüne çıkarmayacağız ve 
bu şekilde, hem enflasyonu, hem bütçe açığını kontrol etme konusunda çok daha güçlü im
kânlarımız var. Artık, Türkiye, bundan sonra çok daha yüksek büyüme hızı, çok daha düşük 
enflasyonlu günlere bakabilecektir. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim sayın Kahveci. 
Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Ünlü; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisimizin değerli üyeleri; eski Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden, Anavatan Partimizin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 

Ben de, eski Sayın Bakanımızın vakit müsait olmadığı için değinemediği bazı konulara 
değinmek için söz aldım. 

Bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, bu kürsüden, çiftçinin parasının zama
nında ödenmediği, çiftçinin mağdur edildiği ve zeytinin tanesinin 50 lira olduğu söylendi. Bu 
hususlarla ilgili birkaç konuyu, bir nebze izah etmek istiyorum. 

"Fiskobirlik iyi aydan beri para ödemiyor, çiftçimiz mağdurdur, parasını alamıyor" den
di. Bunun için ben zeytin ve birlikler gibi, çiftçimizi, köylümüzü ilgilendiren konulardan biraz 
bahsetmek istiyorum. 

öncelikle Fiskobirlik'e değinmek istiyorum; çünkü o günkü konuşulan mevzu o idi. 
Fiskobirlik'in bu kampanya döneminde üreticiye 780 milyar lira ödemesi gerekiyormuş; 

bunun 617 milyar lirasını ödemiş, geriye 163 milyar lirası kalmış; fakat bu arada, Birliğin üreti
ciye, köylüye her hafta ödediği miktar 20 ile 80 milyar lira arasıdır. Yani iki hafta içerisinde 
bu geri kalan parayı öder. 

"ödenmemiş" denmesinin veyahut da yanlış anlaşılmasının sebebi şu: Üretici, malını Birliğe 
veriyor, parasını verdiği anda almıyor, belli bir süre sonra aldığında, eline daha fazla para geç-
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mesi için onbeş gün, bir ay, iki ay parayı orada bekletiyor. Üretici, "Birlik bana ne zaman olsa 
paramı ödüyor, istediğim zaman paramı alıyorum, aldığım zaman da o günkü rayiç neyse, o 
gün fındığın fiyatı neyse o fiyattan ödeme yaptığı için daha kârlı oluyorum" diyor; bu nedenle 
parasını geç alıyor. Bu, ödememezlik değil, üreticinin kendi isteğiyle yapmış olduğu bir hare
kettir. 

tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Duymasınlar. 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Devamla) — Duysunlar. Duymasınlar diye bir şey yok. 

Birliklerin hepsinde aynı durum mevcut. Anavatan Partisi iktidarını belki her konuda eleştire
bilirsiniz; ama çiftçinin, üreticinin parasını ödemiyor veya birliklerin durumu şudur, budur di
ye eleştirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu, insafsızlıktır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çaycılar da öyle demiyor, ayçiçekçiler de öyle demiyor. 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Devamla) — Bir dakika... Ona da geleceğim. 
Konuşmama, bölgemden örnekler vererek devam edeyim. 
tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Sen bunları köylünün karşısında konuş. 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Devamla) — Ben köyden geliyorum Sayın Gürdal. Ben 

zeytin yöresinden geliyorum. Benim yörem olan Bursa ayçiçeği yahut yağlı tohumlar, yani Trak-
yabirlik'in kapsadığı "Kozabirlik" ve "Marmarabirlik" gibi zeytin birliklerinin bulunduğu il
dir. 

Şimdi, bir de Marmarabirlik'in 1969'dan bugüne kadar olan durumuna bakalım: 1969 yı
lında köylünün alacağı kâr payı 3 238 277 094 lira. Bu para, 1984 senesinde, Anavatan Partisi 
tktidarı tarafından ödenmiş. 

1970 senesinde, üreticinin alacağı para 3 milyar 739 milyon lira. Bu paranın ödenme tarihi 
1984. Yani, Anavatan Partisi İktidarı tarafından ödenmiş. Bu durum, 1971, 1972, 1973, 1976 
ve 1984 senesine kadar devam ediyor. Çiftçinin on seneden daha fazla süreli olan alacağı para
yı, 1984 senesinde yine Anavatan Partisi tktidarı ödemiştir. 

Anavatan Partisi tktidarı döneminde birliklerin durumuna bir göz atacak olursak: Mar
mara Zeytin Birliğinin, 1983 senesi sonu itibariyle 21 milyar liraya yakın borcu var, üreticiye 
para ödeyemiyor; Ziraat Bankasından faizle para alıp, bunu ödeyip borcunun üzerine bir borç 
daha katıyor. Netice itibariyle, 1984 senesinde, Anavatan Partisi tktidarı döneminde, bu Bir
lik, yönetim değişip bizim serbest piyasa ekonomisini uygulamamız neticesinde, 1987 senesi 
sonu ve 1988 senesi başında, bu 21 milyar liralık borcunu ödemiş ve Birliğin şu anda 25 milyar 
liralık özkaynağı vardır. Yani Birlik kampanya zamanı üreticinin parasını kendi 25 milyar lira
lık bu özkaynağından ödemiş, borcu olmadığı gibi, ürününü getiren üreticiye, en fazla üç veya 
dört gün içerisinde, ürünün bedelini ödemiştir. 

Bugün, diğer birliklerden, Trakyabirlik olsun, Kozabirlik olsun, kampanya dönemleri bit
miş olduğundan üreticinin bu birliklerden alacağı kalmamıştır. 

Trakyabirlik, bu yıl 451 bin ton ayçiçeği almış ve bunun karşılığında 301 milyar lirayı peşi
nen ödemiş olup kampanya bittiği için de üreticinin Trakyabirlikten alacağı yoktur. 

Kozabirlik'in kampanyası ilkbaharda olduğu için, bu Birlikten de şu anda üreticinin ala
cağı kalmamıştır. 

Sadece şu anda zeytin kampanyası devam etmekte olup, ocak ayı içerisinde sona erecektir. 
Bugüne kadar ödenmesi gereken 28 milyar 292 milyon liranın, 21 milyar 345 milyon lirası öden
miştir. Geri kalan kısmının da, kampanya bittiği gün tamamen ödenmek üzere, hesapları ya
pılmıştır. Birliğin şu anda borcu yoktur. 
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Diğer taraftan, bir liderimiz burada, zeytinin tanesinin 50 lira olduğundan bahsetti. Zey
tin, kalibre usulü; yani tane usulü satılır, "Tanesi 50 lira" demekte haklıdır. Bu konuda elimiz
de rakamlar da vardır: 

Bugün, Marmarabirlik'te zeytinin 400 tanesinin bayi fiyatı 4 bin liradır; yani tanesi 10 li
raya gelmektedir. Tanesi 50 lira dediğiniz zeytinin çekirdeğini dara olarak düşseniz dahi, tanesi 
30-40 lirayı geçmez. Ayrıca, "tanesi 50 lira" dediğiniz zeytin, en büyük taneli zeytindir, kiloda 
200-220 tane gelir ve kampanya döneminde, toplam miktar olarak,, taş çatlasa 500 tonu geç
mez. Üretici, bu zeytini de zaten ihracatta kullanıldığı için, götürüp birliğe vermez; çünkü da
ha yüksek fiyatla satar. Bu zeytinin fiyatını, Sanayi Bakanlığı tarafından verilen yetkiye daya
narak biz belirlediğimiz için, birlik tarafından satış fiyatı 6 800 lira olarak tespit edilmiştir; 
buna yüzde 5 oranında bayi kârı koyarsanız, fiyatı 7 200-7 300 lira civarında olur. 

M. TURAN BAYAZrr (tzmir) — Nerede kaldı serbest piyasa ekonomisi? Bakın, fiyatı 
siz belirtiyorsunuz. 

MUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ (Devamla) — Sayın Bayazıt, fiyatı tespit eden, birlik yö
netim kuruludur. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Özal duymasın. 
MUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ (Devamla) — Birliğin üreticiden teşekkül eden yönetim 

kurulu, destekleme fiyatını tespit ediyor. Bakanlığa getiriyor, Bakanlık tasdik ediyor ve "niye 
bu kadar fiyata alıyorsun veya almıyorsun" demiyor. Olay bu. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Marmarabirlik toplantılarına niye gitmiyorsunuz? 
MUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ (Devamla) — Şimdi, 200-250 tanesi 1 kilo gelen zeytinin 

fiyatı 7 bin Ura civarında olup, tanesi 25-30 liraya gelmektedir. Kalkıp da buradan, "zeytinin 
tanesini 50 lira yaptınız, peynirin kilosunu, 500 liradan 9-10 bin liraya çıkardınız" diyorsunuz. 
Bu fiyatları nereden alıp, getirip, fiyat cambazlığı yaparak milleti yanıltıyorsunuz? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yalan mı? 
MUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ (Devamla) — Televizyon bunları naklederken, üretici din

liyor; bize telefon açıyor, "zeytinin tanesi 50 lira olduğuna göre, kilosu 12 bin lira olması la
zım; niye bize 12 bin lira vermiyorsunuz?" diyorlar. 

Daha sonra, belediyeler konusunda eleştiriler yapılırken "Anavatan Partili belediyelerin 
zamanında çok partizanlık yaptıkları ve bu işi iyi beceremedikleri" gibi birtakım söylentiler 
dile getirildi ve bunun yanı sıra, "Maliye Bakanlığından, belediyelere hakkı olan paralar gere
ği kadar ödenmiyor" dendi, "Belediyeleri, sizin iktidarınızdan kalan çok borçlarla aldık" dendi. 

Muhalefet partisi tarafından, Bursa Belediyesi devralındığı zaman, 7 milyara yakın nakit 
parası vardı. O paraları iyi kullanamazsanız, gelişigüzel harcayarak bitirirseniz, burada kalkıp 
da, "Hükümet bize para vermiyor" diye itham etmeye hiç hakkınız yoktur. 

Ayrıca, Anavatan Partisinin partizanlık yaptığından bahsediliyor. Ben, size kendi yörem
den başka bir partizanlık örneği vereyim: 

Seçimlerde bize otobüs veya araba gönderdi diye, seçimlerin üçüncü günü, daha Meclis 
toplanmadan, adamın binasını yıkmak üzere dozer gönderiliyor. 

Bir diğer husus da, Anavatan Partisinin belediye başkanlığını kazandığı yerlerde, muhale
fet partileri birlik oluyor ve 1980 öncesinde birbirinin yüzüne bakmayanlar, orada kolkola gi
rip, Anavatan Partisinin belediye başkanlarının maaşını 140 bin liraya indiriyor; aynı gün, bir 
başka belediyede, muhalefet partisinin belediye başkanının maaşını 1,5 milyona çıkarıyor... Bu 
mu partizanlık? 
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FAHtR SABUNİŞ (Bursa) — Bravo Ertuğrul!.. 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Devamla) —- Bir de bu işi siz beceremiyorsunuz, biz da

ha iyi yapıyorduk, sizin belediye başkanlarınız becerikli değildi, deniliyor. 
Peki, siz becerikliydiniz ve bu işleri bizden iyi biliyordunuz da, 1980 öncesinde bunları 

niye yapmadınız? Bu milletin, memleketin ne günahı vardı? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ertuğrul, kaşındın sen şimdi? 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Devamla) — Gerçekleri söyleyince, bozuluyorsun tbrahim. 
Vaktin müsaadesi nispetinde, Başbakanlığa bağlı bazı kuruluşlarla ilgili konularda görüş

lerimi söylemek istiyorum: Bunların başında TRT'den öncelikle bahsetmek istiyorum. Çünkü, 
daha önceki yıllarda ve bu sene, hem komisyonda hem Genel Kurulda, bu kuruluşla ilgili bir
çok konuşmalar olmuştu. 14 Kasım 1983'te yayımlanan 2954 sayılı Kanunla, kuruluşun görev, 
yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir, bu kanun çerçevesinde görev 
icra eden kamu kuruluşu, yayınlarında mümkün olduğu kadar çeşitli konulara değinmektedir. 
Hükümetle ilişkisini Başbakan aracılığı ile yürütür. Bu görevi yerine getirirken, bütçeden ayrı
lan payların yanı sıra, yine 1984 yılında, bizim iktidarımız zamanında çıkartılan bir kanunla 
(TRT Gelirleri Kanunu ile) bütçesine biraz daha katkı yapmak suretiyle imkânlarını artırmış, 
hizmetlerindeki kaliteyi düzeltmiştir. Bunlar elektrikten alınan paylar, bandrol ücretleri... Ya
ni, ithalatçı ve üreticilerden alınan bandroİ ücretlerinden, reklamlardan sağladığı gelirlerden 
durumunu daha da düzeltmiş ve yayınlarında olsun, uluslararası ilişkilerinde olsun, belirli bir 
yol kat etmiştir. Televizyon yayınları, radyo yayınları, dış yayınlar, televizyon programlarının 
satımları, yabancı kuruluşlarla ortak yapılan radyo ve televizyon eğitim yayınları, uluslararası 
ilişkiler, tanıtım çalışmaları, teletex altyapı yatırımları konusunda sürdürülen çalışmalar, mad
dî yönden TRT'yi daha da güçlendirmiş ve ilerisi için ümit verici bir durum hâsıl olmuştur. 

Uluslararası ilişkilerde ve Avrupa'da kendini kanıtlamış ve 1989 yılında Avrupa Yayın Bir
liği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme başarısını göstermiştir. 4 yıl sürecek olan bu üyelik, hem 
TRT hem de ülkemiz bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda, Asya Pasi
fik Yayın Birliği üyesi olan TRT, bu kuruluşun yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı 
görevini de yürüterek, her İki kuruluş arasında köprü görevi de yapmaktadır. 

TRT 1989 yılı içinde Avrupa Yayın Birliği çerçevesinde, haber, çocuk, gençlik ve eğitim, 
müzik-eğlence programları, çalışma gruplarında aktif bir rol oynamış; Avrupa Yayın Birliği 
haber programları çalışma grubu toplantısına ev sahipliği yapmıştır. 1990 yılında 11 üye ülke
nin katılmasıyla yapılacak olan "Genç Solistler Konseri"nin, TRT evsahipliğinde istanbul'da 
yapılacağı daha önceden belirtilmiştir. 

Bunların yanı sıra, gelişmiş ülkelerdeki televizyon kuruluşlarının 1976 yılından beri seyir
cilerine sunduğu ve bugün 15 Avrupa ülkesinde kullanılan, televizyon aracılığı ile tek yönlü 
yazılı haberleşme imkânı sağlayan teletex uygulaması çalışmalarına 1989 yılında başlanmış, 1990 
yılında hizmete sunularak çağdaş bir yayıncılık hizmeti, ülke çapında bir yenilik olarak sunu
lacaktır. 

Genel yayın esasları içerisinde, Türk millî eğitim temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak 
kaydıyla, Millî Eğitim Bakanlığıyla, "ortaöğretim ve ortaöğretime yönelik yaz okulu" "tele
vizyon okulu" yayınları; Turizm Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesiyle "tu
rizm okulu" projeleri gerçekleştirmiştir. Turizm eğitimi sonucunda, 600 vatandaşa sertifika ve
rilip, bu alanda iş sahibi olmaları sağlanmıştır. 1990 yılında, turizm eğitimi, 8 bin vatandaşa 
yönelik olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
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Televizyon ile okuma-yazma öğrenimi konusunda, uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa ger
çekleştirilecek olan bir dizi program çalışmaları devam etmekte olup, televizyon-1 yayınları
nın, 1990 yılında, Almanya'daki vatandaşlarımız tarafından seyredilebilmesi için çalışmalar son 
safhaya gelmiştir. 

Millî birlik ve kültürümüzün devamlılığında önemli bir rol oynayacak olan ve 1989 yılı 
ekim ayında başlatılan televizyonun GAP bölgesel programları haftada 18 saat yayın yapmış, 
tamamı yerli yapım olan spor, kültür, eğitim, çocuk, din ve moral, sağlık, tarım, eğlence ve 
drama konularında çeşitli tek ve dizi programlar yayınlamıştır. Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu, millî kültür kaynaklarımızın geliştirilerek, hayata aktarılması için çalışmalara başlamış, 
zenginliklerle dolu tarihimizin doruk noktalarının gün ışığına çıkarılması için.hem televizyon, 
hem de radyolarda yayınlanmak üzere program yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Gelişen Türkiyemizin daha iyi tanıtılması ve vatandaşımızın, gerçekleştirilen gelişme ham
lesini daha iyi kavrayabilmesi amaayla, 1920'li yıllarda başladığımız sanayideki atılımlarımız 
başta olmak üzere, tarım, turizm, ulaştırma, PTT hizmetleri ve haberleşme alanlarındaki atı
lımların tanıtılması çabasıyla çeşitli programlar hazırlanarak, vatandaşlarımıza faydalı hizmetler 
sunulması temin edilecektir. 

1990 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan TV-4 yayınları" için, program yapım çalış
maları devam etmektedir. 1989 yılında, TRT tarafından yapımı gerçekleştirilen 47 televizyon 
programının dışsatımı gerçekleştirilmiş, ülkemiz ve millî kültürümüzün dış ülkelerde tanıtıl
ması sağlanmıştır. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, bu hizmetleri gerçekleştirirken, "taraflı yayın 
yapıyor" ifadesini, TRT'yi, devletten taraf, Atatürk tike ve inkılaplarından taraf, ülkemizin 
millî ve ekonomik menfaatlerinden taraf olarak mütalaa ediyoruz. 

"Bütün yayınlar iktidarın istediği biçimde yayınlanıyor" şeklindeki ifadelere de katılmak 
mümkün değildir. Siyasî parti haberleriyle, hükümetin icraatıyla ilgili haberleri, sanki parti 
haberiymiş gibi nitelendirmek de yanlıştır. Zira, hükümet faaliyetlerini, Başbakan veya bakan
ların çalışmalarını, -TRT Kanununun 20 nci maddesinde belirtildiği gibi- eğer haber değeri ve 
niteliği görüyorsa, yayınlamaya devam edecektir. TRT Kurumu, hükümet veya bir siyasî parti 
açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra, bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından 
veya aynı bülten içerisinde, karşı görüşleri almak için çaba harcamak gibi bir zorunluluğu ol
madığı halde, haber bültenlerinde parlamentoda grubu bulunan bütün partilere bu imkânı sağ
lamaktadır. Kaldı ki, TRT tarafından hazırlanan açık oturum veya forumlarda, Parlamentoda 
grubu bulunan tüm siyasî partilere eşit şartlarda ve eşit sürelerde görüşlerini belirtme imkânını 
da sağlamış olmasını gözden kaçırmamak gerekir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dün, Grup Başkanvekilimiz ve DYP Grup başkanvekili bir 
basın toplantısı yaptı; TRT neden yayınlamadı? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Sayın Ünlü, devam ediniz. 
MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Devamla) — Kanundaki maddeyi okudum. Böyle bir 

mecburiyeti olmadığı halde, çoğu defa veriyor, dün akşam vermemiş olabilir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Vermedi; kapanış haberleri dahil vermedi. 
BAŞKAN — Sayın Ünlü, lütfen karşılıklı konuşmayınız, devam ediniz. 
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MUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ (Devamla) — Siyasî partilerin seçimler esnasında radyo 
ve televizyon yayınlarından faydalanma şekli ve şartları seçim kanunlarında belirtilmiş ve esas
lara bağlanmıştır. Süreler ve konuşma sıraları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir
ken, iktidar partisine 10 dakika gibi fazladan bir imkân tanınmış olması pek fazla önem taşı
mamaktadır. Zira, beş senede bir yapılan seçimlerde, iktidar olsun, muhalefet olsun, beş sene 
süresince vatandaşa bir şey verememişse, TRT'den 10 dakika eksik veya 10 dakika fazla fayda
lanmış olması neyi değiştirecektir? O zamana kadar ne ekmişseniz, seçim zamanı onu biçersi
niz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 26 Martta, 21,80'le, siz de ne ektiyseniz onu biçtiniz. 
MUSTAFA ERTUÖRUL ÜNLÜ (Devamla) — TRT Kurumu, 7*den 70'e toplumun her 

kesimine hitap edecek şekilde, mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer vererek program yapma 
zorunluluğunda olduğuna göre, her kesiminde farklı görüş ve düşünceye sahip olduğunu dü
şünürsek, toplumun tamamını aynı ölçüde memnun etmesi oldukça zor olacaktır. 

Kurum hakkında yapılan eleştirilerin, kuruma olumlu yönde istikamet vermesi, daha ve
rimli olmasının temini ve memlekete daha faydalı hizmetler verir hale getirilmesini sağlamak 
maksadıyla, gerekiyorsa yeni düzenlemeler yapmak, yeni kanunlar çıkarmak veya mevcut ka
nunda bazı değişiklikler yaparak, daha çağdaş bir düzeye getirmek kaçınılmazdır. 

İkinci olarak, yine Başbakanlığımıza bağlı bir kuruluştan söz etmek istiyorum: Millî is
tihbarat Teşkilatı. 

Millî istihbarat Teşkilatının başlıca görevi, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğünü, varlığını ve bağımsızlığım, güvenliğini, anayasal düzeni ve millî gücünü meydana 
getiren bütün unsurlarına karşı, içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hak
kında, millî güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmaktır. Görevlerinden bir tanesi, Ge
nelkurmay Başkanlığınca, silahlı kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapıla
cak protokola göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmaktır. 

Millî istihbarat Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesine göre, M ÎT Müsteşarı, Millî Gü
venlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onayı ile 
atanır. MtT, Başbakana bağlı olarak çalışmakta ve doğrudan doğruya Başbakana karşı sorum
luluk taşımaktadır. Silahlı kuvvetler mensubu olsun, sivil bir şahıs olsun, Başbakana karşı so
rumlu olan bu devlet memuru ve bu kişi, devlet memuru olarak görev yapmaktadır. 

Diğer devletlerde olduğu gibi, Türk Devleti de bir istihbarat teşkilatı kurarak, millî varlı
ğının devamına yönelik, temel ilkelerine uymayan faaliyetleri, içte veya dışta takip etmek zo
rundadır. 

Millî istihbarat Teşkilatının, ana maksadına uygun, etkin faaliyet yapabilmesi için, uygun 
kadrolaşması ve bu konularda uzmanlaşmış en iyi ve en ehil insanların bu teşkilatın bünyesin
de görev almış olması gerekir, istihbaratın sonu olmadığına göre, bu istihbarat kuruluşumu
zun hem teçhizat bakımından ve hem de kadro bakımından çok iyi bir şekilde güçlendirilmesi, 
devletimizin menfaatına olacaktır. Son derece önemli olan bu millî kuruluşumuzu, her vesiley
le siyasî polemik vesilesi yapmak hiçbir siyasî kuruluşa fayda sağlamayacağı gibi, devletimize 
de büyük zarar getireceğinin unutulmaması gerekir. 

Kurumlarda görev yapan kişiler sürekli değildir; zaman içerisinde değişebilirler. Demok
raside hassasiyet ve özen göstermemiz gereken konulardan birisi, bilerek veya bilmeyerek ku
rum ve kuruluşlarda görev yapan kişileri eleştireceğiz derken, müesseseleri yıpratmam aya 
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özen göstermeliyiz. Hele MÎT gibi önemli bir millî kuruluşumuzu yıpratmaya da hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Zira, devlet ve onun kuruluşları süreklilik arz etmektedir. .Yapılan eleştirileri mü
esseseleri tahrip etkisine kadar götürdüğümüz zaman, demokrasiyi bütün kurum ve kuruluş
larıyla müesseseleştirme çabalarımızı boşa çıkartmış oluruz. 

Süremi fazla geçirmeden sözlerime son vermek istiyorum. Başbakanlığa bağlı 41 tane ku
ruluş var. Bunların hepisinden söz etmek zaman içinde mümkün değil. 

Ben burada sözlerimi tamamlayıp, sizlere en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (ANAP 
Sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünlü. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Mehmet Gölhan; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Başbakanlık bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Yüce parlamentonun saygıdeğer üyelerini saygıyla selamlıyorum. Başba
kanlık bütçesinin milletimize, ülkemize ve Başbakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması 
dileğiyle sözlerime başlıyorum. 

Başbakanın görev ve sorumluluğunu düzenleyen Anayasanın 112 nci maddesi gereğince, 
Başbakan, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlayacaktır, Hükümetin genel siyasetinin yürütül
mesini gözetecektir. Ayrıca, Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak 
yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü olacaktır. 

O itibarla, Başbakanlık Bütçesi müzakere edilirken, Hükümetin genel politikasının tartı
şılması ve ülkenin bütün sorunlarının konuşulması mutat hale geldiğinden, ben de bunlar üze
rinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçe müzakereleri bu Yüce Meclisin en önemli görevlerinden bir ta
nesidir. Binbir fedakârlıkla halkın ödemiş olduğu vergilerle toplanan paralar, halkın tercihleri 
ve beklentileri istikametinde sarf ediliyor mu, sarf edilmiyor mu; kamu kaynakları halkın ya
rarına en optimal şekilde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu; kılı kırk yararak bunu inceleyip 
tartışmak durumundayız. 

1990 malî yılı bütçesini incelediğimiz zaman, yapısı ve hedefleri itibariyle, halkımızın bek
lentilerine cevap verecek durumda değildir. 

Bu bütçenin hazırlanmasına esas olan makro hedeflere baktığımızda; 1990 yılında büyü
me hızının yüzde 5,7 olacağı, gayri safı millî hâsılanın cari fiyatlarla 280,8 trilyon lirayı bula
cağı, enflasyonun yüzde 42, fiyat deflatörünün yüzde 54 ve ortalama 1 dolar kurunun 2997 
Türk Lirası olacağı öngörülmüştür. 

İthalatın 18,5 milyar dolar, ihracatın ise 12,8 milyar doları bulacağı düşünülmüştür. Dış 
borç ödemesi de, 7 milyar 290 milyon dolar olarak öngörülmüştür. 

Son yapılan tahminlere göre, 1989 yılında kalkınma hızının yüzde 1,1 olacağı göz önünde
dir. Halbuki, 1989 yılında, yine bütçede kalkınma hızı olarak yüzde 5 tahmin edilmişti; sanayi 
gelişme hızı olarak da yüzde 6,2 alınmış, fakat son değerlendirmelere göre, sanayiin gelişme 
hızının da, 1989, yılında yine yüzde 1,5 civarında olacağı tahmin edilmiştir. Yani, öngörülen 
hedeflerin çok altında kalınmış, sanayileşmede ve kalkınmada, maalesef, duraklama bahis ko
nusu olmuştur. Ancak, enflasyon yüzde 38 olarak alındığı halde, yüzde 70'lere dayanmış ve 
tırmanmaya devam etmektedir. 1990 yılında da vaat edilen yüzde 42 enflasyonun, gayet tabii 
ki, inandırıcı bir yönü olmamaktadır. 
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1990 yılı bütçe harcamaları, yuvarlak olarak'64 trilyon, bütçe gelirleri ise 53 trilyon Türk 
Lirası olarak görülüyor. \ani, bütçe açığı daha şimdiden 11 trilyon Türk Lirası olarak karşı
mızda bulunuyor. 

1989 yılı bütçe açığı, nominal değerlerle verilen rakam, 4,48 trilyon idi, bütçe açığındaki 
artış geçen seneye göre yüzde 146 olarak karşımıza çıkıyor. Bu harcamalara, gayet tabiî ana 
para ve borç ödemeleri dahil değil, ana para ve borç ödemeleri de dahil edildiğinde, bütçe açı
ğının 19 trilyonu aşacağı görülüyor. Yani, 1989 yılı bütçesinden 7 trilyon Türk Lirası daha faz
la açığa sahip bir bütçeyle karşı karşıyayız. 

Görüldüğü gibi, her sene, bütçe, maalesef açıkla kapatılmaktadır. ANAP hükümetleri, 
yedi senedir, maalesef, bütçenin iki yakasını bir araya getirememiştir. 

Sayın milletvekilleri, son iki yılda, kalkınma hızları plan hedeflerinin çok gerisinde kal
mış, hatta 1989 yılında nüfus artışını göz önüne aldığımızda, ekonomik büyümenin olmadığı, 
bilakis ekonomik gerilemenin olduğu görülmüştür; çünkü, ekonomik kalkınma yüzde 1,1, as
garî ölçülerde nüfus artışını.eğer yüzde 2,2 kabul edersek, 1989 yılında, Türkiye, yüzde 1,1 ge
rilemiş durumdadır. Bu durumda, 1990 yılı için alınan yüzde 5,7 ekonomik büyümenin ger
çekleşmesini, doğrusu kuşku ile karşılamaktayım. 

1990 yılı bütçesi, hakikaten ümit ve temenni ederdik ki, milletin beklentilerini cevaplasın. 
Ancak, bundan uzak olduğunu görüyoruz. Bu bütçede yatırımlara yeterli pay ayrılamamıştır. 
1989 yılı bütçesinde yüzde 16 pay ayrılmışken, bu sefer yüzde 15'e düşürülmüştür. Bu bütçe 
ile ülkenin üretim potansiyeline ciddî bir ilave yapmak mümkün değildir, bu bütçe ile refaha 
para ayırmak mümkün değildir, bu bütçe ile enflasyonu önlemek mümkün değildir; bu bütçe, 
yüzde 22'ye varan işsizler ordusuna yeni bir ümit vermemektedir. Bu bütçe ile gelir dağılımın
daki çarpıklıkları düzeltecek tedbirleri almak da mümkün değildir, bu bütçe ile ekonomik is
tikrar da sağlanamaz, bu bütçe ile ortadireğe nefes alacak bir ümit ışığı da vermeye imkân yoktur. 
Bu bütçe, bir kalkınma ve refahı artırma bütçesi de değildir. Bu bütçe ile, ekonomik gelişme 
ve kalkınmayı da sağlamak mümkün değildir. 

Bu iktidar, altı senedir, maalesef, ülke kaynaklarını üretken olmayan yatırımlara kaydırdı
ğı ve yeni kaynak* yaratıcı imkânlar getiremediği için, bütçe açıklarını, yine bilinen yollardan 
karşılamaya gidecektir; yani, kamu iktisadi teşebbüsü ürünlerine zam yapacak, dış borçlan
maya gidecek, sermaye piyasasını yeniden emecek, yatırımları kısacak, tarım destekleme alım
larını düşük tutacak, Merkez Bankası kaynaklarını kullanacak, ve yine emisyon hacmini artı
racaktır ve bütçe açıklarını bu yolla karşılayacaktır. Tabiî ki, bu tedbirler sonucu, yine enflas
yon düşmeyecek, vatandaş canından bezmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, "iki sene içinde enflasyonu yüzde 10'a indireceğiz" vaadiyle işbaşına gelen 
Sayın Başbakan, yüzde 30 enflasyonu beğenmezken, altı sene sonra enflasyonu yüzde 70'e tır
mandırmıştır. Enflasyon, on senedir sanki bir devlet politikası halinde yürümekte devam edi
yor. Her sene verilen vaadlere rağmen, enflasyon ateşi bir türlü söndürülememiştir; bu ateş 
vatandaşı yakmaya devam ediyor. Tabiî, Hükümet de, yanan vatandaşa uzaktan bakmaya de
vam ediyor. 

Enflasyonu düşürmeden, ekonomide istikrar temin etmeye, yatırımları devam ettirmeye 
ve gelir dağılımında düzeltme yapılmasına r'a imkân yoktur. Hükümetin, enflasyonu indirme 
konusunda ciddî bir tedbir aldığı da görülmemektedir. ANAP Hükümetleri, geçtiğimiz sene
lerde enflasyon konusunda gerçekten çok çeşitli beyanatlarda ve vaatlerde bulunmuşlardır. 

— 18 — 



T.B.M.M. B : 46 14. 12 . 1989 O : 1 

Bir süre, "enflasyonu düşürmeden kalkınabilen ülke yoktur" demişler, daha sonra, "kalkındı
ğımız için, Türkiye'nin parlak istikbalini hazırladığımız için kontrollü bir enflasyon vardır" 
diyebilmişlerdir. "Enflasyon, kalkınmanın bedelidir. Enflasyon azalmadan fakirin durumunu 
düzelteceğini iddia edenler, en büyük sahtekârdır; çünkü, dünyada bunu yapabilmiş hiçbir ül
ke, hiçbir devlet, hiçbir hükümet yoktur" diyenler, şimdi refah ve zenginlikten söz edebilmek
tedir. Enflasyonun kontrol altında bulunduğu, azalma eğilimine girdiği zaman zaman söylen
miş; ama, bir türlü gerçekleştirilememiştir. 

Hükümet yetkilileri, enflasyonu çoğu zaman, kötü hava şartlarına, sebze, meyve fiyatları
na, haksız kâr ve karaborsaya, halkımızın daha iyi yaşamak istemesine, dış borçlanmaya, 
DÇM'ye ve ülkenin dışa açılmış olmasına bağlamaya çalışmışlardır; ancak, enflasyonun asıl 
sebebinin, Hükümetin yapmakta olduğu bütçenin açıklarının neden olduğu bir türlü söylene-
memiştir. 730 milyar olarak devraldıkları emisyon hacminin 9 trilyona çıkarıldığından hiç bah
sedilmemiştir. Kamu iktisadî teşebbüsleri ürünlerine, bütçe açıklarını kapatmak için yapılan 
zamlardan hiç dem vurulmamıştır. Anlaşılmıştır ki, ANAP Hükümetleri, enflasyonun üste
sinden gelemeyecektir. 

Sayın özal, Hükümete veda ederken, "halk, enflasyonun durdurulması beklentisi içinde
dir. Enflasyonun düşürülmesi şartları da oluşmuştur, enflasyonu durdurun" diyor. Altı sene
lik Başbakanlığı döneminde durduramadığı enflasyonu, yeni Hükümet nasıl durduracak? Altı 
senede ancak şartlar oluştuğuna göre, onu durdurabilmek için, herhalde bir altı sene daha bek
lemek gerekecek, ingiltere'de senelik enflasyon yüzde 7,5 oldu diye, Maliye Bakanı koltuğun
da oturamadı, istifa etti. Eğer bizdeki gibi yüzde 75 enflasyon olsaydı, herhalde ingiltere'de 
kabine yerinde duramazdı. "Enflasyonu yüzde 10'a indireceğiz" diyerek işbaşına gelen Başba
kan, enflasyon yüzde 90'1 ara tırmandığı halde, istifa etmeyi aklından bile geçirmedi. Sanki, 
millete o vaadi yapan kendisi değil, bir başkasıydı; koltuğunda oturmaya da devam etti. Enf
lasyonun indirilemeyişinin en büyük sebebi, gayet tabiî ki, inandırıcı ve güçlü bir hükümetin 
işbaşında olmayışıdır. 

"Yerel seçimlerde yeterli oy atamazsam çekilirim" dediği halde, yüzde 21,80 oy alabildiği 
göz önüne alınmayarak, Hükümet, sanki hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti. Üste
lik, "Cumhurreisi oylamasına katılmadılar, 27 Martta niye istifa etmediniz?" diye Sayın Baş
bakan muhalefeti takaza etti; sanki yerel seçimlerde oy kaybeden muhalefetmiş .gibi, sanki bir-
buçuk sene önce aldığı yüzde 36,5 oyu yüzde 21,80'e indiren muhalefetmiş gibi... Sayın Başba
kan, yerel seçimlerden zaferle çıkmış gibi Cumhurreisi adayı olunca, demokrasi ve Atatürk'ten 
sık sık bahseder oldu. Sanki, millet, 6 Eylül 1987 referandumunda, Anadoluyu köy kasaba 
demeden meydan meydan dolaşarak, yasakların kaldırılmasına karşı geldiğini, "hayır" oyu 
peşinde koştuğunu unutmuş gibi, demokrasi mücahidi görünmeye kalkarak, siyasî bir pişkin
lik örneği gösterdi. Milletin her şeyi unutacağını zannedenler, zamanı gelince, milletin neyi unu
tup, neyi unutmadığını çok iyi öğreneceklerdir. 

Sayın Başkan, Anayasanın 133 üncü maddesine ve 2954 sayılı Yasaya göre tarafsız bir ya
yın kuruluşu olması gereken TRT, devletin ve milletin emrinde olması icap ederken; siyasî ikti
darın tamamen hizmetine girmiş görünmektedir. Televizyonda, her akşam, iktidarın bol gö
rüntülü, yanlı propagandası yapılarak, haberler tek taraflı olarak verilmekte ve vatandaş ger
çekleri öğrenememektedir. Zira, muhalefetin sesi TRT'de yeterince duyurulamamakta, çoğu 
kez muhalefetin sözlerinin özü alınarak verilmektedir.Bazen de, dün yapılan grup başkanvekil-
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leri basın toplantısında olduğu gibi, muhalefetin sözü hiç verilememiştir. 
Bu yüce kürsüde gündem dışı konuşan değerli milletvekillerinin konuşmalarını akşam te

levizyonda izleyemezsiniz; ancak, bu konuşmalara cevap veren sayın bakanların konuşmaları
nı televizyonda izleyebilirsiniz. Vatandaş da, sayın bakanın konuşmasını "acaba niye konuştu, 
kime cevap verdi?" diye yorumlamaya çalışır. TRT, İktidar Partisini parlatmaktan vazgeçmeli
dir, haberleri tam bir tarafsızlık içinde vermelidir. Şüphe yok ki, TRT, yayınlarında, devletin 
varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, ge
nel ahlâkı, millî ve manevî değerlerini göz önüne alarak, tarafsızlığını korumak durumunda
dır. TRT, demokrasinin gelişmesine yardımcı olmalıdır. TRT, demokrasinin üstünde bir yük 
olmamalıdır sevgili milletvekilleri. 

TRT, demokrasiyi ve onun vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilere ve millet iradesi üs
tünlüğünün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekli önemi gösterememiştir. TRT, 
bu Hükümetin programına ait müzakereleri bile milletimize naklen verememiştir. Halkın doğ
ruları öğrenmesine yardımcı olamayan, gerçek demokrasinin gelişmesine katkıda bulunama
yan TRT, zihinleri tek taraflı olarak oluşturmanın gayreti içindedir. Millet her şeyin farkında
dır. Daha iki gün önce Türk-tş kongresinde, iktidarın borozanı haline gelen TRT'nin kınan
ması konusunda önergeler verilmiştir. Yansız olması gereken TRT yönetimi, Hükümetten aldı
ğı emirle veya Hükümete yaranabilmek için yasaları ve tarafsızlığını çiğnememelidir. Bir gün 
bunun hesabını millet adına soranlar çıkabilir. 

Sayın milletvekilleri, tktidar, sosyal devlet anlayışının şartlarından devamlı uzaklaşmak
tadır. Hükümet, altı senedir, fakir fukarayı koruyup, güçlendirememiştir, refahı tabana yaya-
mamıştır, gelir dağılımındaki dengeyi sağlayamamıştır, çalışmak isteyen vatandaşlara iş sahası 
açamamıştır. Bu Meclis kürsüsünden "fakir vatandaşlardan tedavi masrafı alınmayacaktır" 
diye Sayın Sağlık Bakanının konuşmaları olduğu halde, bugün vatandaşın en büyük şikâyeti 
hastanelerdendir. Parası olmayan tedavi görememektedir. Geçim sıkıntısı içinde olan dar ve 
sabit gelirli vatandaşlar, sağlık kurum ve kuruluşlarından yeterince yararlanamamaktadır. Va
tandaş, hastane kapılarında hâlâ sürünmeye devam ediyor; parası yoksa ameliyat da olamıyor. 
Arasıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yapılan yardım, çoğu zaman ameliyat 
masraflarını karşılayacak durumda ve seviyede olamıyor. Eğer hasta bir vatandaşımız doktora 
muayene olamıyor, ilaç alamıyor ve tedavi göremiyorsa, orada sosyal bir devlet yapısından bah
sedilemez. Devletimiz, kendi vatandaşına herhalde sahip çıkmak durumundadır değerli mil
letvekilleri. Sosyal devlet, vatandaşı, gelecek endişe ve korkusundan kurtaran, yarınına güven
ce ile bakmasını sağlayan, vatandaşları hastalandığı zaman tedavi olma imkânları yaratan, her
kese doktor ve ilaç bulabilen, herkesi ihtiyarlık ve güçsüzlük kaygısından kurtaran; dul, yetim, 
sakat, ihtiyar ve işsiz vatandaşları sokak ortasında yalnız ve sahipsiz bırakmayan bir devlettir. 
Devlet, sosyal dayanışma ve sosyal güvenliği mutlaka gerçekleştirmelidir. 

Türkiye, insanları, birbirine ve devletine inanç ve güven içinde, bugün, yarın ve gelecek 
korkusu olmadan yaşayabilen mesut ve bahtiyar insanlar ülkesi haline mutlaka getirmelidir. 

Sayın Başkan, ülke yöneticilerinin, o ülkede yaşayan insanların refah ve mutluluklarını 
artıfmak için gayret göstermeleri gayet tabiîdir. Refahın artırılması ise, ekonomik kalkınmanın 
sağlanması ve üretimin artırılmasıyla mümkün hale gelir. Sanayi, üretim artışını temin eden, 
refah ve zenginliği ortaya çıkaran sektörlerin en önemlisidir. Bugün, gelişmiş ülkelerin, güçlü 
ülkelerin hepsi, sanayileşmiş ülkelerdir, Eğer Türkiye güçlü bir ülke olacaksa, kendi sanayisini, 
millî sanayisini kurmak mecburiyetindedir. Türkiye gibi 55 milyon nüfusa sahip bir ülkenin, 
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millî sanayisini kurup geliştirmedikçe, bir refah toplumu haline gelmesine imkân yoktur. Ha
len Türkiye'de, çalışan nüfusun yüzde 55'i tarımla iştigal etmektedir. Nüfusun yüzde 55'inin 
tarımla uğraştığı bir ülkede ise refahı yakalamaya imkân yoktur. Gelişmiş, sanayileşmiş ülke
lerde tarımla uğraşan nüfus yüzde 3 - yüzde 10 seviyesindedir. Türkiye de, tanmda çalışan bu 
fazla nüfusu, sanayi sektörüne ve hizmetler kesimine kaydırmak durumundadır. Bizde halen, 
sanayide çalışan nüfus, çalışanların yüzde 14'ü civarındadır. Bu yüzde 14'lük nüfus, yüzde 
30'Iara, 35'lere çıkarılmak durumundadır, Bu da, sanayi kurmakla mümkün hale gelir. Bu
gün, ülkemizde millî gelirden en az, en düşük pay alan nüfus çoğunluğu, maalesef tarım kesi-
mindedir. Türkiye'de halen 11 milyon vatandaşımızın yıllık geliri 250 dolar seviyesindedir. Nü
fusun yüzde 40'ı, yani 22 milyon vatandaşımız ise, millî gelirden ancak yüzde 11 pay alabil
mektedir. Bunun diğer bir anlamı, 22 milyon vatandaşımızın senelik geliri 350 doların altında
dır. Buna mukabil, nüfusun ilk yüzde 20'lik bölümü millî gelirden yüzde 55 pay almakta, bun
larda fert başına yıllık gelir 3 500 dolar civarında olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, gelir dağılımındaki böylesine çarpıklık, sosyal barışı bozar; top
lumları huzursuz yapar. Sosyal barışın devam etmesi için, gelir dağılımındaki adaletsizliğin mut
laka düzeltilmesi lazımdır. Bunun önemli çarelerinden birisi de, sanayileşmektir. Ülkenin her 
köşesinde sanayi tesisleri kurarak, vatantaşlara iş ve aş imkânı vermek lazımdır. Bölgelerarası 
gelişmişlik farkının azaltılması, birlik düzenliğin korunması ve pekiştirilmesi bakımından da 
sanayileşmeyi zarurî görmekteyiz. Esasen, Anayasanın 166 ncı maddesi de, sanayinin yurt sat
hına dengeli ve uyumlu bir biçimde hızla gelişmesini sağlama görevini de devletimize vermiş
tir. Devlet sanayileşmenin zeminini hazırlamak ve sanayimizi yurt sathına yayacak tedbirleri 
ve teşvikleri almak durumundadır. Ülkemiz için böylesine önemli bir konu, bugün olduğu gi
bi, kendi kaderine terk edilemez. 

Hükümet, sanayileşmeyi, refah ve kalkınmanın kaynağı sayarak ona gerekli önemi ve ön
celiği vereceği yerde, günlük kararlarla, maalesef ekonominin istikrarını bozmakla, ekonomik 
istikrarı altüst etmekle meşgul. Her gün değişen, her gün zikzak çizen kararlarla ekonomik 
istikrar bozulmakta, müteşebbislerin güven duyguları yok edilmekte, şevk ve heyecanları kırıl
maktadır; müteşebbisler yatırımdan kaçmaktadır. 

Sayın Başkan, sağlıklı, sürekli ve dengeli bir büyüme, topyekûn kalkınmanın esasını teşkil 
eder. Gayet tabiî, bu, kendiliğinden olmaz; proje ister, plan ister, uğraş ister, uzun ve inatçı 
bir gayret ister. Hükümet, ülkemizde, maalesef, ekonomik istikrarı bir türlü sağlayamamıştır. 
Sık sık değişen kararlarla sanayi kurulamaz; kurulan sanayi de gelişme imkânı bulamaz. Sa
nayi, her gün alınan sürpriz kararlardan, hele hele hiç hoşlanmaz. Şok kararlar güvensizlik 
yaratır ve yatırımları sanayiden kaçırır. Ağustos 1989'da alınan son kararlar ise, ekonomik is
tikrarsızlık ortamına yeni boyutlar kazandırmıştır, geleceğe dönük hesapları ve beklentileri al
tüst etmiştir. 

Sayın Hükümet Başkanı, birkaç senedir, ihracattaki sanayi ürün payının yüzde 80'e ulaş
masıyla, sanayimizin dış rekabete açılmasıyla övünürken/ "Türk toplumu artık bir sanayi top
lumu olmuştur" derken, ağustos ayında bir gecede aldığı zamansız kararların haklılığını ka
nıtlayabilmek için, Karaman İlçesinin ti yapılması töreninde, sanayicileri "çürük çarık mal üretip 
satmakla, üçkâğıtçılık yapmakla, haksız kazanç sağlamakla" vatandaşlara şikâyet etmiştir. Dün
yanın neresinde görülmüştür; bir Başbakan çıkacak, sanayi sektörü ihracatıyla devamlı övüne
cek, sonra da sanayicileri millete şikâyet edecek; sanayicilerle, milleti karşı karşıya bırakıla
cak... Olur mu böyle şey? Ama, maalesef olmuştur. Burada bir çelişki, bir yanlışlık yok mu dur? 
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Hem senelerce ihracatıyla övüneceğiz, hem de bir gecede alınan kararlarla, neden kötülediğini 
anlamakta zorluk çekeceğiz... Demek ki, sanayici, çürük çarık mal üretiyordu, üçkâğıtçılık ya
pıyordu ve haksız kazanç sağlıyordu da, altı senedir neden gerekli tedbirler alınmadı? Neden 
ses çıkarılmadı? Halka şikâyet etmek niye? Yani, bir aczin ifadesi mi?, yoksa, yerel seçimlerde 
alınan yüzde 21.80 oy neticesi, halkı düşünmek durumuna yeni bir yöneliş midir? 

Sayın milletvekilleri, dünyanın her yerinde -gelişmiş ülkeler dahil- korumacılık vardır; Ame
rika'da da vardır, Japonya'da da vardır ve bunlar bir müddet daha devam edecektir. Türkiye'
de de korumacılık olacaktır; genç millî sanayimizi bir süre koruyarak, gelişip güçlenmesine 
de gayet tabiî fırsat verilmelidir. Bir gecelik ani kararlarla sanayimizin yabancıların rekabet dişleri 
arasında birdenbire öğütülmesi, onun ölüme mahkûm etmektir. Sanayide yapısal değişiklik gaye 
ise, bunun bir tekniği vardır, bir zamanlaması vardır, sektörel bazda ele alınarak incelenmesi 
vardır, sanayi mamullerinin girdisi ile nihaî ürün arasında bir üretim süreci vardır... Bütün bunlar 
göz önüne alınmadan, incelenmeden alınan kararlar yanlış olur, haksız olur ve gayet tabiî, in
citici olur. Bir gecede alınan şok kararlarla, sürpriz kararlarla, sanayi kurduğuna pişman edi
len, faiz yükü altında zaten ezilen müteşebbisleri hemen yatırıma sevk etmek, kolay kolay müm
kün olmaz. Bu gidişle, önümüzdeki yıllarda dış ülkelere satacak mal bulmakta zorluk çekile
cektir. Yani, önümüzdeki yılların, ihracat bakımından, rahat ve aydınlık olmayacağım, sıkıntı
ların doğacağını, bir defa daha Yüce Heyetinize, üzerine basa basa belirtmek istiyorum; üreti
mi artırmak zaruretini vurgulamak istiyorum. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çizgisini sür
dürebilmek için, sanayileşmede yeni politika ve yeni teşviklere mutlaka ihtiyaç vardır. 

Yatırımların üretken sahalara kaydırılması, mevcut tesislerin modernize edilmesi, yeni tek
nolojilerin getirilmesi, mevcut tesislerin kapasitelerinin büyütülmesi ve yeni tesislerin kurul
ması bakımından, yeni teşvik politikalarını zaruri görmekteyiz. 

Biz, Türkiye'nin geleceğini sanayileşmede buluyoruz. Kalkınmanın lokomotifi olarak sa
nayii görüyoruz; "Türkiye'nin yeniden ekonomik, siyasî istikrar ve güven içerisinde, şevkle, 
heyecanla yatırımlara yönelmesi için bir güven tazelemesine ihtiyaç vardır" diyoruz. Güven 
olmayan bir ortamda yatırımlar yeşermemektedir; kararsız bir ortamda sanayi kurmak müm
kün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede uygulanan ekonomik politikaların başarısını, bazı mak-
ro göstergelere bakarak da değerlendirmek mümkündür. Eğer bir ülkede fiyat istikrarı mevcut, 
enflasyon kontrol altında ise, ekonomik büyüme hızı yeterli seviyede ise, dengeli bir gelir dağı
lımı sağlanabiliyorsa, yeterli istihdam ve üretim artışı yapılabiliyorsa, o ülkede uygulanan eko
nomik politikalar başarılıdır denebilir. 

Şimdi, 1989 senesine bir göz atalım: Enflasyon, maşallah dolu dizgin gidiyor. Ekonomik 
büyüme, yok denecek kadar az; sıfır; nüfus artışıyla sıfırın da altında. Gelir dağılımındaki çar
pıklık had safhada; üretim artışı yok; işsizlik oranı yüzde 22'ye çıkmış... Şimdi, insaf ile baka
lım; böyle bir ekonomiye "başarılıdır" demek mümkün mü? Bu, bir iflasın, bir çöküşün tab
losu değil mi? 

Sayın milletvekilleri, senelerdir enflasyon düşürülemiyorsa, sanayi üretim potanisyeli ar-
tırılamıyorsa, gelir dağılımı düzeltilemiyorsa, işsizlik azaltılamıyorsa; bu işte bir yanlışlık var, 
bir tutarsızlık var demektir. Geliniz, bunu düzeltelim; uygulamaları doğru yapalım, üretimi 
artıralım. Sanayi sektörünü ihmal ederek, çağı yakalamak, refaha ulaşmak mümkün değildir. 
Bunu bir defa daha vurgulayarak söylemek istiyorum. 
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Sayın Başkan, Anavatan Partisi yetkilileri ve Hükümet üyeleri, zaman zaman, övünme 
vesilesi olarak, her fırsatta ihracat üzerinde duruyorlar; bu konuya bir iki cümle ile değinmek 
istiyorum. 

1989 yılında ihracatımız 12 milyar 485 milyon dolar olarak programa alınmıştır. Ancak, 
son tahminlere göre, ihracatın 11 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edil
mekte. Bu duruma göre, ihracat, programlanan hedeflerin gerisinde kalmaktadır. Ne kadar 
gerisinde kalmış?.. Yüzde 7 civarında gerisinde kalmışır. Şimdi, 1987 ihracatı, hemen hemen 
1988 ihracatı ile aynı seviyededir; hatta teorik bazda mütalaa edersek, 1988 seviyesinin de al
tındadır. Yani, 1989 yılında ihracatta beklenen gelişme sağlanamamıştır. 

İhracat neden artırılamamıştır; bunun sebepleri üzerinde de durmak lâzım. Bunların ba
şında, senelerdir üretken yatırımlardan uzaklaşmak ve yeterli üretim fazlasının sağlanamaması 
gelir. İktidarı bu konuda devamlı ikaz ettik; uyarıyoruz, "üretken yatırımlara yönetiniz, tekno
lojik yatırımlara girişiniz" diye; ama maalesef, yine verimsiz yatırımlara devam edip gidiliyor. 
Sonra, ülke, dışa satacak sanayi ürünü bulamıyor. 

ihracat teşviklerinin azaltılması ve hayalî ihracatın düşmüş olmasını da, yine ihracatı et
kileyen nedenler arasında söylemek gerekir. Ayrıca, döviz kurlarının baskı altına alınması, gerçek 
değerinin oluşmasına mani bulunulması da ihracatı frenleyen nedenler arasındadır. 

Sayın Başkan, Beşinci Beş Yıllık Planda, Türkiye'nin ihracatının 1989 yılı sonunda 14 milyar 
495 milyon dolara ulaşması öngörülüyor idi; maalesef, bu hedefe yaklaşılamamıştır. 1989 yı
lında ihracatın 11 milyar 650 milyon dolar olacağını varsaysak, bu hedefin ancak yüzde 80'ine 
yaklaşılmış oluyor ki, bu da hedeften yüzde 20 sapmayı, geri kalmayı ifade etmektedir. Ümit 
ediyorum ki, Hükümet, bazı önlemleri şimdiden alarak, 1990 yılı ihracatımızı programdaki 
şekilde, programlandığı gibi 12,8 milyar dolar olarak gerçekleştirsin. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, ülkemizdeki ihracat gelişmeleri nasıl ölmüş: 1970 yılında 
588 milyon dolarlık bir ihracatımız varken, 1975 yılında 1 milyar 401 milyon dolar olmuş. Bu 
rakamlar 1980 yılında 2 milyar 910 milyon dolar, 1983 yılında 5 milyar 727 milyon dolar, 1988 
yılında 11 milyar 662 milyon dolar ve 1989 yılında 11 milyar 650 milyon dolar olmuşken, 1990 
yılında da 12 milyar 800 milyon dolar olacağı öngörülmüş. 

Şimdi, bu ihracat rakamlarına bakarak, ihracattaki artışları huzurunuzda dile getirelim: 
1970-1975 yılları arasındaki beş sene zarfında, matematiksel olarak ihracattaki artış 2,38 kat, 
1970-1980 yıllarını kapsayan on senelik dönemde ise, ihracat artışı, gene matematiksel olarak 
4,94 kat, yani yuvarlak hesapla 5 kat artmıştır. 1983 sonunda işbaşına gelen ANAP Hükümet
leri döneminde, ihracatımız ise 5,7 milyar dolardan, 1988 yılı sonunda 11,6 milyar dolara çık
mış; yani beş senede, ihracat artışı 2,04 kat olmuş, -2,38'in altında bir rakam. O beğenmediği
niz 970'Ii yıllardaki ihracat artışı daha çok katlanmış; dikkatinizi buna çekmek istiyorum. Bu 
sonuç 1970-1975 yıllarının altında kalmış. Gene 1980-1990 yılları arasındaki on senede ihracat 
artışı, 1990 yılındaki 12,8 milyar dolar olacağı esasına göre, 4,4 kat artmış oluyor; yani 4,5'tan 
daha az, ama 1970-1980 dönemindeki on senelik ihracat artışı 5 kat olmuştur. İşte, bütün övün
melere rağmen, artışlar ortada. Gayet tabiî, bundan sonra gelen hükümetler de 12,8 milyar 
dolardan 17-18 milyar dolara çıkaracaklardır. Gelişme tabiîdir, doğaldır; ama, artış önemlidir, 
kat önemlidir... 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 0,7 artar o zaman. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Kata bak sen, kata; birdenbire artıramazsınız, 0,5'ten, 

5 milyara çıkamazsınız... 
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BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim efendim. 
AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — O hesaba gelir mi? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Fakat, sanki millet işin farkında değil gibi, övünme

ler böyle sizler gibi yüksek düzeyde devam ediyor; ama gerçekler bunu yansıtmıyor. Temenni 
ediyorum ki, önümüzdeki on senede daha büyük ihracat artışları olsun ve bu artışlarla 1970-1980 
dönemindeki rekor kırılmış olsun, temennim bundan ibaret. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda gene kamuoyunu ilgilendiren önemli konulardan bir ta
nesi de, özelleştirme meselesidir, özelleştirme, genel anlamıyla, kamu idaresinin mülkiyetinde 
olan iktisadî teşebbüslerin özel kişi ve kuruluşlara devridir. Bu konu, ilk defa Türkiye Cumhu
riyetine 1933 yılında Atatürk döneminde 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 11 inci maddesiy
le girmiştir; ama bu kanunun bu maddesine dayanarak bir özelleştirme yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, son senelerde biliyorsunuz, sosyalist ülkelerde büyük gelişmeler, 
büyük değişmeler vukuu bulmuş; Kıta Çininde, Sovyetler Birliğinde özel kesime kayışlar ol
muş, mülkiyetin özel teşebbüslere, kişilere kaydırılması için bazı yasalar çıkarılmıştır. İngiltere, 
özelleştirmenin önderliğini yapmış, ingiltere'de 40 adet kamu iktisadî teşebbüsü özelleştirilmiş 
ve 9 milyon İngiliz vatandaşı hisse satın almış, burada, KİT'ler özelleştirilirken sermaye İngiliz 
halkının tabanına doğru yayılmış. 

Tabiî ki dünyadaki bu gelişmeler sürecine Türkiye de uyacaktır, Türkiye'nin de buna ka
tılmasını biz de normal karşılıyoruz; senelerce rantabl olarak çalıştırılmadığından şikâyet edi
len kamu iktisadî kuruluşlarının, bazı prensipler, bazı şartlar altında özelleştirilmesini biz de 
destekliyoruz. Devlet tasarrufu altında olmasının iktisadî, sosyal ve stratejik bir önemi bulun
mayan, tekel mahiyetinde olmayan, devletin mülkiyetinde olup da zarar eden ve fakat halka 
devredilmesi halinde özel kesimin dinamizminden yararlanarak bunların rantabl çalışabileceği 
göz önünde bulundurularak, sınaî mülkiyetin yaygınlaştırılarak tabana yayılmasından, hatta 
endüstriyel demokrasinin gerçekleştirilmesinden yana olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. 

özelleştirilecek işletmelerdeki kamu hisselerinin, öncelikle o işletmede çalışanlara, sonra 
yöre halkına, daha sonra dışarıda çalışan işçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza, bir tercih sıra
sına göre satılmasının yanındayız. Böylece, inanıyoruz ki, gelir dağılımındaki çarpıklık bir öl
çüde düzelecek ve refah tabana doğru yayılma imkânı bulacaktır. Ancak, "Bunun gerçekleşti
rilebilmesi için ekonomide istikrarın olması da şarttır" diyoruz. Senelerce, durdurulamayan 
enflasyon ve fiyat artışlarının devam ettiği bu dönemde, geçim darlığı içinde olan, evine ek
mek götürmekte sıkıntı çeken çalışanlara, özelleştirmeden hisse senedi satmanın da imkânsız
lığı ortadadır. Bu durumda refahı tabana yaymak mümkün olmaz, gelir dağılımındaki çarpık
lık düzeltilemez, yani ekonomik dengeler düzelmez, daha da bozulur. Onun için, ekonomik 
istikrar şarttır diyoruz. Aksi takdirde, milletin ödediği vergilerle oluşturulan kamu iktisadî te
şebbüslerinin satışları tam olarak halka intikal etmez, belirli ellerde kalır. 

Bugün ülkemizde yapılmasına çalışılan özelleştirme faaliyetlerinin gayesini de tam olarak 
anlamış değilim. Türkiye gibi, kamu iktisadî teşebbüslerinin büyük ağırlık taşıdığı bir ülkede, 
özelleştirme işi, ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan önemli sonuçlar doğuracak bir faaliyettir. 
Konu hakkında kamuoyu yeterince de aydınlatılmamıştır. İcraatın içinden veya gazetelere veri
len reklamlardan, devletin radyo ve televizyonundan tek taraflı olarak Hükümetin yaptığı pro
paganda mahiyetindeki görüşlerin ötesinde, kamuoyunda fazlaca bir bilgi yoktur. Üstelik, Hü-
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kümetin muhtelif vesilelerle yapmış bulunduğu özelleştirme ile ilgili açıklamaları ile fiilen yap
tıkları karşılaştırıldığında, bunların taban tabana zıt olduğu görülmektedir; yani Hükümet ne
yi amaçlamaktadır, ne yapmaktadır?.. 

Bakınız, Hükümetin, Başbakanla beraber 11 sayın üyesinin oluşturduğu Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı Kurulu 30 Nisan 1987 günü toplanarak 54 sayılı bir karar alıyor. Bu kararda, 
bazı kamu iktisadî teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıkların özelleştirileceği belirtilerek aynen şu 
deniyor: "özelleştirme kararı alınan bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki kamu hisselerinin, ön
celikle çalışanlarına, yöre halkına, küçük tasarruf sahiplerine, yurt dışındaki işçilerimize ve 
halka satılmasına karar verilmiştir." 

Şimdi, bu karara dayanılarak yapılan, Türk Hava Yolları Anonim Şirketine bağlı ortak
lıklardan uçak servisi USAŞ'ın yüzde 70 hissesi bir yabancı şirkete (SAS'a) 14 milyon 4S0 bin 
dolara satılıyor. Yine bu 54 sayılı karara istinaden Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Anonim 
Şirketi Çitosan'ın 5 fabrikası, yine bir Fransız çimento kuruluşuna 85 milyon doları peşin, 105 
milyon dolara satılıyor. Kararda ne deniyor, satışlar nasıl yapılıyor?.. Hani hisse senetleri ön
celikle çalışanlara ve yöre halkına satılacaktı? Hani yurt dışındaki işçiler tercih edilecekti?.. 
Bunlar unutuldu. Onun için de diyorum ki, Hükümetin amacı nedir; anlayamadım. Bu blok 
satışlar nereden çıktı?.. Neden küçük tasarruf sahiplerinin istifade edebileceği şekilde hisseler 
çıkarılarak bunlar borsalarda veya bankalarda satılmadı?.. Acele dövize mi ihtiyaç duyuldu 

. veya açık bütçe için hemen paraya mı ihtiyaç oldu? Hangi millî menfaatler ön plana gçldi?.. 
Bu satışların yapılması neden uygun görüldü?.. Bunları anlamış değilim. "Efendim, her sene 
bu kuruluşlar zarar ediyordu, onun için millî ekonomiyi bu zarardan kurtarmak için bir an 
evvel sattık" denilebilir; makuldür. Geçerli bir sebebtir; ancak, bunlara baktığımızda, bu ku
ruluşlar zarar değil, kâr eden kuruluşlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu görüşleri serdettim diye, bizi yabancı sermayenin karşısında bir 
kuruluşun temsilcileri olarak mütalaa etmeyin. Biz, DYP olarak, yabancı sermayenin yanında
yız ve o görüşü temsil ediyoruz, "Ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi için yabancı sermayeye 
ihtiyaç vardır" diyoruz. Bizim, kısaca, ülkenin refah seviyesine ulaşmadaki ana hedefimiz; ya
tırım, istihdam, üretim ve ihracattan geçer. 

Bugün, ülkemizin en büyük sıkıntısı, yatırım sorunudur, üretim sorunudur. Yabancı ser
maye gelsin, yeni yatırımlar yapsın, yeni teknolojiler getirsin, üretim yapacak yeni fabrikalar 
kursun; ama, mevcut fabrikaların satılması, yani mülkiyetlerinin devri, bize bir şey sağlamı
yor. Bir ilave istihdam yok, katma değer yok, yeni teknoloji yok; üstelik, kârları döviz olarak 
da yurt dışına çıkacaktır. Hükümetin, özelleştirme diye yaptığı bu icraatı, kendi beyanlarına 
ve aldıkları kararlarına da uymamaktadır; onunla da bağdaştıramıyoruz. Yapılan, özelleştir
me değil, yapılan bir nevi yabancılaştırmadır; yani, özelleştirme, hükümetin sunduğu, açıkla
dığı amacından biraz saptırılmıştır. 

Hükümet, acaba bütçe açıklarını kapatmak için mi bu satışları yapıyor? Böylece, yılların 
birikimini, vatandaşlarımızın senelerce yapmış bulundukları tasarrufları, bugün tüketim için 
harcayıp gidiyoruz. Yazık olmuyor mu?.. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin özelleştirmeyle ilgili beyanlarını ve dokümanlarını bir 
bir inceledim. 5 Kasım 1983 tarihli Anavatan Partisi Seçim Beyannamesi, 1983 Hükümet Prog
ramı, 1987 Hükümet Programı, 1987 Anavatan Partisi iktidarı İcraat Kitabı, 1989 Kasım ayı 
Hükümet Programı ve Sayın Turgut özal'ın 22 Ağustos 1987'de yaptığı basın toplantısının özet
leri şöyledir: 
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"Kamu iktisadî teşebbüsü dediğimiz devlete ait şirketleri halka satacağız; hisselerini sata
cağız. Böylece, şirketler tamamiyle halkın malı haline gelecektir. Mülkiyetin tabana yayılması 
da, ekonomide demokrasiyi gerçekleştirecektir. Hisse senetleri, her gelir sahibine uygun bü
yüklükte olacak ve özellikle KİT'lerde çalışanlara, yöre halkına ve yurt dışındaki işçilerimize 
verilecektir" demektedir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresinin 30 Nisan 1987 günlü 54 sayılı Kararında da 
aşağı yukarı aynı şeyler mevcuttur; yani orada da, "özelleştirmeyle, önce çalışanlara, yöre hal
kına, küçük tasarruf sahiplerine, yurt dışındaki işçilere ve halka satılacaktır" diyor. Bütün bu 
açık ve sarih ifadeler karşısında, USAŞ ve Çitosan fabrikalarının satışlarına insafla bakalım. 
Söylenenlerle yapılanları bağdaştırmak mümkün mü? Taahhüt edilen ifadelerde yabancılara 
satış var mıdır? Blok satışlardan söz ediliyor mu? Hayır. Her gelir sahibine uygun büyüklükte
ki hisse senetleri nerededir? Sınaî mülkiyetin tabana yayılmasından neden vazgeçilmiştir? Ha
ni, şirketler oluşturularak, bu şirketler halkın malı olacaktı? Acaba, yabancılar da "halk" ta
birinin içine mi giriyor? 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Halk bedava mı alsın? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Halkı fakirleştirince, alacak parasını bırakmayınca, 

gayet tabii; imkân vermediniz ki, halk alabilsin. Yine de alanlar çıkacaktır. 

Görüldüğü gibi, senelerce söylenenler başka, ama yapılanlar başkadır, tşte bizim de şikâ
yetimiz budur. Ya söylediğinizi yapın, ya da yaptığınızı söyleyin. 

Sayın Başkan, Yüce Mecliste 1988 yılı Başbakanlık Bütçesi 11.12.1988 günü görüşülürken 
Sayın Başbakan bütçe müzakerelerinde bulunamamıştır. Aynı gün -pazar olmasına rağmen-
Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. Bu Yüce Meclise saygının bir gereği olarak, burada 
bulunması gerektiğini düşündüğüm Sayın Başbakanın, Amerika'da mutlaka çok önemli bir 
işinin olması gerektiği kanaatine varmıştım. Gerçekten de, Sayın Başbakan, Sayın Reagan ve 
Sayın Bush ile görüşmelerinden sonra, 16.12.1988 günlü gazetelerde, Sayın Başbakanın, Filis
tin Kurtuluş örgütüyle, Amerika Birleşik Devletleri arasında diyalog kurdurduğunu, arabulu
cu olduğunu okuyunca sevinmiştim. Ancak, bu sevincim fazla uzun sürmedi. Maalesef, Beyaz 
Saraydan hemen bir açıklama yapılarak, "Filistin Kurtuluş örgütü konusunda Türkiye'nin ro
lü yoktur" denildi. Doğrusu, böyle bir açıklamayı hiç beklemiyordum, biraz da şoke oldum; 
ama, Türkiye'de şişirilmekte olan bir balon da hemen patlatılmış oldu. 

Sayın Başbakan, ocak ayında, bakınız, istanbul'da Baltalimanı ve Kadıköy Kanalizasyon 
ön Arıtma Tesislerinin temel atma töreninde konuşurken, "1960 iktidarına çamur atanlar -
benzerlerinin ortaya çıktığını söylerken- seçimler yaklaştıkça, aynı çakallar, aynı lafları ben
zerlerine söyleyecektir" diyerek, muhalefete, maalesef, "Çakallar" deme gafletini de göster
miştir. 

Sayın Başbakan, tartışma düzeyini, seviyesini, maalesef, devamlı indirme yoluna gitmiştir 
ve Sayın Anamuhalefet Partisini de hedef alarak, söylenmemesi gerekli çok talihsiz bir cümle 
sarf etmiştir. Daima barıştan yana olduğunu beyan eden, kamuoyunda daima sulh ve sükûn 
taraflısı görünen Sayın Başbakan, siyasî tansiyonu devamlı gerginleştirmiştir. Böyle bir söz, 
Sayın Başbakana hiç yakışmamıştır, gerçekten ayıp olmuştur. Düşünmeden sarfedilmiş bir söz, 
kabul ediyorum; ancak "bir devlet adamı, bir başbakanın ağzından çıkmamalıydı" diyorum. 
Kamuoyu günlerce bu çirkin sözü tartışmıştır. Günler, aylar geçtikçe, Sayın Başbakan, 
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sakin olacağı yerde, maalesef sinirlerini bozmaya devam etmiştir. Muhalefet liderlerine, "Ho
roz gibi, hindi gibi kabanyorlar" diyerek, siyasî ortamı gerginleştirmeye devam etmiştir. Hat
ta, "Cumhurbaşkanını Ekim ayında seçeceğiz, sonra da muhalefete kına yakın diyeceğiz" di
yor. Sayın milletvekilleri^ bir başbakana, bir devlet adamına bu tabirler yakışır mı? Yakışırsa, 
siz söyleyin. "Kına yakın" demek, bir Başbakanın ağzından çıkacak söz müdür? Devlet adam
larının... 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Bunun bütçeyle ilgisi ne? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Evet, bütçeyle ilgili, siyasî görüş. Yaptıkları zaman 

söyleyin bunu. Devlet adamları, halka örnek olmak mecburiyetindedir. Devlet adamları, ağ
zından çıkan lafı tartmak mecburiyetindedir; sinirlerine hâkim olmak mecburiyetindedir. Ağ
zına geleni söyleyemez devlet adamları. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Ya muhalefet liderleri? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Onlar da; herkes... Ama onların sorumluluğu yok, 

devlet adamlığı gibi. Devlet adamları, siyasî tansiyonu artırmak değil, azaltmaya gayret etme
lidir; ama ne gezer... Sayın Başbakanda bunlan maalesef göremedik ve şimdi de Türkiye, işte 
böyle siyasî bir sıkıntı ve gerginlik içine girmiş oluyor. 

Mahallî seçimler öncesinde de, Sayın Başbakanın verdiği beyanatlarda, devletle parti yö
netimini maalesef birbirine karıştırdığını görüyoruz. Bir devlet adamı gibi değil, sanki sıradan 
bir parti başkanı gibi konuşmalar yapmıştır. Sayın Başbakan, "Eğer, Altınsoy kazanamazsa, 
Ankara'daki muhalefet belediyelerine devlet desteği vermem. Muhalefet kazanırsa, ithal kö
mür getirebilecek mi? Hayır. Sübvanse etmem. Metro yapabilecek mi? Hayır. Çünkü devlet 
garantisi vermem" diyebiliyor. Bunu bir Başbakan nasıl söyleyebiliyor? Bunu diyen, sorumsuz 
bir kimse değil, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanıdır değerli milletvekilleri. Bu sözleri duyan 
vatandaşlar, demezler mi ki, "Bu Başbakan, sadece ANAP'lıların mı Başbakanı?" Devletin 
imkânlarını partizanca kullanarak, vicdanlara baskı koyarak seçimleri yönlendirmek, acaba 
Anayasanın hangi maddesinde yazılı? Hangi hukuk devletinde böyle bir uygulama yapılmak
tadır? Çağ atladığı kendilerince sık sık ifade edilen Türkiye'de, önce böyle çağ dışı düşüncelere 
ve zihniyete son vermek lazım. Hukuk devletinde hükümetler, "Ben devletim, her istediğim 
şeyi söyler, her istediğim şeyi yaparım" diyemezler. Derlerse, bir gün gelir, bunun faturasını 
da ödemek zorunda kalırlar. Devlet, vatandaşa karşı taraf olamaz değerli milletvekilleri. Hiz
metler, verilen oylara göre değil, ihtiyaçlara göre dağıtılır, ihtiyaçlara göre yapılır. Ancak, Hü
kümet, altı senedir sandık başlarında milletin hükümeti olduğunu bir türlü hatırlayamamıştır, 
bir türlü bunu kanıtlayamamıştır; oy pazarlığı yapmaya devam etmiştir. 

Bakınız, Tarsus ve iskenderun'da, Sayın Başbakan, "Belediye başkanını bizden seçin, sizi 
il yapalım" diyerek, yine vicdanlara baskı koymuştur. Yakışmış mıdır bu sayın milletvekilleri? 
Yakışmış mıdır bir Başbakana? Devlet yönetimi, parti idaresiyle maalesef karıştırılmıştır. Hü
kümetin bu tutumunu, Anayasanın 8 inci ve 10 uncu maddeleriyle nasıl bağdaştıracaksınız? 
Buna imkân yoktur. Hele hele, senelerce devlette üst düzeyde çalışmış bir arkadaşımızın, bir 
başbakanın, devlet yönetimine partizanlık sokması, hiç mi hiç yakışmamıştır. 

Devleti, oy için her şeyi yapabilir bir müessese haline getirip, saygınlığına gölge düşürme
yi niz sayın milletvekilleri. Yazıktır; "Al gülüm, ver gülüm" hesabı, siyasette yeni yeni yaralar 
açar. "Bize oy verirseniz, sizi ilçe yaparız; bize oy verirseniz, sizi il yaparız" demeyi, vicdanla
ra sığdırmak mümkün değildir. Seçimlerde hür iradelerin cezalandırıldığı rejimlerin adı 
"demokrasi" olamaz. Devlete, eşit muamele yakışır; devlete, adalet yakışır. Vatandaşımızın 
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haklı davalarını lütuf haline getirmeyiniz, devleti tahrip etmeyiniz, yıkmayınız bazı değerleri; 
bunları, tekrar rayına oturtmak kolay olmaz. Bunun zararını, bugün millet çekerse, yarın da 
hepimiz çekeriz, yapanlar da çeker. , 

Geliniz, hep birlikte, devleti, tarafsız, adil, güvenilir ve saygın yapmaya özen gösterelim; 
devletimizin yüceltilmesine gayret edelim. Partizan idarenin, uzun vadede, size de yararı do
kunmayacaktır, olmayacaktır; ancak, iş işten geçmiş olacaktır. Bir gün, partizanlık yapanlar
dan hesap sorulduğunda, çok canlar yanacak, çok ümitler kırılacaktır. Gelin, daha fazla bat-
madan.bu partizan yönetime son veriniz. 

Sayın Başkan, mahallî seçimlerin sathı mailinde Yüksek Seçim Kurulunca alınan ve "Ge
lişen Türkiye" programının yayınlanmasını önleyen karara karşı, Başbakan ve İktidar yetkili
leri, "böyle bir karar almaya yetkileri yok. O iş savcıların işidir. Hükümet icraatına karşı çıkıl
mıştır. Muhalefetin ve bürokrasinin tesiri altında kalınmıştır. Yetki tecavüzünde bulunulmuştur" 
şeklinde beyanatlar vererek, bağımsız yargı organı kararı mahiyetinde olan Yüksek Seçim Ku
rulu kararları eleştirilmiştir. Bir hukuk devletinde, Hükümetin, yargı kararlarını kamuoyu önünde 
eleştirmesini doğru bulmuyoruz. Yargı kararlarına itiraz olmaz mı?.. Elbette olur; ancak, hu
kukî kurallar içerisinde kalmak suretiyle olur. Kamuoyu önünde, yargı kararlarını polemik ko
nusu yapmak, hükümetlere hiç yakışmaz. Bir hukuk devletinde, bağımsız yargı organlarının 
kararlarına saygı duymak, Hükümetin başta gelen görevidir. Fakat, bu İktidar, "Hukuk devleti" 
kavramını, bir türlü anlayamamış, içine sindirememiştir. Sayın Başbakan, 16 Mart 1989 günü 
Galatasaray-Monaco maçına giderken, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinden yakınmalarını sür
dürmüştür. 

Değerli milletvekilleri, ne diyor Sayın Başbakan?.. "Bizde Anayasa Mahkemesi, kanunla
rı iptal etmek için kurulmuş; onun için, devamlı olarak bu konuyu işliyor" diyor. Mecliste mu
halefetin sesine kulak vermeden, gerekli düzenlemeleri yapmadan, alelacele yasa çıkarmasının 
sıkıntısını, cezasını Anayasa Mahkemesine yıkmanın mantığını da anlamak mümkün değildir. 
Görevini yapanları kınamak, Sayın Başbakana yakışmaz. Kendi kusurlarını başkalarına yük-
lememelidir; bu, inandırıcı olmaz. Yargı organlarını suçlayıp, bu müesseseleri yıpratmanın hiçbir 
yararı yoktur. Demokrasi denetimsiz nasıl sağlanacaktır?.. Muhalefetin hiçbir Önerisini kabul 
etmeyen İktidarın hatalı ve faturasız kararlarıyla mı? 

Anayasa Mahkemesi, Faraza, Anayasaya uymayan yasaları iptal etmeyip de, İktidarın dü
men suyunda görülse herhalde bundan hiçbirimiz onur duymayız. Anayasa Mahkemesi, mil
letin güvencesidir; bir ölçüde de, rejimin sağlıklı işlemesini sağlamak onun görevidir. O neden
le, Anayasa Mahkemesi hakkındaki sözlerinden dolayı, Sayın Başbakanı da kınıyorum. Ger
çekten, Hükümet, Anayasa ve hukuk devleti anlayışından uzak kararlar alarak, icraatını sür
dürmeye de devam etmiştir. 

Örneğin, bakınız; 1580 sayılı Belediye Kanununun 93 üncü ve 3030 sayılı Büyükşehir Be
lediyeleri Hakkındaki Kanununun 9 uncu maddesinde öngörülen değişikliklerle "Görevlerin
den alınmış belediye başkanlarının yerine, İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile 
meclis üyelerinden birinin görevlendirilmesine" ilişkin hükümleri iptal edilmiş iken, iptal ka
rarının Resmî Gazetede yayınlanmasını bile beklemeden, kanun hükmündeki bir kararname 
ile aynı amacı gerçekleştirecek yeni bir hükmün yürürlüğe konması, hukuk devleti anlayışıyla 
bağdaştırılamaz. 
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Nitekim, Hükümetin, Anayasa Mahkemesi kararlarını benimsemediğini gören, Anayasa 
Mahkemesinin 25.4.1989 günü yapılan 27 nci kuruluş töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Sayın Mahmut Çuhruk bakınız ne diyor: "Kararların, uygulamaya geçmek için, Res
mî Gazetede ilanını beklememek ve Anayasaya aykırı kararların uygulanmasını sürdürmek, 
hukuka bağlı bir idarenin yapmaması gereken bir davranıştır. Geride bıraktığımız yıllar içeri
sinde, Anayasa yargısının, Anayasa ve hukukun üstünlüğüne hizmeti derecesini takdir bize düş
mez. Ne var ki, Anayasa yargısının bü noktadaki çabalarına, yasama ve yürütmenin destek 
olduğunu söylemek de güçtür." 

Yine aynı törende Sayın Cumhurbaşkanı, "Anayasa Mahkemesinin karşısında olanlar, ver
diği kararları içlerine sindiremeyenler her dönemde bulunabilir. Unutmamak gerekir ki, devlet 
yapısı içinde yargının vazgeçilmez bir yeri vardır" diyor. 

Ertesi günü, 26 Nisanda, gazeteler, bakın ne manşet atmış: "Özal'a Anayasa Dersi", "Ev-
ren'den özal'a tma", "Zirvede Hukuk Dersi", "Evren'den özal'a Sitem", "İktidara Balyoz 
Gibi tma" olarak neşredilmiş. Bu gazete manşetleri, herhalde Hükümetin hukuk anlayışının 
bir ifadesi olsa gerek. 

Sayın Başkan, 500 senedir Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza, hiç kimse 1989 yılma 
kadar "Buradan çıkın, gidin" dememiştir. Zaman zaman sıkıntılar olmuştur; ama iki hükü
met yetkilileri bir araya gelerek göç anlaşmaları imzalamışlar ve parçalanan aileler birleştiril
miştir. Esasen, Türk Devletinin genel politikası, orada yaşayan Müslüman Türklerin huzur ve 
güven içerisinde orada kalmalarını temindir. Onlann Türkiye'ye getirilmesi diye bir politikası 
da olmamıştır. Yani, "Balkanlardaki Türk şehirlerini ve Türk köylerini boşaltma" diye bir po
litikası mevcut değildir. Türk Devletinin caydırıcı gücü, soydaşlarımızın Bulgaristan'da asırlar
ca kalmasını sağlamıştır. Ne var ki, 1984 yılından itibaren, Bulgaristan'da yaşayan soydaşları
mız üzerine baskılar artmaya başlamıştır, isimleri değiştirilmiştir, dilleri ve dinleri değiştirilmiştir; 
örf, anane ve alışkanlıklarının değiştirilmesi için baskılar yapılmıştır; fakat maalesef, hükü
metten bu konuda ciddî bir girişim ve ciddî bir tepki de görülmemiştir. Hükümetin bu konuda 
haberi mi olmamıştır? Evet, haberi olmuştur. Haberi olmuştur; çünkü Sayın Başbakan ne de
miştir: "Orada ırkdaşlarımızın dinleri değiştiriliyor, isimleri değiştiriliyor. Bu, ayıptır, 2000 yı
lında biz 70 milyon olacağız; o zaman onlar düşünsün." Yani, "Biz şimdi bir şey yapacak du
rumda değiliz, 70 milyon nüfusa geldiğimiz zaman onlara göstereceğiz." Bu, "2000 yılına ge
linceye kadar siz, yapacağınızı yapın" demektir. Bunu söylemek büyük bir hatadır, büyük bir 
gaftır. Bunun büyük vebali de, gayet tabiî söyleyene aittir, tşte, Bulgarlar da yapacaklarını yap
mıştır. Bir gün bakılmıştır ki, binlerce soydaşımız Kapıkule ve Dereköy'de hududa dayanmış. 
Bulgaristan, soydaşlarımıza zorunlu pasaport verip, "24 saat içerisinde ülkeyi terk edin, çekip 
gidin" diye talimat vermiş ve Hükümetimiz de tabiî olarak, gayet tabiî, kapıları açmış ve "bu
yurun, gelin" demiş; doğrusunu yapmış. Türkiye, Türk idealine inanmış olan, "ben Türküm" 
diyen ve Ayyıldızlı Bayrağımızın altında gurur duyan herkesin ülkesidir, herkesin vatanıdır ve 
vatanı olmalıdır. 

Ancak, Sayın Başbakan 17 Haziran 1980 günü Kapıkule'ye gitmiş ve orada bir jipin üzeri
ne çıkarak, "Jivkov'un blöfünü gördüm, açtım kapıyı. Yapılan zulümler sona erdi. Bolluk içinde 
bir ülkeye geldiniz. Bu memlekette çok daha güven içinde çalışacaksınız. Bu memleketin güç
lenmesine siz de yardımcı olacaksınız. Ben eminim, kapıyı açsam, Bulgarlar da gelecektir" 
demiştir. "Biz 56 milyonuz, 2 milyon daha gelsin, ne fark eder; 58 milyon oluruz. Jivkov, 

— 29 — 



T.B.M.M. B : 46 14. 12 . 1989 O : 1 

sen de gel, seni de alırız" demiştir. Sayın Başbakan, daha sonraki beyanatlarında "Biz Bulgar
ların imiğini sıkarız. Biz, öyle güçlüyüz ki, bastığımız yer titrer. Bunlar, Türkiye'nin şartları 
iyi olduğu için geliyorlar. 1980 öncesinde olsaydı gelmezlerdi" diye, yerinden, yurdundan zor
la sökülüp atılan bu soydaşlarımızla iç politika yapmak basiretsizliğini de maalesef göstermiş
tir. Sanki bu göçmenler ömür boyu çalışıp, çabalayıp, sahip oldukları her şeyi orada bırakıp, 
alabildikleri birer çıkın veya birer valizle zorla gönderilmiyorlar da, gönüllü geliyorlarmış gibi, 
bu gelişlerini politik bir malzeme olarak kullanabilmiştir. 

Türkiye'nin şartları o kadar cazip ki, Bulgar Türkleri onun için kaçıp geliyorlar; halbuki 
1980 öncesi olsa, asla gelmezler, çünkü yokluk, kıtlık var... Gerçekten bu, doğru söylenmiş 
bir söz. Çünkü, 1980 öncesi devletin caydırıcı gücü, devletin etkin gücü karşısında, Bulgarla
rın haddine mi düşmüş soydaşlarımızı hudut dışı etmek... Hükümetin başında 1980 öncesi Sa
yın özal yok ki, 2000'li yıllardan bahsedip Bulgarlara cesaret versin... 

Evet, bütün bu beyanlar ve övünmelerden sonra ne olmuştur?.. 
BAŞKAN — Sayın Gölhan, lütfen toparlayın efendim. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — 22 Ağustosta kapılar kapatılmıştır; Türkiye'ye gönül 

veren milyonlarca soydaşımızın moralleri bozulmuş ve hayat boyu yeşerttikleri ümitleri de ma
alesef kırılıp, yok olmuştur. Türk dış politikası iflas etmiştir; devletin itibarı da zedelenmiştir, 
her Türk Vatandaşının içi ezilmiş ve yüreği yanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu tutarsız ve hatalı politikanın tek bir müsebbibi vardır, o da Sayın 
Başbakandır. O kadar yüksekten atıp, konuştuktan ve Jivkov'a meydan okuduktan sonra hu
dutların kapatılması, gerçekten millî gururumuzu kırmıştır. 

Ülkeyi ve milleti bu hale düşüren bir hükümetin, nasıl olup ayakta kaldığını anlamakta 
da güçlük çekmekteyim. Eğer bu hatalar başka bir ülkede yapılsa, hükümetler bir gün bile 
ayakta duramaz. Türkiye'de tüm bunların tek sorumlusu Sayın Başbakandır. "Bulgaristan'da
ki bütün Türkler gelsin, hepsini alacağız" diyen Başbakanın sözüne güvenip, evini, ocağını 
terk edip, göçe başlayan soydaşlarımız yolda kalmıştır. Ya gelenler ne oldu?.. Tek kelimeyle 
perişan oldular. Hükümet, bir plan ve program dahilinde çalışıp, prefabrik konut yaptırarak 
bu soydaşlarımızı yerleştirememiştir. Ülkemize gelip, vatan toprağını öpenler, sevinç gözyaşı 
dökenlerden 76 bin kişi, maalesef Bulgar cehennemine tekrar geri dönmüştür. 

Sayın milletvekilleri, "Türküm" demesi yasak, ibadet etmesi yasak, kelimeyişahadet ge
tirmesi yasak olan, yani Türk ve Müslüman olmanın suç sayıldığı bir ülkeye 76 bin soydaşımız 
neden geri dönüyor? Hem de yıkılmış ve çökmüş olarak geri dönüyor. Hükümet de, maalesef 
bu olaylar karşısında yerinde oturmaya devam ediyor. Dünyada hiçbir başka demokratik ülke 
var mıdır ki, acaba gelen soydaşları tekrar demirperdeye geri dönsün, yani tersine bir göç ol
sun? Hani Türkiye'nin şartları iyiydi ve onun için geliyorlardı? Neden bu iyi şartları geride 
bırakıp da 76 bin soydaşımız tekrar o cehennemde yanmaya geri gitti? Bu tersine göç, tama
men Hükümetin hatasından ileri gelmiştir. 

A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — 270 bin kişi kaldı burada. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Hepsi kalmaya geldi; ama, bir kısmı kalamadı. Dış 

itibarımız da, maalesef yaralanmıştır, hepimizi de utandırmış ve üzmüştür. Bütün bunların so
rumlusu da yine Başbakandır. 
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Böyle büyük hatalar yapan başbakanlar, acaba başka ülkelerde olsa ne olurdu? Takdiri 
sizlere bırakıyorum. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Reisicumhur olurdu. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Evet, Türkiye'de, sayın ANAP milletvekillerinin oy

larıyla Reisicumhur yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, lütfen toparlayınız. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte, 

maalesef, ülkemizde siyasî hava da gerginleşmeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Çanka
ya'ya çıkmış, ancak siyasî bunalım çözülememiştir. Şüphe yok ki, Cumhurbaşkanlığı, bir ülke
nin en onurlu mevkiidir, devletin başıdır; Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birlik ve 
beraberliğini temsil eder. Cumhurbaşkanlığı, halkın rızasına.ve arzusuna dayanmalıdır. O ne
denle, millet ekseriyetinin desteğiyle seçilmesi kaçınılmazdır. Yüzde 36,5 oyla Meclisteki yüzde 
65 ekseriyete güvenerek ve mahallî seçimlerde alınan yüzde 21,80 oy göz önüne alınmadan Cum
hurbaşkanı seçiminin yapılması siyasî tansiyonu germiştir. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Bütçeye dön, bütçeye. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Her 100 kişiden 78 kişinin arkada olmadığı biline 

biline,Cumhurreisinin seçilmesi, gerilimi artırmıştır. 

A. CENGlZ DAĞYAR (Antalya) — Onu Anayasa düzenliyor beyefendi. Siz yeni kanun 
mu düzenliyorsunuz? O bizim hakkımız. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Biz, Sayın Cumhurbaşkanının kişiliğine bir şey söy
lemiyoruz, seçimin kanuniliğine de bir diyeceğimiz yok. Bizim üzerinde durduğumuz, kimin 
Cumhurbaşkanı olması değil, nasıl Cumhurbaşkanı olunması gerektiğidir; ancak, bu seçim si
yasî teamüle uygun olmamıştır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Anayasayı oku. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Millet iradesiyle bu seçim bağdaşmamıştır. Demok

rasi, halkın, halk için halk tarafından yönetilmesi olduğuna göre, halk bu seçimin neresindedir? 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Hangi anayasa yazdı tabiî senatörlerin 20 sene 
seçimsiz orada oturmasını? Hiç mi Anayasa okumadın? Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin 
olduğunu... 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Eğer hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletin ise, "Mil
let bize 1987'de yetki verdi, o yetkimiz devam ediyor" diyemezsiniz. Yetkinin asıl sahibi olan 
millet, 1989'da da yetkisini geri aldı, sizi desteksiz bıraktı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Söylediklerimizi, hiç mi anlamadınız? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Sizi desteksiz bıraktı. Acaba, milletin yetkisi sadece 

beş senede bir defa mı var olacak, yoksa devamlı mı. var olacak? Yani, hâkimiyet kayıtsız ve 
şartsız milletinse, beş senede bir defa mı milletin olacak, her gün mü milletin olacak? Eğer, 
beş senede bir milletin olacak diyorsanız, bu arkadaki yazıyı da ona göre değiştirmemiz lazım
dır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Anayasayı oku, Anayasayı. 
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MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, millet, yaşayan bir varlıktır. 
Son söz millete aitse, beş senede bir gün değil, her gün millete ait olacak, her gün. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Onun için, biz size söyledik, halk "Meclisteki çoğunluk beni temsil 
etmiyor" diyor. Bakın, "Cumhurbaşkanını gelin, millete seçtirelim" dedik, iltifat etmediniz; 
"Erken seçime gidelim" dedik, iltifat etmediniz; "Bu sıkıntılar olmasın, halka seçtirelim" de
dik, yaptırtmadınız. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Milleti uyuttunuz, Cumhurbaşkanı seçtiniz. 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Dokuz aydır Reisicumhuru seçmeyen siz değil 

misiniz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. (DYP sıralarından "Toparlatmıyorlar Sayın 
Başkan" sesleri) Evet, toparlamasına mani oluyorlar. 

Buyurun efendim. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) —- Evet, halkın olmadığı, halkın iştirak etmediği bir se
çim yaptık maalesef. Böylece, millet, sevinçle, coşkuyla, kıvançla kutlayacağı bir seçimi, maa
lesef buruk olarak kutladı. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Siz yapünız. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı, gayet tabiî Başbakanlık yet

kilerini de alarak Çankaya'ya oturdu, oturdu; ama, milletin gönlüne oturması önemliydi de
ğerli milletvekilleri. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Gönlüne taht kurdu. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Bir dakika... 
Millet içine nasıl sindirsin ki, muhalefet şer cephesi olarak ilan edildi. Son zamanlarda 

yapılan anketlere bakarsak, milletin yüzde 85'i, yüzde 90'ı muhalefette görünüyor, yani şer 
cephesinde görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman nasıl Cumhurbaşkanı olacak? Kimin 
Cumhurbaşkanı olacak? Arkada destekleyen cumhur olmazsa, Cumhurreisi millî birliği nasıl 
temsil edecek? tşte sıkıntı burada sayın milletvekilleri. 

KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) — Niye dönmediniz sinei millete? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Milletin 26 Martta verdiği oyları ve ortaya koyduğu 

iradeyi hafife alırsanız, olacak budur. Millet iradesi üstünlüğü hiçe sayılmıştır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Kim seçti sekiz tane cumhurbaşkanını? 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Peki şimdi ne oldu? Tamam... Ne oldu şimdi? Bakı

nız, Cumhuriyet Başsavcısı, Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesini millete hatırlatmak du
rumunda kaldı. Bugüne kadar sekiz tane cumhurreisi seçilde, ancak son seçim hariç, hiçbiri
mizin aklına, hiç kimsenin aklına 158 inci madde haberi var mıydı? Hiç kimse öyle bir madde
nin varlığını hatırladı mı? Bugüne kadar hiç kimse 158 inci maddeyi aklına getirdi mi? Bugüne 
kadar hiç kimse 158 inci maddedeki cezaların hafifletilmesi konusunda Meclise teklif verdi mi? 
Halk, 158 inci maddeden nasılkurtulacağız diye çareler arıyorsa, halkın nasıl rahatsız olduğu 
bundan anlaşılmıyor mu değerli milletvekilleri? Niye itiraz ediyorsunuz? 

— 32 — 



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 O : 1 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Rahatsız olan sizsiniz. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Merak etmeyin, halk bunu yapanlara ilk seçimde ge
rekli dersini verecek, hesabını soracak; hep beraber göreceğiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu Hükümet, altı senedir vaat ettiği halde enflasyo
nun üstesinden gelememiş ve enflasyona yenik düşmüştür. ANAP hükümetleri, her evin mut
fağında yangın çıkarmıştır, sofraları ve lokmaları küçültmüştür. Bu hükümetler işsizlik oranı
nı yüzde 22'ye çıkarmış ve azaltmak için de ciddî hiçbir tedbir alamamıştır. Her ay yapılan 
zamlarla hayatı çekilmez hale sokan hükümetler, bütçe açıklarını zamlarla kapatma alışkanlı
ğından da bir türlü kurtulamamıştır. Hükümetler sosyal devlet anlayışından -maalesef- uzak
laşmıştır. Fakir halka hastane kapılarını açamamıştır. Fakir insanlara sahip çıkamamıştır. Üni
versite kapılarında yığılan 650 bin gence çare bulamamıştır. "Ortadireği güçlendireceğiz" diye 
iktidara gelmişler, altı sene sonra ortadireği silip süpürmüşlerdir. İktidar ülkede bir türlü eko
nomik istikrarı sağlayamamış ve ülkenin ekonomik potansiyeline ciddî ilaveler yapamamıştır. 

Hükümetler 750 milyar lirayla devraldıkları emisyon hacmini 9 trilyon liraya çıkarmıştır. 
18 milyar dolarla devraldıkları dış borçları 45 milyar dolara çıkarmıştır. Bu borçlarla üretimi 
artıracak tedbirler de alamamıştır. Tercihler yanlış kullanılmıştır. Kaynaklar maalesef çarçur 
edilmiştir. 

Hükümet seçim meydanlarında il ve ilçe vaadiyle vatandaşların vicdanlarına baskı koya
rak oy istemiştir; devletin tarafsızlığını çiğnemiştir. Vatandaşların hak, hukuk ve adalet duygu
larını rencide etmiştir. 

Hükümet maalesef dış itibarımızı da yaralamıştır Bulgar Tür Meriyle... 
Bu hükümetin arkasında milletin desteği de yoktur. Yüzde 21.80 milletin desteği ile hükü

met olmak mümkün değildir. Hükümet olduk deniyorsa, güçlü olmak mümkün değildir. De
mokratik ülkelerde milletten güç almayan hükümetlerin ülkenin hiçbir sorununu çözemediği 
de görülmüştür. 

Ülke zaman ve kan kaybetmeye devam ediyor, hiçbir problem çözülemeyecek, ülke sorun
ları da günden güne artacaktır, buna hep beraber şahit olacaksınız. 

Tek çare millete gidip güven tazelemektir değerli milletvekilleri. Tek çare, hakimiyetin ka
yıtsız ve şartsız olduğu millete gitmektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim efendim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölhan. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Başkanlık Divanından bir sorum var. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sual sırası değil, lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır efendim, bütçeyle ilgili değil, Başkanlık Divanı 
ile ilgili bir sorum var. Efendim, Cumhurbaşkanlığı Seçimi iki gündür ne zaman dile getirilse, 
Anavatan'a mensup bazı arkadaşlarımız hemen müdahalede bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, buna ben cevap verecek durumda değilim. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, o değil... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen, müzakerelerin akışını kesmeyin efendim. Lütfen yeri
nize oturunuz. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Meclis müzakereleri kapalı devre televizyonla Cumhur
başkanlığından izleniyor mu onu soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturunuz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Belli arkadaşlarımız, müdahale edip, yaranmak isti

yorlar... 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, trfan Gürpınar; buyurun. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri, 12 Aralık 1989 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresine sunulan 
1990 yılı konsolide bütçesinin tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, Başbakanlık ve 
bağlı kuruluşların bütçesiyle ilgili bölümü hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşünü sunmak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, az önce ANAP adına söz alan Sayın Kahveci, muhalefete haksız 
ithamlarda bulunarak, bir siyaset okulu açmaktan ve bizlerin bu okula devamından bahset
mişlerdir; retorik dersinden bahsetmişlerdir. Ben kendisine soruyorum, yalnız buradan ayrıldı
lar galiba : Acaba kendileri o siyaset okuluna devam ettiler mi, sınıf mı geçtiler, yoksa belge 
mi aldılar? Onu merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi, bir şanssız bütçe görüşmesi. 
Bütçe Komisyonunda Sayın Başbakan yoktu; kendilerini Devlet Bakanı temsil etti. Şu anda 
bakıyoruz yine Sayın Başbakan yerlerinde yok. Halbuki, bugün Başbakanlık bütçesi görüşü
lüyor. Sonra da Sayın Genel Başkanımızın, "Bu memlekette Başbakan var mı?" sorusuna kı
zıyorsunuz. Ben de soruyorum : Kendi bütçesinin konuşulduğu oturumda olmayan Başbakan 
bu memlekette var mı? 

Saygıdeğer milletvekilleri, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında, Başbakanlığa bağlı 
kuruluşlar olan Millî İstihbarat Teşkilatı, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye ve Ortadoğu Am
me İdaresi Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
bütçelerine de zamanımızın el verdiği nispette değinmeye çalışacağım. 

Takdir edersiniz ki, Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi, bir yerde bütçedeki rakamların 
bütçe tekniği açısından tahlili yanında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasî ya
pısının da değerlendirilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu, Anayasamızın 109 ve devamı maddelerinde, Baş
bakanlık ise, 3056 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Anayasamıza ve 3056 sayılı Yasaya 
göre, Başbakanlık, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yü
rütülmesini gözetmek, devlet teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa 
ve kanunlarla Başbakana verilen görevlerini yerine getirmekle sorumludur. Bu sebeple de Baş
bakanlık bütçesinin irdelenmesi, bir yerde tüm bakanlıkların ve bunun yanında tüm Hükümet 
icraatının da irdelenmesi sonucunu doğurur ve bu özelliği itibariyle de Başbakanlık bütçesinin 
siyasî yönü bizleri ekonomik yönünden daha fazla ilgilendirir. 
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Değerli milletvekilleri, 1990 yılı Bütçe Tasarısı ülkenin giderek artan sosyal, siyasal ve eko
nomik sorunların oluştuğu bir ortamda hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muş bulunuyor. 

Bütçeler, bazen, mevcut ekonomik sorunlara köklü çözümler getiren, bazen de bu sorun
ları daha da ağırlaştıran çok önemli belgeler olduğundan, bunların hazırlanışına temel olan 
felsefe yapıları, sosyal merileri büyük önem taşır ve bütçe tartışmaları tüm yurdu bir dalga gibi 
sarar. Basın, ekonominin ve politikanın tüm çevreleri günlerce bütçeyi konuşur, özellikle Batı 
ülkelerinde yeni bütçe tasarılarının parlamentoya sunulduğu günlerde âdeta bütün ülke kulak 
kesilir ve bütçeden başka bir şey konuşulmaz. 

Bu açıdan bakıldığında, son yıllarda ülkemizde hazırlanan bütçelerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulması, nispî bir suskunluk ve ilgisizlikle karşılanmakta, kamuoyu bütçe mü
zakerelerine gerekli ilgiyi göstermemektedir. 

Bu husus başlıca iki sebeple izah edilmektedir : 
Uygulamada bütçe dışı fonların yaygınlaşması ve bu fonların bütçe gelirleri tahsilatının 

yüzde 40'ına yakın miktara ulaşması sonunda, artık, devlet bütçelerinin ekonomiyi etkilemek
teki rolleri hayli zayıflamıştır. Bu sebeple, bir manada, bütçe, anlamsızlaşmıştır. 

Yine son yıllarda ülkemizde birbirine çok benzeyen bütçeler yapılmaya başlanmıştır, öyle 
ki, bütçede kullanılan rakamlar hiçbir zaman gerçeği yansıtmamakta ve devamlı değişkenlik 
arz etmektedir. 

Bütçe giderleri, hiçbir zaman hedeflenen gelirlerle giderleri karşılamamakta, enflasyon tah
minleri gerçeğin çok altında gösterilmekte ve bu yüzden oluşan açıklar yeni devlet istikrazla-
rıyla kapatılmakta, iç ve dış borç servisleri yüzünden giderlerin büyük bir bölümünü transfer 
harcamaları yutmakta, bütün bu özelliklerin sonucu olarak da enflasyon giderek şiddetlen
mekte, büyüme hızı düşmekte, işsizlik artmakta ve gelir dağılımındaki dengesizlik gitgide bü
yümektedir. 

Ne yazık ki, elimizdeki 1990 bütçesinin bu kalıbın dışına taşacağını gösteren hiçbir belirti 
yoktur. Başka bir deyişle, bütçenin 63,2 trilyon lirayı bulan toplam ödeneklerinin, carî yatırım 
ve transfer harcamaları arasındaki genel dağılımı, az çok 1989 yılı bütçesini andırmaktadır. 
1990 bütçesinin, bir evvelki bütçelere göre belki en göze çarpan farkı, carî giderler payının yüzde 
34'ten, yüzde 43'e çıkarılmış olmasıdır. 

Yapılan hesap ve tahminlere göre, 53,3 trilyon olarak gösterilen bütçe gelirleri, 54,2 tril
yon liraya ulaşan carî ve transfer giderleri toplamını bile karşılayamaz durumdadır. Bu durum
da, devlet, yeni borçlanmaya gitmeden yatırım yapamayacak demektir. 

Yatırım yapamayan bir devletin, yatırım yapma moral ve takatından yoksun bir özel sek
törün, 1990 yılı için planlanan yüzde 5,7'lik kalkınma hızını nasıl yakalayacağı hususu -bütçe 
ile ilgili olduğundan- Başbakandan sorulması gereken en önemli sorudur. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin rakamları incelendiğinde, bütçenin yüzde 42'lik bölümü
nün transfer giderlerine ayrıldığı ve bu rakamın büyük bir kısmının da faiz ödemelerine gide
ceği açıkça belli olmaktadır. Bu durumda iç ve dış borçların taksit ve faiz ödemelerinin devlete 
getirdiği ağırlık gene kaçınılmaz olacaktır. 

1990 bütçesinde en büyük gider patlaması personel harcamalarında olmuştur. 1989 yılı 
bütçe giderlerinde yüzde 21'Iik paya sahip olan personel giderleri, 1990 yılı bütçesinde yüzde 
32'ye fırlamıştır. Bütçede vergi dışı normal gelirler ile, özel gelir ve fonlardan 1990 yılında 9,7 
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trilyon liralık bir gelir beklentisi yer alıyor. Bu iyimser gelir tahminlerine rağmen, bütçenin 
yine 9,4 trilyon lira gibi rekor bir açıkla bağlanmasının kaçınılmaz olduğu açıkça ortadadır. 
Kaldı ki 9,4 trilyon liralık açık bile, çok iyimser kabul edilmesi gereken bir açıktır. Bütçe açığı
nın bu rakamların çok üzerine çıkacağı, bir önceki yılın uygulama ve sonuçlarından açıkça 
belli olmaktadır. 1989 yılı bütçesi ile hedeflenen yüzde 35'lik enflasyonun, yüzde 70'lere ulaş
ması, 1990 yılı bütçesi ile hedeflenen yüzde 42'lik enflasyonun ise, gerçekleşmesi mümkün ol
mayan hayalî bir rakam olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Bu bütçe, önümüzdeki günlerde Türkiye'yi büyük sorunlarla karşı karşıya getirecektir. Bu 
nedenlerle kısaca bir kısım rakamlarına değindiğimiz 1990 yılı bütçesini, ileriyi göremeyen, günü 
kurtarma politikası izleyen, çaresizlik sonucu hazırlanmış zorlama bir bütçe olarak kabul et
mekte ve görüşümüzü bu doğrultuda bildirmekteyiz. Böyle bir bütçe ile 1990 sonrası Türkiye-
sinin meselelerini karşılayabilmek ve göğüsleyebilmek, o meselelere çözümler getirmek imkân
sız görünmektedir. 

"Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm yollarını en iyi ben bilirim" diye göreve gelen; enflas
yonu Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ilan eden "Enflasyon hayat pahalılığı demektir, 
enflasyon zam demektir, zam olduğu sürece enflasyon var demektir. Şunu iyice anlamanız ge
rekir; zamlar hayat pahalılığı doğurur. Enflasyonu düşürmenin tek yolu, enflasyonu, yani zamları 
asgariye indirmektir" diyen Sayın özal, kafasında hangi ekonomik model, hangi ekonomik 
tedbir varsa tümünü uyguladı. "Zam" dedi yaptı, "vergi" dedi koydu; işçiden kesti, memur
dan, emekliden kesti; üreticiden, esnaftan aldı, "Boğaz Köprüsü" dedi sattı, baraj dedi sattı, 
özelleştirme adı altında millî şirketleri, çimento fabrikalarını sattı, namütenahi dış ve iç borç 
kullandı; 5 sene sonra (yani 1989 yılında) manzara nedir? Sıfıra yakın bir kalkınma hızı, ürü
nün değerini alamayan üretici, millî gelirden aldığı pay yüzde 26,6'dan yüzde 15,8'e düşmüş 
emekçi, geleceğin endişesini taşıyan emekli, dul ve yetim, huzursuz memur, milyonlarca işsiz 
genç, ağırlaşan dış sorunlar ve böyle bir ortamda görüşülen 1990 malî yılı bütçesi... 

Değerli milletvekilleri, 1990 malî yılı bütçesi ve onun Başbakanlık bölümüyle ilgili kısmı
nın görüşülmesinde, üç dönemi birbirini takip edercesine ve birbirinden ayrılmaz bir bütün 
olarak değerlendireceğiz. Bu bütünün birinci kısmı 1983 yılından 31 Ekim 1989 tarihine kadar 
(yani Başbakan özal'ın Cumhurbaşkanı olduğu tarihe kadar) olan bölümdür. Sayın özal'ın 
Cumhurbaşkanı olduğu gün, Anayasaya aykırı bir şekilde, vekaleten Sayın Bozer'in Başbakan 
Vekili olarak atandığı ikinci kısım; bir haftalık kısa süren bu dönem ve Sayın Yıldırım Akbu-
lut'un Başbakan olarak Cumhurbaşkanı tarafından atandığı ve Hükümetin kurulmasından, 
güvenoyu almasından bugüne kadar geçen süre ise, üçüncü bölümdür. Bu üç dönemin de or
tak özelliği; tüm bu dönemlerde Başbakanlık makamında oturan kişinin hep Sayın özal ve 
onun gölgesinin olmasıdır. 

Sayın özal hâlâ kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu bir türlü hatırlamıyor; kendisini Baş
bakan kabul ederek, Türkiye'nin ekonomisini yönlendirmeye çalışıyor ve hâlâ Başbakanın gö
rev ve sorumluluğuna giren işleri, kendi görev ve sorumluluğunda kabul ederek icraat yapmaya 
devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın özal'ın anayasal sistem ile ilgili düşünce ve davranışlarını 
ve özlemlerini, bu konudaki Anayasa ve siyasî geleneklerimize aykırı davranışlarım ve bu dav
ranışlarını ve bu davranışların gelecek günlerde Türk siyasî hayatına getireceği sorunları, ko
nuşmamın sonraki bölümlerinde sizlere aktaracağım. Şimdi elimizde bulunan Başbakanlık büt
çesinin 1990 Malî Yılı Raporuyla ilgili görüşlerimizi sunmak istiyorum. 
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Başbakanlıkla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 1990 Malî Yılı Raporunu tetkik 
ettiğimizde, Başbakanlık ve özel kanunlar ile Başbakana ve Başbakanlığa bağlı olarak kurulan 
ve Başbakanlık bütçesinde ayrı bir program kodu altında yer alan dairelerle ilgili yaptığımız 
incelemede, Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında sayılan -41 adet ilgili kuruluş- ka
mu bankalarının; Türkiye İhracat ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlâk Banka
sı Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıflar Banka
sı Genel Müdürlüğü, öğretmenler Bankası, Kalkınma Bankası hesap ve raporlarının da Baş
bakanlık bütçesi içinde görüşüleceği umuduna kapılarak, bu konuda neler konuşulmuş, neler 
söylenmiş Plan ve Bütçe Komisyonunun zabıtlarına baktık. 

Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Başbakanlık bütçesinin görüşmele
rine başlanırken, usul hakkında söz alan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Topuz ve Gazian
tep Milletvekilimiz Sayın Abdulkadir Ateş ve Doğru Yol Partisi Zonguldak Milletvekili Sayın 
Tevfik Ertüzün, "kamu bankalan raporlannın Başbakanlık bütçesi sırasında görüşülüp 
görüşülmeyeceğini" sormuşlar; hatta, görüşülmesi yönünde ısrar etmişlerdir. Bu görüşmeler 
sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve şu anda Devlet Bakanı olan Sayın Kemal Akka-
ya, Plan ve Bütçe Komisyonunun zabıtlarına geçen ifadesinde, aynen, "Sayın Topuz bir açık
lama istedi, zannediyorum kendileri toplantıda bulunmadığı için bilgi sahibi değiller. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığını fona aldık. Bankaların görüşülmesi o zaman yapılacak. \ani, uzun
ca bir süre tanımak gereğini duyduk. O açıdan görüşmelerde bankalarla ilgili görüşme günde
me gelmeyecektir. Bunu bilgilerinize sunmak istiyorum" demiştir. Aynı şekilde fonlarla ilgili 
görüşmenin de bilahara yapılacağını söylemiştir. Kamu bankalan ve fonlarla ilgili görüşmele
rin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının söylediği gibi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bütçesinin görüşülmesi sırasında yapılacağını uman SHP'li ve Doğru Yol'Iu komisyon üyeleri, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında da bu konuda hiçbir şey 
bulamamışlardır. Bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanına soru yönelten komisyon üye
leri, bu kere Komisyon Başkanından, kamu bankaları ve fonların denetiminin Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında da yapılmayacağını, zira bu konuda Samsun 
Milletvekili Kemal Akkaya'nın bir kanun teklifinin olduğunu; fakat Plan ve Bütçe Komisyo
nundan kanun teklifi geçmesine rağmen Meclis gündemine gelmediğini, bu sebeple kamu ban
ka ve fonlarının bu sefer de görüşülemeyeceğini söylemişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, kamu bankalan ve fonlann denetiminin hikâyesi uzundur; ama kamu 
bankalarının denetiminin bu uzun hikâyesi, bir yerde de Anavatan Partisinin devleti yönetme 

< 
şeklinin ve keyfîliğinin, kurnazlığının da bir göstergesidir. 

Bilindiği gibi, kamu bankaları ve fonlar, 12.5.1964 tarihli ve 468 numaralı Kamu iktisadî 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
Kanun ile denetlenmekte ve bu denetlemeyi Anayasanın 165 inci maddesinin öngördüğü şart
larda Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu yapmaktaydı. Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komis
yonu, Meclis adına denetleme yapan bir denetleme Komisyonudur. Bu denetlemeler sırasında 
kamu bankaları, genel müdür ve üst düzey yöneticileri, alt ve üst komisyonlarda komisyonun 
önüne gelmekte ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda da öngörülen konular
da sürekli denetlenmekte ve netice hesapları ibra edilmekte veya gerekli yasal prosedür işletile
rek, sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. Bu denetim, sürekli ve etkin bir dene
timdir. Aynı zamanda Meclis adına yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Anavatan, iktidarı yönetiminde herkesi ve özellikle Anavatan Grubunu da 
rahatsız eden en büyük yolsuzluklar ve ödenmeyen krediler kamu bankalarında olmuştur. Bu 
konudaki suiistimal iddiaları kamuoyunu ve basını günlerce, hatta senelerce meşgul etmiştir. 
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Bu hususta kamu bankaları üzerindeki denetimi daha etkin hale getirmek ve bu konuda daha 
hassas davranmak gerekirken, Anavatan Hükümetleri, 2.4.1987 tarihinde hazırladıkları 3346 
Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisinde Denetlenmesi
nin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile kamu bankaları ve fonları yine Meclis denetiminden 
kaçıran bir kanun çıkarmış ve kamu bankalarını denetimden kaçırmışlardır. Bu kanunla ilgili 
olarak partimizce Anayasa Mahkemesine açılan dava, Anayasa Mahkemesince kabul ile 3346 
sayılı Kanunun, kamu bankaları ve fonlarla ilgili denetim dışı kalmasını öngören maddeleri 
iptal edilmiştir. Bu iptal kararına ve KİT Komisyonuna göre kamu bankaları ve fonlar, Anaya
sanın 165 inci maddesinde öngörülen şekilde ve KİT Komisyonunda denetleneceklerdir, tptal 
kararından sonra kamu bankaları ve fonlar, 3346 sayılı Kanunun kapsamına girmekte ve bu 
kanunun öngördüğü denetim şekline tabi olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kamu bankaları ve fonlarla ilgili Anayasa Mahkemesinin karan 
7 Ekim 1988 tarih ve 19952 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesince yeni 
düzenlemeyi yapmak için verilen 6 aylık süre de, 1989 mart ayında doldu. O günden bu yana 
yasal düzenleme yapılmadığı için, 1989 Mart ayından bu yana kamu bankaları KİT Komisyo
nunun denetim alanındadır; ama, bir türlü, KÎT Komisyonunun önüne getirilmemekte, olay 
devamlı savsaklanmaktadır. Bu savsaklamalar 1984 senesinden beri devam etmektedir. Kamu 
bankalarının denetimi bir türlü Meclisin önüne getirilmemektedir. Bu savsaklamalar kamu ban
kalarının denetimini, Samsun Milletvekili ve eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Kemal 
Akkaya'nın Anayasa Mahkemesi kararına açıkça ve "kör gözüne parmak" dercesine hazırla
dığı bir kanun bahane edilerek yapılmaktadır. Adı geçen kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyo
nunda kabul edilmesine rağmen, Meclis gündemine bir türlü getirilmemiştir. Bu kanun teklifi 
Meclis gündemine getirilseydi, adı geçen kamu bankaları, o kanun teklifi kabul edilirse, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, kabul edilmezse, KÎT Komisyonunda görüşülecekti. Kamu bankaları 
KİT Komisyonunun önüne getirilmemekte, hazırlanan kanun bahane edilmek suretiyle Plan 
ve Bütçe Komisyonundan kaçırılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kamu bankaları ve fonlarla ilgili 
çok ciddî suiistimal iddiaları vardır. Ziraat Bankası ile ilgili iddialar, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu raporuna geçmiştir. Emlak Bankası ile ilgili iddialar çok daha ciddidir. Fon
larla ilgili iddialar da Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarına geçmiştir. Hatta Yüce Meclis 
bu konuda tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın verdiği araştırma önergesini kabul etmiş, araş
tırma komisyonu kurmuştur. Anavatan Grubu da bu önergenin kabulü yönünde oy kullanmış
tır; kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu yöndeki davranışlarının devamını diliyoruz; ama Ziraat 
Bankası ve diğer bankalarla ilgili iddialar ciddiyetini koruyor. Bu sebeple Sayın Başbakanımız
dan dört seneden fazla zamandan beri bir türlü Meclis denetimine getirilmeyen kamu banka
larının denetiminin Meclis önüne getirilmesi ve yasanın öngördüğü şekilde KİT Komisyonun
da bu denetlemelerin yapılmasını sağlamasını istiyoruz. Bu, kendisinin belirttiği gibi, şeffaf 
hükümet anlayışına da uygun düşecektir. 

Değerli milletvekilleri, Başbakanlık bütçesi görüşmeleri sırasında Başbakanlığa bağlı ve 
ilgili kuruluşlar arasında yer alan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığının son 
zamanlarda ülkenin geleceği ile ilgili en önemli davranışı ve uygulaması olan "özelleştirme" 
adı altında fevkalade önemli ve bugüne kadar örneği olmayan bir iktisadî, siyasî, sosyal ve ide
olojik boyutu olan uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Bu uygulamalar tamamıyla Baş
bakanlığın emir ve direktifleriyle yapılıyor. Zira özelleştirme ile ilgili kararlar, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı tdaresi tarafından uygulanıyor, ama bu konudaki kararlar Başbakanın Başka
nı olduğu Yüksek Planlama Kurulu tarafından alınıyor. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, özelleştirme, az önce sayın DYP sözcüsünün söyle
diği gibi, 1933'lerdede söz konusu idi; ama, özelleştirme 1983 yılında ANAP tarafından, daha 
doğrusu Sayın Özal tarafından çok iddialı şekilde ortaya atılmıştır. 1984'Iü yıllarda tümü ya
bancı olan danışmanlık firmalarına milyonlarca lira ödenmek suretiyle özelleştirme raporları 
hazırlatılmıştır. Önceleri PTT'den başkasına mal satması pek mümkün olmayan TELETAŞ 
adlı şirketteki PTT hisseleri satılmış, onun ardından USAŞ, çimento ve yem fabrikaları büyük 
bir gizlilik içinde iki üç senelik üretim bedelleri karşılığında yabancılara satılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde özelleştirmenin konuşulmaya başladığı dönemlerde özel
leştirmenin amaçları arasında mülkiyeti halka yaymak en önemli hedefi oluşturmaktaydı. Bu 
amaçla KİT hisselerinin öncelikle çalışanlara, yöre halkına, tüm halka ve özel sektöre satılma
sı öngörülüyordu. Bu safhada Başbakan ve yakın çevresi tarafından mülkiyeti tabana yayma, 
serbestleştirme maskeleri altında kapalı kapılar ardında hazırlattıkları kararnamelere dayana
rak kuşku ve suiistimal kokan tasarruflarla kuruluşlan ve mal varlıklarını yabancılara satma 
girişimleri kamuoyunun dikkatlerini çekmeye başlamıştır, özellikle USAŞ'ın değerlendirilme
si aşamasında danışmanlık firmasında kasten yapılan yanlışlıkların Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu tarafından fark edilerek, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Güneş 
Taner'e rapor edilmesine rağmen, satışın yapılması, Çitosanın sahibi bulunduğu fabrikaların 
değerlendirilmesinin gerçek değerin çok altında yapılarak bu fabrikaların bir Fransız şirketine 
satılması ve tutulan yöntem, ortada bir özelleştirmeden ziyade yabancılaştırmanın, .ekonomi
nin birtakım değerlerinin yabancılara peşkeş çekilmesinin varlığını ortaya çıkarmıştır. 

Değerli milletvekilleri, gönümüzde, az gelişmiş ülkelerin hükümetleri ulusal ekonomileri
ne aldıkları dış kredilerle bolca dış borçlara boğmaktadırlar. Uluslar değil, belirli kişiler böyle
sine zenginleştirilmektedir. Borç verenler, kendi dikte ettirdikleri koşullara göre şişirilmiş mal, 
hizmet, eskimiş teknoloji ve bilgi bedelleriyle yüksek faizleri borçlananlara yükleyip bolca ka
zanıyorlar. Dış borç ödeme sorunu çıkınca da, "Eğer zorda isen elindeki işletmeleri bana sat" 
diyorlar. Yabancı dille "Debty Eguity" denilen bu formül gerçekte benim belirleyeceğim işlet
meleri, benim belirleyeceğim bedel ve koşullarla bana satıp dış borcunu azalt demektir. Bugü
ne kadar özelleştirmede tutulan yol, özelleştirmeden ziyade yabancılaştırmadır; devletin önemli 
sektörlerinin, fabrika ve işletmelerinin yabancılara peşkeş çekilmesidir. Bu anlamdaki özelleş
tirme utanç verici boyutlara ulaşmıştır. Bu konudaki sorumsuzluk o kadar büyük boyutlara 
ulaşmıştır ki, iri cüsseli satıcılar Amerika ve Avrupa otel lobilerinde ellerinde viski bardakları, 
yabancı işadamlarına, "ben size tecrübemden söylüyorum, gelin bu kuruluşları alın, size iyi 
fiyatla satacağım" deme cüretini gösterebiliyorlar. 

Devletin ekonomik değerlerinin yabancılara peşkeş çekilmesi sürecinde o kadar sorum
suz, o kadar cüretkâr davranabiliyorlar ki, ülkenin en kıymetli arazilerini, üretme çiftliklerini 
yabancı şirketlere satma ve kiralama yolunu dahi seçebiliyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlere Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi ile Libya Hükümet 
yetkilisi tarafından imzalanmış bir protokolden bahsetmek istiyorum. 

"Türk tarafı, aşağıda belirtilen ve Trakya bölgesinde Kırklareli sınırları içinde bulunan 
toplam alanı 3 677 hektar olan iki çiftliğin kuruluş protokolünde ve ana sözleşmesinde yer alan 
amaçlarını gerçekleştirmek üzere Türkiye - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirke
tince satın alınmasını veya kiralanmasını kabul etmiştir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketine ait Sarımsaklı Çiftliği; alanı 1 770 hektar. 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Türkgeldi Çiftliği; alanı 1 906 hektar. 
Taraflar, her iki çiftliğin 1989 yılı spnundan önce ortaklarca değerlendirilmesini ve 1.1.1990 

tarihinde çiftliklerin teslim tarihi olarak kabulünü kararlaştırmışlardır. Türk tarafı, Devlet Ba
kanı Işın Çelebi, Libya tarafı Meslekî Eğitim Enformasyon Bakanı Hatuk Muhammed Atuk. 

Değerli milletvekilleri, şimdi sizin huzurunuzda, Sayın Başbakandan, Sarımsaklı Çiftliği
nin bağlı olduğu Şeker Sanayii Genel Müdürlüğü sorumlusu Sanayi ve Ticaret Bakanından, 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bağlı Türkgeldi Çiftliğinin ilgili bakanı olan Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından soruyorum : Böyle bir protokolün imzalanmasından haberiniz 
var mı? Böyle bir protokol, sizin de görüşünüz alınarak mı imzalandı? imzalanan bu protokol 
gereği, 20 gün sonra, bu çiftlikler Libyalı şirkete teslim edilecek mi? Böyle bir satış veya kirala
ma işlemini ulusal bağımsızlığımız açısından, toprak bütünlüğümüz açısından nasıl değerlen
diriyorsunuz? Huzurunuzda, Millî Savunma Bakanından soruyorum : Savunma stratejimiz açı
sından çok önemli bir bölge olan Trakya'nın tam göbeğinde yabancılara satılacak 2 677 hek
tarlık bir arazinin Trakya'nın savunmasını zaafa uğratıp uğratmayacağının, böyle bir arazi sa
tışının millî savunmamız açısından sakıncalı olup olmayacağının cevabını istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, özelleştirme ile, yabancılaştırma ile, arazi kiralama ve satmalarıyla 
yapılmak istenen şu : Türkiye'de "özelleştirme" adı altında sürdürülmek istenen Türkiye'nin 
satılacak çok şeyinin olduğunun mesajının yabancılara verilmesi, Türkiye'nin büyük bir cesa
retle her türlü tesisini, her türlü kuruluşunu yabancılara çok iyi fiyatlarla satabilecek bir ikti
dara sahip olduğunun mesajının verilmesi, uluslararası sermaye odaklarına göz kırpılıyor. Böy
lesine büyük bir cesaret gösterebilen iktidara sağlanan desteğin sürmesi isteniyor. Türkiye'de 
desteğini kaybeden, son seçimlerde halkın yüzde 21,8 desteğini alan ve bugünlerde o desteğin 
yüzde lS'lere indiğini fark eden Anavatan İktidarı, uluslararası sermaye odaklarına kendisini 
yeniden kabul ettirmek için özelleştirme, toprak satma, toprak kiralama kozunu kullanıyor. 
Dış dünyaya, Türkiye'de her şey satılabilir, imajını vermek istiyor. Anavatan İktidarı, ERDE-
MÎR'i, Petkim'i, Aliağa'yı, çiftlikleri satışa çıkarıyor. 

Birtakım genç adamlar türedi; kimi Ahmet'in arkadaşı, kimi harika çocuk... Nereden, 
nasıl, kimin tavsiyesi ile geldiği pek belli olmayan genç adamlar... Kimi yabancı bir kuruluşun 
danışmanıyken Türkiye'deki kamu işletmelerinin özelleştirilmesi için rapor yazıyor, arkasın
dan da özelleştirilmesine karar verilen kuruluşun başına geçip, satışı tezgâhlıyor. Kimi de ba
sın toplantısı düzenleyerek muhalefetin eleştirilerine, "özelleştirilen KİT'leri geri alırız, 
millileştiririz" demelerine karşı, "özelleştirilmiş kamu kuruluşlarının geri alınacağına ilişkin 
laflar yerli ve yabancı alıcıların ilgisini hiç etkilemedi" diyebilme cesaretini gösteriyor; şimdiki 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının Başkanı gibi. 

Bakanından, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanına kadar, bu "vız gelir" tavrı acaba 
nereden kaynaklanıyor? Ahmet'in arkadaşı olması gibi kişisel bir güvenceden mi, eşinin pa
patya olmasının verdiği güvenceden mi, satış sözleşmelerine koydurdukları "uyuşmazlık ha
linde, uyuşmazlığın çözüm yeri uluslararası mahkemelerdir" diyen ve Türk mahkemelerini saf 
dışı bırakan hükümlerden mi, satılanların asla geri alınmayacağına ilişkin olarak Dünya Ban
kasına verilen sözlerden mi, nereden alıyorlar bu cesareti? 

Değerli milletvekilleri, aslında, burada düşünülmesi gereken, asıl üzerinde durulması ge
reken konu, sorulması gereken soru; Anavatan İktidarının böyle geniş kapsamlı bir özelleştir
me, yabancılaştırma yapmaya yetkisi var mı? Halktan bu konuda yetki aldı mı? Halktan aldığı 
vekaletnamede bu yetkilere sahip mi? 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanniaraş) — Programı bir okuyun. 
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tRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, eski Başbakan Sayın Özal gibi, 
şimdiki Başbakanımız ve değerli arkadaşımız da, kendilerinin iktidar olduğunu, hükümet ol
dukları 1983 seçimlerini, 1987 seçimlerini kazandıklarını, bu sebeple, hükümet programların
da yazılı özelleştirme için de halkın kendilerine yetki yerdiğini ileri sürebilirler, iddia edebilir
ler; ama, sevgili arkadaşlarım, 1983'teki yüzde 40'ların üzerindeki oy oranının, 1987'de yüzde 
32'lere, 26 Mart 1989 seçiminde ise yüzde 21,8'lere ve bugünlerde yüzde 15'Iere inmesinin bir 
anlamı olmalı. Türk Milleti, Türk seçmeni 26 Mart 1989 seçiminde özal Hükümetlerine ve 
Anavatan İktidarına bir mesaj verdi ve dedi ki, " 1983'te sana verdiğim desteği, programını 
uygulama yetkisini; 1987 seçimlerinde kısmen, 26 Mart 1989 seçimlerindeyse tamamen geriye 
alıyorum. Senin artık benim adıma Türkiye'nin geleceğini etkileyecek özelleştirme gibi iddialı 
politikaları uygulamaya yetkin yoktur. Yüzde 21,8'lik bir oy desteğiyle Anavatan İktidarı ola
rak sen ancak en kısa zaman da bir erken seçimle görevlisin. Senin görevin bir erken seçim 
yolunu açmak ve erken seçime kadar da günlük işleri yapmaktır." Anavatan İktidarının yüzde 
21,8'lik bir halk desteğiyle özelleştirme gibi çok önemli bir olayı gerçekleştirmesi mümkün de
ğildir. Türk halkı 26 Mart 1989'da "Sana verdiğim vekaleti geri alıyorum" dedi. 

Sevgili arkadaşlarım, işte, Anavatan İktidarının anlamadığı bu; ama, biz bu konuyu sizle
re anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Üç sene sürer. 

İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu kısmında, Baş
bakanlık bütçesi içinde ve bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında yer alan Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulu ve bu kurulun denetimi altında yer alan TRT ile ilgili, Partimin görüşlerini sunmak 
istiyorum. 

Bugün, Türkiye'de kurulması için uğraş verdiğimiz Batılı anlamda, bütün kurum ve ku
rallarıyla işlerlik kazanmasını dilediğimiz demokratik sistemin en önemli silahı olan radyo ve. 
televizyon yayınlan, Türkiye'de demokrasinin kurulması ve yayılması göreviyle yükümlüyken; 
tam tersine TRT uyguladığı taraflı ve amaçlı yayınlarla demokrasi karşıtı bir kurum haline dö
nüşmüştür. Bilindiği gibi, yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için millî siyasete 
uygun ilkeleri tespit etmek, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının, gözetim, de
netim ve değerlendirilmesini yapmak maksadıyla Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kurul
muştur. Bu kurulun çeşitli görevleri arasında, yayınların tarafsızlığını temin etmek ve tarafsız
lığın ihlal edildiği ve kanunda belirtilen ilkelere aykırı yayınlar yapıldığı hallerde, idarî ve ka
nunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunma görevi vardır; ama, Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulunun bu görevini yeterince yaptığı hususunda kamuoyunda büyük kuşkular vardır, ör
nek vermek gerekirse; "İcraatın İçinden", sonraki adıyla "Gelişen Türkiye" ve şimdiki adıyla 
"İlginize Bilginize" adıyla yayınlanan ve ANAP Hükümetinin hazırladığı program, açıkça, 
TRT Yasasına aykırıdır ve bu konuda Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun denetim yetkisi
ni yapmadığı açıktır. 

Değerli milletvekilleri, "İcraatın İçinden" ve "Gelişen Türkiye" programlarının Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uygun olduğunu, cevap hakkı doğuracak 
nitelikte olmadığını ve siyasî çıkar amacı taşımadığını, sağlıklı, objektif ve tarafsız düşünen 
hiç kimse iddia edemez. Bu programlarla, yasaya aykırı olarak, açıkça, ANAP İktidarının pro
pagandası yapılmıştır. TRT, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde, Anavatan Partisinin rek
lam aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. Diğer siyasî partilere ve eski liderlere, bir ke
re değil, bin kere cevap hakkı doğmuş, ama bu hak hiç kimseye kullandırılmamıştır. 
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Kısaca, sağduyulu ve tarafsız vatandaşlar, bu programlar, bu yanlı tutum sebebiyle TRT'ye, 
"İktidarın borazanı" ismini takmışlardır. Kurumun, bu programların 29S4 sayılı Radyo ve Te
levizyon Kanununun 19 uncu maddesi gereğince, kurum dışında, Hükümetçe hazırlandığı ve 
ilgili madde gereğince yayınlandığı yolundaki savunması hiç de geçerli değildir. Gerçekten de 
19 uncu madde incelendiğinde, bu maddenin Hükümete, "İcraatın İçinden" veya "Gelişen Tür
kiye", şimdiki adıyla "İlginize Bilginize" gibi siyasî reklam ve propaganda içerikli programla
rı radyo ve televizyondan yayınlatma yetkisi vermediği açıktır. Yine bu yasaya göre, hükümet 
hazırlamış olsa bile, yayın esaslarına aykırı böyle bir programı TRT Kurumu yayınlama hakkı
na da sahip değildir. 

İşte, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görevi burada başlamaktadır; siyasî partile
rin bu nitelikteki programlarının yayın esaslarına aykırı olması sebebiyle, yayınına engel olun
ması yönünden yaptığı birçok müracaat, bu kurul tarafından reddedilmiştir; ama, bu yayınla
rın, "İcraatın İçinden" veya "Gelişen Türkiye" veya "İlginize Bilginize" programının, yayın 
esaslarına aykırı olduğu, ANAP'ın propagandasını yaptığı, Yüksek Seçim Kurulunun kararıy
la sabit olmuştur. 26 Mart 1989 Mahallî Seçimleri sırasında yasakların başlaması sebebiyle' 'İc
raatın İçinden", "Gelişen Türkiye" programının yayınlanmaması yönünde Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin yaptığı müracaat, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabulü ile, adı geçen yayınlar 
yapılamamıştır; çünkü, bu yayınların propaganda amaçlı olduğu, Yüksek Seçim Kurulunun 
kararıyla sabittir. 

Seçim zamanında propaganda amaçlı bir yayın, her zaman aynı amacı taşır. Bir siyasî par
tinin popagandası her zaman yapılır. Bu sebeple popaganda amaçlı bu ve buna benzer prog
ramlar, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun müdahale etmesi gereken programlardır. 

Akşamları haber bültenine bakınız; Sayın özal, Başbakan iken ve şimdi Sayın özal Cum
hurbaşkanı iken, sadece Sayın OzaPa 5-6 dakika zaman ayrılıyor, haberlerde, Anamuhalefet 
Partisi Lideri Sayın İnönü'ye ve diğer muhalefet partisi lideri Sayın DemirePe 30 saniye -bunun 
15 saniyesi sessiz, 15 saniyesi sesli olarak- ayrılıyor. 

Bugün, insaf sahibi kime sorarsanız sorun, hatta kendinize sorun, TRT'nin tarafsızlığına 
inanan bir tek insan gösteremezsiniz. Zaten TRT'nin tarafsız olması, ANAP İktidarında, Özal 
İktidarında mümkün mü? Kendi danışmanı Sayın Cem Duna'yı TRT Genel Müdürü yapan 
Sayın özal ve ANAP İktidarının baskıları, o zarif insanı o kadar bunalttı ki, istifa ederken 
söylediği laflar, anlayana, yenilir yutulur cinsten değildi. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — O yüzden mi "zarif insandı" diyorsunuz? 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla). — Kibar bir insandı. 
Şimdiki TRT Genel Müdürünün de tarafsız olması mümkün mü? TRT Genel Müdürü se

çilişini hatırlayınız; 3 Mayıs 1989 tarihinde TRT Yüksek Kurulu, üç adayını tespit ediyor ve 
bildiriyor. 3 Mayıstan itibaren yapılması gereken şey, en kısa zamanda genel müdürü atamak; 
ama, bu üç aday da Sayın özal'ın içine sinmemiş, çeşitli yöntemlerle bu adayları değiştirmeye, 
istifa ettirmeye çalışıyor; ama., bir türlü başaramıyor. Aradan 2 ay 4 gün geçtikten ve çeşitli 
atraksiyonlardan sonra, 7 Temmuz 1989 günü TRT Genel Müdürü atanıyor. 2 ay 4 gün ne tes-. 
pit edildi bilinmez; ama insanın aklına bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması mı yapıldı 
diye sorası geliyor. Şimdi, bu TRT Genel Müdürünün tarafsız olması beklenebilir mi? Uzun 
bir süre heyecanlı bir bekleyiş döneminden sonra kendisi lehine tavır koyan Sayın Başbakan 
ve İktidarına yaranmaktan başka ne düşünebilir bu Sayın Genel Müdür? Nitekim, tarafsız ol
madığını, Hükümetten verilen direktiflerle hareket ettiğini son iki olay ne güzel açıklamakta. 
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Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, TRT, Cumhurbaşkanlığı seçim turlarını naklen ya
yınlama karan almış ve birinci turun yapılacağı gün tüm ekiplerini ve kameraları Meclise ge
tirmişti. Mecliste, o gün bütün tertibatlar alınmış; fakat ani bir kararla naklen yayından vazge
çilmişti. tkinci oylamada da aynı davranış; ama Cumhurbaşkanının üçüncü turda seçileceği 
belli olunca o gün derhal naklen yayına geçildi ve Mecliste ANAP Grubunun sevinç çığlıkları 
atışı, Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Turgut özal'ın el öptürme merasimi derhal yayınlandı. Ay
nı durum, 12 Kasım 1989 günkü Hükümet programının müzakerelerinin yayınlanmamasında 
da tekrar edildi. 

Değerli arkadaşlarım, TRT'nin son zamanlardaki uygulamalarında bütün hükümet prog
ramlarının müzakeresi TRT'den verilmiştir. Bu uygulama bir teamül halini almıştır ve bu da 
çok doğaldır. Zira, kamuoyu yeni kurulan bir hükümetin programını ve onun müzakeresini 
merak etmekte ve TRT'den izlemeyi arzu etmektedir. Ama, ne düşünceyle bilinmez TRT, Hü
kümet programının müzakerelerini yayınlamaktan vazgeçer. Şimdi, sormak gerekir; TRT bu 
yayını niye yapmadı diye. Sayın Genel Müdür ve TRT'den sorumlu Sayın Devlet Bakanı bu 
sorunun cevabını nasıl verirler bilmem; ama bir Sayın Bakanın, sohbet sırasında dostlarına 
söylediği gibi; "Bizler Bakanlar Kurulunda bu olayı değerlendirdik. Yeni Başbakanımızın prog
ram görüşmeleri sırasında Sayın İnönü ve Doğru Yol Partisi sözcüsü karşısında zor durumlara 
düşeceğini ve bu sebeple işin başında moral kırıklığına uğrayacağını, yeni Hükümetin daha 
işin başında puan kaybedeceğini düşündük ve programın yayınlanmamasına karar verdik. TRT 
Genel Müdürünü çağırdık, kendisine gerekli talimatı verdik." dediği, o sohbette bulunanlar 
tarafından söylenmektedir. 

Tabiî, bunlar şimdi Hükümet tarafından inkâr edilecektir. 
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, çalışma süremizin bitmesine çok kısa bir zaman kaldı, biti

remeyeceksiniz, öğleden sonra devam edersiniz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Olur mu efendim? 
BAŞKAN — Niçin efendim?.. Beş sayfa var. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, 10-15 dakika için niçin sözünü kesi

yorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, süreyi uzatmak için karar alınmamış; sizin itirazınıza gerek yok 

ki; sürenin uzatılmasına Genel Kurul karar verir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Şimdi uzatacaksınız, teamül böyle, tçtüzük hükümleri 

bunu emrediyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır! Yarım saat geciktirir, yedi, sekiz sayfa var orada. Ben, 

hatibe ne kadar zamanda bitirebileceğini soruyorum, ona göre karar alacağım. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) —Şimdi alacaksınız uzatma kararım. 
tRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Sayın Başkan, 15 dakikada bitiririm. 
BAŞKAN — 10 dakika süreniz var. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çalışma süremiz saat 13;00'te bitmektedir; fakat hati

bin sözleri bitmemiştir. Hatibin sözleri bitinceye kadar çalışma süremizin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Gürpınar, lütfen zamanında bitirmeye gayret edin. 
Buyurun. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Tabiî, şimdi bunlar Hükümet tarafından inkâr edile

cektir; ama cevap verecek Hükümet yetkilisinden bu davranışların mantıkî bir izahını yapma
sını istiyorum. Yoksa, o gün TRT'deki Susam Sokağı veya Marianna dizisi, Hükümetin prog
ramından daha önemli kabul edilerek mi Hükümet programı yayınlanmadı? 

Çok partili demokratik rejime geçtiğimiz kırk yıldır kamuoyunda en çok tartışılan konu 
TRT olmuştur. Bunun böyle olması da doğaldır; çünkü, tüm dünyada en önemli kitle iletişim 
aracı televizyondur. Televizyonun bu gücünün kötüye kullanılması, önce o görevi kötüye kulla
nanlara puan kazandırdığı zannedilirse de, zaman içinde olay tam tersine dönmekte ve bu güç
lü silah, kendini partizanca kullananları yok etmektedir. Bunun en canlı misali Sayın özal'dır. 
1983 seçimlerinde iktidara gelmesinde büyük rol oynayan Sayın özal'ın TRT'deki görüntüleri, 
son zamanlarda yine TRT'de özal'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını sağlamış ve mahallî se
çimlerde alınan netice bu gerçeği doğrulamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ği, Türkiyede müspet ilimler ve kalkınma planları doğrultusunda hareket etmekle yükümlü TÜ
BİTAK ve Orta Doğu Araştırma Enstitüsü ile ilgili görüşlerimi, zamanın kısalığı sebebiyle şu 
anda söylemek istemiyorum. 

Bütçenin bütünü üzerindeki konuşmalar ve ardından Başbakanlık bütçeleri ile ilgili gö
rüşmeler sırasında, bu bütçelerin rakamları üzerinde çok durulmuş ve bundan sonraki konuş
malarda da durulmaya devam edilecektir, özal döneminin uyguladığı ekonomik politikalar so
nucunda, toplumun bugün içinde bulunduğu durum hakkında hangi istatistik bilgiyi kullan
sanız, kötü sonuç sizi büyük karamsarlığa sevk eder. Yeni kurulan Hükümetin Başbakan ve 
bakanlarıyla bu sorunların üstesinden gelmesinin de mümkün olmadığını görünce kötümserli
ğiniz kat kat artar; ama tesellimiz, en kısa zamanda yapılacak bir genel seçimle bu Parlamen
tonun yapısının değişeceği yüzde 100 belli olduğuna göre, yeni seçilecek Parlamentodan çıka
cak hükümetin ekonomik açıdan mevcut gidişe "dur" diyebilecek yapıda olacağı, insanı bir 
nebze olsun ferahlatıyor; ama, siyasî yapılaşmadaki kötüye gidiş ve bugünlerde Parlamentoda 
bunun tedbirinin alınmaması, ileride tamiri mümkün olmayan tahribatlara sebep olabilir. Hatta 
ekonomideki kötü gidişin de bir yerde bu sebepten kaynaklandığını fark etmemek için insanın 
gözünün kör olması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bilmem, neyi anlatmaya çalıştığımı anlayabildiniz mi? Sizlere, Sa
yın özal'ın, mevcut anayasal düzeni değiştirmek ve gönlünde yaşattığı her türlü anayasal yet
kinin kendisinde toplandığı ve ANAP İktidar Grubunun müsamaha ve hoşgörüsüyle adım adım 
yaklaştığı, Başkanlık sistemi özlemlerinden bahsetmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasamızın 112 nci maddesi Başbakanı, Bakanlar 
Kurulunun başkanı olarak, bakanlar arasında işbirliğini sağlamakla görevli kılmış ve hüküme
tin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu gö
rev düzenlemesinin çerçevesinde, 1990 yılı Başbakanlık bütçe teklifinde yer alan, Başbakana 
bağlı ve ilgili kurutuşlar yapılaşmasının açıkça Anayasanın 112 nci maddesine aykırılık teşkil 
ettiği gözlenmektedir, önümüze getirilen 1990 Bütçe Tasarısının incelenmesinden de anlaşılı
yor ki, Başbakanlık, kendi yasasında öngörülen pek çok konunun dışına el atmış; tabiî yapısı 
itibariyle de diğer bakanlıklar ve bakanların görev sahalarında olan pek çok ekonomik faali
yetler ve birimler devletin bu bakanlıklarından koparılmış ve Başbakanlığa bağlanmıştır, ör
neğin; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinde yer alması gereken Türkiye Atom Ener
jisi Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Petkim, Etibank, Türkiye Taş Kömürü Mües-
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sesesi ve Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlanmış; Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alması gereken Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayi Genel Müdürlüğü, SEKA, Sümerbank, Halk Bankası, Zi
raat Bankası, İhracat ve Kredi Bankası ve Konutbank Başbakanlığa bağlanmış; Çevre Genel 
Müdürlüğü, Millî Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, Merkez Bankası ve di
ğer kamu bankaları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü bu yapıda yer.almıştır. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî istihbarat Teşkilatı, Radyo Televizyon Yüksek 
Kurulu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yüksek Denetleme Kurulu Baş
kanlığı ve daha saymakla bitmeyecek 41 adet bağlı ve ilgili kuruluş Başbakanlığa bağlanmıştır. 

- Bundan iki sene önce, Sayın özal tarafından kasıtlı olarak başlatılan "Türkiye'de Baş
kanlık Sistemi" tartışmaları, Sayın özal'ı o kadar cezbetmiştir ki, anayasal değişiklikleri yap
madan, fiilî durumu sağlama gayretlerini yoğunlaştırmıştır. Bu cümleden olmak üzere, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yasama görevini fiilen işlemez hale getirmiş ve bugüne kadar çıkar
dığı 200'e yakın kanun hükmünde kararname ile yasama görevini fiilen hükümette toplamış
tır. Çıkardığı vergi kanunlarında hükümete, gerek duyulduğunda vergi nispetlerini 10 misli ar
tırma yetkisi veren yetkiler alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aslî görevlerinden olan 
vergi koyma yetkisini Hükümette toplamıştır. 

Kafasındaki başkanlık sisteminin engellerini tek tek temizleyen bu yöndeki yapılaşmanın 
en önemli noktasını da 31 Ekim 1989 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile elde etmiş
tir. özal artık Cumhurbaşkanıdır. Bundan böyle Anayasadan doğan yetkileri ile Anayasa Mah
kemesi ve diğer yargı organlarını da etkisi altına alma yetkisine kavuşmuştur. Şimdi sıra geriye 
Başbakanlığı kendisine göre yapılandırmak ve Başbakanlığa kendisine pek itirazı olmayacak, 
sözünü dinleyecek birini seçtirmek konusu kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda daha önceleri çeşitli imtihanlardan başarı ile geçmiş, 
kendisine sadakatini ispat etmiş, Meclis Başkanı iken protokoldeki yeri önde olmasına rağmen, 
hiçbir zaman önüne geçmemiş, devamlı bir adım geride yürümüş, kendisine şükran borçlu Sa
yın Yıldırım Akbulut'tan daha iyisini bulamazdı. Sayın özal Başbakanlık için bakmayın siz 
grupta kamuoyu yoklamalarına, 18 adaydan 8 aday tespitine. Sayın özal'ın adayı başından 
belli idi; Sayın Yıldırım Akbulut, isyankâr Hasan Celâl Güzel'i, görüşü ve temsil kabiliyeti 
olan Mesut Yılmaz'ı başbakan yapar mıydı hiç? Sayın özal laf dinletemezdi onlara. 

Değerli milletvekilleri, olayı genel hatları ve objektif ölçülerle düşünürsek, bir ülkede Baş
bakanlık seçiminde Başbakan hangi ölçülere göre seçilir, tercih hangi ölçülerle belirlenir, Baş
bakanlık seçiminde ne gibi değer yargılarından hareket edilir, Cumhurbaşkanı hangi ölçüleri 
kullanır?.. 

örneğin; o ülkede pahalılık en önemli sorunsa ve enflasyon yüzde 70-80'Iere ulaşmtşsa, 
o ülkede, Başbakan, enflasyonla mücadeleyi-en iyi yapabilecek kimdir diye bakınır. iktisat bil
mek, ekonomik tecrübe sahibi olmak tercihin en önemli ölçülerini oluşturur. 

Söz konusu ülkenin hemen her komşusu ile başı dertte ise, o ülke Avrupa Topluluğuna 
girmek için müracaat etmişse ve nezaketle dışlanmışsa, o Başbakan tayininde başka özellikler, 
örneğin; dünya kültürlerinden nasibini almış bulunmak, evrensel usul ve adabını, lisanını bil
mek gibi özellikler aranır. 
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Söz konusu ülkede ciddî güvenlik sorunları yaşanmakta ise, vatandaşlar arasında ayırım
cılık yollarına sapma tehlikesi varsa, her gün insanlar ölmekte ise, o ülke bir iç savaşın eşiğinde 
ise, o zaman, sosyal gerçekleri ve çözümleri kim en iyi bilir, ulusal birlik ve beraberliği kim 
en iyi sağlar, denerek bu ölçülerle konuya yaklaşılır ve bu ölçülere en uygun kişi başbakan atanır. 

Ne var ki, başbakan arayışındaki ülkenin siyasal ortamı aklın, hatta hayalin dışına taşmış-
sa, o zaman, tüm ölçüler değişiverir. Başbakanı atayacak Cumhurbaşkanı tüm bu değerleri 
bir kenara itip, ekonomi bilmezse bilmesin, en küçük uluslarası tecrübesi, doğru dürüst bir 
yabancı dil bilgisi olsun veya olmasın, Türkiye'nin önemli sorunları üzerine 10 sayfalık bir araş
tırması bulunsun veya bulunmasın önemli değil, önemli olan büyüklerinin lafını dinlesin, "Göz
lerimi kaparım vazifemi yaparım" anlayışında olsun, iktidarda iç kavga varsa tarafları ürküt
meyecek biri olsun, ölçüleri ön plana çıkar ve böyle bir kimse Başbakan atanır, atanan o Baş
bakana kolaylık olsun diye de Bakanlar Kurulu listesi, unutulmuş bir isim dışında kendisine 
verilir ve o unutkanlık sonradan fark edilerek tamamlanır... 

Değerli milletvekilleri, Bakanlar Kurulu listesinde de, yukarıda sayılan hiçbir değer ölçü
sü yoktur. Tek değer ölçüsü, yapılacak Kongrede Başbakanı Parti Genel Başkanı seçtirebilme-
nin dengelerini kurabilmek, iktidar partisinin sorumluları yeni bakanlıklar ve bakanlar terci
hini Türkiye'yi düşünerek, halkın ihtiyacını öngörerek yapmamışlardır; doğrudan doğruya kendi 
partilerinin iç dengelerini, kendi menfaatlerince etkilemek amacıyla bu imkânları yaratmışlar 
ve kullanmışlardır. Temel ölçü ANAP'ı kurtarmak ve özal'ın başkanlık sistemi düşlerine uy
gun, o düşlere engel çıkarmayacak bir başbakanı ve parti genel başkanını seçtirmektir ve bun
da da başarılı olunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, her şey Sayın özal'ın düşündüğü gibi olmuştur. Ortalık güllük gü
listanlıktır, seçilen Başbakan tamamen teslimiyet içindedir, Bakanlar Kurulu teslimiyet içinde
dir, Anavatan Grubunun büyük bir kısmı teslimiyet içindedir; ama demokrasiye inanan bir 
kısım ANAP'lı parlamenter de bu tırmanışa dur demenin mücadelesini açmıştır. Şimdi yapıla
cak şey, uygulanacak taktikler yeniden belirlenmelidir, önce, Başbakanın ekonomiden pek an
lamadığını, Türkiye'nin meselelerini pek bilmediğini, çözüm yollarını bilemeyeceği imajını ka
muoyuna kabul ettirmek gerekir. Gerek televizyon ve gerekse yazılı basın vasıtasıyla ekonomik 
konulardaki görüşlerini Cumhurbaşkanımızın her gün kamuoyuna duyurması gerekir. Açıkça, 
"Ekonomiyi ben bilirim, ben yönlendiririm" gibi demeçlere Başbakandan bir cevap gelmez; 
Köşkten, ekonomi için 6 maddelik özal paketi Hükümete talimat olarak verilir, kimse ses çı
karmaz; TRT haberlerine, "Cumhurbaşkanı özal, bugün..." diye başlar ve Başbakana ve Hü
kümete ekonomik konulardaki talimatlar verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; benim bu anlattıklarımı birtakım arka
daşlarım masal olarak kabul edebilirler, bazı arkadaşlarım da "Rüya görüyorsun, yok öyle bir 
şey" diyebilirler. Keşke öyle olsa, keşke masal olsa, keşke rüya olsa, ben yanılsam; ama bir 
an için, tepki göstermeden, soğukkanlılıkla sizler de düşünün, olayları önyargısız olarak yo
rumlayın; bana hak vereceksiniz. Bu kuşkular sadece bana ait değil, sizin aranızdan da bir 
grup arkadaş böyle düşünüyor, muhalefet partileri, basının tümüne yakını böyle düşünüyor, 
Türk halkının yüzde 80'i böyle düşünüyor. 

Sayın Başbakan, sayın bakanlar, değerli Anavatan Partisi Meclis Grubu, sevgili milletve
kili arkadaşlarım; olayın onuru artık sizindir, bizimdir. Anayasanın her kuruluşunu yerine otur-
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talim; Cumhurbaşkanı Anayasadaki yerine otursun, Anayasadaki yetkilerini kullansın, Baş
bakan Anayasadaki yerine otursun, Anayasadaki yetkilerini kullansın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Anayasadaki yerine otursun, Anayasadaki yetkilerini kullansın, milletvekilleri Anaya
sadaki yerlerine otursunlar ve yerlerine razı olsun bütün bu makamlarda oturan insanlar. Kim
senin gözü kimsenin yerinde olmasın. Bu kimselerin, Anayasal sistemi değiştirme özlemleri 
bir heves olarak kalsın içlerinde. 

Buna bizler engel olmalıyız. Bu, bizim milletvekilliğimizin en önemli görevi, ettiğimiz ye
minin gereğidir. 

Bu duygularla, Başbakanlık bütçesinin ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Sayın milletvekilleri, 46 ncı Birleşimin Birinci Oturumunu, saat 14.15'te toplanıp, kaldığı

mız yerden devam etmek üzere, kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 13.13 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER (Devam) 
1. — 1990 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluklar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1988 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993, 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) BAŞBAKANLIK (Devam) 

1. — Başbakanlık 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Başbakanlık 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Başbakanlık bütçesi üzerinde grupların konuşmaları bitmişti. 
Şimdi, şahısları adına söz müracaatlarını yerine getireceğim. 
Lehte konuşmak isteyen yoktur. 
Aleyhinde, Sayın Cemal Seymen; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakanlık büt

çesini müzakereye başladığımız bugün, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. 
Burada Başbakanlık Bütçesini görüşüyoruz; Sayın Başbakan Mecliste değil, Bakanlar Kurulu 

sırasında da değil, zamları yaparken nerede, belli değil... Bakanlar Kurulunu Sayın Başbakan 
tayin etmiyor, Sayın Başbakanın eline Bakanlar Kurulu listesi tutuşturuluyor. Brüksel'e gider
ken, Sayın Başbakan, havaalanında basından öğreniyor zamları; "Bu zamları kim yaptı?" di
ye soruyor. Diğer bakanların da zamlardan haberi yok. Kimin üstlendiği belli değil. Bu zamla
rı kim yapıyor, bu ülkeyi kim yönetiyor, anlamak da mümkün değil. Muhalefet yapıyor mu, 
yapmıyor mu bilmem. KİT'ler Başbakanlığa bağlı, bütün ekonomik kurumlar Başbakanlığa 
bağlı. KİT'ler kendiliğinden zam yapıyor; ama bağlı bulunduğu bakanların da haberi yok. Baş
bakanın da haberi, yok. 

Değerli arkadaşlarım, bunları demagoji yapmak için söylemedim. Bunları, Türkiye'de, artık, 
eski başbakan Sayın Turgut özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, fiilen, başkanlık sis
temine doğru gitmekte olduğumuzu, bir emrivaki karşısında bulunduğumuzu anlatmak için 
arz etmeye çalıştım. 

Başbakanlığa bağlı ve Başbakanlıkla ilgili 41 kuruluş var. Bu 41 kuruluştan 9'u kamu ban
kasıdır. Bunlardan 7 tanesi ekonomiyle ilgili kuruluşlar, ekonomik nitelikli kuruluşlar. Başba
kanlığın tablosuna bakıyoruz, sanki Başbakanlık Teşkilatı değil, bankalar birliği intibaı veri
yor insana. Ekonomi Başbakanlıktan yönlendirilmek istenebilir; ama, dünyanın hiçbir ülke
sinde -ekonomik kuruluşların üstünde olur ama- bankaların doğrudan yönetimini eline almış 
bir başbakanlık örgütüne rastlamak mümku/ı değil. 
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Bütün bunlara rağmen, Başbakanlık yönetiyor olsa, ona da diyeceğimiz yok. Sayın Cum
hurbaşkanı, Genç Kalemler Dergisine verdiği demeçte, "Ekonomiyi ben yönlendiririm" diyor. 
Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı, sorumsuz. Eğer, sorumsuz Cumhurbaşkanı, ekonomiyi 
yönettiği zaman sorumlu olmayacaksa, ne zaman sorumlu olacak? Bildiğimiz gibi, hukukta, 
yetki ve sorumluluk müessesesi beraberdir. Eğer bir konuda yetki kullanılıyorsa, o konuda so
rumluluk da var demektir. O zaman, Cumhurbaşkanlığının sorumsuzluk müessesesi, eğer si
yasete, özellikle de ekonomik siyasete bu denli el uzatılacaksa Cumhurbaşkanlığı makamı ta
rafından, Anayasa hükümlerinde kalmaktan öteye gitmez, Cumhurbaşkanı da, devletin politi
kasından, özellikle de ekonomik politikasından sorumlu tutulur. 

Ayrıca, bütün bunları biz, sadece muhalefet olsun diye söylüyor değiliz. O günkü basın
da, aranızdan bir değerli arkadaşınız, Sayın Hasan Celâl Güzel, hem de yıllarca devlet yöneti
minde bulunmuş, Başbakanlık Müsteşarlığı yapmış, bakanlık yapmış değerli arkadaşımız açıkça 
söylüyor : "Türkiye'de anayasal bir sistem varken, -Aynen Sayın Güzel gibi düşünüyorum- bu 
düzen de idarenin, yasamanın ve yargının ayrılığı ilkesine dayanırken, cumhurbaşkanlarının 
doğrudan doğruya, başkanlık sistemindeymiş gibi sorumlulukları üzerine alarak ülkeyi yönet
mesi, ekonomiyi yönetmesi Anayasaya uygun bir davranış değildir." 

Kabinede 30 üye var. Bir de Başbakan var; 31 kişiden teşekkül ediyor... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Maşallah... 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Maşallah gerçekten. 
Bu 30 bakandan 15'i devlet bakanı. Sayın Başbakanın, 23.11.1989 tarihinde devlet bakan

lıklarına gönderdiği genelgeden, Başbakan Yıldırım Akbulut'un, Atom Enerjisi Komisyonu, 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu olduğunu gö
rüyoruz. Diğer bütün sorumluluk, herhalde, Sayın Cumhurbaşkanı Turgut özal'da olsa gerek. 

Diğer devlet bakanlarının görevlerine bakıyoruz : Klasik... Parlamento ve hükümet ara
sındaki ilişkileri düzenlemek vesaire; koordinasyon. Bağlı kuruluşlara bakıyoruz : Hatırları kal
masın diye, her bir devlet bakanına bir kamu kurumu bağlanmış. Bu kamu kurumları, zaten, 
başlanndaki genel müdürlerle yönetilir. Bu genel müdürler de, elbette ki, hükümete karşı so
rumludur. Ayrıca, her bir bakanla bu genel müdürleri, bu kuruluşları, bu KİT'leri ilgilendir
mek, onlara bağlamak, işe adam bulmak için değil de, adama iş bulmak anlayışının bir ürünü 
olsa gerekir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bunlar hayır da getirmez. Ayrıca, şunu da dürüstlükle ifade edeyim : Ben Cumhuriyet 
Halk Partisinden geldim. 1977 yılında bir hükümeti kurmak için biz de böyle adamlara çok 
bakanlık dağıtmıştık; ömrümüz 22 ay sürdü. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — 11 tane verdiniz. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bunlar hiç geçerli yöntemler değil, onu anlatmak isti

yorum. Tarihten ders almazsanız, tarih tekerrür eder; onu anlatmak istiyorum. 
Dünyanın hangi ülkesinde 30 bakanlıktan 15'inin devlet bakanlığı olduğu bir hükümet 

var? Gösterirseniz, biz de aydınlanmış oluruz. 
Zamlardan haberi yok kimsenin. Şimdi bir de, "Zamları Asgarîde Tutma Komitesi" ku-

rutuyormuş; buna da "ZAT" deniyor. Şimdi, ZAT Komitesi, zamları asgarî ölçüde tutacak; 
Sayın Başbakan Akbulut da bundan sonra az zam sözü veriyor. 
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Sayın Başbakan da teşrif ettiler, Meclisimizi onurlandırdılar şu anda. Ben, Sayın Başba
kana, âcizane, haddim olmayarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum : Sakın ola, millete "az 
zam" sözü verip de mahcup olmayınız; çünkü, zammın az veya çok yapılması bir yana, zammı 
yapıp yapmama yetkisi zatı âlinizin elinde değil; mahcup olmayınız. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir hükümet yapısı... Ekonomiyle ilgili 4 tane bakan var; ama 
Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Yüksek Planlama Kurulunun üyesi 
değil... Böyle bir garabeti de anlamak bizim açımızdan son derece zor. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Böyle muhalefete, böyle iktidar çok bile. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — "Böyle muhalefete, böyle iktidar" diyorlar... Beyefen

di, her zaman söylüyoruz, iktidar her rejimde var; asıl olan muhalefetin varlığıdır... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — O da yok. Onu bile biz yapıyoruz. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Eğer, siz böyle iktidar olursanız, bizim, muhalefeti bu 

dozdan daha fazla yapmak için, sizi nasıl iktidarınızdan çekinceye düşürmek, hatta yaptığınız 
bazı uygulamalardan vazgeçirmek için, -demek istemiyorum- utandırmak için, kelime bulmakta 
zorluk çekiyoruz; yapmayınız... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Siz kendinize bakiri. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Arkadaşlarım, tasarruf genelgesi yayınlıyorsunuz. Ta

sarruf genelgesi yayınlayan Hükümetin Başbakanlığının, sadece Anavatan Partisi tktidarı dö
neminde, Sayın Turgut özal'ın Başbakanlığı döneminde alınmış otomobillerinin listesine bir 
göz atmak kâfi. Bunların hepsi Başbakanlık makamına ait makam otosu : 1984'te 1 tane Ca
dillac, 1984'te 10 tane Mercedes, 1985'te 1 Lincoln, 1986'da 2 Mercedes, 1988'de 2 BMW, 1989'da 
1 BMW olmak üzere, Anavatan Partisi iktidarı döneminde; yani 1984'ten 1989'a kadar geçen 
S yıl içerisinde, Başbakana 17 adet binek otosu alınmış... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Galeri açacak, galeri. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Sayın Turgut özal'ın pahalı oyuncaklarla oynama zev

kini hepimiz biliyoruz; ama, bunlar devlet kesesinden olursa, günahtır, yazıktır, ayıptır. (SHP 
sıralarından "Galeri açıyor, galeri" sesleri) 

Neyle hak ediyorsunuz bu zevki, bu sefayı sürmeyi; bir de oraya bakalım. 
Şimdi, Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu, Çankaya'ya gitti, sayenizde, oylarınızla, 

Grubunuzla. Ne miras bırakmış geriye, bir bakalım : 
1983'te Başbakanlık görevine başladığında enflasyon yüzde 40, 1989'da Başbakanlığı bı

raktığında enflasyon yüzde 73. Doları 70 liradan almışsınız, 2 320 liraya getirmişsiniz. 3 tril
yon 200 milyar olan iç borcu, 44 trilyon 700 milyar lira olarak millete bırakmış. 21,2 milyar 
dolar olan dış borç, 41 milyar dolar olmuş. Dış borçlarımızın gayri safî millî hâsılaya oranı 
1983'te yüzde 35 iken, yüzde 53'e çıkmış. Yüzde 5,9 kalkınma hızından Türkiye'yi teslim al
mışsınız, kalkınma hızı yüzde l'in altına düşmüş. Emisyon hacmi 730 milyar iken 9 trilyon 
liraya çıkmış. "Konut yapıyoruz, konut yapıyoruz; Toplu Konut Fonu kurduk" diye milletten 
parayı topluyorsunuz. 1984'te Türkiye'de konut açığı 272 bin iken, 1989'da 305 bin konut açığı 
var... H 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Nüfus artmadı mı? 
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BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Yapılan yatırımları da anlat. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Fert başına millî geliri 1 132 dolardan almışsınız, 1 292 

dolara getirmişsiniz... Geride bıraktığınız miras da şimdilik bu. 

Değerli arkadaşlarım, son bir hususa daha değinerek, Sayın Başkandan uyarı almadan 
sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu, Başbakanlıkla ilgili olduğu için de, arz etmeden geçemiyorum. 

Eski Millî Savunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan hakkında Dışişleri Bakanlığında bir 
tahkikat komisyonu kurulduğunu biliyoruz. Bu tahkikat komisyonu, Sayın Ercan Vuralhan'm 
milletvekili olması, dokunulmazlığı bulunması nedeniyle ifadesini alamadığı için soruşturma
yı yürütememektedir. Ercan Vuralhan'm dokunulmazlığının kaldırılması istenmektedir; bugü
ne kadar dokunulmazlığı kaldırılamadığı için de, dosyası ayrılmıştır, diğerleri hakkında soruş
turma yürümektedir. 

Hepimiz biliyoruz ki, dokunulmazlığın kaldırılmasını istem müessesesi, Adalet Bakanlı
ğının Başbakanlığa fezleke yazmasıyla, Başbakanlığın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına, söz konusu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle yazı yazmasıy
la gerçekleşmektedir. 

Şimdiye kadar iktidara mensup muhalefete mensup birçok milletvekili, hatta bildiğim ka
darıyla, birkaç bakan hakkında da Başbakanlık, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle " 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazdığı halde, Sayın Ercan Vuralhan hakkın
da, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına neden yazı yazmamakta ve so
ruşturmanın bir an önce selametle yürüyebilmesi ve sonuçlanması imkânını hem bu Parlamen
toya, hem de Sayın Ercan Vuralhan'a bahşetmemektedir? Bunu, Hükümetten, Başbakanlık
tan öğrenmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım; çünkü, Sayın Ercan Vuralhan hakkındaki id
dialar, artık muhalefet partilerinin iddiası olmaktan çıkmıştır, köşe yazarlannın iddiası olmaktan 
çıkmıştır, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dışişleri Bakanlığının iddiası olmak durumuna gel
miştir. Kendi Hükümetinizin Dışişleri Bakanlığının iddiası olmak durumuna gelmiştir. Her
halde bu aklanmaya, herhalde bu konunun aydınlanmasına, muhalefetten çok, aleyhte yazı 
yazan köşe yazarlarından çok, Dışişleri Bakanlığından çok Sayın Ercan Vuralhan'm ihtiyacı 
vardır. Başbakanlık, Sayın Vuralhan'm dokunulmazlığının kaldırılması konusunda eğer Türk
iye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazmakta daha fazla gecikirse biz, adı geçen sayın 
milletvekilinin, birtakım yüksek mevkideki değerli zevat nezdinde müstesna ve fevkalade ko
rumaya mazhar bir zat olduğunu düşünmek zorunda kalacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Bütçenin, milletimize ve Devletimize yararlı katkılar yapması dileğiyle hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seymen. 
Efendim Hükümet söz istiyor mu?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Evet efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, benim yazılı bir maruzatım vardı efendim. 
BAŞKAN — Efendim, söyleyeceğim; Sayın Bakan konuşsun, söyleyeceğim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Müsaade ederseniz, benim maruzatım... 
BAŞKAN — Siz, usul hakkında söz istiyorsunuz? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Evet efendim, benim maruzatım... 
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BAŞKAN — Usul hakkında?.. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Evet efendim, ben görüşmeye mahal olup olmadığı hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin görüşmesine mahal olup olmadığı hakkında? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu bütçe üzerinde Sayın Devlet Bakanı söz istediği an, 

görüşmenin yapılmaması gerekir; onu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Niçin efendim? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Buradan arz edilmez efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, söyleyin kısaca. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Konuyu oradan arz edeceğim. 
BAŞKAN — Yani, sizin söylediğiniz, usul hakkındaki mahiyet... Yani bir bakan, Devlet 

Bakanı, Başbakan adına konuşamaz mı? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bir Devlet Bakanı, Başbakanlık Bütçesi görüşülürken, 

Başbakan adına konuşamaz. 
BAŞKAN — Niçin? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Onu arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim! Başbakan sabahleyin heyet kabul eder, yurt dışında olur... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Onu arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bayazıt... Yani, olmuş hadiseler var. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Müsaade ederseniz arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, uygulamalar hep böyle. Siz yeni bir usul kaidesi orta yere koyu

yorsunuz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Altı senedir bunun içindeyiz. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Teamül var Sayın Başkan, teamülü yıkamazsınız. 
BAŞKAN — Efendim, tutanaklara bakınız, Başbakan adına, çoğu zaman, Devlet Bakanı 

konuşmuştur. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, Başbakanlık Bütçesi konuşuluyor. Altı sene

dir görülmüş müdür bu?.. Teamülü yıkmayın Sayın Başkan, tarafsız olun. 
BAŞKAN — Efendim, olmuştur... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yani, Sayın Başbakana yazık oluyor. Sayın Başbakan 
çıkıp konuşamıyor mu? 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, Başbakan burada mı? 
BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen efendim... Bu bir usul meselesi değildir. Biz bunu incele

dik ve çok defa, Başbakan adına Devlet Bakanı konuşmuştur. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başbakan burada mıdır, değil midir? 
BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen oturun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Teamül var Sayın Başkan, teamülü yıkıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi aldığım habere göre geçen seneki bütçede de Devlet Bakanı 
konuşmuş, böyle bir itirazınız olmamış. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Efendim mutlaka Başbakan çıktı, konuştu. Başbakanı 
niye Meclisten kaçırıyorsunuz?.. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Başbakan yok mu Genel Kurulda? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kamuoyu ne diyecek, hiç düşünmüyorlar mı? 
BAŞKAN — O, onların bileceği iş Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Devlet, bizim devletimiz. Olur mu onların bileceği iş?.. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Başbakanlık bütçesinin bugün görüşülmesi planlanan, programlanan ve gündeme konan 
bölümleriyle ilgili olarak, değerli parti temsilcilerinin ve konuşmaalann görüş ve eleştirilerine 
cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz, bütçe görüşmeleri, aynı zamanda, birçok yönüyle, ba
zen genel konulara daha da çok ağırlık vererek, ülke meselelerinin rahatlıkla konuşulduğu, tar
tışıldığı bir forum oluşturmaktadır. Bu açıdan bugün Başbakanlık Bütçesinin programa göre 
konuşulması gereken TRT, Basın-Yayın, TÜBİTAK gibi bölümlerinden ziyade, konuşmacı ar
kadaşlarım, belki yarınki gündemde konuşulacak ve daha çok Hazine ve Dış Ticaret Müste-
şarlığıyla ilgili konulara da çok geniş çaplı yer verdiler. 

Şunu hemen ifade edeyim : Ortaya konan eleştiri ve görüşlerin bir bölümü, bu işaret etti
ğim bütçelerin konuşulması esnasında, ilgili bakan arkadaşım tarafından cevaplandırılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, muhalefetin, eleştiri gözüyle, tenkit gözüyle konulan ortaya koy
ması tabiîdir, doğaldır. Zaten, böyle olmasa, bu eleştiriler yapılmasa, Meclisin normal çalış
ması vuku bulmuş olmaz. O yüzden, bütün arkadaşlarıma -o veya bu görüş sahibi olabilirler-
burada tenkit gözüyle, eleştiri ve değerlendirme gözüyle meselelere ışık tuttukları için teşekkür 
ediyorum. Ancak, konuları tartışırken, kendi boyutlarının çok üstünde, gerçek ölçülerinin çok 
üstünde, bazen belli ve sabit değerlere dayanmadan yapılan aşın ifadeler, belki siyasî açıdan 
doğru olabilir de, gerçekleri ve doğruları arama ve bulma açısından işimizi zorlaştırabilir diye 
düşünüyorum. 

Şimdi burada, muhalefet sözcüsü arkadaşlarımızın sergilediği manzaralar şöyledir : Tür
kiye'de hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yapılmamış, ne kadar kötü şey varsa -dünyada veya olan, 
olmayan- hepsi sanki bu iktidar zamanında yapılmış... Peki, sizlerin ifadesine göre bu kadar 
kötülükler, bu kadar olumsuzluklar bu ülkede yapıldı da, nasıl oluyor da bu ülke bugün Avru
pa Ortak Pazarım zorluyor? Nasıl oluyor da bu ülke, bugün, altyapısıyla ve birçok önemli sos
yal imkânlarıyla, Avrupa kapılarında konuşulan, tartışılan ülke noktasına geliyor? Bu, öyle 
kendiliğinden olmaz. O halde, konuları değerlendirirken işin her iki tarafına da bakmak zo
rundayız. 

Bütçe eleştirileri yapılırken, genelde, bundan evvelki genel görüşmelerde de, bugünkü gö
rüşmelerde de, muhalefet sözcüsü arkadaşlarımız, burada birçok yönüyle bu bütçenin halk ya
rarına olmadığını, vatandaşın beklentilerine uymadığını söylediler. Aslında bu, gerçekleri yan
sıtmamaktadır. Çünkü, bütçe kalemleri arasında harcamaların dağılımına ve harcama kalem
lerinin ağırlıklarına dikkat edildiği zaman, özellikle çalışan kesimin büyük ölçüde yanında bir 
bütçe olduğu açıkça gözükmektedir. 
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Yatırımlar konusuna gelince : Komisyonlarda ilave edilen ek ödeneklerle bugün bu bütçe
nin yatırım rakamı, yüzde 15,3 civarındadır; bütçenin tümü üzerinden yüzde 15,3 civarındadır. 
Takdir edileceği gibi, enflasyonist baskıyı azaltmak, istikrarı sürekli kılmak için hazırlanan bir 
bütçede, bütün harcamalar belli nispetlerde ve dengeli tutulmak zorundadır. O açıdan, bütçe
nin bir kalemine bakarak, yani meseleyi bir noktadan görerek diğer hususları nazarı itibare 
almadığımız zaman, doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapmış olamayız. 

Burada muhalefet sözcüsü bir değerli arkadaşım, Sayın Cumhurbaşkanının, Başbakanın 
bazı konuşmalarını eleştiri konusu yaptı. Aslında, genel olarak, devlet adamlarından beklenen 
tavır, üslup ve konuşma tarzı konusunda kendilerine yakın düşünüyorum. O yüzden, bir mu
halefet liderinin, bir Cumhurbaşkanına "herif" diye hitap etmesini de doğru bulmuyorum. 
O halde, konuları değerlendirirken iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kılçığın var senin. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, o kelimenin ne manaya 
geldiğini herkes bilir, hiç merak etmeyin. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senin kılçığın var. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sende kuyruk acısı var. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hiç kimsenin acısı yok, merak et
meyin; acısı olan sizsiniz. O defterleri karıştırmayalım, işimize bakalım. 

Değerli arkadaşlarım, burada en çok konuşulan konuların başında, TRT gelmiştir. TRT 
ile ilgili eleştirilere bir ölçüde cevap vermek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, TRT, Anayasanın ilgili maddesine de istinaden özel bir kanunla ku
rulmuştur ve bu kanunun getirdiği belli yükümlülükler TRT tarafından yerine getirilmek zo
rundadır. 

TRT'nin kuruluş yapısını bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, bu 
kanuna göre, TRT'nin bir üst kurulu vardır; TRT Yüksek Kurulu. TRT Yüksek Kurulu, 2954 
sayılı Yasanın 6 ncı maddesine göre kurulmuştur ve 12 kişiden müteşekkildir. Burada 12 kişi
nin teşekkül tarzını bir kere daha hatırlatayım : 3 üye, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilmektedir. 3 üye, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurulunun gösterdiği 6 namzet arasından Cum
hurbaşkanınca seçilmektedir. 3 üye, biri basın mensubu olmak üzere Bakanlar Kurulunca; 1 
üye, Millî Güvenlik Kurulunca; 2 üye de YÖK tarafından seçilmektedir. Şimdi bu yapıya dik
kat ederseniz, 12 kişilik TRT Yüksek Kurulunun içinde Hükümet tarafından seçilenler 3 kişi
den ibarettir. Kaldı ki, bu 3 kişinin de, her zaman, her kararda ve otomatikman Hükümetle 
beraber düşünmesi ve Hükümetle paralel hareket etmesi beklenemez. Şu halde, 12 kişilik bir 
kurulda, sadece 3 kişinin Hükümet temsilcisi olduğu bir kurulda, o kurulun tavsiye ve kararla
rının Hükümet emrinde veya Hükümet görüşünde olabileceğini söylemek yanlış olur, müm
kün değildir. 

Nitekim, TRT Genel Müdürünün seçiliş tarzı da bu noktadan hareketle belirlenmektedir. 
Biliyorsunuz, üst kurul, yani 12 kişilik kurulun seçtiği 3 adaydan biri Hükümet tarafından atan
maktadır ve üst kurul bu 3 adayı seçerken de, Hükümet üyeleri dahil, tamamen kendi vicdan
larıyla başbaşadır, kendi değerlendirmeleriyle başbaşadır, kendi kanaatleriyle başbaşadır. Ni
tekim, son TRT Genel Müdürünün seçimi de böyle olmuştur. 
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Şu halde, yasaları itibariyle ve işleyiş tarzı itibariyle tamamen özerk ve bağımsız olan bir 
kurumun Hükümetin emrindeymiş gibi gösterilmesi veya ima edilmesi gerçekten yanlıştır. Esasen 
bu mümkün de değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, özal'ı niye hep birinci haber olarak veriyor? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız bi

raz sonra size rakamlar da vereceğim, mesele zannettiğiniz gibi değil. "TRT, habercilik ilkeleri, 
yasada kendisine verilen temel ilkeler çerçevesinde..." Nedir bun!ar?.Türk Devletinin, Milletin 
ve Ülkesinin bölünmez bütünlüğü; Atatürk ilkeleri, çağdaşlık, çağdaş haber anlayışı gibi temel 
ilkeler çerçevesinde bu yayınları yapmak zorundadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, lafta kalıyor... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — TRT'den her devirde herkes şikâ

yetçi olmuştur. Ben ve sizler hafızalarımızı tazelersek, TRT'nin tartışılmadığı, şikâyet edilme
diği bir dönemi hatırlamıyorum. Bu, aslında biraz da olayın tab'ından gelmektedir. 

Tab'ından şöyle gelmektedir : TRT, hec gün, toplumun önündedir, her gün kamuoyu önün
dedir ve toplumun bütün kesimleri, birbirinden farklı, değişik düşünen, değişik kanaatleri olan 
bütün kesimleri TRT'de kendini görmek istemektedir ve TRT'den bir şeyler beklemektedir. 

Şimdi, siyasî arkadaşlarımızı, bizi bir tarafa bırakalım, haberlere birazdan geleceğim; 
TRT'nin diğer yayınları konusunda bakınız ne kadar değişik kanaatler ortaya çıkıyor : TRT'nin 
bizatihi kendisi, her üç ayda bir, dört ayda bir kamuoyu yoklamaları, anketler yapıyor. Bu an
ketlerden aldığı cevaplara ve değerlendirmeye göre yayınlarını düzenlemeye çalışıyor; ama bu
gün bir vatandaşımız Türkiye'de klasik batı müziğini çok seviyorsa, istiyor ki, TRT'deki batı 
müziği yayınları bunun beş misli olsun. Halbuki TRT'nin yaptığı anketlere göre Türk Halkı
nın yüzde l'i klasik batı müziği ile ilgilenebiliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, özal'ı kim istiyor? Onun için de bir anket düzenleyin. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Müsaade buyur; haberler bölümü

ne geleceğim. 
Yüzde l'i ancak, klasik batı müziği isteyebiliyor. Halbuki, TRT'de bugün batı müziği ya

yınları belki bunun üstündedir; ama buna rağmen, bu müziği sevenler bundan tatmin olma
maktadır. 

öbür taraftan, halkımızın yüzde 45'e yakını halk musikisini tercih ediyor; ama halk musi
kisini biz bugün yüzde 60 da versek, vatandaş tatmin olmuyor. 

Buradan gelmek istediğim sonuç şudur : Herkes, kendi görüş, kendi anlayış, kendi tema
yül, kendi arzularını aynı ekrandan aynı zamanda gidermek istiyor. Bunun mümkün olamaya
cağı açıktır. O yüzden, sürekli eleştirilere muhatap olmuştur. Ancak, TRT halka hitap ettiğine 
göre, Türk Milletine hitap ettiğine göre, onun temayüllerinin genel eğilimidir TRT'nin istika
meti. TRT'nin yaptığı ankete göre, bugün, halkımızın yüzde 70'i TRT yayınlarından memnun
dur. Bunu az bir rakam olarak görmüyorum. Tabiî, gönül ister ki, bunu yüzde 80'e çıkaralım, 
yüzde 90'a çıkaralım; ama o kadar kolay olmayacağını sizlerin de yüce takdirlerine bırakıyorum. 

Bu konu önemli, TRT, geçmişte olduğu gibi, her zaman konuşulacaktır. Müsaade ederse
niz TRT konusunda biraz daha açıklama yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 1964 yılında ku
ruldu. îlk siyah beyaz televizyon yayını 1968'de başladı ve 1984'te haftada 40 saate çıkü. 1986 
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yılında TV-2 yayınları başlamıştır; 1989 yılında TV-3 yayına geçmiştir. Ayrıca, yine bildiğiniz 
gibi, 1989 yılında GAP için özel yayın devam etmektedir. Böylece GAP'la beraber TRT, şu an
da dört kanal ve haftada 2S0 saat yayın yapmaktadır. 

TRT yayınları içinde, çeşitli programlar yanında, en büyük ağırlığı, biliyorsunuz, eğitime 
katkısı gelmektedir. 1989 yılında, ortaöğretime yönelik "Yaz Okulu", "Turizm Okulu", "Tele
vizyon Okulu" yayınları başlamıştır. Ayrıca, televizyon ile okuma-yazma öğretimi konusunda 
proje çalışmaları başlatılmıştır. 

Bütün bunların dışında, belki gözümüzden kaçan, TRT'nin çok başarılı bir de radyo ya
yınları vardır. Radyo yayınları da yurdumuzun birçok yöresinde fevkalade etkili olmaktadır. 
Radyo-1, Radyo-2, Radyo-3, Radyo-4 sürekli yayın yapmaktadır. 1988 yılında 72 saat olan günlük 
radyo yayını, 1989 yılında 117 saate çıkarılmıştır. Diyarbakır ve Erzurum Bölge radyoları gün
lük 36 saat yayın ile, müstakil yayma başlamıştır. 

Ayrıca, TRT'nin, Türkçe dahil, 16 dilde günde 91 saat, yurt dışı yayını vardır. 
önemli bir diğer konu; 1990 yılında TRT, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan va

tandaşlarımıza yönelik olmak ve onlara ağırlık vermek üzere televizyon yayınlarına başlaya
caktır. Bu çalışmalar son aşamasına gelmiştir. Dolayısıyla televizyonun bu aşamalara gelmesi
ni büyük bir takdirle karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, televizyon, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu siyasî yayınlarını Ka
nununun 5 inci maddesindeki yayın ilkeleri ve yayın esasları ile 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri 
çerçevesinde sürdürmektedir. Yasanın 20 nci maddesinde, Hükümet ve siyasî parti açıklamala
rı ve faaliyetlerinin yayınlanması hükme bağlanmıştır. 20 nci madde, Hükümetin ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin yayınlan
ması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartını öngörmektedir. 

Yasanın ilgili maddesi, Kurumun, Hükümet ve siyasî parti açıklama ve faaliyetlerini ya
yınladıktan sonra, bunu değerlendirmek maksadıyla aynı bülten içinde veya sonra karşı görüş 
almasını men etmiştir. 

< Yasanın 20 nci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili yayınları düzenlemiştir. Bu 
madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının dengeli ve tarafsız bir biçim
de özetlenmesini öngörmektedir. Genel Kurul çalışmaları televizyonun 1 inci ve 2 nci kanal 
haberlerinde geniş biçimde değerlendirilmektedir. 

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının faaliyetle
ri, Parlamentoda grubu bulunan siyasî partilerin grup toplantıları, grup çalışmaları, basın top
lantıları izlenmekte, değerlendirilmekte ve haber halinde sunulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, komisyondaki görüşmeler sırasında da siyasî parti temsilcisi arka
daşlarım, Meclis çalışmalarının TRT'den yeterince verilmediğini ifade ettiler. O günden sonra 
bu değerlendirmeyi, bu ikazı arkadaşlarımızla görüştük ve kendilerine tavsiyede bulunduk; böyle 
bir eleştiri, böyle bir değerlendirme var, bunu dikkate alırsanız memnun oluruz, dedik. Nite
kim, TRT yönetimi, hatırlanacağı gibi, o günden sonra komisyon çalışmalarını çok geniş ver
meye başlamıştır, hatta her konuşmacı arkadaşın konuşmasını özetleyerek vermeye başlamış
tır. Ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bugün" diye ilave bir zaman da ayırmıştır ve 
arzumuz da TRT yöneticilerinden, bu faaliyetlerin bu şekilde verilmesidir. Çünkü, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmaları Türk kamuoyuna ne kadar iyi anlatılır ve duyurulursa, milletimi
zin bu yüce müesseseye olan inancı ve güvenci o kadar artar. Çünkü, sizlerin burada fedakârca 
gece gündüz yaptığınız çalışmalar dışarıda yeterince bilinmemektedir; özellikle komisyonlar
daki çalışmalar ve diğer çalışmalar... 
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ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayenizde... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hayır, sayemizde değil. 

Genelde yazılı basınımız da bu konulara yeterince yer vermiyor. Onun için, TRT'nin bu
rada öncülük yapmasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmaları etkin bir şekilde 
vermesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma günlerinde, salı, çarşamba, perşembe 
haber bültenlerinde bugün sürdürdükleri "Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bugün" saatini 
devam ettirmelerini ben de huzurlarınızda rica ediyorum. Ümit ediliyorum ki, buna... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Halka tüm kanalı açalım... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunu bir aşa
ma olarak düşünelim, eğer müsaade ederseniz. Bakınız, İngiltere'de henüz yeni açtılar. De
mokrasinin beşiği olan BBC, henüz son birkaç aydan beri parlamento çalışmalarını yansıtma
ya başlamıştır. Ben bunu söylerken, biz az yansıtalım, demiyorum. Çok yansıtılması taraftarı
yım, genişletilmesi taraftarıyım ve bu arzudayım, bu talepteyim; onu rica ediyorum. 

O bakımdan, bu aşamaların kademe kademe sağlanacağına inanıyorum ve bu yönde olumlu 
gelişmelerin yakın tarihte TRT'de hepimiz tarafından izleneceğine de inancımı ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, en çok tartışılan konu, biliyorsunuz, siyasî parti sözcülerinin, lider
lerinin konuşmalarının, basın toplantılarının TRT'de veriliş şekli üzerindedir. Burada da kim
senin memnun olduğunu söyleyemem. Bana gelen eleştirilere, ikazlara göre, ne iktidar, ne mu
halefet bundan memnun değil. Zaten, işin zorluğu da burada. Demek ki, herkes kendi açısın
dan kendi söylediklerim, kendi düşündüklerinin TRT tarafından verilmesini daha çok istiyor, 
daha çok yansısın istiyor; ama diyeceksiniz ki, bunun bir kriteri var mı, bunun bir ölçüsü var mı? 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz bu konuda elimde iki doküman var. Bunlar fiilî ra
kamlardır. Bu rakamları sizlere arz etmek istiyorum. Üç aylık haber bültenlerinin partilere gö
re dağılımını vermek istiyorum : 

Anavatan Partisi, 75 dakika 26 saniye; SHP, 160 dakika 54 saniye... (SHP sıralarından 
gülüşmeler) Müsaadenizi rica edeyim. DYP, 150 dakika 53 saniye... (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Neredeymiş o?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Başbakan 262 dakika 21 saniye. 

Şimdi, tartışmanın... (DYP sıralarından "Cumhurbaşkanı?.." sesleri) 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Bakanlar ne kadar bakanlar?.. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... Şimdi, 
bir açıklama yapayım da tartışırız. 

Şimdi, burada tartışma konusu olan... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Güldürme beni Sayın Bakan. Çok komik... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Ayıp be ayıp, sizlere rakamları veriyor... 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Hükümetle, Başbakanın... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kime ayıp?.. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Komik değil efendim, bunlar fiilî 
rakamlar kardeşim; yani bunları ben söyleyeceğim... 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ayıp olan ne? Sen ne karışıyorsun? 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Terbiyesiz adam! Niye yalan söylesin?.. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Terbiyesiz baban!.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... Bir da

kika arkadaşlar... (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, karşılıklı konuşmayalım lütfen... Arkadaşlar, lütfen... 
Lütfen... Bu salona yakışır şekilde birbirimize hitap edelim. Lütfen... 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Şimdi, arkadaşlar, burada eleştiri

len ve tartışma konusu olan esas mesele, Hükümet ve Başbakanın saatidir. Bakınız, parti ola
rak alırsanız, Anavatanınki diğerlerinden az. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Bakanlar ne kadar bakanlar?.. Onu niye saymıyorsun? 
ÖNER MtSKt (Hatay) — "İcraatın içinden" ne oluyor? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, bir dakika... 
Değerli kardeşim, eğer bir ülkede iktidar olacaksa, o iktidar o ülkeyi yönetecekse, o yöne

timin gereği, faaliyetlerinin icabı, hem yazılı basında, hem sözlü basında, hem görsel basında 
yer alacaktır. Yani, bunu Batı ile kıyaslayalım... Şimdi, hep oradan kıyaslıyoruz, müsaade 
buyurun... 

Şimdi, hepiniz benden çok iyi biliyorsunuz, Avrupa'yı gezdiniz, gördünüz. Haberlere bir 
bakınız bakalım. O ülkenin, başbakanı en başta olmak üzere, icradaki kişilerini televizyonda 
görürsünüz. Arkadan "Muhalefet bunu dedi, o bunu dedi" hiç görür müsünüz? Rastladınız 
mı fevkalade haller dışında? Ama Türkiye'de ben bu geleneğin devamı taraftarıyım, onu da 
ifade edeyim. Yanlış anlamayın; ama, iktidar olmanın, icra organı olmanın getirdiği mecburi 
çalışmaların televizyonda ve basında yer almasını siyasî partilerle salt kıyaslayamazsınız. Bu, 
mümkün de değildir. Onun için, dünyanın hiçbir yerinde benim söylediğimin dışında bir şey yok... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Dünyanın neresinde var? 10 dakika Cumhurbaşkanı 
var mı? 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Ama, Türkiye'de hakikaten özel 
bir durum var. Türkiye dünyada emsali olmayan şekilde, televizyonda akşam, hele bir de "o 
dedi, bu dedi" diyerek herkes orada sıraya girerse, mutlaka benim de orada yerim olsun diye; 
bazen belki ölçüyü de kaçırarak, iktidar bunu dedi, Anavatan Partisi bunu dedi, muhalefet 
bunu dedi diye söyleniyor. Söylenmeye de devam edecek; ama bugünü hatırlayınız; »bir gün 
öyle olacak ki, bu uygulamadan bizlerin, sizlerin isteği ile göreceksiniz vazgeçeceğiz. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Siz vazgeçmezsiniz. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Çünkü, bunun bir ölçüde, vatan

daşın konulara ilgisini de azalttığı kanaatindeyim. İlla orada, o bültende yer alalım yarışı, illa 
bugün ben de oraya gireyim yarışı -ben de tasvip etmiyorum- bazen ölçülerin kaçmasına ve 
gereksiz yere ekranların vatandaş önünde kalmasına sebep oluyor, ama gerçekler bunlardır. 
Bunlar üzerinde TRT'nin -özellikle ben tekrar ediyorum- Meclis çalışmalarıyla ilgili olarak daha 
ağırlıklı ve öncelikli yer vermesini, hepimiz açısından, lüzumlu ve faydalı buluyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, TRT ve benzeri konular gündeme geldiği zaman, bazen, muhalefet 
sözcüsü arkadaşlarım, Anadolu'da bir tabir var, "Aba altından değnek göstermek" diye- "bu
nun hesabını verirsiniz" filan gibi sözler ediyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. Yani, bü
rokrasiyi böyle -tehditle falan- baskı altına almak doğru değil. Yani, yaptıkları yasalara uygun
sa, kurallar içinde çalışıyorlarsa, takdir etmek lazım. Hataları varsa düzeltiriz. Hep beraber, 
somut olarak konulan ortaya koruz. Çünkü, bu tarafsızlık meselesi o kadar tartışmalı bir ko
nu ki, bunun içinden, daha uzun süre çıkamayacağız. Ben biliyorum, TRT kurulduğundan be
ri çıkılamamış; ama orada hizmet görenleri, gece-gündüz didinenleri bu tip tehditlere muha
tap etmenin doğru olmadığı kanaatimi de bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine, çok tartışılan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık meselesi, anla
dığım kadarıyla, daha uzun süre, muhalefete mensup arkadaşlarımız tarafından gündeme ge
tirilecektir. Tabiî, tartışalım. Tartışalım da, yalnız, bu tartışmaları yaparken, mümkün olduğu 
kadar, hepimiz müesseseleri de yıpratmamaya dikkat edelim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Türkiye'deki durumu -uygun görürseniz biraz zamanınızı 
alacağım- ben de kendi açımdan, Anayasa maddelerini de göz önüne alarak, tahlil etmek is
tiyorum. 

Başbakanlık makamının bulunmadığı presidential sistemlerde, bu makam, devlet başkan
lığı ile dikkatli ve hassas ölçüler içinde dengelenmiş, başbakanlıkla devlet veya cumhurbaşkan
lığının çalışma ahenginin, mümkün olduğu ölçüde sağlıklı kurulmasına itina edilmiştir. Bura
daki bu bağın, yani başbakanlıkla, cumhurbaşkanlığı bağının, temelinde iki prensip vardır. Bir 
tanesi, cumhurbaşkanlığı yürütmeye dahil bir,görevdir. "Devlet organlarının düzenli ve uyum
lu çalışmasını gözetir" diye Anayasamızın 104 üncü maddesinde zikredilmektedir, özellikle 
1982 Anayasası, bir ölçüde, Cumhurbaşkanını icraî faaliyetlere biraz daha dahil etmiştir. Bunu 
hepiniz biliyorsunuz. 1961 Anayasasından önemli farklarıdır. Hangi sahalarda? Bunları zik
retmeyeceğim; biliyorsunuz. 

İkinci prensip : Tek başına yapabileceği işler dışında, bütün tasarruflarından, hükümet, 
başta Başbakan sorumludur. (Anayasa, Madde 105) Bu iki ilkenin hassas bir dengesini öngör
düğü açıktır. Cumhurbaşkanının kişiliği, rejimin tek veya çok partili olmadığı, Cumhurbaşka
nının bir siyasî parti liderliğinden gelip gelmediği, bu hassas dengenin hukukî değil, ama ma
nevî iklim ve ortamını etkileyeceği şüphesizdir; ama şartlar ne olursa olsun, devletin anayasal 
niteliği ve ikbalinin söz konusu olduğu hallerde, bu iki makam arasında ahenk şarttır. Aksi 
hal, rejim bunalımıdır. 

Şu halde, bugün, dünyanın büyük çalkantılar geçirdiği bir dönemde, bu iki makamın ahenkli 
olmasını kınamak yerine, alkışlamak, tebrik etmek lazım. Onu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ahenge lafımız yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — İkinci konuya gelmek istiyorum : 

Cumhurbaşkanlığının tarafsızlık meselesi. Cumhurbaşkanının tarafsızlığından ne anlamak la
zım; bir başka deyişle, tarafsızlığın mahiyeti ve şümulü nedir? Yanlış yorum ve anlayışlardan 
korunmak için, bu sorulara doğru cevap aramalıyız. Bu konuda da başvurulacak kaynak ve 
rehber yine Anayasamızdır. Çünkü, Anayasadan sonra, kanaatlar, temayüller, örfler ve âdet
ler gelir. Yani, önce temel baz Anayasa; bunda, herhalde hepimiz mutabıkız. 

Anayasanın 101 ve 103 üncü maddelerinden bazı bölümleri müsaadenizle okuyacağım. 
101 inci madde, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyeliği sona erer" diyor. 
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103 üncü maddede ise, yemin ve yeminde tarafsızlık ilkesini söylüyor. Şimdi, hukuken, 
tarafsızlığın ilk lazım şartları bunlardır ve bunlar yerine getirilmiştir. Şimdi, asıl yorum ve tar
tışma konusu olan noktaya geliyorum. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, görevinin ifasında esas 
itibariyle tecelli edecektir. 

Anayasanın 104 üncü maddesinin bazı kısımlarını okumak istiyorum, bu madde önemli, 
bir kere daha hatırlamak faydalı olacak zannediyorum :. 

"Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; ... 

a) Yasama ile ilgili olanlar : 
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış 

konuşmasını yapmak, 
Kanunları yayımlamak, 
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek, 
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar. 
Kararnameleri imzalamak, 
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, 
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak, 
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 
Üniversite rektörlerini seçmek, 
c) Yargı ile ilgili olanlar : 
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Baş

savcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek..." 

Şimdi de en önemli olan kısmını okuyorum : 
"b) Yürütme alanına ilişkin olanlar : 
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek..." 
VEDAT ALTUN (Kars) — Teklif var mı? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — "Başbakanın teklifi üzerine ba

kanları atamak ve görevlerine son vermek." 
VEDAT ALTUN (Kars) — Başbakan yokken, bakanları atamak... 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — "Gerekli gördüğü hallerde Bakan

lar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak." 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Her zaman yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — "Yabancı devletlere Türk Devleti

nin temsilcilerini göndermek, 
Milletlerarası andlaşmalan onaylamak ve yayımlamak." 
Bunların hepsini biliyorsunuz, şimdi, o halde, bu 104 üncü maddede ana hatlarıyla ifade 

etmeye çalıştığım bu görevlerden bu üç bölümde yer alan görevlerden hangisinde, ne zaman 
ve hangi tasarruf veya davranışta tarafsızlık ihlâl edilmiştir; bunu ortaya koymak lazım. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Başbakan yokken Bakanlar Kurulunu atamak. 
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DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Ku
rulunu, biliyorsunuz Sayın Başbakan göreve atandıktan sonra... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — İnanıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Tabiî inanıyorum. Başka nasıl ola

bilir ki? Şimdi, bakın, karineyle, olsa olsa teorilerine göre... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Cenabı Allah duyuyor bu sözleri. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, karinelerle, olsa olsa te

orilerine göre birçok şeylere varabiliriz de, şimdi elimizdeki ilke, kural yasalardır. Yasalara uy
gun mu değil mi, evvela ona bakacaksınız. Yasalara uygun olmayan bir şey var mı, Anayasaya 
uygun olmayan bir şey var mı? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Anayasaya aykırı. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Millî vicdana uygun değil. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Anayasa aykırı ise onu yasal yol

lardan talep etmemiz lazım. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bunun yasal yolu yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — O yüzden, değerli arkadaşlarım, 

şimdi ben bunu uzatmak istemiyorum. Uygun görürseniz bu konuda sözlerimi şöyle bağlamak 
istiyorum : Bu meseleyi sürekli olarak, siyasî, belki bazı düşüncelerin de ışığı altında tartışma 
gündeminde tutabiliriz. Bundan, belli şahıslan, belki yıpratma da çıkabilir; ama, bundan, uzun 
vadede, Türkiye, demokrasi zararlı çıkar. Çünkü, Türkiye'de Mecliste, Meclisin kendi içinden 
ve hür iradesiyle sivil bir Cumhurbaşkanı seçilmişse, Meclisin bunu alkışlaması lazım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anavatan Partisi seçti. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, diğer gruplar da bura

daydı, gelmediler. Gelmemeleri, bana göre, yanlıştı, o zaman da söyledim; çünkü, Anayasa 
emridir, burada bulunacaksınız, kanaatiniz olumsuz olabilir, ret oyu verebilirsiniz. Meclis dı
şında, nereden çözüm arıyorsunuz? Başka bir yer var mı? Bunun dışında başka yer aramak, 
hepimiz açısından fevkalade hassas ve dikkatle üzerinde duracağımız bir konudur. Eğer bu ça
tıya, Yüce Meclise inancımız tamsa, bunun dışında bir yer aramayacağız. Geçmişte uzlaşmalar 
olmuş filan... Bizim Anayamızda Cumhurbaşkanlığı seçimindeki hükümler, doğrudan doğru
ya belli safhalardan sonra seçimi zorlamaktadır, mecbur kılmaktadır. 

Uzlaşmaya gelince : Değerli arkadaşlarım, uzlaşma Meclis dışından veya başka şekilde, 
geçmişte olan alışkanlıklar şeklinde bir uzlaşmaysa, biz onda yokuz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Geçmişteki alışkanlıkları biliyorsunuz; nasıl uzlaşılmıştır, kimler üzerinde uz-
laşılmıştır, hangi gölgeler altında uzlaşılmıştır?.. 

MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Paşalarla, paşalarla... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Paşalara her gün dua edin. Paşalar olmasaydı siz ol
mazdınız. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Onun için, bu tip yolları önerme
ydim, bunlar sağlıklı değildir. Ümit ediyorum, bu konular önümüzdeki günlerde daha da ber
raklaşacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, değerli sözcü arkadaşlarımdan bir tanesi, Sarımsaklı Çiftliğinden 
bahsetti ve Libya ile Türkiye arasında ortak bir konudur. Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinin 
görüşmeleri sırasında ilgili bakan arkadaşım, zatı âliniz ismini zikrettiniz, bu konuda sizi ay
dınlatacaklardır. 

özelleştirme konusuna girmek istemiyorum. Bu konu da, yine zannediyorum, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının yarınki bütçe görüşmelerinde ayrıca dile getirilecektir. Ancak, özel
leştirme konusunda, izninize sığınarak, ben de kanaatimi söylemek istiyorum. "Özelleştirme 
mi, yabancılaştırma mı" gibi bir tartışma noktasına gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme yapılırken, muhakkak üzerinde durmamız gereken ko
nulardan bir tanesi, halkın katkısıyla, bir o kadar da önemli olan işletmenin, bilahara, gele
cekteki sağlıklı çalışmasının şartlarının da düşünülmesidir. Şunu demek istiyorum : Bugün, 
Türk sanayiinin önemli sorunlarının başında, teknoloji yenileme konusu gelmektedir. Esasen 
daha önceki bir konuşmamda ifade etmiştim. Bugün, Türkiye, sanayileşmedeki bu aşamaları
nı devam ettirmek istiyorsa, bilim ve teknolojideki geriliğini kapatmak zorundadır. Eğer biz, 
bilim ve teknolojide ve özellikle bugünkü tesislerimizin çağın teknolojisine uyumda geç kalır
sak, sanayileşme hamlemizi devamda zorluğa düşeriz. O yüzden, özelleştirmeyi yaparken, o 
tesislerin bugününü değil, geleceğini düşünmek zorundasınız, yani teknolojisini yenileyebile
cek bir yapıya da kavuşturulmasını düşünmek zorundasınız. Eğer siz, kendi kaynak ve imkân
larınızla bunu yapamıyorsanız... Bugün, maalesef, en pahalı olan şey teknolojidir, mal falan 
değil, en pahalı olan şey teknoloji, dolayısıyla teknolojiyi yenileme çok büyük rakamlara baliğ 
olmaktadır. 

özelleştirme yapılırken bu konu göz önünde tutulmuştur, yani tesislerin sadece halka sa
tılması, halkın o gün için hisse senedi sahibi olması yetmez. Eğer o tesisler, teknolojisini yeni
leyip, çağın teknolojisine uyum sağlayamazlarsa bir süre sonra batarlar ve halkın parası da 
batar, halkı mahvederiz. O yüzden, bu, hassas bir konudur, özel bir konudur. Buna dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

ikinci bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum; Türkiye'de, maalesef, kıt olan, ser
mayedir; sermaye kaynaklarımız yetersizdir. Zaten, kalkınmamızı engelleyen büyük sorun bu
rada. Onun için borçlanılıyor. Yani, hiç kimse fiyaka olsun diye borçlanmaz. Borçlanmanın 
temelinde kaynak yetersizliği vardır. Bu tesisleri değerlendirirken, Türkiye'de kıt olan kaynak
ların, bu yoldan telafisini de düşünmek doğaldır ve doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bugün, Avrupa Topluluğuna girmemize karşımıza çıkan te
mel konu, sanayimizin entegrasyonu, uyumu konusudur. Bu noktada, Avrupa sermayesinin 
şu veya bu yoldan Türkiye'de tesislere sahip olması veya tesislere katkıda bulunması, yatırım 
yapması, entegrasyonu, uyumu kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde, biz Avrupa kapılarında ne 
kadar konuşursak konuşalım, sanayi ve sermaye yapımızı Avrupa'ya uyum ve entegrasyona yak-
laştıramazsak, Avrupa'ya giremeyiz. O yüzden de, özelleştirme konusunda Avrupa'ya enteg
rasyon bakımından, yabancı sermayenin cezbi konuları dikkate alınmıştır. Meselenin yabancı
laştırma veya halkın tesislerini başkasına satma şeklinde görülmemesi gerektiği kanaatinde
yim. Şüphesiz, halkın alabileceği, teknolojisini onun sermayesiyle geliştirebileceği ve yaşatabi
leceği tesislerin, önce vatandaşlarımız ve halk tarafından alınması ve onlara açılması da doğaldır. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, arkadaşlarım fonlarla ve bankalarla ilgili denetim ko
nusunu gündeme getirdiler. Hepinizin bildiği gibi bu konudaki kanun teklifi şu anda komis
yondadır. Yani, Hükümetimiz tarafından bir boşluk görülmüştür, yeni bir kanun teklifi getiril
miştir. 
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İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Mevcut kanun var, bu kanuna göre hareket edelim. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Efendim, o kanunda boşluklar, ek

siklikler var. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Boşluk yok. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Bu boşlukları ve eksiklikleri dü

zelten -zannediyorum Sayın Akkaya'mn- kanun teklifi şu anda komisyondadır. Ancak, bütçe 
görüşmeleri sebebiyle ele alınmamıştır. Ümit ederim, bütçe görüşmelerinden sonra hemen ele 
alınır ve kanunlaşır; böylece, bir eksiklik de ortadan kalkmış olur. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Bakan, şu andaki KİT Kanununa göre görüşül
mesi lazım. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yine, SHP 
sözcüsü değerli milletvekili arkadaşım, Başbakanlığın aldığı 17 arabadan bahsetti. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar Başbakanlığa almıyor; ama, biliyorsunuz devlet bakan
lıkları bütçesi de Başbakanlık bütçesi içindedir ve bu arabaların çoğu devlet bakanlarına -hizmet 
gören ve görmekte olan bakanlara- alınmış arabalardır. Yani, hepsi Sayın Başbakanın şahsının 
arabası değildir. Bir yanlış anlama olmasın diye bunu da düzeltmek istiyorum. 

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum, arzı veda ediyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde, Sayın Turan Bayazıt söz istemişlerdir. 
Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkanım; İçtüzüğe bu müesseseyi koyanlara, o 

zamanki Yüce Meclise, teşekkür ediyorum. Eğer bu fırsatı düşünmemiş ve değerlendirmemiş 
olsaydım, çok önemli bir konuyu Yüce Heyete arz etmek imkânını kaçırmış olacaktım. 

Sayın Başkan, Genel Kurulun görüşmelerini yönlendiren üç kural vardır; Anayasa, İçtü
zük ve gelenek (teamül). Bunların içerisinde, teamül, kuru satırlar, kelimeler halinde yer alan 
Anayasaya ve İçtüzüğe hayatiyet veren, onlara canlılık kazandıran uygulamalardır. Tabiî, tea
mülle bu objektif kurallar çakışırsa, teamül uygulanmaz; ama, öyle an vardır ki, öyle uygula
malar vardır ki, teamül, bu objektif kuralları yönlendirebilir, yönlendirir ve muayyen bir mec
raya götürür. Bu Mecliste ilk defa, evet ilk defa, Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Başbakanı, 
Genel Kurul huzurunda değilken Başbakanlık bütçesi müzakere edilmiştir. Bu, yaşanmış bir 
olay değildir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Yalan söylüyorsun, yalan! 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Anlarsan, yalan söylemediğimi fark edersin. Anlar

san! Başbakanın huzuru olmadan konuşulmuş dedim; kürsüye çıkmamış demedim. Şimdi ona 
geliyorum, özürünüz kabahatinizden daha büyük. 

Başbakan niçin Meclisten kaçırılmaktadır veya niçin Başbakan Meclisten kaçmaktadır? 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Burada, burada. (Gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Başbakan, sabahtan beri Genel Kurulda değildi. Baş
bakan, mesele görüşülürken Genel Kurula girmiş ve Sayın Devlet Bakanı kürsüye çıktığı za
man Genel Kurulu terk etmiştir. 
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Ben, yedinci kez bütçe müzakerelerinde bulunuyorum. İçinizde aynı şekilde olan arkadaş
larım da var; hatırlıyor musunuz, Başbakanlık bütçesi görüşülürken Sayın Başbakan Mecliste 
mevcut değil miydi ve bu kürsüye çıkıp, kendi bütçesi üzerinde yapılan tenkitlere cevap verme
miş miydi? Kaldı ki, 1990 bütçesinin görüşülmesi sırasında yapılan bu tenkitler sadece bütçe 
tekniği çerçevesinde kalan tenkitler değil; rejimin özüne yönelik tenkitler var. Bir devlet bakanı 
arkadaşımız, Başbakana niyabeten Yüce Kurula "Cumhurbaşkanlığı makamıyla Başbakanlık 
makamı arasındaki ahengi niçin benimsemiyorsunuz" diyemez arkadaşlar; bunu Başbakan de
melidir. Bunu, Başbakan demelidir ve biz ona, yapılan uygulamanın, hepimizin arzu ettiği bir 
ahenk, bir uyum olmadığını; yapılan uygulamanın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki dev
let sistemini kökünden değiştirmeye, uygulamayı kökünden yıkmağa yönelik bir girişim oldu
ğunu ispat edelim ve söyleyelim. 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Kendi kendinize söyleyin, kendi kendinize. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, bunun teamül olmamasını diliyorum 

ve bizim sorunumuz değildir diyemiyorum, çünkü devlet bizimdir; çünkü, güven duymasak 
da, güvenoyu vermesek de hükümet, bu devletin hükümetidir. Türkiye Cumhuriyetinin Başba
kanı Yüce Meclisin huzuruna çıkamaz durumda göstermek, önce sizin hakkınız değildir ve da
ha önce Başbakanın hakkı değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ERCAN VURALHAN (Ankara) — Ne diyor bu? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Devlet Bakanı, Başbakana 

niyabeten yaptığı açıklama sırasında çok tehlikeli bir yaklaşıma girdi ve kendisini, bu devletin 
yapısını, bu devletin geleneklerini, özünü bilen bir kişi olarak dinlerken ürktüm diyeceğim Sa
yın Başkanım. Söylediği nedir... (ANAP sıralarından "Allah Allah" sesleri) Vaktiyle de "Allah" 
derdiniz, şimdi daha çok içten diyorsunuz; çünkü, kafanız vuruyor duvara. Temenni ederim, 
ileride daha çok vurmasın. 

Bakın ne dedi Sayın Devlet Bakanı: "Anayasa, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusun
da, partisiyle ilişkisinin kesilmesini ve milletvekilliği sıfatının düşmesini öngörmektedir. Bu, 
yerine getirilmiştir" dedi. Tabir, aynen bu. 

ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Eksiğiniz var; "hukuken" dedi. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hayır efendim. 
"Bu yerine getirilmiştir" denemez. Dün arz etmiştim; Anayasanın amir hükmü olarak, 

kişinin, Cumhurbaşkanı olarak seçilen zatın iradesine, tasarrufuna hacet kalmaksızın bir du
rum değiştiren, statü değiştiren bir hüküm olarak, bu, yerine gelmektedir. Yani, lütuf mu edil
di? Yani, Anayasanın emrettiği bir hususa bilinçli olarak bir tasarruf yapılarak uyuldu mu ki, 
bunu, tarafsızlığın bir göstergesi olarak ileri sürüyorsunuz? 

Yine, Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler savunularak, bu yetkilerin ne şekilde kulanıla-
bilmesinin gerektiği anlatıldı. Anayasanın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkiler, bir ihtilal ana
yasası olmasının sonucudur. Dün de arz etmiştim; temennimiz odur ki, bu yetkiler sivil bir 
Cumhurbaşkanının, sivil olduğundan iftihar edilen bir Cumhurbaşkanının zamanında, içine 
sindire sindire kullanacağı yetkiler halinde kalmamalıdır. 

Sayın Başkanım, biz, Sayın özal'ın, tarafsızlığından endişe duymaktayız. Bunu her za
man vurguluyoruz. 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Katiyen, katiyen. 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Temenni ediyoruz ki, sonunda biz mahcup olalım; 
çünkü, bizim mahcubiyetimiz devletin kazancı olacaktır; çünkü, o zaman bizim mahcubiyeti
miz Türk halkının kazancı olacaktır. 

özelleştirme konusunda Sayın Bakanın fikirleri var. Dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi: 
Acaba, Sayın Bakan, Anavatan programını hiç mi okumadı? 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Ezbere biliyor, ezbere. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hiç okumadıysa, bir parça mazur görürüm; çünkü, 
Anavatan'a sonradan giren bir arkadaşımızdır; tenkit için söylemiyorum, fiilî durumu sap
tıyorum. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Sen, SHP'ye ne zaman girdin? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Çünkü, bazı neticeye varmak için fiilî durumları sap
tamaya mecburuz Sayın Bakan. 

Okumadıysa Anavatan programını, Birinci özal Hükümetinin Programını, -kendileri yoktu; 
ama- acaba bunlar ne demişler diye. tkinci özal Hükümetinin Programını imzalarken, eski
den ne demişler diye. merak ederek karıştırmadı mı? 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Ezbere biliyor, ezbere. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hiç bilmiyor. 
Sayın Başkan, ne Anavatan Programında, ne Birinci özal Hükümeti Programında, ne Ana

vatanın seçim bildirgesinde -Sayın Bakan onu da bilmezler- ne de 1983 seçimlerinde "Turgut 
özal Diyor ki" diye basıp, dağıttığınız -sorulu cevaplı yöntemlerle- bu kitapçıkların içinde, 
bugün sizin yaptığınız gibi bir yabancılaştırma yoktur. Ne vardır; sınaî mülkiyetin tabana ya
yılması vardır. Bunu, buradan izah etmişlerdir, bizzat Sayın özal buradan izah etmiştir, sayın 
bakanlar izah etmiştir. 

"Efendim, biz KİT'lerin hisse senetlerini önce işçilere satacağız, işçilerden sonra yöre hal
kına satacağız. Avrupa'daki işçilerimize satacağız ve eğer kalırsa, o zaman Türkiye'deki diğer 
halka satacağız" Bu sözler Meclis zabıtlarında vardır. Hatta buradan ya Sayın özal veya Sayın 
özal'ın o zamanki çok mutemet bakanlarından, kabinenin o küçük iç çevre bakanlarından 
biri bunu söylediği zaman, ben oturduğum yerden, "tşçi parayı nereden bulacak" diye sor
muştum. Şöyle bir cevap vermişti: "Ona da parayı borç vereceğiz." Bunlar zabıtlarda vardır. 
Yani, merale eden arar, bulur; ben, hafızama güveniyorum, merak etmedim. 

Onun için, Sayın Başkanım, sizin aracılığınızla Sayın Bakana söylüyorum, sizin bugün 
dayanağınızı teşkil eden belgelerinizde, bugünkü anlamıyla özelleştirmeniz yoktur; blok satış 
yoktur. Bugün, işinize geldiği zaman emsal gösterdiğiniz İngiltere'de dahi, Belçika'da dahi yüzde 
15 oranında yabancı sermayeye satış vardır. Eğer siz, özelleştirme ile yeni bir teknolojiyi getir
me, bu tesislerin geleceğini, teknolojik gelişmelere uygun şekilde teminat altına alma amacına 
yöneliktir fikrindeyseniz, saygı duyarım. Bir ekonomik yaklaşımdır; ama, Türk halkından al
dığınız oyun gereğine aykırıdır. Siz, Türk halkına hiçbir zaman, "biz, bu müesseseleri yaban
cılara, gavurlara satacağız" demediniz. Siz, Türk halkına, "biz, bu müesseseleri sana satacağız" 
dediniz. Halk onun için size oy verdi. Eğer, öyle deseydiniz, halk size oy vermezdi; çünkü, Türk 
halkı milliyetçidir, sizin gibi değildir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

. — 65 — 



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 0 : 2 

MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Doğru konuş, doğru konuş! 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Civciv, civciv!.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, bu konuda ve Yüce Mecliste olma
ması gereken, insanların bulunduğu bir topluluk içinde olmaması gereken sesler kulağıma gel
di. Tahmin ediyorum, zatı âliniz bunu duymadınız. Yalnız, merak ediyorum, Stenograf arka
daşlarımız zabıtlara nasıl geçirecekler? Yarınki nesillerin ibret alması için, lütfen aynen geçırsınler. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen menfaatperestsin. Sen kendine bak. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayınız. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, bunun, bugünkü uygulamanın bir gelenek halini almamasını dilediğimi 
tekrarlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları, ne Meclisten kaçmalıdır, ne de Mec
lisin karşısında bir acz içine düşmelidir, bir acz duygusu hissetmelidir. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sen acz içindesin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Başbakanlık 1990 Malî Yûı Bütçesi 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 255 118 000 000 

BAŞKAN — Program kodu 101 üzerinde önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Başbakanlık bütçesinde ekli cetvelde gösterilen aktarma işleminin ya
pılmasını arz ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Tevfik Ertüzün 
Ankara 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Rifat Diker 
Ankara 
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Gerekçe : 13.11.1989 gün ve 20341 sayılı Resmî Gazatede yayınlanan 383 nolu Kanun Hük
münde Kararname gereğince tüzelkişiliğe haiz özel Çevre Koruma Kurumu teşkil edilmiş bu
lunduğundan; Başbakanlık bütçesinin 101 program içinde yer alan bu Başkanlığa ait 
3 914 000 000 lira ödeneğin Başbakanlık bütçesinin 900 Transferler programında yeni açılacak 
900-03-2-345-900 ve 900-03-3-350-900 ödeneklerin transfer tertiplerine aktarılması gerekmektedir. 

BAŞBAKANLIK 1990 YILI BÜTÇESİ 

î * * s ^ «f S J4 I fi 

İ g İ Ü Sd •o'S 2-Sİ 

s£as3M£İ3 101 

01 
1 

001 
100 
200 

02 
1 

001 
300 
400 
500 
800 

2 
008 

700 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
Genel Yönetim 

Genel Yönetim 
Personel Giderleri 
Yolluklar 
Destek Hizmetleri 

Destek Hizmetleri 
Hizmet Alımları 
Tük. Mal. ve Malz. Alım. 
Demirbaş Alımları 
Diğer ödemeler 

özel Çevre Koruma Bölgesine 
yapılacak inşaatlar 
Yapı Tesis ve Büyük Onarım Gi
derleri 

1285 
65 

1 814 
116 
109 
25 

500 

Düşülen 
(Milyon TL.) 

3 914 
1 350 

1 350 
1 350 

2 564 
2064 

2064 

500 

500 

gtt afi 1 -8d p Eklenen 
S £ 3 3 J l 3 İ £ â (Milyon TL.) 
900 Hizmet Programlarına Dağıtıla

mayan Transferler 3 914 
03 Malî Transferler 3 914 

2 500 
345 Bağımsız Bütçeli İdarelere Yapı

lacak ödemeler (Çevre Koruma 
Başkanlığına ödenecektir.) 500 

900 Transferler 500 
3 3 414 

350 Bağımsız Bütçeli İdarelere kapı
lacak ödemeler (Çevre Koruma 
Başkanlığına ödenecek. Bu mik
tarın 1 285 TL. personel gider
leri içindir.) 3 414 

900 Transferler 3 414 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesinin 101 (Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri) program kodunda yer alan (personel giderleri hariç) diğer harcama kalemlerindeki 
ödeneklerden yüzde 20 eşit oranda indirilerek elde edilecek 48 986 800 000 liralık ödeneğin, 
devlet memurları taban aylık katsayısında yapılacak artışta kullanılmak gayesiyle Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yedek ödenek bölümüne aktarılmak üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Abdülbaki Albayrak 
istanbul 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Abdulmecit 'Yağan 
Kayseri 

Ömer Faruk Macun 
Zonguldak 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 

Alaattin Fırat 
Muş 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Talât Sargın 
Tokat 

Burhan Kara 
Giresun 

Aydın Arvasi 
Van 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Gerekçe : 1989 Malî Yılı Bütçesine nazaran 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısına yüzde 
100 - yüzde 300 oranında artış kaydeden ve esasen geçen yıllarda da tam olarak kullanılama
yan demirbaş alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, yolluklar gibi diğer carilerle transfer 
harcamalarında yer alan hizmeti aksatmayacak olan ödeneklerden Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yedek ödenek bölümüne aktarılmak üzere kesinti yapılarak (ilgili tertiplerden düşülerek) 
düşük derecelerden aylık alan dar gelirli memurlarla, yüksek dereceli memur maaşları arasın
daki yelpaze açıklığının biraz olsun kapatılması yanında, küçük dereceden aylık alan memur
ların malî durumlarında bir nebze olsun iyileştirmek ve sosyal adaleti sağlama açısından taban 
aylığı katsayısının 280'den 350'ye çıkarılması hedef alınmıştır. Diğer taraftan bütçe açığını kıs
men de olsa küçültmek gayesiyle, taban aylığında yapılacak artışın gerektireceği ödeneği geçen 
kısmının da tasarrufu sağlamak üzere kesilen bu ödeneklerin Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yedek ödenek harcama kalemine aktarılması gaye edinilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 Yılı Başbakanlık Bütçesinde makam otosu alımı için konulan 101-02-2-001-600 har
cama kaleminden tasarruf gayesiyle 1 milyar Türk liralık ödeneğin kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Şadan Tuzcu 
Rize 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Raşit Daldal 
Niğde 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 
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Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

taıer Okan Çağlar 
Aydın 

Şükrü Zeybek 
Muğla 

.46 14 . 12 . 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Sait Ekinci 
Burdur 
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Hikmet Biçentürk 
tçel 

Mehmet Ali Doğuştu 
Bingöl 

Mustafa Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 Yılı Başbakanlık Bütçesi 101-02-2-001-600 harcama kaleminden 
tasarruf gayesiyle 1 milyar liralık ödeneğin kesilerek ekli taşıt cetvelinin sıra no 21-A'da yer alan 
güvenlik önlemleri Başbakan makam otusunun gene tasarruf gayesiyle 112-01-3-601-900 harca
ma kaleminden 2 milyar liranın kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Haydar Özalp 
Niğde 

Muslih Görentaş 
Van 

Talât Sargın 
Tokat 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri, şimdi de aykırılık sırasına göre okutup, oylarınıza su
nacağım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa
yın Başkan, Divan bize bu önergelerin birer fotokopisini göndermemiş, önergeleri takip ede
miyoruz... 

BAŞKAN — önergelerden birer fotokopi verilmiş efendim... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ha
yır efendim, bir tanesi var, iki tanesi yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Başbakanlık bütçesinde ekli cetvelde gösterilen aktarma işleminin ya
pılmasını arz ederiz. 

Onura! Şeref Bozkurt 
Ankara 

ve arkadaşları 
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BAŞBAKANLIK 1990 YILI BÜTÇESt 

•a 
•a Ü S 

101 

01 

02 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
Genel Yönetim 

1 

001 Genel Yönetim 
100 Personel Giderleri 
200 Yolluklar 

Destek Hizmetleri 

001 Destek Hizmetleri 
300 Hizmet Alımları 
400 Tük. Mal. ve Malz. Alım. 
500 Demirbaş Alımları 
800 Diğer ödemeler 

008 özel Çevre Koruma Bölgesine 
yapılacak inşaatlar 

700 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Gi
derleri 

1 285 
65 

1 814 
116 
109 
25 

500 

0 : 2 

Düşülen 
(Milyon TL.) 

3 914 
1 350 

1 350 
1 350 

2 564 
2 064 

2 064 

500 

500 

BAŞBAKANLIK 1990 YILI BÜTÇESt 

'a 

teâZİîlîl S 8 a * 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 

03 Malî Transferler 
2 

345 Bağımsız Bütçeli idarelere Yapı
lacak ödemeler (Çevre Koruma 
Başkanlığına ödenecektir.) 500 

900 Transferler 500 
3 

350 Bağımsız Bütçeli idarelere Yapı
lacak ödemeler (Çevre Koruma 
Başkanlığına ödenecek. Bu mik
tarın 1 285 TL. personel gider
leri içindir.) 3 414 

900 Transferler 3 414 

Eklenen 
(Milyon TL.) 

3 914 
3 914 

500 

3 414 
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BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASKANVEKÎLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ko
misyonumuz toplantı halinde olmadığı için Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılıyoruz efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Madem katılacaktı, bütçeyi ona göre niye tanzim 
etmedi?.. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Başbakanlık 1990 Mâli Yılı Bütçesinin 101 (Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri) program kodunda yer alan (personel giderleri hariç) diğer harcama kalemlerindeki 
ödeneklerden yüzde 20 eşit oranda indirilerek elde edilecek 48 milyar 986 milyon 800 bin lira
lık ödeneğin, devlet memurları taban aylık katsayısında yapılacak artışta kullanılmak gayesiy
le Maliye ve Gümrük Bakanlığı yedek ödenek bölümüne aktarılmak üzere kesilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASKANVEKÎLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ko

misyon toplantı halinde olmadığı için katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Ekseriyetiniz olmadığı için katılamıyorsunuz. 
Hükümet önergeye katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Hükümet katılmıyor. 
BAŞKAN — Hükümet, önergeye katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın bakanların vekalet belgeleri var mı? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Vekaletlerini göstersinler. 

BAŞKAN — Lütfen, gürültüyü keselim; saymak zor oluyor. 
Efendim, tekrar oylayacağız, tereddüt vardır. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, sayın bakanların vekaletleri var mı? 
BAŞKAN — Efendim, görüyorsunuz nazik bir mesele, gürültüyü keselim. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın bakanların ayrı ayrı vekaletleri var mı? 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Saydınız ya. 
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BAŞKAN — Efendim, saymamıza yardım mı edeceksiniz? 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Baksanıza, zaten belli. 
BAŞKAN — Ne belli? Nereden belli? Sen mi karar vereceksin? 
Sayın üyeler, lütfen oturunuz, ayakta durmayınız, saymakta hata oluyor. 
Tekrar oyluyoruz : Kabul edenler... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz; mevcut bakanlar 

iki ellerini kaldırdıklarından, şu anda gelmeyen bakandan fazla bakan temsil edilmiş oluyor. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bakanların belgesi var mı? 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ad okunarak yapılsın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, önergenin oylama sonucuna itirazımız var; 

lütfen, açık oylama yapın. 
BAŞKAN — Efendim, kararı tebliğ ettik. Lütfen... Her iki Kâtip arkadaşla da teker teker 

saydıktan sonra karar verdik. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oylamanın sonucu hakkında tereddüt olursa, içtüzükte hü

küm var... 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum... 
Efendim, şimdi okutacağımız önergelerin birinci kısımları aynı mahiyette olduğu için, ikisini 

birden okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Başbakanlık bütçesi 101-02-2-001-600 harcama kaleminden 
tasarruf gayesiyle 1 milyar liralık ödeneğin kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Şeref Bozkurt'un önergesini de okutuyoruz ; önergeler aşağı 
yukarı aynıdır, ikisini beraber muameleye koyacağım. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Ama, sonuçları farklı. 
BAŞKAN — tkincisi ayrı, bölüm 101'le ilgili olanı okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 yılı Başbakanlık bütçesinde makam otosu alımı için konulan 101-02-2-001-600 harca
ma kaleminden tasarruf gayesiyle 1 milyar TL.'lik ödeneğin kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi, Sayın Akyûrek'le, Sayın Şeref Bozkurt'un öner
gelerinin 1 inci maddeyle (101'le) ilgili olan kısmım birlikte işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) - Sa
yın Başkan, orada bir yanlışlık var. 1 milyar lira makam otosu değildir, araçtır; aydınlatmak 
için söylüyorum... 

BAŞKAN — Efendim, katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Açık
lama yapmak mecburiyetindeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ko

misyon toplantı halinde olmadığı için, Meclisin takdirine sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon Meclisin takdirine bırakıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi, bölüm 101'i, kabul edilen önergeler muvacehesinde okutup, 

tekrar oylarınıza sunacağım : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 250 204 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

BEDRETTİN DOGANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, efendim, benim öner
gemin 2 nci maddesi var, okutmuyorsunuz... Sabahleyin ilk olarak ben veriyorum, geliş sırası
na göre en son okutuyorsunuz. Aykırılık sırasına göre benim önergem yine önce, onu da okut
muyorsunuz... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Akyürek... 
BEDRETTİN DOGANCAN AKYÜREK (istanbul) — Tutumunuzu anlamadım!.. 
BAŞKAN — Şimdi, bir dakika... Ben bir izah edeyim, o zaman da arılamazsanız, tekrar 

konuşalım. 
önergenin 2 nci kısmı 112 nci programa ait, biz 101'i okuyoruz... 
BEDRETTİN DOGANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, geliş sırasına göre 

önergeleri okuttunuz. Soruyorum : Geliş sırasına göre 1 inci önerge benim miydi, diğerlerinin 
miydi; cevap versinler... 

Bundan sonra, önergemin veriliş saatim alacağım... 
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BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî, hakkınız var. Ben, tabiî, burada verilen muameleye gö
re okutuyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Efendim, önergeler, bana, şimdi, şu 
an veriliyor... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Ama, oradaki memurlar sizi yanıltıyor demektir. Ni
ye oturuyorlar orada?.. 

BAŞKAN — Yok efendim, yanıltmıyorlar. (Gürültüler) 
Bir dakika, arkadaşlar... 
Efendim, işin esasında bir yanlışlık yok. Sizin söylediğiniz husus 101 inci programda ini

yor. önergenizin 2 nci kısmı diğer maddeye (112 nci programa) ait. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, onu söylemiyorum. 
Lütfen... "Geliş sırasına göre" dediniz... 

BAŞKAN — Anlıyorum... Anlıyorum... 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Orada memurlar sizi devamlı yanıltıyorlar. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, program 101'i değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm l ir i okutuyorum : 

Program 
Kodu 

111 
Açıklama Lira 

Bakanlıklararası işbirliğini sağlamak ve Hükümetin genel 
siyasetini izlemek 31 824 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesinin 111 (Bakanlıklararası işbirliğini 

sağlamak ve Hükümetin genel siyasetini izlemek) program kodunda yer alan, (personel gider
leri hariç) diğer harcama kalemlerindeki ödeneklerden yüzde 10 eşit oranda indirilerek elde 
edilecek 1 344 000 000 liralık ödeneğin, devlet memurları taban aylık katsayısında yapılacak 
artışta kullanılmak gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı yedek ödenek bölümüne aktarıl
mak üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ömer Faruk Macun 
Zonguldak 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Talât Sargın 
Tokat 

Alaattin Fırat 
Muş 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Hayrettin Kurbetli 
Trabzon 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 
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Burhan Kara 
Giresun 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Van 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 

Beşir Çelebioğlu 
Mardin 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara)— Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN— Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yok. 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kaç oyla Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Onları söylemeye mecbur değilim Sayın Çakıroğlu. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, karar yetersayısını söyleyin efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı var; karar yetersayısını aradık ve var. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kaç kişi saydınız, söyleyin efendim; Meclisten mi kaçırı

yorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim böyle bir mecburiyet de yok. Ben, karar yetersayısını Sayın Çakı-
roğlu'nun itirazı üzerine saydım. Benim saydığım rakam, karar yetersayısının üzerindeydi. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Geçen oylamada 110 oy vardı. 

BAŞKAN — Bölümü, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şimdi Bakanlar Kurulunun yetki belgeleri var 
mıdır? Anayasaya göre, yetki belgelerinin olması lazım... Sayın Başkan, şimdi hepsi çift rey 
kullanıyor, bunların yetki belgeleri var mı? Bakan olmadığı zaman, hangi bakan, hangi arka
daşın yetki belgesini kullanıyor? 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, yetki belgeleri var efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hepsi çift oy kullanıyor, biz tereddüt ediyoruz. Bu bizim 

doğal hakkımızdır Sayın Başkan. Hangi bakan, hangi bakanın yerine oy kullanıyor? 
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BAŞKAN — Bölüm 112'yi okutuyorum : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

112 Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ~ 9 311000 000 

BAŞKAN — Efendim bu bölüm üzerinde de bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Başbakanlık Bütçesinin 112-01-3-601-900 harcama kalemin
den tasarruf gayesiyle 2 milyar liranın kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek Orhan Ergüder Muslih Görentaş 
İstanbul istanbul Van 

Beşir Çelebioglu Haydar Özalp Talât Sargın 
Mardin Niğde Tokat 

BAŞKAN — Efendim, herhalde, biraz evvel bahsettiğiniz husus buydu. 
Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Hükümet katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Hükümette katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir efendim. 

Bölümü, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm 113'ü okutuyorum : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

113 Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 4 233 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Bölüm 114'ü okutuyorum : 

114 Enformasyon-Kamuoyu Oluşturma ve Halkla İlişkiler 
Hizmetleri 38 150 000 000 
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BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesinin 114 (Enformasyon Kamuoyu 

oluşturma ve Halkla ilişkiler) program kodunda yer alan, (Personel giderleri hariç) diğer har
cama kalemlerindeki ödeneklerden yüzde 10 eşit oranda indirilerek elde edilecek 3 milyar 563 
milyon 600 bin liralık ödeneğin, devlet memurları taban aylık katsayısında yapılacak artışta 
kullamlmak gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı yedek ödenek bölümüne aktanlmak üzere 
kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ömer Faruk Macun 
Zonguldak 

Mehmet üfcşar 
Ağrı 

Talât Sargın 
Tokat 

Aydın Arvasi 
Van 

Muslih Görentaş 
Van 

M. trfan Başyazıcıoğlu 
Kayseri 

Alaettin Fırat 
Muş 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
istanbul 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Orhan Ergüder 
istanbul 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Burhan Kara 
Giresun 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Hayrettin Kurbetli 
Trabzon 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ketılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri).— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : öneıgeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümü okutuyorum : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 129 603 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesinin 900 (Hizmet Programlarına Da

ğıtılamayan Transferler) Program kodunda yer alan harcama kalemlerindeki ödeneklerden yüzde 
10 eşit oranda indirilerek elde edilecek 12 568 900 000 liralık ödeneğin, Devlet Memurları Ta
ban Aylık Katsayısında yapılacak artışta kullanılmak gayesiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Yedek ödenek Bölümüne aktarılmak üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Uğur Ener 
Kütahya 

Ömer Faruk Macun 
Zonguldak 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Burhan Kara 
Giresun 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Mecit Yağan 
Kayseri 

Alaattin Fırat 
Muş 

Adnan Yıldız 
tstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
tstanbul 

Talât Sargın 
Tokat 

Muslih Görentaş 
Van 

Doğancan Akyürek 
tstanbul 

Hasan Celâl Güzel 
Gaziantep 
Ali Çiftçi 
Çankırı 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

Nevzat Aksu 
Çorum 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Aydın Arvasi 
Van 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara)'— Ka

tılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Efendim, biraz önce okunan önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Bölümü oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm kabul edilmiştir. 
GENEL TOPLAM 459 761 400 000 
BAŞKAN — Genel toplamı oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Başbakanlık bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Başbakanlık 1988 Malt Ytlı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Başbakanlık 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1988 Yılı Başbakanlık 

A —CETVELİ 

BAŞBAKANLIK 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

_ ; ; ; _ 

M 
<© 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 70 086 448 469 61 982 368 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bakanlıklararası İşbirliğini Sağlamak ve Hükü
metin Genel Siyasetini İzlemek 

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

112 Sıkıyönetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 

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

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Transferler 27 383 440 000 26 769 2S8 

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

201 926 824 

562 173 009 

5 468 172 

505 614 



Açıklama 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Millî Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi 

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

Devlet Personel Başkanlığı. 

Devlet Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve Ge
liştirilmesi 

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

Basın-^ayın ve Enformasyon Gend Müdürlüğü 

Enformasyon-Kamuoyu oluşturma ve Halkla 
ilişkiler Hizmetleri 

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

GENEL TOPLAM 

Gend ödenek Toplam 
Toplamı Harcama 

604 680 000 596 511 

938 600 000 930 086 

9 677 100 000 9 195 813 

. 
114 454 368 302 105 447 826 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur, ona göre oy-
layınız. 

BAŞKAN — Genel toplamı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karar yetersayısı vardır efendim. 
Böylece, Başbakanlık 1988 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunuyor. 
Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yüı Kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı 

olmasını temenni ediyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 
Görüşmelere 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.26 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılış Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN'— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz : 

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

1. — 1990 Malt Ydt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1988 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasarılart (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S, Soydan : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

B) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1. — Diyanet İsleri Baskanltğt 1990 Mali Ydt Bütçesi 
2. — Diyanet İsleri Baskanltğt 1988 Malî Ydt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa'göre, Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi ve Kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşları

mızın isimlerini okuyorum : 
Gruplar adına : Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Adil Aydın, Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu adına Sayın Ali Şahin, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kadir Demir. 
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Lehte Sayın Vahap Dizdaroğlu, aleyhte Sayın tbrahim Aksoy. 
tik söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Adil Aydın'in. 
Buyurun Sayın Aydın. (DYP sıralarından alkışlar) 
Efendim, bu bütçede, grupların söz hakkı yarım saat, şahısların ise 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA ADtL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok de
ğerli üyeleri; 1990 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubumu
zun görüşlerini ve tavsiyelerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesile 
ile Yüce Heyetinizi, Diyanet tşleri Başkanlığımızın tüm mensuplarını grubum ve şahsım adına 
saygı ile selamlıyorum. 

Diyanet tşleri Başkanlığı, vatandaşlarımızı dinî konularda aydınlatır, ibadet yerlerini yö
netir, yaygın din eğitimi hizmetlerini yürütür. Bu kuruluşun kaynağı, Türk Milletinin imanı 
ve iradesi; dayanağı, laik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır. Ulu önder Atatürk de, dinsiz millet 
olmayacağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Dinler, insanoğlunun yaratıldığı günden beri mev
cuttur. tslam dini en son ve en mükemmel dindir. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
son peygamberdir. Kitabımız Kur'an-ı Azîmüşşan, insanlık âlemine gönderilen son kitaptır. Di
nimiz ve kitabımız cihanşümuldur. Bunun için insanlığın mutluluğunu, kurtuluşunu sağlamak 
amacıyla bütün insanlık âlemine gönderilmiş; her iki âlemin düzenini anlatan yüce bir kanundur. 

tslamiyetten önceki dinlerin ilahî mesajlarını tamamlayan, insanları kaynaştıran; ilimden, 
irfandan, hoşgörüden, hak ve hukuktan, adaletten ayrılmadan, birlik ve beraberlik içinde ya
şamayı temin eden, Allah'ın bütün emir ve yasaklarını içinde toplayan, doğru yolu gösteren 
Kur'an-ı Kerim, ilahî bir dinin kitabıdır. Allanın yarattığı en kutsal varlık insandır. İnsanlık 
âleminin huzur içinde, refah içinde yaşamaları için Allah'ı Zülcelal, zaman zaman, peygam
berler, kitaplar göndermiştir; doğru yolu, kitapları ve elçileri vasıtasıyla insanlara tebliğ etmiş
tir. Bununla da yetinmemiş, insanları mükemmel yaratmıştır. Yerde, gökte canlı cansız her şeyi 
insanlar için halketmiştir. Her şeyin mutlak sahibi ve yaratıcısı Yüce Allah, yarattığı insanların 
menfaatları için, insanoğlunu bu dünyada zaman zaman imtihana tâbi tutmaktadır. 

Allah, çalışanları, adaletli olanları, iyilik yapanları, hoşgörülü olanları sever. Bu itibarla, 
Kur'an, yalnız dinî hayatı değil, dünya hayatını da düzenleyen, başka bir ifadeyle, dinî, ilmî, 
ahlakî, sosyal ve ekonomik yönden insanları huzura, olgunluğa, refaha, medeniyete ulaştıran 
akıl sahibi kişilere hitap ederek, insanlığı kendisine iman etmeye ve tanımaya davet eder. 

Bizlerin imanına, ibadetine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah'ın emir ve yasaklarına uyul-
mayışı insanların aleyhine olacağından, insanların huzurunun bozulacağından, huzur bozan
ların yevmi mahşerde cehennemle cezalandırılacağı, Allah'ın emirlerine uyanları ise, cennetle 
mükafatlandıracağı müjdelenmiştir. Kul hakkına riayet etmeyi, kul hakkının affedilmeyece
ği, kesin cezalandırılacağı açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerimde beyan edilmiştir ve Allah, kul 
hakkı ile huzura gelinmemesini, adaletle hükmedilmesini emretmiştir. 

Gelir dağılımına baktığımız zaman, uçurumu görmemek için, kör olmak, adaletle hük-
medildiğine inanmak için de, en insaflı düşünceyle, saf olmak gerekir. Evet, bu durumda, Di
yanet tşleri Başkanlığımızın ve yetkililerinin uyarıcı vazifesini yapmasının zamanı geçmekte
dir. Diyanet tşleri Başkanlığımızın, ilgili Sayın Devlet Bakanının ve Başbakanın, zaman kay
betmeden bu hususların üzerine eğilmesi şarttır. Hukuk devleti anlayışına uygun olarak, en 
kısa zamanda, çifte standartlı uygulamaya son vermek için, 1965 yılında yürürlüğe giren ve 
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Anayasa Mahkemesince bazı maddeleri iptal edilen 633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun, günün şartları da göz önüne alınarak, en kısa zaman
da yeniden yürürlüğe girmesi yönünde aktif çalışmalar yapmak gerekir; zira, dinimiz tembelli
ği sevmez. Buna rağmen, Sayın Diyanet tşleri Başkanımıza ve üst düzey yetkililerine bakıyo
ruz, büyük bir sessizlik içindeler; yurt dışındaki olayları sadece ve sadece seyrediyorlar. Bulga
ristan'daki soydaşlarımızın zorla, dinleri, dilleri, isimleri değiştiriliyor; ses yok. 600 yıllık me
zarlıklar sökülüyor, camiler kapatılıyor, hatta yıkılıyor; yine ses yok. 600 yıllık malları mülkle
ri ellerinden alınıyor; yine ses yok. Dinî ibadetleri, dinî töreleri yaptırılmıyor; gene çıt çıkmıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye'de, milletin yüzde 70'i açlıkla, yoklukla, dert
le mücadele ediyor, bu nedenle de namusunu satanlar, pazar yerlerinden döküntü sebze meyve 
toplayanlar, çocuğunu, organlarını satanlar, boşananlar, diğer taraftan da, Türkiye'nin geliri
nin yüzde 55'ini yiyen, yüzde 20'lik bir azınlık... Bu gerçekler karşısında susan bir Diyanet 
tşleri Başkanlığı ve yetkilileri... Gerçekler karşısında susmanın vebalini, ben, dinî çerçeve dahi
linde din adamlarımızın takdirine bırakıyorum ve Allah'a havale ediyorum. Bu yetkililer (ha
şa) yevmi mahşerde, sırat köprüsünden geçerken mi haksızlık yapanların yakasına yapışacak
lar? Evet, "yakasına yapışacak" derken, şunu açıklamak istiyorum : Fiilî yakaya yapışma de
ğil, uyarma görevini her zaman, her yerde, her fırsatta yapmaları yüce milletimizin büyük bir 
arzusudur; içtenlikti bir arzusudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bakınız, Türkiye'de zorunlu din dersine, Papa II Jean 
Paul, "Türkiye'de Katolik çocuklara baskı yapılıyor" diye feryat ediyor; Katolik eğitim ku
rumlarında okuyan Müslüman gençlere Hıristiyanlık eğitimi verilmediğini, aynı şeyi Türkiye'
den de beklediklerini ifade ediyor, tşte bunun için diyoruz ki, aktif ve planlı, programlı çalış
malar yapılsın, tmam hatip liseleri ve ilahiyat, fakültelerinde okutulan meslekî derslere ağırlık 
verilmesini, müfredat programını Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet tşleri Başkanlığının yeni
den gözden geçirmesini, yeni göreve başlayacak din adamlarımızın, en az altı ay ehil kişilerce 
hizmet içi eğitime tabi tutulmasını; bunun için de hizmet içi eğitim merkezlerinin, öncelikle 
mevcut olan sekiz adedinin yeniden günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve sayılarının önü
müzdeki yıllarda artırılmasını temenni ediyoruz. Dinî eğitimle birlikte yabancı dil eğitimi ve 
öğrenimine de önem verilmeli, hatta Avrupa'da çalışan işçi çocuklarına tmam hatip liselerin
de, ilahiyat fakültelerinde kontenjan tanınmalı ve burs verilmeli ki, Avrupa Topluluğuna girdi
ğimizde, din adamlarımız Avrupa'da suskun kalıp, başlarını bükmesinler, başlarını sallamasınlar. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve çocuklarının dinî eğitimi, üzerinde titizlikle durulma
sı gereken bir konudur. Yurt dışındaki görev sürelerini dolduran din görevlileri geri çekildikten 
sonra, onlann yerine zamanında din görevlisi gönderilmemesi yüzünden bir boşluk meydana 
gelmektedir. Bu bakımdan, yurt dışına gönderilen din görevlisi, görevine başlamadan, devir-
teslim işlemi yapmadan, hatta en az bir ay süreyle müşterek çalışmadan, eskisi geri çekilme-. 
melidir. 

Yurt dışında din grupları arasındaki çekişme, dinimizin öngördüğü hoşgörü çerçevesi içe
risinde asgariye indirilmelidir. Diyanet tşleri Başkanlığı da bu konuda öncülük yapmalıdır. Daha 
açık bir ifadeyle, yapıştırıcı olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hiç zaman kaybetmeden, 2000'li yıllara doğru, geli
şen, değişen, dünya karşısında, Diyanet tşleri Başkanlığımız, çok acele plan yapmaya ve yaptı
ğı planları uygulamaya mecburdur. Bunun için, özellikle Diyanet tşleri Başkanlık ve idarî bi
nasının yeterli olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Daha derli toplu bir çalışmanın yapılabil
mesi için, yan kuruluşların dağınıklığı önlenmelidir. 
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Din İşleri Yüksek Kurulu yeniden oluşturulmalı ve çalışmaya başlamalıdır. 
Her yıl hayırsever milletimizin de katkılarıyla, ortalama 1 500 yeni ibadet yeri açılmakta

dır. Bunların bakımı, onarımı, temizliği, nizamı, dinimize yakışır bir şekilde yapılmalıdır ve 
yeterli ödenek bütçeden mutlaka ayrılmalıdır. 

tmam hatip okulu mezunu imam ve müezzinlerimize açıköğretim fakültelerinden fayda
lanma hakkı verilmeli ki, ilme, öğrenmeye önem veren yüce dinimizin emri yerine getirilmiş olsun. 

Vaizlerimiz, yaptıkları vazife gereği, ilmî sınıfa dahildir, üstelik çok da mesuliyetlidir. Zi
ra, "\arım doktor candan, yarım hoca dinden eder" derler. İşte bunun için, vaizler, idarî sını
fa dahil edilmeli, aynı tahsili yapmış kişiler arasında farklı maaş uygulamasına en kısa zaman
da son verilmelidir. 

Her türlü dinî vazifelilere, başkanından en ücra köydeki imamına kadar, hak ettikleri üc
ret mutlak surette verilmeli, lojman yapımı hızlandırılmalıdır. 

Devlet olarak plan ve malzemesi verildiği takdirde, hayırsever halkımızın, işçiliğini seve 
seve üstleneceği bu lojmanları kısa zamanda hizmete sokacağından eminiz. Böylece, din gö
revlilerimiz de daha rahat, daha huzurlu vazife yapabilirler. Bu, ilk bakışta vazifelilere hizmet 
gibi görünse de, gerçekte yüce dinimize ve milletimize hizmettir. 

Müftülerimizin tamamına, mutlak suretle denetleme vazifelerini lâyıkıyla yapabilmeleri 
için, makam otomobili verilmelidir. 

7'den 70*e halkımızı aydınlatmak, imamlarımıza yardımcı olmak için küçük el kitapları 
sade bir dille yazılmalı ve halkımıza bedava dağıtılmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından, müştereken, orman yangınlarının önlenmesi, fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin 
önemi, mevcutların korunması dinî yönden ele alınmalı; vaaz, hutbe, afiş ve el ilanları halinde 
en ücra noktaya kadar ulaştırılmalı ve millî varlığımız olan ormanların korunması, yenilerinin 
yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Vatanî vazifesini yapmak üzere vazifesinden ayrılan köy imamlarımızın yerine, mutlak su
rette geçici imamların verilmesi, köy halkının Ezanı Muhammediye'den ve cemaatle ibadetten 
mahrum edilmemesi sağlanmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet Vakfının ve Kızılay Başkanlığının Hac farizası üze
rinde gösterdiği titizlik takdire şayandır. Huzurlarınızda, emeği geçenlere şükranlarımızı bildi
rirken, ticarî maksada sokulmasına şiddetle karşı olduğumuzu belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanı, yüzde 99'u Müslüman olan 
milletimize yakışır bir şekilde devlet protokollerinde yerini almalıdır. 

Radyo ve televizyonda toplumu ilgilendiren öğretici ve eğitici yayınlar artırılmalı, bu ya
yınlar Diyanet İşleri Başkanlığının sorumluluğu ve bilgisi altında yapılmalıdır. 

7.12.1989 Cuma akşamı "Vakıflar Haftası" münasebetiyle yapılan programın son bölü
münde, Hz. Peygamberimizin "İnsanların hayırlısı, diğer insanlara faydalı olanıdır" hadisi, 
izleyen büyük bir kitleye Âyet olarak ifade edilmiştir. Hepinizin bildiği gibi. Âyet, Allah kela
mıdır. Bu tip hatalar, hem günah, hem de fevkalade üzücüdür. 

İşte, bunun için diyoruz ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, radyo ve televizyondaki dinî yayın
ların sorumluluğunu yüklenmeli, vatandaşlarımızı üzen bu tip olaylara son verilmelidir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, Diyanet tşleri Başkanlığımız, çeşitli görevlerinde çalışan 84 
714 kişiye, 1990 yılı bütçesinin yüzde 95'ini, (yaklaşık 742 milyar lirasını) maaş olarak ödeye
cektir. Enflasyonun yüzde 80'lerde seyrettiği bir Türkiye'de, "bu paraya çok demek, kadrolu 
imamlara para yetmiyor" demek veya bazı bakanlıkların bütçesiyle mukayese etmeye kalkmak, 
kanaatimizce, pek hoş değildir. 

Fakülte mezunu vaizlerimizin eline 450 000 Türk Lirası geçmektedir. Bu vaiz kardeşimiz, 
4S0 000 lira ile hitap ettiği, muhatap olduğu topluma giyimi ile mi, kirada oturduğu evi ile 
mi, yoksa sofrasına koyduğu yiyeceği ile mi örnek olacak? 4 kişilik bir ailenin bir aylık mutfak 
masrafı 350 000 Türk Lirası olursa; ev kirası, giyecek, elektrik, su vesaire ne olacak? Bunların 
parası nasıl ödenecek? 

Sayın üyeler, devletimizin kurulmasında, milletimizin refahı yolunda dinimizin yayılması 
ve gelişmesinde emeği geçmiş; Allah'ın rahmetine kavuşmuş ilim ve irfan sahibi kişileri rah
metle, hayatta olanları şükran ve saygıyla selamlıyoruz. 

Bu duygularla 1990 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, Diyanet tşleri Başkanlığımız 
mensuplarına, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ali Şahin; buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALt ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Diyanet tşleri Başkanlığının bütçesi hakkın
da görüşlerimizi sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Kurulu 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, dinler, insanların yaratıldığı günden beri vardır; hukuk, ahlâk gibi 
toplum kurallarından biridir. Dinler, insanlığı ve toplumu daha iyiye, daha güzele ve daha doğ
ruya ulaştırmaya çalışan ilahî ve kutsal kaynaklardır. İnsanlığın son dini tslam, son peygambe
ri Hazreti Muhammed, son kitabı Kur'an-ı Kerimdir, tslam dini, kendinden önce gelen ilahî 
mesajları tamamlayan, insanları doğruya, iyiye yönelten, bilimden ve haktan yana olan akılcı, 
uygar ve çağdaş olmaya açık bir dindir. 

inancımız odur ki, semavî dinlerin en sonuncusu ve en gelişmişi, eskilerin tabiri ile, müte
kâmili dinimiz olan tslam dinidir. Ortaçağın kana, zorbalığa dayalı, bozulan ahlâk ve dünyevî 
düzeni içinde, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le insanlığa yeni bir umut getiren Müslü
manlık, hiç kuşku yok ki, dünyamızın bu alandaki en büyük devrimlerinden birini yaratmıştır. 
Giderek yayılan, büyüyen ve bir dünya dini olan tslamiyetin, hemen her dinde olduğu gibi, 
insanı doğruya, iyiye yönelten, iç dünyamızı aydınlatan, onu doğru, şefkatli, barışçı, birbirine 
saygılı yapan temel amaçları yanında, bir başka özelliği de vardır. İslamiyet sadece ahireti, in
sanla Tanrı arasındaki ilişkileri, ibadeti düzenleyen bir yolla; insanlarda sevgi, saygı, fedakâr
lık, iyilik, duyguları yaratan özü yanında, dünyayı da düşünen ve düzenleyen bir din olarak 
çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin tarihî, siyasî ve sosyal şartlan, ülkede yaygın olan dinin 
özellikleri, o ülke için gerekli ve geçerli olan laiklik anlayışı ve uygulamasını geniş ölçüde etki
ler. Çağın, dünyanın ve ülkenin şartlarına uygun ve akılcı bir devlet yapısına geçmek zarureti 
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ülkemizde doğmuştur. Kendisini Tanrının yeryüzündeki gölgesi olarak göstermeye çalışan bir 
hükümdarın yetkilerini millete devretmek; millet iradesine, millet egemenliğine dayalı demok
ratik ve çağdaş bir cumhuriyet kurmak ve yaşatmak sorunuyla karşılaşılmıştır. Donmuş ve ça
ğın gerisinde kalmış bir hukuk düzeninden çağdaş hukuka, medrese eğitiminden çağdaş eğiti
me geçmek zarureti gerekmiştir. Laiklik, statik hale gelmiş bir yapıya hapsolup boğulmaktan, 
hızla ilerleyen uygarlığın gerisinde kalıp yok olmaktan kurtulmanın zorunlu şartı haline gel
miştir. Türkiye'de laikleşme, işte böylesine önemli, böylesine hayatî ihtiyaçtan doğmuştur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkemize gerçekten çağ atlatan Mustafa Kemal'in laiklik ilkesi, bu
nun içindir ki "Atatürkçüyüm" diyenlerin de, çağdaş Türkiye'nin de vazgeçilmez temel taşıdır. 
Denebilir ki, Türkiye Cumhuriyetinin bütün atılımları bu temel felsefe üzerine inşa edilmiştir. 
Laiklik, cumhuriyetin "olmazsa olmaz" ilkesidir. Her yenilik hareketinde olduğu gibi, çıkar
ları zedelenen, kavrayışları farklı olan insanlar, laikliği dinsizlik olarak algılayanlar olmuş ve 
bunu yayarak Atatürk'e de, onun ilkelerine de saldıran art niyetliler bulunmuştur. 

Çok partili yaşamı sürdürmek zorunda olan siyasî partilerimizin, cumhuriyetimizin laik
lik ilkesini titizlikle koruması gerektiğini, yüce dinimizi kısır politik çekişmelerin içine itme
mesini isteme de, şimdilerde daha önemli bir yurtseverlik olarak karşımızdadır. Çünkü, bugün 
özellikle iran'daki mollalar rejiminden sonra, ülkemizde sinsi sinsi gelişen ve köylerimizde, ka
sabalarımızda yurtlar açıp denetimsiz eğitim veren, sayıları binleri aşmış okullar, yurtlar, kurslar 
vardır. Bugün, imam-hatip okullarından mezun olmuş din adamlarımıza "dinsiz" damgasını 
vuracak kadar dengesini yitirmiş sapıklar vardır. Çeşitli tarikatlar altında ulusal değerlerimize 
saldıran, hatta açıkça bölücülük yapan kişiler ve örgütler vardır. Bunları besleyen iç ve dış kay
naklar vardır. Parti siyaseti, oy avcılığı için bunlara göz yummamalıyız. 

Türkiye'nin en büyük tehlikesi mezhep kışkırtıcılığını körükleyen; hatta, aynı mezhebin 
içinde ayrıcalıklar, düşmanlıklar yaratan, hatta camileri ayıran sakat dünya görüşüdür. 

İnsanların inanç ve ibadetlerine sonsuz saygı duyuyoruz, tnşan düşüncesini, inancını zin
cirleyen Ceza Yasasının 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasını istiyoruz. Şiddet ey
lemiyle düşünce ve inancı ayıramayan bir devletin çağdaş olamayacağını vurguluyor ve İktidar 
Partisini düşünce ve inanç özgürlüğüne getirilen bu yasakları kaldırmaya bir kez daha davet 
ediyoruz. 

Bu çağrımız, laik toplum anlayışımızın bir ürünüdür; ama, en başta iktidar yetkisini elin
de tutanlara düşen en büyük görev, kişisel inançlarını ve ibadetlerini bir gösteri aracı haline 
getirmemekte çok dikkatli olmaları gerçeğidir. Aksine davranışlar, bir anlık başarıymış gibi 
görünse de, geçicidir, derin toplumsal yaralar açacak niteliktedir, örneğin, Sayın özal'ın Cum
hurbaşkanı seçildikten hemen sonra "cuma namazlarına gideceğini, ayrı ayrı camilerde eda 
edeceğini" ilan etmesi ve ardından gazetecilerle, fotoğrafçılarla cuma namazı kılması vç yaş 
farkı gözetmeksizin cemaate el öptürmesi düşündürücüdür. Elbette, Cumhurbaşkanı da cuma 
namazlarını eda edecektir; Müslüman olarak bu, en doğal hakkıdır, ama bunu bir gösteriye 
döndürmenin bir hak olmadığını kabul etmek ve dikkatle sakınmak zorundadır. (SHP sırala
rından alkışlar) Çünkü, Cumhurbaşkanı, niteliğiyle, çeşitli inançları, mezhepleri, ülkenin tüm 
insanlarını kucaklamak, laik devletin başı olduğunu göstermek zorundadır. Keza, Sayın özal'ın 
basında yazıldığı gibi, kabine üyelerine verdiği tavsiyelerde, "Islamın ipine sarılınız" gibi be
yanları da doğru değildir. Böyle bir söz, tartışmasız, ülkenin tslamî kurallara göre yönetildiği 
intibaını verebilir. "Devlet laiktir" diyen Sayın Cumhurbaşkanının buna hakkı yoktur. 
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Sayın milletvekilleri, laiklik, Türkiye Cumhuriyetinde bir Anayasa ilkesidir. Herkesin di
lediği yöne çekebileceği bir deyim olmaktan, bir siyasî slogan olmaktan öteye, sınırları ve içeri
ği açıkça belirlenmiş bir hukuk kavramıdır. Anayasamıza göre laiklik, Türkiye Cumhuriyeti
nin temel ve vazgeçilmez niteliklerinden biridir. Aynı zamanda, Türk Milletinin çağdaşlaşma 
çabalarının temel taşıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Laiklik, bilimsel ve doğru şekilde anlaşılınca görülür ki, bu ilke, din, vicdan ve ibadet hür
riyetinin de güvencesidir. 

Din kurallarına dayalı bir devlette, tıpkı aşırı akımlarda ve bütün totaliter rejimlerde ol
duğu gibi, yöneticiler, kendilerini tek ve değişmez gerçeğin temsilcisi saydıkları için, düşünce 
özgürlüğünden ve gerçek demokrasiden söz etmek mümkün değildir. 

Laik devlette, din, bir kişisel vicdan sorunudur. Anayasamızın 24 üncü maddesinde "Kimse 
ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 
Dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz." ve 42 nci maddesinde de, "Eği
tim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslanna 
göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri 
açılamaz," hükümleri yer almıştır. 

Laik devletten, laik hukuktan, çağdaş eğitimden uzaklaşmanın nasıl bir felaket olacağını 
görmeliyiz. Bunu anlamak için çevremizde olup bitenlere bakmamız yeter. Teokratik bir dikta 
rejiminin, çağdışı bağnazlığın, eline geçirdiği ülkeyi nasıl karanlığa sürüklediği gözler önünde
dir. Laik ve çağdaşlaşmaya düşman teokratik bir dikta rejiminin, yalnız uygulandığı ülkeye de
ğil, tslamiyete de ne kadar zarar verdiğini görmemek için kör olmak gerekir. "Laiklik" din 
düşmanlığı demek olmadığına göre bu konuya, din ile devlet işlerinin ayrılması, dinî inançlara 
baskı yapılmaması, devletin kanunlarının dinî kurallara göre değil, aklın, toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda yapmaya önem vermesi düşüncesi açısından yaklaşmak doğru olur. 

Laik bir devlette din özgürlüğü vardır. Bu, devletin ne din kurallarına aykırı ne de o ku
rallara bağlı olmadığı anlamına gelir. Laik devlet, komünist ülkelerde olduğu gibi, resmen ate
ist olan bir devlet değildir; o, yalnızca din karşısında tarafsızdır. Dinî inanç işini ferdin vicda
nına bırakmıştır. Buna rağmen birtakım dinî akımlar, "islamiyet şeriat demektir, halkın ezici 
çoğunluğu Müslümandır. Bu nedenle devlet düzenini tslamî esaslara uydurmak şarttır." di
yenler vardır. Bu şartın yerine getirilmesinde de kendilerine yetki görmeye başlamışlardır. 

Anayasamızın son maddelerinde devlet düzeninin din kurallarına göre düzenlenmesinin 
yasak olduğu açıkça gösterilmiştir. Atatürk inkılaplarının temelini oluşturan bazı kanunların 
değiştirilemeyeceği açık şekilde belirtilmiştir. Diyanet işleri, din dersleri gibi konuların Anaya
sada geçmiş olmasını, bazıları, laiklik aleyhine bir koz olarak kullanmaya çalışmaktadır. As
lında Türk halkının büyük çoğunluğu Müslümandır ve devlet bu halkın dinî ihtiyaçlarını da 
bir kamu hizmeti olarak üstlenmiştir. Anayasada yer alan bu görevin titizlikle yerine getirilme
si için Diyanet Teşkilatını kurmuş ve görev vermiştir. Büyük Atatürk'ün kurduğu çağdaş cum
huriyet ve onun temel ilkesi olan laiklik prensibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi kadar 
eskidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de kurulduktan sonra çıkardığı 2 numara
lı Kanun, Hıyaneti Vataniye Kanunudur. Bu kanuna ilave edilen bir fıkra ile, dini kullanarak 
devlet güvenliğini ihlal ve güvenliğe zarar verme vatan hıyaneti olarak kabul edilmiştir. Bura
daki hedef, millî çıkarları zarara sokacak şekilde din sömürücülüğüne son vermektir. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, tslam dini, kadın hakları bakımından da devrim yapmış bir dindir. 
tslamiyetten önce kadın bir nevi köleydi, tslam dini, kadının statüsünü eskisiyle kıyaslanmaya
cak ölçüde yükseltmiştir. Fakat, Batı'da, özellikle Fransız ihtilaliyle eşitlik fikri her alanda çok 
mesafe almıştır; maalesef tslam ülkelerinde bu evrim olmamıştır. Kadın; miras, evlilik, şahit
lik, meslek seçimi, velayet hakkı gibi alanlarda erkekle aynı haklara sahip değildir. Büyük Ata
türk'ün çağdaş ve laik cumhuriyet içinde uygulanan modern yasalarıyla Kadınlara eşitlik ve 
erkekler kadar hak verilmiştir. Türk kadınlarına, Atatürk reform ve inkılaplarıyla sağlanmış 
olan haklan ortadan kaldırmaya ve kısıtlamaya, baskı ve yanlış telkinlerle onları anlamlı tür
ban ve siyah giysiler içinde gezdirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Büyük Atatürk'ün yaşadığı laik Türkiye Cumhuriyeti döneminde dinin ve dinî duygula
rın her türlü istismarı Önlenmiş, mezhep kavgaları ortadan kalkmış, sapık dinî akımlar geliş
me zemini bulamamıştır. Ne zaman ki din politika aracı olarak kullanılmaya başlamış ve bazı 
siyasîler dini, iktidarlarına araç olarak kullanmışlar, devletimizin ana ilkelerinden biri olan la
iklik bir kenara itilerek, meydan, din sömürücülerine, hurafecilere, siyasî eylem peşinde koşan 
tarikatçılara bırakılmıştır. Bugünkü, İktidar, bu dönem ve geçen dönemlerde bunlan gördüğü 
bildiği halde siyasal çıkar ve oy hesaplan uğruna hiçbirisinin üstüne gitmemiş, tslam dininde 
asla yeri olmayan yüzlerce tarikat, Süleymancılık, Ruhanilik, Nurculuk gibi yasa dışı din sö
mürücülerinin çoğalmasına neden olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti, birtakım gericilerin etkilemeleriyle yıkılamaz. Gericilik, devrimci
liğin, hızını yitirdiği, halka intikal ettirilmediği zaman ortaya çıkar. Gericilik, toplumların iler
lemesinde, kaynaşmasında aşırılık şeklinde nitelendirilen düşüncelere karşı önlem olmayıp, açıkça 
toplumun ilerlemesini engellemek için konulan taştır. Bu tip insanlarla savaş yalnız bizim de
ğil, halkımızın da olacaktır. Türk halkı, dinini, bu sömürücülerin elinden kendisi kurtaracak, 
koruyacak, Müslüman kalacak; ama asla gerici olmayacaktır. (SHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar). 

- KADİR DEMİR (Konya) — Gerici olan falan yok. 
ALÎ ŞAHtN (Devamla) — Kıymetli milletvekilleri, modern laik cumhuriyetin kuruluşuy

la birlikte, 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Yasayla, din işlerine ilişkin yürütme yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine ve onun oluşturduğu hükümete bırakılmıştır, tslam dininin inanç ve 
ibadetine ilişkin işlerin yürütülmesi için Cumhuriyetin Başkentinde bir Diyanet tşleri Başkan
lığı kurulmuştur. Diyanet tşleri Başkanlığının bütçesi, Başvekalet Bütçesi içinde yer almış, ay
rıca ülkemizdeki bütün cami, mescit, vaiz, müezzin ve öteki görevlilerin özlük işleri, atanma 
ve görevden alınmalarında Diyanet tşleri Başkanı yetkili kılınmıştır. Böylelikle, laik cumhuri
yette tslam dinine özel bir önem verilmiş, bir devlet kuruluşu olarak Diyanet tşleri Başkanlığı
na bırakılmıştır. 

1961 Anayasasının 134 üncü maddesiyle, Diyanet tşleri Başkanlığı bir Anayasa kurumu 
olarak düzenlenmiş, genel idare içinde yer almış ve kurumun, özel kanunda gösterilen görevle
ri yerine getirmesini öngörmüştür. 

Anayasa doğrultusunda, 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunla, Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu ka
nunla Diyanet tşleri Başkanlığının görevi, tslam dininin inançları, ibadetleri ve ahlak esasla
rıyla ilgili işleri yürüterek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek 
olarak belirtilmiştir. 1982 Anayasasının 136 ncı maddesiyle, Diyanet tşleri Başkanlığının, Iaik-
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lik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanış
ma ve bütünleşmeyi amaç ederek, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirme ilkesini ge
tirmiştir. Ancak, 633 Sayılı Kanun 1976 yılında 1982 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış ve de
ğişiklik sonra Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve 1976 yılından bu yana Anayasanın bir 
yıl içinde yeni kanun çıkarılmasına yönelik amir hükmüne rağmen, bugüne kadar 13 senedir 
Diyanet tşleri Başkanlığı teşkilat kanunu çıkarılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, halkımızın dinî bakımdan bağlı olduğu ve bir Anayasa Kurumu olan 
Diyanet tşleri Başkanlığının bir teşkilat kanunu olmadan yıllarca Anayasanın 124 üncü mad
desine aykırı olarak çıkarılan yönetmeliklerle ve genelgelerle yönetilmesi iktidar sahibi olan 
hükümetler için yüz karasıdır. 

Seçim şualarında tslamiyeti dilinden ve elinden bırakmayanlar, halkın oylarını almak için 
mukaddes dini araç olarak kullananlar, sosyal demokrat partiler ve adaylarına haksız ve isnat-
sız suçlama yapanlar, özal hükümetleri sırasında halkın cebinden ve alın terinden vergi alma
ya yönelik yasaları gece baskınlarıyla çıkaranların, Diyanet tşleri gibi yüksek bir kurumun teş
kilat kanunundan söz dahi etmemesini anlamak mümkün değildir. Bu tasarının bir an evvel 
Hükümetçe hazırlanıp çıkarılmasını bekliyor, bunu, dine saygının bir gereği sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tarihî geçmişimize göz attığımız zaman, yenilik ve ilerlemelere nasıl 
ve hangi düşünceyle karşı gelindiğini görürüz. Geçmişte, "Din elden gidiyor" sloganlarıyla 
ortaya çıkanların, III üncü Selim Olayı, Patrona Halil Ayaklanması, 31 Mart Olayı, Şeyh Sait 
İsyanı, Kubilay Olayı hatırlanırsa, irticai, ileri hamlelere karşı din faktörünü, ülkemizde, bilim 
ve teknoloji alanında yeterince ilerleme sağlayabilmek için, dünya işlerimizde bir baskı unsuru 
olmaktan çıkarmamız gerekmektedir. Bunun için hükümetlere ve Yüce Meclise düşen görevler 
büyüktür. 

ANAP Hükümetlerinin modern ve laik cumhuriyete yapılan saldırılar karşısında, şimdi
ye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da bir önlem alacağına inanmıyoruz. Zamanın Cumhur
başkanı Sayın Evren, Adana Çukurova Üniversitesinin açılışında yaptığı konuşmada, "İrtica 
vardır, tehlikeli" demiştir. Aynı gün konuşan Sayın Başbakan özal, "Teklike yoktur" demiş
tir; bunların hangisine inanmak gerekir denirse, Sayın Bvren'e inanmanın daha doğru olacağı 
kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki son gelişmelere göz attığımız zaman, bir türban baha
nesiyle aşırı dincilerin yönetiminde, bir süre önce istanbul'da Sultan Ahmet Meydanında top
lanıp "Müminler vücudun organları gibidir, türban şerefimizdir", "Marmara Üniversitesinin 
Müslüman Gençleri" gibi pankartlarla haykıranların, türban olayı maskesi altında teokratik 
bir devlet düzeni isteyenlerin laik cumhuriyete karşı saldırdıklarını görmemek mümkün değildir. 

Keza ortaokul ve lise çağlarında, öğrencilere, "oruç tutmuyor, namaz kılmıyor" diye ya
pılan saldırı ve baskıları tasvip mümkün değildir. Birçok yerlerde Büyük Atatürk'ün büst ve 
hatıralarına karşı yapılan saldırıların temelinde, yine teokratik düzen isteyenlerin kara ve kötü 
niyetleri vardır. Bunları, aydın ve uygar kişilerin kabullenmesi mümkün değildir. 

Keza, Türkiye'de laik devlete karşı olan gericilere, tarikatçılara ekonomik destek sağlayan 
Humeyni yandaşları ve Arap vakıf şirketleri vardır, özal iktidarlarında bazı cumhuriyet yasa
larının Arap kökenli şirketlere uygulanmadığını görüyoruz. Bunlar arasında Al Baraka ve Fai-
sal Finans da vardır, özal Hükümetince çıkarılan 16.2.1983 tarih ve 7S06 sayılı Bakanlar Kuru-
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lu kararı ile bu kuruluşlar hakkında Türk Ceza Kanunu, tcra iflas Kanunu ve Borçlar Kanu
nunu uygulatmanız mümkün değildir. Cumhuriyet savcılarının dahi, bu şirketlerin herhangi 
bir eyleminden dolayı faaliyete geçmeleri kısıtlanmıştır. Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığına ih
bar hakkı verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, ilçelerimize kadar uzanan birçok yerlerde imam-hatip li
seleri açılmıştır. Meslek liseleri içinde, imam-hatip okullarında okuyan talebelerin sayısı son 
zamanlarda yüzde 40'ları aşmıştır. Bu kadar okula öğretici kadro bulmak, köylerde ve ilçeler
de imamlık yapacak nitelikte din adamı yetiştiğine inanmak biraz güçtür. Ülkemiz tarım ülkesi 
olduğu halde, ziraat liselerinde okuyan öğrenci sayısı yüzde 3'te kalmış, teknik okullar ise da
ha da gerilemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1990 yılı bütçe teklifine personel giderleri için 742 milyar 340 mil
yon, diğer cariler için 10 milyar 866 milyon olmak üzere, 753 milyar 206 milyon lirası carî har
camalar için; yatırım harcamaları için 11 milyar 277 milyon; transfer harcamaları için 19 mil
yar 27 milyon olmak üzere, toplam 783 milyar 510 milyon lira, ki geçen yılki bütçeye oranla 
yüzde 237 farklı, ödenek ayrılmıştır. "Bu bütçe kabarıktır, bu meblağ fazladır" demiyoruz; 
bu bütçenin yalnız din adamlarının yetiştirilmesi, bilimsel gelişme, sosyal ihtiyaçların karşılan
ması, eğitici ve öğretici eserler çıkarılması, yurt içinde ve dışında müspet ve çağdaş bilgi ile 
donatılmış din adamlarımız aracılığı ile halkımızın dinî bakımdan aydınlanması yolunda har
canmasını istiyoruz. Küçük yaştaki çocuklarımıza yanlış ve laiklik ilkelerine ters düşen bilgiler 
veren, teokratik düzen isteyen kişilerin yetiştirilmesini amaçlayacak yasal olmayan yurt, pansi
yon ve kurslara imkân verilmemesini Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet tşleri Başkanlığından 
bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bütçe müzakereleri sırasında Sayın Başbakan Akbulut'un "laik
lik, dinsizlik demek değildir. Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Bunu herkesin bilmesi 
gerekir" şeklindeki beyanını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu ülkemiz için çok ciddî ve ül
ke bütünlüğü için üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Türkiye Cumhuriyetini di
ğer İslam komşularından ayıran, üstün kılan ve Batı ile yaklaştıran laikliğe sahip çıkışımızdır. 
Türkiye Cumhuriyetinin laik bir ülke olduğu, bu ilkenin dinle ters düşmediği, dinimizin de 
halkımızın da teminatı olduğu, herkes tarafından ve bilhassa din adamlarımız tarafından açık-
çafsöylenmelidir. Genel Başkanımız Sayın Erdal tnönü de bütçenin tümü üzerindeki konuşma
sında buna değinmiş ve din adamlarımızı göreve çağırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanımızın laiklik hakkında basında çıkan, kafa
ları karıştırıcı beyanda bulunması yanlıştır. Keza, Deyanet tşleri Başkanımızın bugün gazetede 
rastladığımız; 'Taiz haramdır, harp hali yoktur" demesi gene yanlıştır. 

Diyanet tşleri Başkanından başlamak üzere tüm yetkililerin, müftülerin, köylerde, kasa
balarda ve şehirlerimizde vaaz eden ve halkla karşı karşıya olan din adamlarımızın konuşma
larında mutlaka laiklik konusuna değinmelerinde, Türkiye Cumhuriyetinin vazgeçilmez niteli
ğinden birisinin laiklik olduğunu, bunun dinsizlik olmadığını söylemeleri gerekir. Aydın din 
adamlarına düşen dinî ve millî görevlerden birisi de budur. Laiklik ilkesini içine sindiremeyen, 
Cemalettin Kaplan kafasını taşıyanların Diyanet İşlerimizde yerleri yoktur. Keza, din adamla
rımızın her türlü politik girişim dışında, görevlerinde dinî bakımdan aydınlatıcı; barışı, kar
deşliği vurgulayıcı ve koruyucu olmalıdır. Maatteessüf birçok yerde imamlarımızın kendilerini 
bilerek veya bilmeyerek kendi ölçülerine göre daha Müslüman saydıkları siyasîlerin yanlarında 
yer aldıkları, cami içinde ve dışında siyaset yaptıkları gözlenmektedir. Bunların çoğu yeni me
zun genç imam hatipli olup, dinî bilgi ve tecrübeden de yoksundur. Esasta köyde imamın, muh
tarın ve öğretmenin yetkisi ve etkisi büyüktür. Din işlerinde görev alan arkadaşlarımızın din 
bilgisi dışında çağdaş, Atatürkçü, demokratik ve laik devlet anlayışını da kavramış olmaları 
şarttır. 
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Sayın milletvekilleri, aynca, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Millî Eğitim Bakanlığının 
ülkede mevcut ve son zamanlarda çığ gibi büyüyen okul, yurt, pansiyon ve kur'an kurslarının 
en ciddî şekilde denetlemesini istiyoruz. Bugüne kadar bunların en az yılda bir defa denetlene
ceği yasanın emri olduğu halde denetlenmedikleri anlaşılmıştır. Bu konuda bir yetkili şunları 
söylüyor : "Bu yurtları denetlemeye müfettişlerimiz açıkça çekiniyor. Yurtlar hakkında olum
suz rapor vermeleri halinde başlarının belaya gireceğinden endişe ediyorlar. Millî Eğitim Ba
kanlığının yapısı belli. Bakanlık üzerinde tarikatların etkisi büyük. Yurtların ne zaman denet
leneceğinden bile haberleri var. Müfettişlerin araştıracağı konular bir form haline getirildi. Mü
fettişler bir yerde bu formları doldurmakla yetinecekler". Buna göre denetlemelerin ciddî şe
kilde yapılmamış olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlığımızın bu konu üzerinde etkili olmasını is
tiyoruz. 

Keza yurt dışında çalışan işçilerimiz de çeşitli dernek ve gruplara ayrılmıştır. İbadetlerin 
kimi Humeyniçilerin, kimi başka düşünce sahiplerinin kontrolüne geçmiştir. Biri diğerinin git
tiği ibadethaneye gitmez olmuştur. İşçilerimizi din maskesi altında soyan, laik Cumhuriyeti ve 
mevcut yasalarımızı kötüleyen gruplar vardır. Bunları aydınlatmak Islamiyetin gerçek özünü 
anlatarak birlik ve beraberliği kurmak Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve din adamlarımızın gö
revidir. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz bu ülkenin fertleriyiz. Çağdaş uygarlık ve içinde bulundu
ğumuz modern ve laik cumhuriyeti korumak hepimizin görevidir. Çünkü çağı yakalamaya, an
cak modern cumhuriyet içinde ve onun kurallarına, kanunlarına uymak suretiyle ekonomik, 
siyasal ve sosyal bakımdan kalkınarak ulaşacağımıza inanıyoruz. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak,' inanan, iman eden, dinî ibadeti yerine getiren
lere saygı duyuyoruz; İslam dininin, mantıkî çağdaş, insancıl ve toplumsal kuralları olan, ilme 
ters düşmeyen ilerici bir din olduğunu biliyoruz; aydın din adamlarının yanında olduğumuzu 
ilan ediyoruz; fakat, irticaa, gericiliğe, yobazlığa, siyasî eylem peşinde koşan tarikatçılığa, si
yasal ve ekonomik çıkarları için din kisvesi altında halkımızı kandıranlara, soyanlara karşıyız. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu çıkarcılar, insanı köleleştirip, onları baskı altında tutup, felakete sürüklemek isteyen
lerdir. Bu çıkarcıların, devletimizin temeline dinamit koyma girişimlerine her zaman rastlan
mıştır. Mukaddes dini parçalamak ve dini, çıkarı için kullanmak isteyen, laik cumhuriyete kar
şı teokratik devlet düzeni özlemini çeken kişi ve fikirlere karşıyız. 

Biz, sosyal demokratlar olarak, siyasal partiler arasında dinsel ayrım yapan zihniyete kar
şıyız. Biz, Üniversitede, lisede, tüm eğitim kurumlarında ibadethane açarak, "Namaz kılmı
yor, oruç tutmuyor" diye bir kısım üniversite öğrencisine saldıran bağnazlara karşıyız. Biz, 
laik cumhuriyetin resmî dairelerinde, cuma namazına gitmeyenlerin amirleri tarafından tespit 
edilerek fişlenmesine ve ezilmesine karşıyız. Keza Ramazan ayında, yemekhaneler kapatılarak, 
oruç tutmayanların açlığa mahkûm edilmesine karşıyız. Biz, İslam dininin, her türlü gösteriş 
dışında, Allah'la kul arasında, araya peygamberler dışında kimsenin girmediği, ilerici bir din 
olduğuna inanıyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, halkımıza da dinimize de özüyle-sözüyle bağlıyız. 
İnsana insan olarak değer veriyoruz. Irk, dil, din farkı gözetmeksizin, ülkenin tüm insanlannı 
eşit gören zihniyete,sahibiz. Bunlara hizmet için iktidar mücadelesi veriyoruz. (SHP sıraların
dan alkışlar) 
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Bu düşünce ile, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin halkımıza, din adamımıza, tüm Müs
lümanlığa hayırlı olmasını diler, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Kadir Demir; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KADÎR DEMlR (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Diyanet tşleri Başkanlığı 1990 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerimin başında Yüce Meclisin de
ğerli üyelerini, grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, din, millet varlığının temeli ve kalesidir. Tarih boyunca yapılan sa
vaşlara baktığımızda, devletleri yıkmak, milletleri yok etmek için dine saldırıldığını ancak, din 
ve dinî duygular sarsılmadıkça milletlerin yenilmediğini, devletlerin silinmediğini görürüz. Bü
yük Türk Milleti, Yüce tslam dini sayesinde güç kazanmış, din bağının manevî gücü sayesinde 
tarih boyunca muzaffer ve payidar olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 136 ncı maddesinde ifade edildiği üzere, genel idare 
içinde yer alan Diyanet tşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve 
düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, toplumu 
din konusunda aydınlatma, ibadet yerlerini yönetme konusundaki görevlerini layıkıyla yerine 
getirmeye devam etmektedir. 

Görüldüğü üzere, Diyanet tşleri Başkanlığının görev alam, yüce dinimiz tslamla ilgili ko
nulardır. 

Din konusu, ferdi ve toplumu ilgilendiren en önemli hususlardan biri, hatta birincisidir; 
çünkü, ilmî ve tarihî bir gerçektir ki, din duygusu insanda fıtrîdir; yani, insanın yaradılıştan 
sahip olduğu temel duygulardandır. Bu itibarla insanın maddî bünyesi itibariyle, maddî gıdaya 
ihtiyacı ne nispette zarurî ise, manevî bünyesi itibariyle, dine ihtiyacı da o nispette zarurîdir. 

Dine olan ihtiyaç bakımından, ferdin durumu ne ise, toplumun durumu da aynıdır. Hatta 
belki fıtratına ters düşerek, dinden sapan ateist insanlar bulunabilir; fakat, dinsiz yaşamış bir 
topluma tarih boyunca rastlanmamıştır. 

Dinin önemi ve lüzumuyla ilgili bu gerçekler Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Ata
türk tarafından da zaman zaman açık bir şekilde ifade edilmiştir. Nitekim, "Paşam din hak
kında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum" diyen Asaf İlbay'a, Atatürk şu cevabı veriyor; "Din 
vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat, bina uzun asırlar
dır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe, yeni harç yapıp, binayı takviye etmek lüzumu hisse
dilmemiş, aksine olarak, birçok yabancı unsur -tefsir, hurafeler gibi- binayı fazla hırpalamış. 
Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez; ancak, zamanla çatlaklar derinleşecek ve 
sağlam temeller üzerine yeni bir bina kurmak lüzumu hâsıl olacaktır." Yine, Yüce Atütürk, 
"Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur." diyerek, bu konu
daki görüşlerini ifade etmiştir. 

Fert ve toplum için vazgeçilmez bir kurum olması özelliği ile din; ilkel topluluklardan, 
medenî toplumlara kadar her devirde insanlığa hâkim olan, ferde ve topluma yön veren ku
rumların başında yer almıştır. 
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Değerli milletvekilleri, biz de Türk Milleti olarak bin yıldan beri tslamın yüce değerleriyle 
içice yaşayan bir milletiz. Dolayısıyla, yüce dinimizin, aklın, mantığın ve fıtratın temel kural
larıyla ortak değer hükümlerimizin oluşmasında ve millî birlik ve beraberlik ve bütünlüğümü
zün sağlanmasında önemli bir yeri vardır. Gerek millî birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün 
sağlanması ve korunması hususunda, gerek diğer hususlarda dinimizden azamî derecede fay
dalanabilmemiz için din eğitimi ve din hizmetiyle ilgili faaliyetlerin kendi prensipleri çerçeve
sinde, her türlü siyasî ve maddî çıkar hesaplarının üstünde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bunu sağlamanın en sağlıklı ve en kestirme yolu; bu faaliyetlerin devletin yetkisi, sorum
luluğu. denetimi ve gözetimi altında yapılmasıdır, din eğitimi ve din hizmeti esaslarının devlet 
politikası haline getirilmesidir. Şayet devlet din eğitimi ve din hizmeti alanında üzerine düşeni 
layıkıyla yerine getirmeyecek olursa; o zaman bu alanda büyük boşluklar meydana gelecek ve 
birtakım yetkisiz ve sorumsuz kişi ve kuruluşlar boşlukları doldurmaya kalkışacaktır. O za
man, birlik ve beraberlik ve bütünlüğümüzün önemli kaynak ve dayanaklarından olan yüce 
dinimiz, bu defa "suculuk, buculuk" adı altında, bölünmenin, parçalanmanın, istismarın, fitne 
ve fesatın aleti haline getirilecektir. 

Dinî sahadaki yetki ve sorumlulukları devlet adına üstlenecek olan tek organ, anayasal 
bir kuruluş olan Diyanet tşleri Başkanlığıdır. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığı, her yıl kendisine sağlanan bütçe imkân
larıyla, Anayasanın 136 ncı maddesinde çizilen çerçeve içerisinde, özel kanunuyla kendisine 
verilen görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak, devlet olarak Diyanet tşleri Başkanlı
ğına daha çok imkân tanımak mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. 

Bugün, yurdumuzdaki cami sayısı 65 bin civarındadır ve her yıl bu sayı 1 500 civarında 
artış göstermektedir. Her bir cami için bir imam-hatip, bir müezzin olmak üzere, en az iki gö
revli gerektiğine göre, bugünkü imam-hatip ve müezzin kadrosu sayısının en az 130 bin olması 
gerekir. Müftü, vaiz, murakıp, Kur'an kursu öğreticisi merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatındaki 
genel idarî hizmetler sınıfına dahil görevlilerin sayısı da eklenecek olursa, 130 bin rakamının 
150 binlere yaklaşması gerekir. Halbuki, bugün, Diyanet tşleri Başkanlığının merkez, taşra ve 
yurt dışı teşkilatındaki bütün görevlilerinin toplam sayısı 85 bin civarındadır. O halde, mevcut 
ihtiyaca göre, Diyanet tşleri Başkanlığındaki kadro açığı 65 bin civarındadır. 

Bir taraftan, geçmiş yıllardan devredilegelen bu açığın kısa zamanda kapatılması, diğer 
yandan, her yıl mevcuda eklenen cami ve Kur'an kurslarının kadro ihtiyacının karşılanabilme
si için alınması gereken tedbirlerin boyutları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, halen, Diyanet tşleri Başkanlığı kadrosunda görev yapan dinî yük
seköğrenim görmüş görevli sayısı yüzde 3 civarındadır, tmam-hatip lisesi mezunu sayısı ise yüzde 
55 civarındadır. Bu oranı yukarılara çekebilmek, vasıflı din görevlisi yetiştirebilmek amacıyla 
9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi bünyesinde 
birer ilahiyat meslek yüksekokulu açılmıştır, önümüzdeki yıllarda aynı meslek yüksekokulla
rının diğer bütün ilahiyat fakültelerine de yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Bugün, müftülük, vaizlik ve murakıplık görevleri için aranan nitelik, dinî yükseköğrenim 
görmüş olmak; imam-hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği görevleri için aranan nitelik ise, imam-
hatip lisesi mezunu olmak; müezzinlik görevi için aranan nitelik ise ilkokul mezunu ve hafız 
olmaktır. 
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Günümüzün değişen ve gelişen şartlan karşısında ve Avrupa Topluluğuna üye olma aşa
masına geldiğimiz bir dönemde, müezzinlik görevinin, asgarî imam-hatip lisesi bitirmeye; imam
lık, hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği ve daha üst görevlerin ise, dinî yükseköğrenimi bitirme
ye dayalı hale getirilmesinin zaruretine ve bunun için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerek
tiğine inanıyoruz. Hatta, aynı maksatla, daha önce ilkokul öğretmenlerinde olduğu gibi, hem 
din görevlilerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi hem de ücretlerinin iyileştirilmesi amacıy
la, ortaöğrenim mezunu din görevlilerinin yükseköğrenimden geçirilmesi için, Anadolu Üni
versitesi Açıköğretim Fakültesiyle işbirliği yapılmalı, böylece, hizmette kalite daha da yüksel
tilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığının 1990 Yılı Bütçesi, bir önceki yılın büt
çesine oranla, takriben yüzde 250 civarında artış göstermiştir. Bu durumu, birtakım çevrelerin 
yadırgadığını da görüyoruz. Halbuki, diğer kuruluşların bütçelerine nispetle artış oranı yük
sek görülen bu bütçenin yüzde 90'ı personel giderlerine, yüzde 5'i gibi çok düşük düzeyde ka
lan bir miktarı da, diğer hizmetlere; yani, dinî yayın, hizmet içi eğitim, yatırım, onarım ve bu 
gibi giderlere ayrılmış bulunmaktadır. Personel giderlerindeki artış da, yukanda temas ettiğim 
kadro açığı nazarı dikkate alındığında, âdeta, sembolik kalmaktadır. 

Bu yıl Diyanet Bütçesinin artış oranında meydana gelen yükseklik, aslında, geçmiş yıllar
daki tahsisatın gerçek ihtiyacın çok çok gerisinde kalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa, 
yüzde 250 nispetine rağmen ulaşılan rakam, yine de gerçek ihtiyacın çok gerilerinde kalmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 633 sayılı Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti. Bu iptal ile doğan boşluk, 
on yıla yakın bir zamandan beri hâlâ doldurulamamıştır. Bu da, Başkanlığın, birtakım önemli 
hizmetlerinin geniş ölçüde aksamasına sebebiyet vermektedir. Bu boşluğun en kısa zamanda 
doldurulması için, Başkanlığın Kuruluş Kanununun bütünüyle ele alınarak, bu yasama döne
mi sonuna kadar müspet neticeye bağlanacağına inanıyorum. 

Yine, Cumhuriyetimizle yaşıt bir müessese olan Diyanet tşleri Başkanlığının, şanına ve 
temsil ettiği müesseseye yakışır bir hizmet binasına en kısa zamanda kavuşturulması için ge
rekli çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Diyanet mensuplarının bu görevde bulundukları sürece, partiler po
litikasının üstünde hizmet görmelerinden yanayız. İnanıyoruz ki, din görevlisinin vazifesi, bü
tün insanları bir siyasî partinin çatısı altında toplamaya çağırmak değil, değişik partilere gö
nül vermiş bütün vatandaşları, hatta bütün insanlığı tslamın cihanşümul çatısı altında birleşti
rip, bütünleştirmektir. 

Partiler arasındaki mücadele, siyasî ve ekonomik konulardaki farklı model anlayışların
dan doğan bir mücadeledir. Dolayısıyla, bu müessesede din mücadelesi, dindar ve dinsiz mü
cadelesi değildir ve olmamalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, din, bir milletin müşte
rek değerlerinden biridir ve hatta birincisidir. O halde, ister partili, ister partisiz olalım ve han
gi partiye mensup olursak olalım, müşterek değerlerimize müştereken sahip çıkmamız gerekir. 

Siyasî partilerimizin, dine hizmet konusunda birbirleriyle yarış halinde olmalannı arzu 
ederiz, hatta bunu faydalı ve zarurî görürüz. Ancak, politikanın dine hizmet sunmasıyla, di
nin politikaya alet edilmemesi arasındaki farka titizlikle dikkat edilmesi gerekir. Bu hassas nokta 
gözden uzak tutulduğu takdirde, dinin ve dince kutsal sayılan değerlerin istismar edilmesi ola
yı gündeme gelir ki, bunun, belki bazılarına kısa vadede sağlayacağı geçici birtakım menfaat
ler olabilir; ama olaya uzun vadede bakıldığında, dinin siyasî çıkarlar uğrunda istismar edil
mesi kitlelere çok pahalıya mal olur. Yakın ve uzak tarihimizde bunun çok acı örneklerini gör
mek mümkündür. 
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Değerli milletvekilleri, dinin anlaşılması ve anlaUlması için, dinî konuların tartışılması ka
çınılmazdır. Ancak, bu tartışmalara katılan ve hatta bu tartışmaları başlatan bazı kimselerin 
niteliklerine bakıldığında, maksatlarının problemi çözmekten ziyade, problemi istismar etmek 
olduğu açıkça fark edilir. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konularda tek otorite 
olarak kabul edilmesinin ve bu manada itibarının zirvede tutulmasına özen gösterilmesinin za
rurî olduğuna inanıyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının protokoldeki yerinin, gördüğü hizmetin ve temsil ettiği mües
sesenin önemiyle mütenasip bir noktaya getirilmesini de bu itibarın bir parçası olarak görüyo
ruz. Aksi takdirde, din adına hüküm vermeye herkes kendini yetkili görür ve her kafadan bir 
ses çıkacak olursa, o takdirde dinin birleştiricilik vasfından faydalanmak hayal olur. 

Değerli milletvekilleri, haklılığından ve gerçekliğinden hiç şüphe etmediğim bu görüşleri
mizden sonra, konumuzla ilgili olarak memleketimizin bir başka gerçeğine daha temas etmek 
istiyorum. O da, Büyük önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasanın 2 
nci Maddesinde de belirtildiği gibi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti oluşu ve yine, 
Anayasanın 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde, cumhuriyetin bu niteliklerinin değiştirile
meyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğidir. 

Konumuzu yakından ilgilendirmesi bakımından bu niteliklerden laiklik üzerinde ben de 
biraz durmak istiyorum. Laikliğin, biri kişiye, diğeri de devlete dönük iki yönü olduğu kanaa
tindeyim. Kişiye dönük yönüyle laiklik, temel hak ve hürriyetlerden olarak, kişinin din ve vic
dan hürriyetini, düşünce ve kanaat hürriyetini tanımak ve bunu devletin garantisi altına almak 
demektir. Devlete dönük yönüyle laiklik ise, devletin dine; dinin de devlete karşı tarafsız olma
sı, bunların birbirlerine müdahil olmamasıdır. 

Değerli milletvekilleri, din ve vicdan; düşünce ve kanaat hürriyetini temel hak ve hürriyet 
olarak tanımak demek, kişiyi dilediği inanç ve kanaati seçmekte serbest bırakmak, kişiyi bu 
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlamamak, inanç ve kanaatlerini açığa vurduğu takdirde, 
kişiyi, bunlardan dolayı kınamamak demektir. Yoksa, açıklama hakkı tanımayan, açıklandığı 
takdirde de suçlamaya ve kınamaya karşı korunma garantisi olmayan; böylece, sadece fertlerin 
vicdanına hapsedilen bir hürriyete, hürriyet adını vermenin de bir anlamı olmadığı kanaatin
deyim. O halde, din ve vicdan; düşünce ve kanaat hürriyeti, tabiî ve zarurî olarak inanç ve 
kanaatlerini serbestçe açıklama, yayma; inanç ve kanaatlerine göre yaşama; inanç ve kanaatle
rini öğrenme ve öğretme hak ve hürriyetlerini de beraberinde taşımaktadır. Açıklama, yayma, 
icabına göre yaşama, öğrenme ve öğretme hak ve hürriyetlerini birlikte getirmeyen, tanımayan 
bir din ve vicdan hürriyetinin, düşünce ve kanaat hürriyetinin pratikte hiçbir mana ve değeri 
yoktur. Aksine, kişiye inanç hürriyeti tanıyıp da, inancına göre yaşama hakkı vermemenin bir 
tek adı vardır; o da zulümdür. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, laikliğin bazı Ülkelerdeki anlaşılış ve uygulanışına kısaca 
bir göz atmak istiyorum. Çağdaş, laik batı ülkelerinde devleti, vatandaşının dilediği inanç ve 
düşünceyi seçebilmesi, öğrenmesi, öğretmesi, yayması ve bu inanç ye düşüncesine göre yaşaya
bilmesi için gerekli ortamı hazırlamayı kendine vazife bilmektedir. Bu, laikliğin birinci mana
sına dönük bir uygulamadır. 

Diğer taraftan, yine bu ülkelerde devlet, dinî esaslara göre idare edilmemekte, buna para
lel olarak devlet de dine karışmamakta, dinî işler cemaat teşkilatları tarafından yürütülmekte
dir. Bu da, laikliğin ikinci manasına dönük bir uygulamadır. 
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Demirperde gerisi ülkelerden, mesela, Sovyetler Birliğindeki laiklik anlayış ve uygulama
sına gelince : 23 Ocak 1918 tarihli Lenin Anayasasının 9 uncu maddesine göre, Sovyetler Birli-

, ği vatandaşları, ferdî olarak din eğitimi ve öğretimi yapabilirler; ancak, din eğitimi yapan okul 
açamazlar. Yine 5 Aralık 1936 tarihli Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasasının 124 
üncü maddesi şöyle demektedir: "Yurttaşlara vicdan hürriyetini temin zımnında Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğinde, kilise ve kilise mektebi devletten ayrılmıştır. Dinî mezhepler
de ibadet hürriyeti gibi din aleyhinde propaganda hürriyeti de bilumum vatandaşlara tanın
mıştır." Bir örnek daha vermek gerekirse, yukarıdaki hüküm, 1937 tarihli Ukrayna Anayasası
nın 104 üncü maddesinde de aynen yer almıştır. 

Görülüyor ki, bir kısım demirperde gerisi ülke anayasaları, vatandaşlarına ferdî olmak 
şartıyla din eğitimi hakkıyla birlikte ibadet hürriyeti de tanımaktadır; ama, bu hakkı kullan
mak için okul açılmasına izin vermemektedir. \ani bir bakıma, aç kimsenin önüne yemeği koy
makta, fakat yemesine engel olmak için elini kolunu bağlamayı da ihmal etmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, laikliğin her iki manasıyla ilgili olarak yurdumuzdaki uygulamaya 
baktığımızda, bu uygulamanın örnek aldığımız Batı ülkelerinden daha çok demirperde gerisi 
ülkelerdeki uygulamaya daha yakın olduğunu görürüz. Zira, düşünce ve inanç hürriyetini dev
letin garantisi altına alma manasında laiklikten Müslüman keşim uzun süre faydalanamamış
tır, hâlâ da faydalandığı söylenemez. Aksine, laiklik kalkan yapılarak özellikle vatandaşlarımı
zın hakim ekseriyetini teşkil eden Müslüman kitle üzerinde zaman zaman büyük baskı ve terör 
havası estirilmiştir. Dine karşı olanların laiklik adına İslama ve Müslümanlara karşı giriştikleri 
gerici, yobaz ve bu gibi horlayıcı, aşağılayıcı, küçültücü, "uçlayicı saldırılardan ayrı olarak inanç 
hürriyeti ve laiklik, daha çok dine karşı olanlar tarafından dindarlara karşı bir silah olarak 
kullanılmıştır, tşte buna dayanarak tekrar diyoruz ki, bizdeki laiklik anlayışı ve uygulaması, 
laikliğin beşiği olan ve hürriyetçi demokratik parlamenter rejimlerle idare edilen Batılı ülkeler
deki uygulamadan ziyade, dinsizliği ve din aleyhtarı uygulamayı devlet politikası haline getiren 
komünist ülkelerdeki uygulamaya benzemektedir. Bu yüzdendir ki, din aleyhtarı faaliyetler Mark
sist ülkeler dışında hiçbir ülkede bizdeki kadar tesirli olamamıştır. Yine bu yüzdendir ki, ülke
mizde pek çok kimse gerici, yobaz gibi küçültücü damga yememek, horlanmamak, suçlanma
mak için ibadet yapamaz olmuş veya ibadetini gizli yapmış, hatta inancını gizlemek mecburi
yetinde kalmıştır, tşte bizde laiklik adına yapılan uygulama budur. Bizdeki bu uygulamanın 
da gerçek laiklikten çok farklı' olduğunu kabul etmeyen yoktur. Ancak, buna laiklik adına iti
raz eden de yoktur. 

Değerli milletvekilleri, kanaatimce, bu tavır bir taassubun neticesidir. Taassup, yobazlık 
deyince, akla hep dinî taassup gelir. Halbuki, taassup, her konu ve her saha için var olan bir 
tehlikedir. Çünkü, taassup, bir kimsenin kendi inancından ve kendince hakikat kabul ettiği gö
rüş ve kanaatten başka olan inanç, görüş ve kanaatlere ve bunları taşıyanlara karşı düşmanlık 
beslemesi ve onları boğup, susturmaya kalkışmasıdır. Bizde de böyle olmaktadır. Nasıl ki, bir 
kesim, din adına mutaassıp davranabiliyorsa, bir diğer kesim de laiklik adına, şu veya bu gö
rüş adına, mutaassıp davranabilmekte ve karşısına aldığına, onu dinlemeye bile lüzum görme
den, hayat hakkı tanımamaktadır. 

Denilebilir ki, dinî taassup karşısında, din hürriyetini korumanın çaresi laiklik prensibi
dir. Fakat, laiklik batıdaki anlamda anlaşılmayıp da, bizde olduğu gibi, yobazca uygulama alanı 
bulduğunda, bu yobazlığa karşı din ve vicdan hürriyetinin teminatı, garantisi ne olacaktır? tş
te, kanaatimce, bizde, laiklik konusundaki tehlike kaynaklarından biri budur. Yani, laikliğin, 
dini ve dindarı baskı altına alma aracı olarak kullanılmasıdır. 
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Değerli milletvekilleri, bu noktada söylenebilecekler nelerdir, bunları kısaca tespit etmeye 
çalışıyorum : tnanç ve düşünce hürriyetini asgarî seviyede batı standartlarına çıkarmak mec
buriyetindeyiz. Avrupa Topluluğuna aday bir Türkiye'de bu mecburiyetin ayrıca müstaceliyeti 
de vardır. Türkiye'deki fikrî, siyasî, kanunî şartlar ve özellikle meşhur 163 üncü madde, tslam 
açısından, din ve devlet münasebetlerini tartışmaya engel teşkil etmektedir. Ayrıca, konu, bil
hassa 163 üncü madde ile tabu haline getirildiğinden dolayıdır ki, dine karşı olanlar, bilsin ve
ya bilmesin, alabildiğine serbestçe yazıp konuşabilmekte; dindar olanlar ise kanunla susturul
muş bulunmaktadır. 

Bu konuda doğruya ve gerçeğe ulaşabilmek için mütehassıslar, ilmî çerçevede ve her türlü 
kanunî tahdit ve tehditlerin üstünde tartışma yapabilmelidirler. Zorlama ve baskı ile kalıcı bir 
sonuca ulaşmak mümkün değildir. Etki, tepkiyi de beraberinde davet etmektedir. Uçlarda yer 
alıp dövüşerek, bir kavram kargaşası içerisinde kaybolup gitmek yerine, medenî ölçüler içinde 
tartışmayı, gerçek ve doğru nerede ise ona saygı duymayı, asgarî müştereklerde birleşip bu müş
terekleri çoğaltmayı esas almak gerekir. Laiklik adına İslama ve tslam adına laikliğe, peşin hükme 
dayanarak, karşı çıkmanın bizi götüreceği iyi bir çıkış yolu yoktur. 

Ayrıca, yüce .dinimiz tslamı, devletimizin temel ilkeleri için, Atatürkçülük için, cumhuriyet
çilik için, laiklik için, demokrasi için, sosyal adalet için bir tehlike olarak görmek son derece 
yanlıştır. Esas tehlike, tslamın bir tehlike olarak görülmesindedir ve bu görüşün Atatürkçülü
ğe, laikliğe taraftar olmak gibi; gericiliğe, yobazlığa karşı olmak gibi birtakım kavramlarla mas-
kelenmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, çok kısa, hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN — Hemen bitiriniz lütfen. 
KADİR DEMİR (Devamla) — Hemen toparlıyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, esas mesele, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen ve bizi biz ya

pan millî ve manevî değerlerle, günümüzde gelişen modern hayat tarzımızı, belli bir ölçü ve 
ahenk içerisinde, aynı potada yoğurabilmektir. Burada dikkat edilmesi gereken, vazgeçilmez 
temel değerlerden taviz vermemek, bunun yanında, değişen ve gelişen şartları da göz ardı et
memektir. 

Burada, bir yabancının, "Modern Türkiye'nin Doğuşu" adlı kitabının yazarı Bernard Le-
vvis'in konuya ilişkin görüşünü yansıtan şu cümlelerini aktarmak istiyorum : "Türk Halkı, pratik 
sağduyusunu ve çare buluculuk gücünü kullanarak, İslamlık ile modernlik arasında çatışmaya 
düşmeksizin, kendilerine, hem babalarının hürriyet ve ilerleme yolunu, hem de dedelerinin Al
lah yolunu izlemek yeteneğini verecek işler bir uzlaşmayı yine bulabilirler." Bu temenniye can
dan katılmamak mümkün değil. Yeter ki, problemin çözümüne, iyi niyetle ve taassuptan uzak, 
ilmî bir tutumla yaklaşılsın. 

İşte, hayatî zaruret taşıyan bu uzlaşmanın sağlanmasında, bu denge ve ahengin kurulma
sında en önemli görevin Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatına düştüğüne inanıyorum. Dilerim 
ki, bu bütçe, Başkanlıktan beklenen görevleri yerine getirmeye medar olsun. 

Son olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, bu güzide kuruluşumuza ve Yüce Mille
timize hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
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Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar; buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; din «ıüessesesi, hepinizin bildiği gibi, tarihin her devrinde var olmuş ve varlığını hissettir
miş güçlü bir müessesedir. 

Büyük Atatürk'ün de ifade buyurdukları gibi, lüzumlu bir müessesedir. Yine Atatürk'ün 
ifadeleriyle, temeli çok sağlam bir dinimiz var. 

Dinin her devirde ve dönemde gündemde oluşunun sebebi, bütünleştirici bir değer oluşu
dur. Her millet, dinin bu birleştirici, bütünleştirici özelliğinden yararlanarak asırlarca varlığını 
koruyabilmiştir. 

Türk Milleti olarak, Islamiyetin bu temel özelliğinden hareketle, asırlarca tarih sahnesin
de bir ve beraber payidar olduk ve olmaya devam edeceğiz. 

Milletimiz, Mevlana, Yunus, Hacı Bayram, Hacı Bektaşi Veli gibi, bugün cihanşümul ol
muş, büyük gönül adamları yetiştirmiştir. Bu gönül adamları, bizim, asırlarca ebedî öğretmen
lerimiz olmuşlardır. Dinimizin vahdet ışığı altında, bu gönül adamları ve ebedî öğretmenleri
mizin, bize telkin ettiği birlik ve sevgi beraberliği, milletimizin en önemli tarihî vasfı olmuştur. 
Hatta, diyebilirim ki, Anadolu'nun fethinde, bir taraftan Türk Ordusu, bir taraftan irfan or
dusu bir taraftan da esnaf ordusu müştereken bu torirakları Türkleştirmişler ve bize emanet 
etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, İslamiyet, iyi ahlak demelctir, ilme saygı demektir, birlik ve bera
berlik demektir, İşte bu sebeple, biz, Türk Milleti olarak, bizi biz yapan bu yüce dinimizin 
bizi aydınlatan nuruyla, tarih sahnesinde ebediyen var olacağız. 

Değerli milletvekilleri, her şeyde olduğu gibi, din hizmetini de bir kalite, bir vasıflı eleman 
işi olarak düşünüyorum. Türkiye'de, sayısı az da olsa, dinî problemler çıkmışsa, bu, dinden 
değil, dinin yanlış takdiminden, yani, yanlış din hizmeti sunan kişilerden doğmuştur; kanaa
tim, görgü ve tecrübem budur. Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi görüşülürken, üze
rinde en çok durulması gereken konunun, eğitim konusu olduğu görülmektedir. 

Bütçe görüşmeleri vesilesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini inceledim. Gördüm 
ki, bu müessesenin en zor işi, din görevlilerinin eğitimi meselesidir. Başkanlık bütçesinden eği
tim için 1,5 milyar lira ayrılmış olup, geçen yıl itibariyle rakam yüzde 100 artırılmıştır. Her 
iki rakam da mütevazi; fakat artışın hedeflenmesi ve gerçekleştirilmesi şüphesiz çok güzel. 

Diyanet İşleri Başkanlığını, eğitim konusunun önemini kavramış ve kabul etmiş olarak 
görüyorum; zira, çoğu ortaöğrenimli; yani imam-hatip lisesi mezunu olan din görevlilerinin, 
hizmet içi eğitimleri için açılmış bulunan 7 eğitim merkezinde, aralıksız olarak, din görevlileri 
eğitilmektedir. 

Başkanlığın, çoğu ortaöğretim mezunu olan personelini, yükseköğretim mezunu yapma 
çalışmalarını da takdirle karşılıyorum. İlkokul öğretmenlerinin, yükseköğretim mezunu yapıl
dıkları usuller ve açık öğretim yoluyla, orta tahsilli din görevlilerinin de yüksekokul mezunu 
yapılmaları planlanmıştır. 

Ayrıca, İstanbul ve izmir'deki iki ilahiyat fakültesi bünyesinde bu yıl ilahiyat meslek yük
sekokulları açılmış olup, Özellikle imam-hatip ve Kur'an kursu öğrencilerinin, bu yüksekokul
larda, pratiğe yönelik olarak, daha vasıflı hale getirilmeleri öngörülmüştür. Bütün bunlar, eği
time yönelik faaliyetlerdir. 
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Biliyorsunuz, bazı basın organları, Diyanet tşleri Başkanlığı bütçesinin, bazı bakanlık büt
çelerinin önünde ve yükseğinde olduğu tarzında yayınlar yaptılar. îşte bütçe buralarda harca
nıyor. tmkân olsa daha da artırabilseydik; zira, din görevlilerinden her zaman daha etkin ve 
daha aydınlık hizmet beklemişizdir. Takdir buyurursunuz ki, bu da ancak eğitimle başarılabi
lir. Anayasamızın amir hükmü olan, laiklik doğrultusunda din hizmeti, ancak eğitimle sağla
nabilir. 

Söz buraya gelmişken, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin niçin yüzde 239 mertebesinde 
artış gösterdiği konusuna değinmek istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, ifade ettiğim gibi, devletimizin bütçe imkânları elverse de, kutsal 
din hizmetlerine ayrılan ödeneği daha da çok artırabilseydik. Mevcut artışın temel sebebi, per
sonel giderleridir. Nitekim, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yüzde 94'ünü personel gider
leri teşkil etmektedir. Zira, 1983 yılından bu yana görev yapan ANAP Hükümetleri, din hiz
metleri için 32 bin yeni kadro ihdas etmiş olup, bu kadrolar peyderpey serbest bırakılmakta 
ve doldurulmaktadır. 

1989 yılı içerisinde, 8 700 personelin atanması tamamlanmış, 7 000 personelin ise tayinleri 
planlanmış olup, bu, yaklaşık 16 000 personelin her türlü özlük ve sosyal giderleri de 1990 yılı 
bütçesine yansımıştır. 

1990 yılı bütçesindeki personel giderlerinde görülen artışın diğer ve asıl sebebi ise, hepini
zin bildiği gibi, temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 130 zamdır. Nitekim, 1989 
yılı bütçesinde 218 milyar lira olan personel ödeneği yeterli olmamış ve ilk 10 ayda yapılan har
cama 341 milyar lirayı aşmıştır. Ayrıca, 234 milyar lira daha ek ödenek talebinde bulunmak 
ihtiyacı doğmuştur. 

Personel giderlerinde bu tarzda kaçınılmaz artışlar olurken, diğer bütçe kalemlerinde de 
mütevazi artışlar getirilmiştir. 

Nitekim, 1989 yılına oranla, diğer carilerde yüzde 110, yatırımlarda yüzde 62, transferler
de yüzde 230 artış sağlanmıştır; fakat, bütün bunların toplam bütçe içindeki yeri ancak yüzde 
6 kadardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, din konusu, millet olarak hepimizin kıymet hükmü 
ve müşterek değeridir; fakat, özellikle yurdumuzda bu müessese; yani din olayı, her zaman 
hassas bir konu olmuştur. Hükümetimiz, konunun hassasiyetiyle mütenasip olarak, hizmetle
re sahip çıkacak ve destekleyecektir. Arkadaşlarımızın buradaki katkıları bize ışık tutacaktır. 
Yol gösterici ve ışık tutucu katkılarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 

Bu arada, değerli konuşmacı arkadaşlarımın, konuşmalarında ifade buyurdukları ve me
rak ettikleri veya soru şeklinde yönelttikleri bazı hususlara da kısa kısa temas etmek istiyorum. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Aydın, din görevlilerinin eğitimi konusuna temas etmişti. 
Konuşmamda kısaca temas etmiş olmakla, beraber, bu konuda yurt içinde ve yurt dışında bu
lunan din görevlilerinin daha kaliteli, nitelikli, bilgili ve görgülü seviyede yetiştirilmeleri husu
sunu, hepimizin müşterek arzusu olarak, bir kere daha ifade etmek istiyorum. Hükümetimiz, 
seviyenin artırılması ve hatta bütün din görevlilerinin yüksek tahsilli hale getirilmesini, hedef 
almıştır. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Yurt dışı din hizmetleri konusuna gelince : Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve ço
cuklarının, genel eğitimleri yanında, dinî ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları, Hükümeti
mizin yine üzerinde titizlikle durduğu bir konudur. Halen yurt dışında, Türk vatandaş ve soy
daşlarının bulundukları ülkelerde, 9 müşavir, 4 ataşe, 21 sosyal yardımcı ve 535 din görevlisi 
olmak üzere toplam 569 görevli, hizmetli bulunmaktadır. Ayrıca, 173 din görevlisinin daha yurt 
dışına gönderilmesine ilişkin işlemler son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu hususuna her iki konuşmacı arkadaşım da te
mas ettiler. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu halen yürürlüktedir. Bu ba
kımdan, yasal bir boşluktan bahsedilemez. Diyanetin yönetimi, yönetmelik ve yönergelerle de
ğil, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu ile gerçekleştiriliyor. Ancak, bu kanu
nun üzerinde, yeni ihtiyaç ve şartlara cevap verecek olan, geliştirilmiş bir tadilat ihtiyacı birkaç 
yıldan beri gündemdedir. Tadilat taslağı hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. Zannedi
yorum, kısa zamanda huzurlarınıza gelecektir. 

Diyanet İşleri hizmet binası konusuna da Sayın Demir temas ettiler. Diyanet İşleri Baş
kanlığı için yeni bir hizmet binası yapımı planlanmıştır. Ankara merkezinde arsa temin edil
miş, binanın yapımı 30 milyara çıkacağı için, gerekli ödenek, Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan ayrılmıştır; iki yıl içinde de bina tamamlanacaktır. 

Sık sık gündeme gelen bir konu da protokol konusudur. Bu konuya ilişkin görüşlerimi 
müsaade ederseniz söylemek istiyorum : Devlet protokolü, her dönemde gündemde oluyor; 
zaman zaman bildiğiniz gibi değişiklikler oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığının protokoldaki yeri 
de, şüphesiz, daha iyi bir yerde olmalıdır. Hükümetimiz bu konu üzerinde de duracaktır. 

TRT'nin dinî yayınları konusuna da kısaca temas etmek isterim : TRT, bütün radyo tele
vizyon yayınlarında olduğu gibi, dinî yayınları da kendi yayın ilkeleri ve mevzuatı gereğince 
yapmaktadır. Dinî yayınlarda, Diyanet İşleri ile sıkı bir işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliğinin 
geliştirilmesi ve yayınların daha kaliteli hale getirilmesi üzerinde hassasiyetle çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığının kadrosu üzerinde de duruldu. Şu hu
susu huzurlarınızda bir kere daha açıklıkla ifade edebilirim : Diyanet İşleri Başkanlığının kad
ro problemi ilk defa ciddî olarak ANAP hükümetleri zamanında ele alınmış ve halledilmiştir. 
Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 1983 yılından bu yana 32 bin kadro ihdas edilmiş ve kadro 
açığı kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, huzurlarınızda, ben de diğer konuşmacı arkadaşlarıma katılarak, 
diyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde irticaa yer yoktur. İrticaa, Hükümetimiz de, mil
letimiz de razı olmaz, izin vermez ve Türkiye Cumhuriyetinin temelleri o kadar sağlamdır ki, 
bugüne kadar, bu sağlam temeller üzerinde, öylesine boyutlara gelmiştir ki, hiçbir güç, Türki
ye'ye irticai getiremez, hortlatamaz. (Alkışlar) 

Laiklik, Türk Milleti tarafından benimsenmiş ve bir hayat tarzı haline getirilmiştir. O ba
kımdan, laiklik konusunda, zannediyorum, hiçbir parti, hiçbir siyasî grup tarafından, bu Mecliste 
aksi bir görüş ortaya konmamıştır; konamaz da. Ancak, yine hepimizin bildiği gibi, laik olan, 
devlettir. Laiklik, kişilerin vicdan hürriyetini, aynı zamanda inanç hürriyetini de garanti altına 
alan bir sistemdir. O yüzden, laikliğin, Türk Devletinin temel niteliklerinden biri olarak, hiç
bir zaman, hiçbir şekilde, hiçbir kimse tarafından ihlal edilmesine, hiçbirimizin gönlü razı ol
maz ve buna da Türkiye'de hiçbir kimse imkân bulamaz. 
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Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Lehinde Sayın Vahap Dizdaroğlu?.. Yoklar. 
Sayın ibrahim Aksoy?.. Buradalar. 
Aleyhinde, buyurun efendim. 
İBRAHİM AKSOY (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, Diyanet 

İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde, Hükümet ve muhalefet görüşlerini açıkladılar. Muhalefete 
"Siz olsaydınız ne yapardınız?" diye sorsak... Gerçi muhalefet, bazı düşüncelerini vatandaş 
yararlanır diye gizliyor, açıklamıyor; ama, bundan daha değişik bir şey de yapacaklarını san
mıyorum. Onların bu konuda yaptıklarını da gördük; Malatya, Erzincan, Sivas, Çorum, Ma-
raş olaylarını unutmadık. 

Değerli milletvekilleri, tarihte, dinler, insanların sınırsal toplum yaşamına başlamasıyla 
görülür. Ne zaman ki, toplum içerisinde zulüm, haksızlık, adaletsizlik, ahlaksızlık, ezen ve 
ezilen sınıflar başgöstermiştir, işte o zaman, insanca ve uygarca bir yaşam için dinler ortaya 
çıkmıştır. Arabistan'da Islamın ortaya çıkmasının, böyle bir döneme rastlaması da tesadüfi de
ğildir. İslam dini, bir zor dini değildir. Bütün kuralları, toplumsal yaşamı düzenleyici ve insan
ların kardeşçe yaşamını sağlamaktır. Hatta, insanın, kendisi için arzu ettiği şeyi, başkaları için 
arzu etmedikçe, kâmil bir insan, hakiki bir dindar olmadığı, dinler tarafından bilinmektedir. 
Dikkat edilirse, bütün dinlerin amacı ve hedefi, insanların huzur ve mutluluklarını temin et
mektir. Din, insanları her çeşit ayırımdan alıkoyar, birbirlerine yararlı üyeler haline getirir. 

Bütün dinlerin müşterek hedefleri, zulüm ile savaşmaktır. Hazreti Muhammed'in bir ha
disi şerifinde "En büyük cihat, adaleti söylemek ve haksızlığa karşı koymaktır." buyuruluyor. 
Kur'an-ı Kerim, baştan sona kadar, zalime karşı mazlumu; güçlüye karşı güçsüzü koruyor. 

Mezhepler ise bütün dinlerde vardır. Mezhepler her dinin birer giriş kapıları olarak kabul 
edilir. Fakat, bir kısım mezhepler, birtakım, yönetici, hükümdar ve diktatörlerin güdümlerin
de kalarak, ayrı bir imtiyaza sahip olmuşlardır. Ama, ne yazık ki, yıllardan beri; "Türkiye laik 
bir ülkedir" aldatmacalarıyla, ülkemizde din ve vicdan hürriyeti baskı altında tutulmaktadır. 
Türkiye'de din ve vicdan hürriyeti yoktur. Laiklik, ne dinsizliktir, ne de dinî baskı akında tut
maktır; laiklik, özgürce inanmak demektir. 

Türkiye laiktir diyemeyiz. Tam anlamıyla bir din devletidir. Okullarında Hıristiyan ço
cuklarına bile din dersleri okutulmaktadır. 

Osmanlılar döneminde, inanç özgürlüğü bugünkünden daha fazla idi. Diğer taraftan, inanç
larından dolayı, sınıflarına başörtüsü ile girmek isteyen kızlarımız derslerine alınmamaktadır
lar. Bu mudur laiklik? 

"163 üncü madde kalkarsa ülkeye şeriat gelecek" savlarının hiçbir geçerliliği yoktur. Tam ter
sine, inanç özgürlüğü ile ülkenin laik olacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, laik hiçbir ülkede, meclisler din işleriyle uğraşmazlar; din işlerini 
devlet işlerine karıştırmazlar. Çünkü, dinler, kendi kendilerini idare edebilecek yapıya sahiptir
ler. İslâm dinine gelince; sosyal, siyasal ve ekonomik kurallarıyla, kendisini en iyi şekilde idare 
edebilecek, en iyi kurallara sahip bir dindir. 
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Avrupa Topluluğuna girmek istediğimiz şu sıralarda, hâlâ, Mecliste, Diyanet İşleri Baş
kanlığının bütçesini tartışıyoruz. Üyesi olmak istediğimiz topluluğun birçok ülkesinde, din iş
leri ile ilgili kurumların bütçesi meclislerde tartışılmaz. Çünkü onlar, özel vergi sistemiyle, ken
di bütçelerini kendileri oluştururlar. Böylece Devlete bağlı birer kuruluş olmaktan çıkmış, öz
gür birer kuruluş haline gelmişlerdir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1990 yılı bütçesi 783,5 milyar liradır. Bu bütçe, yatırımcı ba
kanlıkların da içinde bulunduğu 9 bakanlığın herbirinin bütçesinden fazladır. Bu ödenekler, 
55 milyon insanın ödediği vergilerden ayrılmaktadır. Ülkemizde yaşayanların 15 milyonu Şafiî 
ve 20 milyon kadarı da Şiî, yani Alevî mezhebindendir. Halbuki, Diyanet İşleri Başkanlığı, sa
dece Hanefî mezhebinden olan vatandaşlarımıza din hizmetleri sunmaktadır. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Yanlış, yanlış. 

İBRAHİM AKSOY (Devamla) — Bu, hem Anayasamızın 10 uncu maddesine, hem de ulus
lararası anlaşmalara uymamaktadır. Anayasanın 90 inci maddesinin, beşinci fıkrası aynen şöy
ledir : "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bun
lar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz." 

Görülüyor ki, Sayın Bakan, Anayasa değişse bile, bunlar değişmiyor. Bunlar nelerdir? İn
san Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İşkence Sözleşmesi ve HelsinVİ Nihaî Belgesidir. Hel
sinki Nihaî Belgesi 1975 tarihli olup, altında, zamanın Başbakanı Sayın Süleyman Demirel'in 
imzası vardır. Bu belgenin 7 nci maddesinde diyor ki : "Taraf devletler, inançlarından dolayı 
vatandaşları arasında ayırım gözetmez. Bunların, dinî inançlarını özgürce yerine getirebilme
leri için devlet yardımcı olur." Devlet böyle mi yardımcı oluyor? Safî köye, Hanefî imam gö
revlendirerek mi, namaz kılmayan Alevî köylere cami yaparak mı veya Saur'un Hıristiyan olan 
Dereiçi Köyüne cami yaparak mı yardımcı oluyor? Bunlar ayırımcılık değil midir? 

Sayın Bakan, böylece, Anayasanın 90 inci maddesini ihlal etmiş olmuyor musunuz? 

Değerli milletvekilleri, peki, durum böyleyken, çözüm nedir? Şimdi, aşağıda, Avrupa Top
luluğu koşullarına da uygun, çağdaş çözüm önerilerini sunmaya çalışacağım. 

Diyanet işleri, devlet işlerinden ayrılmalıdır, özgür olmalıdır; özgür olmalıdır ki, açlıkla, 
yoksullukla mücadele edenlerin yanında olabilsin. 

Diyanet İşleri Başkanı seçimle gelmeli. İmamlar, her iki yılda bir, müftüleri, müftüler de 
Diyanet İşleri Başkanını seçmelidirler. Hanefî, Şiî ve Şafiî; bunlar dönerli olarak görev yapma
lıdırlar; başkan, birinci ve ikinci yardımcı... 

Şafiî köylerdeki Hanefî imamlar geri alınmalı, bunların yerine köylülerin tuttuğu Şafiî 
imamlara kadrolar verilmelidir. 

Gönüllü olmak koşuluyla, yüzde 2,5 cami vergisi alınarak Diyanet ekonomik özgürlüğe 
kavuşturulmalıdır. 

Okullarda din dersleri gönüllü olmalı ve herkes kendi inancına göre eğitim yapmalıdır. 
Din eğitimi yapan bütün okullar ve kurumlar Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanmalıdır. 

Anadolu'da, çok eski yerleşim yeri olması nedeniyle, çok inançlı toplumların bulunması 
da doğaldır. Bu nedenle, vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için, her inançta 
vatandaşa sevgiyle yaklaşıp, inancına saygı duymalıyız. Böylece vatandaşlar arasında ayırım 
da yapmamış, Hazreti Muhammed'in buyurduğu gibi, adaleti söylemiş, haksızlığa karşı koy
muş oluruz. 

— 102 — 



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 O : 3 

Saygılar sunarım. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

Soru sormak isteyenler?.. 

Kâzım Ulusoy, Kamer Genç. 

Başka sorusu olan?.. Yok. 

Soru sorma tespiti bitmiştir. 

Buyurun Sayın Kâzım Ulusoy. 

Sorular, kısa, konu dışında olmadan, açık olarak ve şahsiyata girmeden sorulsun lütfen. 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, kelimeler bir araya gelmeyince soru olmaz ki. 

BAŞKAN — Evet, ama, kelimeleri bir uzatmak var gazete gibi, bir de üç kelimeyle sor
mak var... 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — 1. Hazreti Peygamberimizin evlat ve ahfadından olan 
Ehlibeyit ve 12 imamların kim olduğuna dair, cumalarda, millî ve dinî bayramlarımızda, cami
lerde yurttaşlarımıza vaaz verilmesi düşünülüyor mu? 

2. Hazreti Peygamberimizin torunu olan îmam Hüseyin'in Kerbala'da şehit edilmesi ne
deniyle 12 gün tutulmakta olan Muharrem Orucunun sevap olduğuna dair camilerde vaaz dü
şünülüyor mu? 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığında böyle bir program ve genelge yoksa, bu tutum ve dav
ranışları Anayasamızın 10 ve 24 üncü maddelerine aykırı değil midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. 

Sayın Bakan, sorulan sorulara yazılı cevap verebilirsiniz, bunu hatırlatmak benim görevim. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Her iki konu üzerinde durulmakta
dır. Yazılı cevap vereceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Kamer Genç, buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, sorumun birincisi, camilerdeki imam ve hatiplerin 
kaçı imam hatip lisesi mezunudur? İmam hatip lisesi mezunları camilerde neden görev almı
yorlar da daha cahil kişilere görev veriyorlar? 

2. Diyanet işleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursu sayısı kaçtır? 

3. Kur'an kurslarında kimler ders vermektedir? İmam hatip lisesi mezunları mı, yoksa 
ortaokul mezunları mı? Buna neden gerek görülmüştür? 

4. Siz de biliyorsunuz, hukuk fakültesi ilk defa 1925 yılında kuruldu ve bugünkü sayısı 
3 veya 4, bilmiyorum; ama, İlahiyat fakülteleri sayısı birdenbire 9'a çıkarıldı. Bir yandan, hu
kuk devletinden, laik devletten bahsederken, öbür taraftan, şeriata doğru bir kayış değil midir 
bu tutum? 

Sayın Bakan biraz önce bu kürsüden konuşurken, "devlet laik olur, kişiler olmaz" dedi. 
Yani, hükmî şahıs mı laik oluyor? Devletin yönetimi laik olur. Yani, devlet cansızdır, canlı de
ğil. Bir anonim şirketin, bir... 
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BAŞKAN — Efendim, izahatı bırakınız, sualinizi tevcih ediniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Devletin yönetiminin laik olması lazım. 

Sağlık ocaklarında ve okul laboratuvarlarında mescit açılıyor. Bunları Sayın Hükümetin 
emri ile mi açıyorlar, yoksa Hükümetin dışında bir güç mü açtırıyor? 

Yine, bazı illerimizde, geçen gün gazeteler yazdı, mesela Erzurum'da îuma namazına git
mek için saat 10.30'da mesai terk ediliyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Yalan söyleme. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

Sayın Genç, sualinizi bitirin lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, arkadaşları susturursaruz bitirebilirim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sual soran arkadaşı şaşırtmayalım, lütfen... Programımızda daha 
görüşeceğimiz konular var. 

ADIL KÜÇÜK (Konya) — Yalan söylüyor Sayın Başkan. 
1 KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen, soyadın kadar küçüksün. 

BAŞKAN — Sayın Genç, cevap vermeyin, lütfen, sualinizi tevcih edin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gazeteler yazdı: Cuma namazına gitmek için, Konya ve Er
zurum'da mesai cuma namazına göre özel olarak ayarlanıyor. Hatta, -Hürriyet Gazetesi mi, 
bilmiyorum; gazetede vardı- Erzurum'da saat 10.30'dan itibaren mesaiye 2,5 saat ara veriliyor 
ve Cuma namazına gidiliyor. Devletin işleyişini böyle dinî kurallara göre ayarlamak laiklik il
kesine ters değil midir? Herkes Cuma namazına gitmek zorunda da değil, isteyen gider. Cuma 
namazına göre mesainin bu şekilde ayarlanmasını Hükümet nasıl açıklayacaktır? 

Bir başka sorum : Sayın Turgut özal'ın oturduğu yerde, Çankaya'da, bir cami vardır. Acaba 
niye o camiye gitmiyor da başka camiye gidiyor? (ANAP sıralarından gürültüler ve "Onun 
bileceği iş" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, suallerde şahsiyat olmayacak diyoruz. Lütfen... Bu sual sorulmaz. 

Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Bakan, cevaplamak üzere, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Efendim, yazılı olarak bütün soru
lara cevap verilecektir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Diyanet îşleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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1. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 32 679 000 000 

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

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve İba
det Yerlerinin Yönetimi 734 334 000 000 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 21 377 000 000 

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

GENEL TOPLAM 788 390 000 000 

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

Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 Mali Yılı Kesinhesah 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

12 488 240 000 

146 930 360 000 

12 420 000 000 

2 760 000 

8 346 341 50 

157 523 108 29 

12 757 313 40 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toplumun Dinî Konularda Aydınlatılması ve 
İbadet Yerlerinin Yönetimi 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Ka-
> - » • 

o bul edilmiştir. 
c> 
i 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

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

990 Özel Ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 171 841 360 000 178 626 763 20 

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



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 O : 3 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 mali yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylelikle Diyanet İşleri Başkanlığının 1990 malî yılı bütçesiyle, 1988 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiş bulunuyor. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

C) HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programımıza göre, Hazine ve Dış Tiracet Müsteşarlığı bütçesinin görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Kemal Duduoğlu, Anavatan Partisi 
Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın Ünal Akkaya, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zon
guldak Milletvekili Sayın Tevfık Ertüzün. 

Şahısları adına; lehte, Kayseri Milletvekili Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı; aleyhte, Kars Mil
letvekili Sayın Mahmut Alınak söz istemişlerdir. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kemal Duduoğlu da. 

Buyurun Sayın Duduoğlu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu bütçede konuşma süreleri, gruplar adına 30, şahıslar adına 10 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına, tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 16.4.1986 tarih ve 
3274 sayılı Yasayla, Başbakanlığa bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Müsteşarlığın işlevi, eko
nomi ve dış ticaret politikalarının saptanmasına yardımcı olmak, bu politikalar çerçevesinde 
faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve uygulamanın izlenmesini sağlamaktır. Müsteşarlı
ğın işlevlerini biraz detaylandırırsak, şu hususlar daha açık olarak ortaya çıkmaktadır : 

Yıllık plan, program ve bütçe çerçevesinde hedefler saptamak ve bu hedefleri yakalamaya 
çalışmak. Para, kredi ve nakit hareketleriyle iç ve dış borçların yönetimine ilişkin hizmetleri 
yürütmek. KİT'lerin ve İktisadî devlet teşekküllerinin yatırım ve finans programlarını Devlet 
Planlama Teşkilatı ile koordineli olarak yürütmek. Hedeflere uygun olarak, ihracat ve ithalatı 
gerçekleştirmek ve ilgili ortam yaratmak için gerekli çalışmaları yapmak. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilgili ilişkileri, hedefleri, politikaları saptayıp, gerekli önlemleri almak. 

Değerli milletvekilleri, görüyoruz ki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görevleri ve 
işlevleri çok önemli, çok ağır, ayrıca çok sayıda konuları kapsıyor. Bu kadar çok ve kapsamlı 
konuların bu kürsüde, bize verilen çok kısa sürede tartışmasını yapmak elbette mümkün değil. 
Bu nedenle, konuların bir bölümüne satır başları olarak değinip geçmek zorunda kalacağız. 
Ancak, ağırlıklı olarak, enflasyon, iç ve dış borçlar ile özelleştirmeye değinmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1983 ile gelen ANAP belası, Türk Milletinin başın
dan atamadığı bir kâbus, bir karabasandır. 
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A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Bela senin başından eksik olmasın. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Bu ne biçim konuşma? 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Bçla olur mu yahu... O ne demek? (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

M. KEMAL DLJDUOĞLU (Devamla) — ... Silkiniyor, ama, bir türlü kurtulamıyor, eli
nin tersiyle itiyor, olmuyor... 

BAŞKAN — Sayın Duduoğlu, lütfen, sözünüzü tasrih eder misiniz; "bela" mı dediniz, 
yoksa başka bir şey mi? 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Devamla) — Özür diliyorum efendim. 

... Güçlü bir yumruk olan 26 Mart seçimleri de yetmedi. Darbe yedikçe vurdumduymaz-
laşıyor. Türk Milleti için yüzde 80 enflasyon ve hayat pahalılığı bir yaşam biçimi oldu. ANAP 
Hükümetleri ve yetkilileri, halkın gözüne baka baka, yalan söylemeye devam ediyorlar. Her 
yıl bütçede gösterilen enflasyon tahmini, kesinlikle, iki üç katı fazla çıkıyor. Yüzde 75'Iere va
ran 1989 yılı enflasyonunu, Devlet Bakanı Sayın Taner, Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklar
ken, iftihar duyduğunu söyleyebiliyor. Eh, pes doğrusu! İnsan, söyleyecek söz bulamıyor... 

Sayın Bakan, iftiar sebebini şöyle açıklıyor : Neymiş efendim, temmuz ayında, memura, 
işçiye görülmemiş zam vermişler... Enflasyonu, yüzde 100'ler civarında bekliyorlarmış yüzde 
75'lere, büyük gayret ve çalışmayla çekmişler; onun için iftihar ediyor. Hem de yüzde 100'lerden 
yüzde 75'lere nasıl düşürmüşler? Sıkı para politikasıyla. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, inanın, enflasyon konusunda, ANAP yöneticileri, Başbakan 
başta olmak üzere, bakanları, parti yetkilileriyle hepsi beraber, sanki gerçekçi olmamaya, doğ
ru söylememeye yemin etmişler. Bizim bildiğimiz ve şu kürsüden yaptığımız yemin içinde bu
nun tam tersi var. Doğru olmaya, gerçekçi olmaya mecburuz. Yıllardan beri her dediklerinin 
aksi gerçekleşen ANAP'lılar, artık, milletle alay etmeyi bıraksınlar. Bu işi bilmedikleri veya 
bilinen doğruları bilinçli olarak ters tatbik ettikleri ortada. 

Sayın Bakana yine soruyorum : Temmuzdan bugüne, sıkı para politikası, yüzde 100 bek
lediğin enflasyonu yüzde 75'ler getirmişse, Allah aşkına, şunu birkaç ay daha devam ettirip, 
hani şu meşhur yüzde 10 enflasyon sınırını hemen yakalayıversene. Bunu, yüce milletten ne
den esirgiyorsun? Sana kimse inanmıyor Sayın Bakan. Çünkü, doğru söylemiyorsun. Çünkü, 
sıkı para politikanız yok; emisyon hacmi ortada, tarihin en yüksek rakamına ulaşmış. 

Ayrıca, temmuzda memur ve işçiye verdiğiniz, daha doğrusu vermeye mecbur kaldığınız 
maaş ve ücret zammını, yine enflasyon sebebi göstermeye çalışıyorsunuz. Yapmayın Sayın Ba
kan. Eğer, dediğiniz doğru olsa, yıllardan beri enflasyonun çok altında -yüzde 30'dan daha 
az- verdiğiniz maaş ve ücret zamları sebebiyle enflasyonun düşmüş olması gerekirdi; hiçbir za
man düşmedi. Emek ve dar gelirli düşmanlığına dayanan ekonomik politikanızı, böyle gerçek 
dışı beyanlarla kamufle etmeye çalışmayın, ayıp oluyor. Üstelik, memur ve işçilere yapılan çok 
övündüğünüz maaş ve ücret zamları, yaptığınız ve arkası kesilmeyen, yağmur gibi bereketli, 
ANAP zamlarıyla kaç gün dayandı ki? Kaşıkla verdiniz, kepçeyle aldınız. Kimse hayatından 
memnun değil. 

Enflasyon ve hayat pahalılığı altında insanları ezip perişan ettiniz, halkı kandırdınız, top
lumun değer yargıları bozuldu, köşe dönmeciliği, ahlaksızlığı teşvik ediyorsunuz, aile yapısı 
bozuldu, vatandaş şaşkın, tencereler kaynamaz oldu, çocuklar okula gidemiyor, halkın yüzü 
gülmüyor... 
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İktidar olarak halka refah getirmeye mecbursunuz; getiremediniz; getiremiyorsunuz. Ya
pacağınız tek şey erken seçim. Erken seçimi yapın ve çabucak gidin. Başka çareniz yok. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz da özelleştirmeden bahsetmek istiyorum : özel
leştirmeyle kastedilen, kamu iktisadî teşebbüslerinin özel kesime devridir, özelleştirmeyi savu
nanlar, devletin altyapı hizmetleri dışındaki diğer ticarî ve iktisadî konulara girmemesini söy
lerler; bu gibi konular özel teşebbüsün uğraş alanı içine girsin isterler, özelleştirmenin serbest 
pazar ekonomisini güçlendireceği iddiası vardır. Kamu iktisadî teşebbüslerinin mamulleri pa
halı maliyetli ve kaliteli olmaz iddiasındadırlar. Bu iddialar doğru mudur? Kamu iktisadî te
şebbüsleri, genelde tekel niteliğindedir, özelleştirmeyle bu nitelik kaybolmayacağına göre, ka
mu tekelleri, özel teşebbüs tekelleri haline gelmeyecek midir? Bu, çok tehlikeli olmaz mı? Ayrı
ca, tekelleşmenin olduğu bir pazarda, serbest rekabet mümkün mü? Eğer, kamu iktisadî teşeb
büsü olan tekeller, serbest pazar ekonomisi gereği özelleştiriliyorsa, özel teşebbüs tekelleri ne 
olacaktır? Bunun açıklaması nasıl yapılacaktır? 

özelleştirme sebeplerinden birisinin de, verimlilik ve kârlılık yönünden, özel teşebbüsün 
kamu teşebbüsünden daha kârlı ve verimli olduğu iddiasıdır. Bu iddianın da geçerli hiçbir yanı 
ve mantığı yoktur. Verimlilik ve kârlılık, bir organizasyon işidir. Kamu da kendi işletmelerini 
iyi organize edebilir. Devlet buna her zaman muktedir. 

Doğal olarak, bu inanç ve istek, iktidarda var ise, kamu iktisadî teşebbüslerinin devlete 
ve topluma yük olduğu, zararlarının Hazineden karşılandığı ve tek kurtuluş yolunun KİT'le
rin satılmaları olduğu iddiaları, Anavatan İktidarının en büyük yalanlarından bir tanesidir. 
Çünkü, satılan KİT'lerin hiçbiri zarar eden kuruluşlar değildir. "Zarar'eden kuruluşları kim 
alır? Biz, zarar edenleri de kâra geçirip satacağız" diyen eski, Başbakan özal'dan başkası de
ğildir. Demek ki, zarar eden varsa bile, kâra geçirilme olanağı her zaman mümkündür. 

Kârlı kuruluşların yabancılara satışındaki mantık, anlaşılır bir mantık olamaz; olsa olsa, 
devlet kuruluşlarının yabancılara peşkeş çekilmesi olur. Ele geçen paralar dış borçların tediye
sinde kullanılır, vergi iadelerine gider, saltanat masraflarını karşılar; başka ne olur ki?.. 

KİT'lerin, Merkez Bankasına yük olduğu, ayrıca, KİT zamlarının enflasyona sebep oldu
ğu iddiaları da boştur. "1984'ten beri, ANAP İktidarı KİT'lere Merkez Bankası desteği verdir-
memektedir." deniyor; bu iddianın da gerçekle ilgisi yoktur. KİT zamlarının enflasyon sebebi 
olduğu da tamemen yalandır. Bu özel teşebbüs zamlarını gözden kaçırmak, onu gizlemek amacını 
taşır. Esas sebep, keyfî ve periyodik hale gelen özel teşebbüs zamlandır. 

ANAP İktidarı, özelleştirmeyi makyajlamak için çok güzel ve tatlı sloganlar ortaya at
mıştır. özelleştirme ile, tasarruflar hisse senetlerine yöneltilecek, sermaye piyasası geliştirile-
cekmiş! Ezdiğin, bir lokma ekmeğe muhtaç ettiğin halkın, olmayan tasarrufundan bahisle, esas 
amacını örtmeye çalışıyorsun, Türk halkı ile alay ediyorsun. Bunun adı, halka açılma, halka 
mal etme, sermayeyi tabana yayma olamaz; bunun adı, -altını çizerek söylemek gerekirse- sa
dece "yabancılaştırma" olur. Çünkü, sattığın kuruluşlar hep yabancıların eline geçti; kapalı 
kapılar ardında değerinden aza satılarak... 

Geçen yıl bu kürsüde, şimdi sabık olan ve bizim gibi şu sıralarda oturduğunu ara sıra gör
düğümüz, kendini çok kerametli gören ve ipe sapa gelmez orijinal önerileriyle ünlü olan bir 
genç bakan... 
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TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Kim o kim? 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Devamla) — "İstersek KİT'leri haraç mezat satarız" diyecek 
kadar ileri gitmiş ve bu sözleri zabıtlara geçmiştir. İşte ANAP İktidarının içyüzü, gerçek çehre
si, özelleştirme konusundaki düşüncelerinin kendilerince ortaya konuşu budur. 

KİT'ler, çalışanlara, yöre halkına veya küçük tasarruf sahiplerini bırakın, Türk özel ser
mayesine bile satılmamaktadır. Yapılan, sadece yabancılaştırmadır; ulusal değerlerin tek tek 
yabancılara peşkeş çekilmesidir. 

Pek yakında gerçekleşeceğine inandığımız SHP iktidarında, bu ulusal kuruluşlarımızı te
ker teker geri alarak halkımızın hizmetine yeniden sokmak en ciddî amaçlarımızdan birisidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ANAP İktidarı zamanında yüksek faizlerle alınan 
dış borçların miktarını, ne Başbakan, ne de bir başkası net olarak söylemekten ya kaçınıyor 
veya kendileri de bilmemektedir. Dış borçlar arapsaçına dönmüştür. Alınan krediler, İktidarca 
harvurulup harman savrulmuştur. Dış borç ödemeleri her yıl artıyor; Türkiye'nin kaynakları 
dış borç ödemesine gidiyor. Öz kaynaklar yetmeyince, borcun borçla ödenmesi safhasına giril
miştir. Küçük bir ekonomik kriz veya dış kredi bulamamak, Türkiye'nin iflası demektir. Bu 
kriz de başlamıştır. İşte, KİT'lerin satışının esas sebebi budur. Türkiye, el yordamıyla yönetilir 
haldedir. Bütçeler, borç ödeme bütçeleri haline gelmiştir. 

Yarın yine her yılki filmi seyredeceğiz; bütçe Meclisten çıkacak, bakan ve bürokratlarımız 
da, marş marş; Avrupa, Amerika, IMF, Dünya Bankası ve diğer kredi kuruluşlarının kapıları
nı çalmaya, para bulmaya çıkacaklar. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türkiye, dış borçları itibariyle dünyada 12 nci sırada yer al
maktadır. Yapılan resmî açıklamalardan 35 milyar dolar dış borcumuz olduğunu görüyoruz. 
Buna askerî borçlar ve diğerleri de eklendiğinde, dış borcumuzun 40 milyar dolar civarında 
olduğu saptanıyor. Dış borcun bu miktara ulaşması, iktidarın uyguladığı ekonomik politikalar 
nedeniyledir. "İtibarımız var, herkes bize kolayca borç veriyor" denilerek, bilhassa son dört-
beş yılda büyük bir dış borç yükü altına girilmiştir. Üstelik, dünyada geçerli faiz oranlarının 
çok daha üstünde faiz taahhüt edilerek, İktidarın borç aramasına neden olan en büyük unsur
lardan biri, korkunç bütçe açıklarıdır. Bu açıklar, iç borçlanmaların da nedeni olmuştur. Doğal 
olarak dış ve iç borçların faizleri, bütçeleri, borç ödeme bütçeleri haline getirmiştir. Bütçeler
de, iç ve dış borç faizlerine ayrılan miktar, 1989'da 7,7 trilyon iken, 1990 yılı bütçesinde ise 
12,7 trilyondur. 1990 yılının borç anaparası 9,9 trilyondur. Yani, görüyoruz ki, faiz anaparayı 
geçmiş, gitmiş. 

Faizlerin gayri safî millî hâsıladaki oranı, 1988 yılına göre bir miktar daha artmış, azalma 
yok. Aynı zamanda konsolide bütçenin yüzde 20-21'lik bir bölümü faizlere ayrılıyor. Anapara, 
bütçe içinde değil, ana borç. Bütçenin öngörülen açığı 9,5 trilyon, yıllardan beri de bu açık 
aşağı yukarı yüzde 50 daha fazla gerçekleştiğine göre, bu açığın 13,5-14 trilyon olması çok muh
temeldir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bütçe açığı ve faiz ödemelerini toplarsak, karşımıza 25-30 
trilyon civarında bir rakam çıkıyor. Bu para nereden bulunacaktır? Sayın Bakanın bunu açık
lamasını bekliyoruz. Gene dışarıdan borç alınacak, içeride zamlar ardı ardına gelecek, yeni 
vergiler zorunlu olarak gündeme gelecek, enflasyon daha azgınlaşıp, yedi başlı değil onyedi 
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başlı canavar olacak, bütçede öngörülen hedeflere ulaşılamayacak... Kısaca, toplum, bilhassa 
emeği ile geçinen işçiler, memurlar.dar gelirliler, köylü ve çiftçiler, esnaflar, emekliler olmak 
üzere toplumun her kesimi hayat pahalılığı karşısında ezilmeye devam edecekler. Yatırım ve 
üretim sıfırlanacak ve bunun neticesi olarak sanayi de batmaya mahkûm olacaktır. 

özetlemek gerekirse, ANAP tktidan Türkiye'yi iflasın eşiğine getirmiştir; ama hâlâ ken
disine çekidüzen vermemekte ve kendisi gibi her şeyi kötü hale getirmekte kararlı görünmekte
dir. Görünen, ekonomik, siyasal ve diğer her konuda, büyük bir kaostur. ANAP, istediği ka
dar, elektrikten, telefondan, olmayan altyapıdan söz etsin, her ekonomik model insanların re
fah ve mutluluğunu sağlamak içindir. Türk insanı da mutlu ve refah içinde olmadığına göre, 
bozukluk ANAP İktidarında ve onun uyguladığı ekonomik modelindedir; daha doğrusu, mo-
delsizliğindedir. 

Değerli arkadaşlarım, çok kısa olarak, bankacılık sektörüne de değinmek istiyorum. ANAP 
yönetiminden bankalar, özellikle kamu bankaları da paylarını bol bol almışlardır. Serbest pa
zar ekonomiksi uyguluyorum diyen Hükümet, bankaların kaynaklarına uzun elini daldırmış 
ve her türlü müdahaleciliğin şampiyonluğunu yapmıştır. Bankalar, ekonomiden kopmuşlar, si
yasî iktidarın neredeyse emrine, yönetimine girmişlerdir, siyasî kararlarlar kaynakları kurutu
lan bazı kamu bankaları, diğer bankalara Japon yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır. Kredi faizlerinin 
çok yüksek oluşu, sanayici ve tüccarın, çiftçinin kredi kullanma olanağını yok etmiş, tüm yatı
rımlar durmuştur. Para satamaz durumda olan bankalar da işin kolayını ve kazancın garantili
sini bulmuşlar; devlet tahvili, hazine bonosu, köprü ve baraj senedi ile arsa senedi alıyorlar. 
Bankalar bu yolla büyük kârlara sahip olmuşlar ve çok da az vergi öder duruma gelmişlerdir. 

Serbest faiz uygulaması ile mevduatlara ödenen yüksek faizler, 1989 yılında birçok ban
kanın büyük çapta ^arar etmesine sebep olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dışsatımdaki artış, iktidarın en fazla övündüğü geliş
melerden birisidir. Dışsatım içinde sanayi ürünleri payının artışı da, sanayileşmenin kanıtı ola
rak, en yetkili kişiler tarafından tekrar tekrar kullanılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer bu sözlerle kendinizi rahatlatmak istiyorsanız, söyleyecek sözü
müz yoktur; ama bunu, halkı aldatmak için yapıyorsanız, size dışsatımdaki artışın maliyetini 
hatırlatmak isterim. 

Dışsatımı artırmak argümanıyla, bütün ekonomik değerler altüst edilmiş, ciddî sanayileş
me çabaları durdurulmuş, dışsatımı teşvik etmek uğruna Türk Lirasının değeri 50 kattan fazla 
düşürülmüştür. Teşvikler o boyutta yapılmıştır ki, hayalî ihracat âdeta teşvik edilmiş ve hayalî 
ihracatçılar korunmuştur. Vergi iadesinin kaldırılmış olması, ihracatın aşırı teşvikini ortadan 
kaldırmamaktadır. Çünkü, sistemde bugün de varlığını sürdüren başka teşvik mekanizmaları 
vardır. Bu durum, yurt dışına düşük fiyatla satış yapılmasına, diğer bir deyişle yurt dışına kay
nak transferine yol açmaktadır. 

Sanayi ürünleri dışsatımının yaklaşık yarısı dokuma sektörüne ve demir-çelik sektörüne 
aittir. Dokuma sektörü 1980'den önce kurulmuş ve geliştirilmiş bir sektördür. Demir çelik sek
törü ihracatı ise, aynı sektörde ihracattan fazla ithalat yapıldığı düşünüldüğünde farklı bir yo
rum gerektirmektedir. 

Uluslararası standartlara göre sanayi ürünü sayılmayan maddeler ve hayalî dışsatım, sa
nayi ürünleri payını artıran unsurlardır. Kaldı ki, bütün bunlara rağmen dışsatımın son on yıl
daki artış oranı, dışsatımın 1980 öncesindeki on yılda kaydettiği artış oranından daha fazla 
değildir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, çok geniş, kapsamlı ve direkt ekonomiyle ilgili bu bütçeyi, kı
sacık zaman dilimine sığdırmak mümkün değil elbet, birçok konuya değinme fırsatı yok. Ko
nuşmamı birlcaç cümleyle tamamlıyorum. 

Ekonomiyi kimin yönlendirdiği belli değil. "Ben bilirim" diyerek, toplumu aç ve perişan 
hale getirenler, başta taraflara gittiler. Başbakan ise tüm üstün yetenekleriyle başımızda. Eko
nomiyi elinde tutuyor görünenlerin kerametini de yıllarca gördük, biliyoruz. 

Büyük devlet adamı İsmet tnönü bir özdeyişinde şöyle diyor : "Bir cemiyette en muzır 
adam, ehliyetsiz olduğu halde yetki sahibi olandır." 

Kıssadan hisse alınması dileğiyle, SHP Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ünal Akkaya; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli milletvekilleri; Hükümetimizce Yüce Meclisimize sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu
nun değerli katkılarıyla daha da mükemmel hale gelen 1990 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu 
Tasarısını değerlendirmek, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerinde Anavatan Par
tisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Şahsım ve Gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, bütçeler, malî, ekonomik, sosyal ve siyasî yönü olan belgelerdir. 
Bütçe ile, önümüzdeki yıl, devletin ekonomiye ne ölçüde ve ne şekilde iştirak edeceği tespit 
edilmekte, Hükümetin kendi programında vaat edilen hedefleri çerçevesinde, hangi hizmetle
rin yapılacağı belirlenmektedir. 

Bu çerçevede hazırlanmış olan 1990 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısının, mille
timize arz edeceği tüm hizmetleri sayacak, bütün özelliklerini açıklayacak değilim. Bu bütçe 
kanunu tasarısının önemli bazı noktalarına değinmekle yetineceğim. 

1990 Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısının gelir ve giderleri hakkında görüşlerimizi açık
lamadan önce, daha önceki yılların bütçeleriyle ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum : 

1989 yılı konsolide bütçesiyle 32 trilyon 933 milyar lira harcama yapılması yetkisi verildi
ği; 28 trilyon 456 milyar liralık gelir elde edilmesi ve aradaki 4 trilyon 477 milyar liralık farkın 
net borçlanmayla kapatılmasının öngörüldüğü malumlarınızdır. Bu bütçenin ilk on aylık uy
gulama sonuçlarına göre konsolide bütçe giderleri, 28 trilyon 650 milyar, gelirleri 24 trilyon 
955 milyar, aradaki açığın ise 3 trilyon 695 milyar olarak gerçekleştiği anlaşılmakta, konsolide 
bütçe açığının yıl sonu makul bir düzeyde kalmasını sağlayıcı tüm tasarruf tedbirlerinin, Hü
kümetimizce alınmış olduğu belirlenmektedir. 

1989 Yılı ocak-ekim ayları konsolide bütçe gelirlerinin yüzde 80'inin vergi, yüzde 8'inin 
vergi dışı normal gelirler ve yüzde 12'sinin ise özel gelirler ve fonlardan sağlanmıştır. 

1984 yılında, vergi gelirlerinin konsolide bütçe gelirlerinin içindeki payının yüzde 70 oldu
ğu hatırlanırsa, bütçenin artan bir ölçüde, en sağlam bir finans kaynağı olan vergiler yoluyla 
beslendiği anlaşılmaktadır. 

Konsolide bütçe gelirleri tahsilatının tahakkuka oranı 1984 yılında yüzde 85; 1985 yılında 
yüzde 89, 1986 yılında yüzde 82; 1987 yılında yüzde 89; 1988 yılında ise yüzde 90'dır. 1989 
yılı ocak-ekim döneminde yüzde 78 olduğu görülmektedir. Konsolide bütçe gelirlerinin ocak-
ekim 1989 tarihleri arasındaki gerçekleşmesi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80'Iik 
bir artış göstermektedir. 
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Konsolide bütçe giderlerinin cari harcamalara payı, 1988 yılında yüzde 34,5 olarak ger
çekleşmiş, 1989 yılının ilk on ayında ise cari harcamaların payı yüzde 42 olmuştur. Bu artışın, 
bu yılın ikinci yarısında, memur maaşlarında yapılan önemli düzenlemelerden kaynaklandığı 
açıktır. 

Konsolide bütçe giderleri içinde yatırımların payının bir azalış trendinde olduğu bilinmek
tedir. Nitekim, 1986 yılında konsolide bütçe giderlerinde yüzde 22,3'lük bir pay işgal eden ya
tırım harcamaları, 1988 yılında, yüzde 16,9'a inmiştir. 1989 yılı ilk on aylık gerçekleşme istatis
tikleri, bunun yüzde 14.1 olduğunu göstermektedir. 

Transfer harcamalarının konsolide bütçedeki yeri ise yüzde 40'lar düzeyinde seyretmeye 
devam etmektedir. 1988 yılı transfer giderlerinin konsolide bütçedeki payı yüzde 48,6 olarak 
gerçekleşmişken, bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 43,8 olmuştur. Konsolide bütçede yatı
rım giderlerinin payının azalması, Hükümetimizin, özel sektörün yatırımlarda daha fazla rol 
almasını istemesinden kaynaklanmaktadır. 

Konsolide bütçe açığının millî gelire oranı; 1984 yılında yüzde 3,8; 1985 yılında yüzde 3; 
1986 yılında yüzde 2,9; 1987 yılında yüzde 4; 1988 yılında ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir. 
1989 yılında ise konsolide bütçe açığının millî gelire oranının aynı seviyede kalacağı, yüzde 3,8 
olarak gerçekleşeceği tahmin olunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin tetkikinde bulunan 1990 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ilk yılını teşkil eden 1990 yılı programında öngörülen makro 
hedefleri, makro ekonomik hedefleri gerçekleştirecek şekilde hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, gayri safî millî hâsılanın ortalama 
yüzde 7 oranında büyümesi hedef alınmıştır. Sektörler itibariyle büyüme hedefleri, tarımda 
yüzde 4,1; sanayide yüzde 8,1; hizmetler sektöründe ise yüzde 6,7 oranındadır. Kamu gelirleri, 
ortalama yüzde 7,4 oranında artarak, gayri safî millî hâsıla içinde, 1989 yılında 28,1 olarak 
gerçekleşmesi beklenen payın, plan dönemi sonunda yüzde 28,6'ya yükselecektir. Kamu har
camalarında ortalama artış ise, yüzde 6,3 olarak programlanmıştır. 

1990 yılı program ve bütçesi bu temel hedefler çerçevesinde hazırlanmıştır. 1990 yılı için 
tespit edilen makro ekonomik hedeflerin tekrar edilmesinde fayda görüyorum. 1989 yılında 
gayri safî millî hâsılanın 172,5 trilyon liraya ulaşacağı ve büyüme hızının yüzde 1,8 olarak ger
çekleşeceği tahmin edilmektedir. 1990 yılı büyüme hızı hedefi yüzde 5,7'dir. Gelecek yıl millî 
gelir deflatörünün yüzde 54 olarak gerçekleşmesi, gayri safî millî hâsılanın cari fiyatlarla 280 
trilyon 865 milyar liraya ulaşması-beklenmektedir. 1989 yılında 2 170 lira olarak öngörülmüş 
olan ve 2 145 lira olarak gerçekleşmesi beklenen dolar değerinin, önümüzdeki yıl ortalaması
nın 2 997 lira olması beklenmektedir. 

Ulaştırma, haberleşme, eğitim, sağlık, madencilik, iktisadî ve sosyal yapının iyileştirilme
sine yönelik hizmet yatırımlarına öncelik verilecektir. Sınai mülkiyeti tabana yaymak, üretken
lik ve verimlililiği artırmak, sermaye piyasasının gelişmesini hızlandırmak amacıyla, özelleştir
me çalışmalarına devam edilerek ve kamu iktisadî teşebbüslerinin rekabet gücü artırılarak, bütçe 
üzerindeki yüklerinin azaltılması beklenmektedir. 

Hükümetçe teklif edilen 1990 konsolide bütçe tasarısında ödeneklerin 63 trilyon 264 mil
yar lira olarak bağlandığı görülmektedir; ancak, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu ödeneklerde 
değişiklik yapıldığı bilinmektedir. Hükümet teklifinde konsolide bütçe ödenekleri toplamı içinde, 
özellikle personel ödeneklerinin payının arttığı, diğer kalemlerin nispî olarak gerilediği görül
mektedir. Diğer yandan, Hükümetin teklifinde konsolide bütçe gelirlerinin toplam 53 trilyon 
860 milyar liraya ulaşmasının beklendiği görülmektedir. 
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Bütçeye, devlet hizmetlerini yeterli şekilde yürütecek kadar ödenek konulmasına ve gelir-
lerin gerçekçi bir şekilde tahminine itina gösterildiği anlaşılmaktadır. 

1990 yılında vergi kanunları uygulamasında beklenen amaçları sağlamak üzere, uygula
maların ve özellikle yapılmış olan değişikliklerin sonuçlarının sürekli şekilde değerlendirilmesi 
beklenmektedir. Verginin tam ve zamanında ödenmesini sağlamak yanında, vergi kayıp ve ka
çağını da önlemek için, vergi denetimine 1990 yılında da ağırlık verilmesine devam edileceğine 
inanıyorum. Bu vesileyle, vergi denetiminin caydırıcılığı yanında, eğitici ve yol gösterici olma
sına özen gösterileceğine eminim. 

1990 yılında gelir idaresinin daha etkin, verimli ve süratli bir yapıya kavuşturulması, 
mükellef-idare ilişkilerinin olumlu düzeye ulaştırılması ve eğitilmiş personelin sayısının ve ve
riminin de artırılması için gerekli çalışmaların sürdürülmesini temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizde sabit sermaye yatırımları 1989 fiyatlarıyla, 
1987 yılında 24 trilyon 560 milyar; 1988 yılında 24 trilyon 165 milyar olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun 1989 yılında 23 trilyon 335 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1990 yılın
da ise, yüzde 7,2 artışla 25 trilyon 20 milyar lira sabit sermaye yatırımı yapılması planlanmıştır. 

Sabit sermaye yatırımlarında kamu ve özel sektör paylarına gelince : Kamu sektörünün 
payı, 1987 yılında yüzde 53,5; 1988 yılında yüzde 47,6 olmuş; 1989 yılında yüzde 44,5 olması 
beklenmektedir. 1990 yılında ise yüzde 43,7 olması programlanmıştır. 

özel sektörün sabit sermaye yatırımlarındaki payı, 1987 yılında yüzde 46,5; 1988 yılında 
yüzde 52,4 olarak gerçekleşmiş; 1990 yılında yüzde 56,3 olması planlanmıştır. 

Görüleceği Üzere, sabit sermaye yatırımları içinde kamu sektörünün payı azalırken, buna 
karşılık özel sektörün yatırımlardaki payı giderek artmaktadır. 

Diğer yandan, tüm yatırımların gayri safî millî hâsıladaki payında, İktidarımız dönemin
de bariz bir artış olduğu görülmektedir. Bu pay, 1984 yılında yüzde 17,9 iken, 1985'te yüzde 

.20'ye, 1986'da yüzde 23,2'ye, 1987'de yüzde 24,1'e çıkmıştır; 1988 yılında 1987 yılındaki sevi
yeyi korumuştur. Yatırımların gayri safî millî hâsıladaki payının, 1989 yılında yüzde 23,3 ola
rak gerçekleşmesi tahmin olunmaktadır. 1990 yılında ise, gayri safî millî hâsılanın yüzde 23,2'sinin 
yatırımlara ayrılması programlanmış bulunmaktadır. 

Konsolide bütçe giderlerinde yatırımların payı, 1984 yılında yüzde 19,6; 1985'te yüzde 20,5; 
1986'da yüzde 22,3; 1987'de yüzde 19,5 olarak gerçekleşmiştir. 1989 yılında yüzde 12,8 olarak 
gerçekleşmesi tahmin edilmekte olup, 1990 yılında ise, yüzde 14, Te çıkması hedef alınmıştır. 

Genel bütçe giderlerinde yatırımların payı, 1984 yılında yüzde 11,2 iken, 1985 yılında yüz
de 7,6'ya, 1986 yılında yüzde 5,7'ye inmiştir. Ocak-ekim 1985 bütçe uygulamasına göre, genel 
bütçe giderlerinde yatırımlann payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşmiştir. Katma bütçe giderleri içinde 
yatırım harcamalarının payı, 1984 yılında yüzde 62,4 iken, 1987 de yüzde 67,3 ve 1988'de yüz
de 66,6 olmuştur. 1989 yılı Ocak-Ekim ayları gerçekleşmesine göre, yatırımların katma bütçe 
giderleri içindeki payı yüzde 59,5 olmuştur. 

Yüce Meclisimize sunulmuş bulunan katma bütçeli idarelerin bütçe tasarılarına bakıldı
ğında, katma bütçeli idarelerin toplam ödenekleri içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün yüzde 31,9 payla birinci sırada, Karayolları Genel Müdürlüğünün yüzde 17,8 payla ikinci 
sırada, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldığı gö
rülmektedir. 
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Sabit sermaye yatırımlarının seyriyle ilgili bu açıklamalarımızdan, Hükümet programı
mızda, iktisadî kalkınmada devletin doğrudan yürüteceği faaliyetler, genel olarak, bütün mil
lete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin yapılması şeklinde yer alan hede
fimize uygun davranıldığı anlaşılmaktadır. 

Kamu kesimi yatırımları içinde en büyük pay, kamu iktisadî teşekküllerine aittir. Şöyle 
ki: 1984 yılında KİT'lerin kamu kesimi yatırımları içindeki yeri yüzde 51,9 iken, 1988'de yüz
de 45'e inmiştir. 1988 yılında KİT yatırımları, toplam cari fiyatlarla 5 trilyon 174 milyar lira 
olmuştur. 1989 yılında bu yatırımların, 7 trilyon 55 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklen
mektedir. 1990 yılında ise, KİT yatırımlarının 10 trilyon 125 milyar liraya çıkması programlan
mıştır. 

Devletin, KİT'ler vasıtasıyla, istisnaî olarak, geri kalmış bölgelerde sınaî tesisler kurması, 
bu teşebbüslerin kısa zamanda millete devredilmesi, devletin sanayi ve ticarete ana prensip ola
rak girmemesi, Hükümetimizin temel politikalarından birisidir. 

Kıymetli milletvekilleri, şimdi de dış ticaret ve ödemeler dengesi hakkındaki görüşlerimi 
açıklıyorum : 

1981 yılından bu yana uygulanan dış ticaret politikalarının temel amacı, ülkemiz ekono
misinin döviz kazandırıcı potansiyelini harekete geçirerek, döviz kıtlığından kaynaklanan üre
tim darboğazlarını gidermek ve ekonomik büyümeye dış talep yoluyla katkı sağlamaktır. 

Kambiyo rejimindeki kısıtlamalar, aradan geçen zaman içinde çıkarılan, Türk parasının 
kıymetini koruma mevzuatında yapılan değişikliklerle önemli ölçüde kaldırılmış, serbestiler sağ
lanarak, serbest ekonominin gerektirdiği şartlar temin edilmeye çalışılmıştır. Son olarak, bu 
yılın Ağustos ayında yürürlüğe konulan 32 sayılı kararla, aşağıda özetlenen kolaylıklar getiril
miştir. 

Döviz bulundurma ve dövizleri bankalar nezdinde açılacak döviz tevdiat hesaplarında tu
tabilme imkânına ilave olarak, Türkiye'de yerleşik kişiler, her bir işlem itibariyle 3 bin dolara 
kadar bankalardan döviz alma imkânına kavuşmuştur. 

İhracat bedelinin yüzde 20'lik kısmı ihracatçının serbest kullanımına bırakılmışken, bu 
nispet yüzde 30'a yükseltilmiştir. 

Müteahhitlik, turizm ve taşımacılık gibi hizmetler karşılığında elde edilen dövizlerin, yur
da getirilmesi mecburiyeti tamamen ortadan kaldırılmak suretiyle, bu şekilde elde edilecek dö
vizlerin kullanımı serbest bırakılmıştır. 

Yurt dışında ticarî bir faaliyette bulunmak üzere, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı olduğu bakanlığın izniyle, yurt dışına çıkarılabilecek sermaye miktarı 3 milyon dolardan 
25 milyon dolara çıkarılmıştır. 

Yurdumuza gelen göçmen ve mülteciler, tüm servet ve eşyalarını yurdumuza getirebilme 
imkânına kavuşmuştur. 

Hariçte yerleşik kişilerin, yabancıların, borsaya kayıtlı Türk menkul kıymetlerini serbest
çe satın alabilmesi imkânı getirilmiştir. 

Türkiye'de yerleşik kişilerin, yabancı borsalarda kote edilmiş yabancı menkul kıymetleri, 
bankalar aracılığı ile satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından kredi temin etmeleri serbest bırakılmıştır. 
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Kambiyo mevzuatımızdaki serbestleşme değişikliklerimiz, alınacak olumlu sonuçlara bağlı 
olarak daha da devam edecek ve Türk parası tam konvertibl hale getirilecektir. 

İhracatla ilgili görüşlerimiz şu şekildedir : 
1983 yılından bu yana, ihracatımızdaki gerçekleşmelere şöyle bir göz atacak olursak; 1983 

yılında 5 milyar 727 milyon dolar olan ihracatımızın, 1984 yılında 7 milyar 133 milyon dolara, 
1985 yılında 7 milyar 958 milyon dolara, 1986'da 7 milyar 456 milyon dolara, 1987'de 10 mil
yar 190 milyon dolara, 1988'de 11 milyar 662 milyon dolara çıkmış olduğunu görürüz. 1989 
yılı ihracatının ise, Ocak Ağustos ayları itibariyle 7 milyar 113 milyon dolar olduğu; bunun, 
sene sonunda 11 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Bu yılın ocak-ağustos aylarında gerçekleşen 7 milyar 113 milyon dolarlık ihracatımızın 
yüzde 16,3'ü tarım, yüzde 3,7'si madencilik, yüzde 80'i sanayi sektörü ürünüdür. 

İhracat içinde tarım sektörünün payı, 1983 yılında yüzde 32,8 iken, 1986'da yüzde 25,3; 
1987 yılında yüzde 18,2; 1988 yılında yüzde 20 olmuştur. 

Madencilik ve taşocağı sektörünün ihracatımızdaki payı, 1983'te yüzde 3,3 iken, 1984'te 
yüzde 3, 1985'te yüzde 3,1; 1986'da yüzde 3,3; 1987'de yüzde 2,7; 1988'de yüzde 3,2 olmuştur. 

Sanayi sektörümüzün ihracatımızdaki payına gelince: 1983 yılında yüzde 63,9 olan sana
yi sektörünün payı, 1985 yıhnda yüzde 75,3; 1986'da yüzde 71,4; 1988'de 76,7 olarak gerçek
leşmiştir. 

Verilen bu istatistikî bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ANAP iktidarı döneminde toplam 
ihracatımız içinde tarım sektörünün payının azaldığı ve sanayi malları ihracatı payının giderek 
arttığı açıkça görülmektedir. 

İhracatımızın ülke gruplarına dağılımına baktığımızda, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
yaptığımız ihracatın, toplam ihracatımız içindeki payının 1986 yılında yüzde 43,7; 1987 yılında 
yüzde 47,8 1988 yılında yüzde 43,7 ve 1989 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 47 olduğu 
görülmektedir. 

İslam ülkelerine yapılan ihracatın, toplam ihracat içindeki payı ise, 1983 yılında yüzde 40,3 
iken, 1986 yılında yüzde 35; 1987 yılında yüzde 30,3; 1988 yılında yüzde 30,2 olarak gerçekleş
miş olup, 1989 yılı ocak-ağustos ayları arasında yüzde 15'e inmiştir. 

1990 yılında ise, ihracat hedefimiz, yüzde 10,4 oranında artarak, toplam 12 milyar 863 
milyon dolardır. İhracatımızın yüzde 8,7'sinin tarım sektörü ürünlerinden, yüzde 3'ünün ma
dencilik sektörü ürünlerinden ve yüzde 88,3'ünün de sanayî ürünlerinden meydana geleceği 
tahmin edilmektedir. 

İhracatımızın 1990 yılında belirlenen hedefe varabilmesi için, aşağıdaki politika ve tedbir
lerin uygulanması, 1990 yılı programıyla tespit edilmiş bulunmaktadır. İhracatta döviz kazan
cını artırabilmek için, ürün çeşitlendirilmesiyle birlikte, yurt içi katma değer oranı daha yük
sek olan, sanayî ürünlerinin satışı özendirilecektir. 

İhracatı artırabilmek için, mevcut ihracat kredisi sigortası, ihracat sigortası ve ihracat kre
disi sistemlerinin geliştirilmesi sürdürülecektir. Bu çerçevede, sevk öncesi kredi ve proje kredi
lerine, alıcı ülke kredisine ağırlık verilecektir. Burada Türkiye İhracat İthalat Bankası önemli 
görevler üstlenecektir. 
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ihracatçıların uluslararası pazarlarda karşılaştıkları tarife ve tarife dışı engellerin ikili gö
rüşmeler yoluyla azaltılması için, gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

ihraç ürünlerinde standardizasyona önem verilecektir. 
Çok taraflı iktisadî anlaşmalardaki haklardan yararlanmada ve yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde gerekli çalışmalar koordoneli bir şekilde sürdürülecektir. 
Amerika Birleşik Devletlerine yapılacak ihracattan faydalanılmağa çalışılacaktır. 
1988 yılında ithalatımız 14 milyar 339 milyon dolar, 1989 yılının ilk sekiz ayında ise 9 mil

yar 888 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Hükümetimizce uygulanan ithalat politikasının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 
Piyasa ekonomisine giderek işlerlik kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
ithal ikamesine dayalı sanayileşme politikasından, karşılaştırmalı üstünlükleri esas alan, 

ihracata dönük ve dışa açık bir sanayileşme politikasına geçilmiştir. 
Aşırı koruyucu dış ticaret politikalarından, tedricen, serbest ithal politikasına geçilmektedir. 
Bu çerçevede, Gümrük Vergisi ve fon indirimleri yapılmasına devam edilmekte, ithalat te

minatlarında zaman zaman oynamalar yapılarak, makro ekonomik hedeflere ulaşılmada araç 
olarak kullanılmakta, ithalat işlemlerinde bürokrasiyi azaltıcı tedbirler alınmaktadır. 

ithal edilen malların tanımında ve kodlanmasında Brüksel nomanklatürü 1.1.1989 tari
hinde terk edilerek, teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan, mal çeşitlerinin sınıflandı
rılmasına daha uygun olan ve başta Avrupa Topluluğu olmak üzere birçok ülke tarafından uy
gulanan armonize sistem nomanklatürü uygulamaya konulmuştur. 

Ayrıca, ithalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunun Yüce Meclisimizce ka
bulü üzerine, antidamping mevzuatı 1.10.1989 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Böyle
likle, yabancı ülkelerin maliyet fiyatlarının çok altında mal satarak, Türkiye'deki serbes reka
bet ortamını bozma teşebbüsleri önlenebilecektir. 

1988 yılında yurdumuza gelen yabancıların sayışı.4 milyon 172 bin 727 kişidir. 1989 yılın
da 4 milyon 500 bin kişinin gelmesi tahmin olunmakta, 1990 yılında ise 5 milyon 100 bin turis
tin gelmesi beklenmektedir. 

Turizm gelirleri ise 1987 yılında 1 milyar 476 milyon dolar iken, 1988 yılında 2 milyar 355 
milyon dolara çıkmış, bu yılın ilk sekiz ayında ise turizm gelirleri 1 milyar 584 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın sonunda, dış turizm gelirlerimizin 2 milyar 600 bin dolara çık
ması beklenmektedir. 1990 yılında 3 milyar 30 milyon dolar turizm geliri elde edilmesi prog
ramlanmıştır. 

Son yıllarda turizm sektöründe gerçekleştirilen üst yapı yatırımlarıyla, teşvik politikaları 
ve turizm kredilerindeki gelişmeler nedeniyle, yatak kapasitelerinin büyük, miktarlarda artma
sı, yabancı turist sayısında ve turizm gelirlerinde önemli artışa sebep olmuştur. 1983 yılında 
yatak kapasitemiz 66 bin iken, bu yıl sonunda yatak kapasitemiz 160 bini bulacaktır. Halen 
257 bin yataklık turizm tesislerinin inşaatı devam etmektedir. 

önümüzdeki yıllarda beklenen düzeyde turistin ülkemize gelmesi ve turizm gelirlerinin el
de edilmesi için, 1990 yılı programında gerekli tedbirler öngörülmüş bulunmaktadır. Bu çerçe
vede, doğal ve kültürel değerlerle, çevrenin korunmasına öncelik verilecek, turistik tesislerin 
işletmeye alınmalarında sağlık şartlarına uygun olarak, altyapılarının tamamlanmış olması esas 
alınacaktır. 
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tşçi dövizleri hakkındaki görüşlerimize gelince : Büyük ölçüde tş ve tşçi Bulma Kurumu 
aracılığıyla gönderilen işçi sayısı, kümülatif olarak, Temmuz 1989 sonu itibariyle 1 330 000 
kişiyi bulmuştur. Bilindiği gibi, daha önceki yıllarda Avrupa ülkelerine olan işgücü akını, son 
yıllarda Irak, Suudi Arabistan ve Libya gibi Ortadoğu ülkelerine yönelmiş bulunmaktadır. Son 
verilere göre, tş ve tşçi Bulma Kurumu aracılığıyla yurt dışına giden işçilerimizin ülkelere göre 
dağılımı şöyledir : 

Federal Almanya 521 591, Avustralya 10 666, Avusturya 35 345, Irak 38 700, Libya 189 
620, Suudî Arabistan 222 175 ve öteki ülkeler 122 782 kişidir. 

Yurt dışında çalışan bu vatandaşlarımızın, alınteriyle kazandıkları ücretlerinden artırarak 
ülkemize gönderdikleri dövizler, 1986 yılında 1 milyar 634 milyon, 1987 yılında 2 milyar 021 
milyon, 1988 yılında 1 milyar 775 milyon dolar olmuştur. Bu yılın ocak-ağustos döneminde, 
işçi döviz gelirleri 1 milyar 846 milyon dolar olarak gerçekleşmiş; 1989 yılı programında, işçi 
dövizi olarak 1 milyar 775 milyon dolar beklendiği dikkate alınırsa, bu yılın ilk sekiz ayında 
oniki aylık hedefin yüzde 4 daha üzerinde gerçekleşme olmuştur, tşçi dövizi girişinin beklene
nin de üzerinde gerçekleşmesinde, kambiyo rejimindeki serbestleştirmelerin ve döviz kurların
daki ılımlı hareketlerin önemli tesiri olmuştur. 1990 yılında ise, 2 milyar 800 milyon dolar işçi 
dövizi girişi programlanmış bulunmaktadır. 

Döviz rezervlerimiz ise şu şekildedir : Altın ve döviz rezervlerimizin toplamı giderek artış 
göstermektedir. 1983 yılında 2 milyar 089 milyon dolar, 1984 yılında 3 milyar 482 milyon do
lar, 1985 yılında 3 milyar 279 milyon dolar, 1986 yılında 4 milyar 347 milyon dolar, 1987 yılın
da 5 milyar 212 milyon dolar, 1988 yılında 6 milyar 428 milyon dolar ve bu yılın temmuz ayın
da ise altın ve döviz rezervlerimiz toplamı 6 milyar 596 milyon dolar seviyesine ulaşmış bulun
maktadır. 

Kıymetli milletvekilleri, genel olarak dış ticaretimiz de, 1984 yılından bu yana uygulanan 
dış ticaret politikaları sonucu, Türk ekonomisinin döviz kazandırıcı potansiyeli harekete geçi
rilmiş ve ekonomik büyümeye dış talep yoluyla katkı sağlanmaktadır. Dış ticaret hacminin gayri 
safî millî hâsılaya oranı, 1983 yılında yüzde 29,5 iken, 1988 yılında yüzde 37,1 seviyesine yük
selmiştir. ihracatın ithalatı karşılama oranı da 1983 yılında yüzde 62 iken, 1987 yılında yüzde 
72 ve 1988 yılında da yüzde 81,4'e yükselmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra, ihracatımızın yapısı 
da hızla değişmiş, Türkiye, geleneksel birkaç ürününe bağlı olmaktan kurtulmuş, üçbini aşkın 
türde mal ihraç edebilir hale gelmiştir. 

Dış ödemeler dengesinde ulaşılan en önemli gelişme ise, cari işlemler dengesinin, tümüyle 
dış ticaret dengesinin bir sonucu olmaktan çıkmasıdır. Dış ticaret dengemizdeki açık, başta 
turizm gelirleri ve işçi dövizleri olmak üzere, diğer gelirlerden sağlanan fazlalıkla kapatılabilir 
hale gelmiştir. 

1988 yılında Türkiye ilk defa, uzun yıllar sonra, cari işlemler bilançosunda 1 milyar 5.03 
milyon dolar fazla vermiştir, ödemeler dengesindeki bu olumlu gelişmeler, 1989 yılında da de
vam etmektedir. Bu yılın ilk sekiz ayında cari işlemler dengesinin 298 milyon dolar fazla verdi
ği görülmektedir. 

Diğer yandan, bu yıl altın ithali serbest bırakılmış, kaçakçıların haksız kazanç elde etme
leri önlenmiş, devletimizin vergi yoluyla gelir elde etmesi yanında, vatandaşlarımızın güvenilir 
şekilde altın alabilmeleri sağlanmıştır. Dış ticaretimizde ve ödemeler dengesinde görülen bu 
olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. 

— 118 — 



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 O : 3 

Değerli milletvekilleri, şimdi de Hükümetimizin özel önem verdiği, kalkınmada öncelikli 
yöreler hakkında bilgi vermek istiyorum. Hükümet programımızda, devletin istisnai olarak, 
geri kalmış bölgelerde sınai tesisler kurabileceği öngörülmüştür. Bu görüşten hareketle, başta 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerin ekono
mik ve sosyal yönden kalkındırılması ve böylece, bu bölgelerle diğer bölgeler arasındaki geliş
mişlik farkının zaman içinde azaltılması amacıyla başlatılan çalışmalara devam edilmektedir. 

Ülke genelinde, toplam yatırımlar içerisinde kamu sektörü payının giderek azaltılması po
litikası benimsenmiş olmasına rağmen, kalkınmada öncelikti yörelerde tahsis edilen kamu ya
tırımları nispî önemini korumaktadır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, kırsal kalkınma projelerine önem verildiğini görmekteyiz. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin, yalnızca sulama ve enerji projesi olmaktan çıkartılıp, çok 
yönlü entegre bir bölge planına dönüştürülmesi amacıyla başlatılan GAP Master Plan çalış
maları, program döneminde bitirilmiştir. Diğer yandan, sözkonusu proje alanında, sulama ile 
ilgili tesislerin de planlanandan daha önceki bir tarihte tamamlanabilmesi için kaynak tahsisi
ne önem verilmiş, Kamu Ortaklığı Fonundan da büyük finansman desteği sağlanmıştır. Ayrı
ca, GAP Projesine verilen önem nedeniyle, Başbakanlığa bağlı GAP özel Bölge Kalkınma İdaresi 
kurulmuştur. Bunlara ilaveten, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanların ücretlerinin vergi
lendirilmesinde özel indirim miktarı, diğer yörelere göre ve kendi içinde farklılaştırılarak uy
gulanmış, böylece, çalışanlara kademeli ücret artışı sağlanmıştır. 

Diğer yandan, 1990 yılı programında, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin olarak önemli 
tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır. Şöyle ki : 

Kamu kaynaklarının tahsisinde, bölgelerin gelişme potansiyelleri dikkate alınarak, kalkın
mada öncelikli yöreler lehine uygulama yapılacaktır. Bu yörelerde, imalat sanayii, madencilik 
ve bunlara dayalı sanayilerin kurulmasında devlet öncülük yapmaya devam edecek, fiziksel ve 
sosyal alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesine yönelik kamu yatırım faaliyetleri sürdürülecektir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde kamu yatırım ve hizmetlerinde etkinliğin sağlanması ve 
gerekli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla, ücret rejimi de dahil olmak üzere, kamu per
sonelinin istihdam ve yer değiştirmesine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek ve geliştirilecektir. 

özel kesimin bu yörelere yatırım yapmasını ve mevcut tesislerin verimli bir şekilde işletil
mesini sağlamak üzere uygulanan teşviklere devam edilecek ve değişen şartlar içinde yeni teş
vik araçları geliştirilecektir. 

Bu bölgelerde altyapı hizmetlerine, kırsal kalkınma projelerine, hayvancılıkta verim artışı 
sağlayıcı yatırımlara, madencilikte ise arama ve işleme faaliyetlerine öncelik verilecektir. 

Söz konusu yörelerdeki gümrük kapılarında da sınır ticaretinin geliştirilmesine önem ve
rilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kırsal alana götürülen hizmetlere gelince : Kırsal ala
nın çağdaş ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülmekte olan sosyal, kültürel ve ekonomik alt
yapı yatırımları ve hizmet faaliyetlerinin kırsal nüfusun tamamını kapsaması için yapılan çalış
malar sürdürülmektedir. 

Ana geçim kaynağı tarımsal faaliyetlere dayalı olan ve üretici-çiftçi kimliği kazanmış bu
lunan kırsal nüfusun niteliklerinin yükseltilmesini, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet faaliyetle
rinden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan çalışmalara ağırlık verilmektedir. Kırsal alanda 
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yaşayan ailelerin eğitim ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi ve değişen tarım teknolojisine uyum 
sağlamaları için öğretici çiftçi toplantıları, çiftçi kursları, sergiler ve teşvik müsabakaları dü
zenlenerek, özendirilmesine devam edilmiş ve yayım programlarının uygulanması sürdürülmüştür. 

Kitle haberleşme araçlarıyla yapılan yayınlar artırılmış, ülkemizde ilk defa GAP'a yönelik 
bir televizyon yayını başlatılmış, ilkokulu olmayan köy kalmamış, tarıma dayalı sanayiin yay
gınlaştırılması için kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatiflere projeler hazırlanmakta, bun
lar teknik ve malî yönden desteklenmektedir. 

Belirlenen program ve projeler doğrultusunda yol, su, elektrik, PTT hizmetlerinin kırsal 
alanda tüm yerleşim alanlarına götürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet süre
since 1983 sonuna kadar 24 400 köye elektrik verilmesine karşılık, geçen beş yıl da 36 500 köy 
ve mezraya elektrik götürülmüş, birkaç köy dışında elektriksiz köy kalmamıştır. 

1983 sonunda 10 300 köyde telefon olmasına mukabil, 1989 temmuz ayında 37 369 ünite 
telefona kavuşmuştur. Şehirler ve milletlerarası otomatik konuşma yapan köy sayısı, 1983 yı
lında sadece 12 iken, 1989 yılında 30 bini aşacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Akkaya, sürenizin dolmasına bir dakika kaldı, lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biraz elektrikten falan bahsetsin ondan sonra. 
BAŞKAN — Orası hatibin bileceği iş. 
Buyurun Sayın Akkaya. 
ÜNAL AKKAYA. (Devamla) — Onlara da Sayın Bakan devam eder, merak etmeyin, eksik 

olanları biz tamamlarız yine. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten sizin konuşmanıza gerek yok; biliyoruz. 
ÜNAL AKKAYA (Devamla) — Esasen bu bilgileri çok çok veriyoruz da. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — isterseniz sizin yerinize ben buradan konuşayım. 
ÜNAL AKKAYA (Devamla) —- Hayır, defaatle bunları söylememizde fayda var, çünkü 

hâlâ'unutuyorsunuz. Yine tekrar ediyoruz ki, bunlan size öğreteceğiz, iyice yerleştireceğiz in
şallah. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gelir ve refah dağılımı hakkındaki görüşlerimize ge
lince : Devlet tstatistik Enstitüsü tarafından, yapılan 1987 yılı hane halkı gelir ve tüketim har
camaları anket sonuçlarına göre, hane halkı gelirlerinin gayri safi millî hâsıla içindeki payı, 
1973 yılında yüzde 55 iken, 1987 yılında yüzde 68,6'ya çıkmıştır. Gelir dağılımını düzeltmeye 
yönelik olarak, 1989 yılında uygulamaya konan tedbirlerin etkisiyle, başta memur ve ücretliler 
olmak üzere, sabit gelirli kesime verilen imkânlar sonucunda, gelir dağılımında nispî bir iyileş
me sağlanmıştır. Hane halkının gelir ve refahını artırmak üzere, düşük faizli toplu konut kre
disi verilmesi, memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılma
sı, zorunlu tasarruflar için devlet katkısıyla destek sağlanması ve ücretlilere vergi iadesi yolun
da belirli miktarda transferin gerçekleştirilmesi uygulamaları sürdürülmüştür. 

Hükümetimizce, 1990 yılında fiyat ve gelir politikalarının gelir dağılımını iyileştirici yön
de uygulanmasına özen gösterilmesi, bu çerçevede özel indirim miktarları ile gelir vergisi tari
fesindeki dilimlerin, sabit gelirli gruplar lehine yeniden düzenlenmesi programa alınmıştır. Ay
rıca, gelir dağılımı araştırmalarının daha sık aralıklarla ve sürekli yapılması, sonuçlarının da 
güncelliğini kaybetmeden açıklanması için gerekli çalışmalara devam edilecektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1990 Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısıyla ilgili dü
şüncelerimiz burada sona ermektedir. Müzakeresini yaptığımız bu Müsteşarlık bütçesinin, eko
nomide özlenen yeni hamlelere imkân sağlayacağına, milletimizin refah seviyesini artıracağına 
olan inancımla, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik ErtüzÜn; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan 
önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, ekonomimizin önemli iktisadî ve malî faaliyetlerini 
yürüten ve yönlendiren uygulamacı bir müsteşarlıktır. Gerçekten, birçok iktisadî ve malî faali
yet, -dış ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere- bu Müsteşarlık tarafından yürütülmektedir; 
ama, benden önce söz alan Sayın Anavatan Partisi Sözcüsü, Müsteşarlığın faaliyetlerini oldu
ğunun da ötesine çıkarmıştır ve âdeta Müsteşarlığı, ekonominin tamamına hâkim olan bir ko
numa getirmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanı o iddiada da, onun için... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet. 
Hal tabiî ki böyle değildir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, şimdi arz edeceğim gibi, 

bütçeden her yıl çok önemli paylar almakla birlikte, tabiî ki, ekonominin tamamı demek de 
değildir. 

Geçen yıl 11 trilyonu aşkın bütçeye sahip olan Müsteşarlık, bu yıl 17 trilyonu aşan bir 
bütçe ödeneği ile karşımızdadır. 

Millî Eğitim Bakanlığının bütçedeki payının yüzde 17, Savunma Bakanlığının da aşağı 
yukarı yüzde 14 olduğunu düşünecek olursak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçeden 
yüzde 28 gibi hemen hemen iki büyük bakanlığın payına eşit bir dilimi almaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bununla da kalmamakta, çok önemli fonlar da bu Müs
teşarlık tarafından yürütülmekte ve yönlendirilmektedir. Zannediyorum ki, geçen yıl 3,5 tril
yon lira civarında olan bu fonlar, bu yıl 7-8 trilyon liraya yükselecektir. 

Hemen işaret etmeliyim ki, bu yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi komisyonda 
incelenirken, ilgili fonların ve kamu bankalarının denetimiyle ilgili kanunun 2 nci maddesi Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve yerine de yeni bir kanun yapılamadığı için, denet-
lenememiştir ve sizler de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak, bu yıl fon bütçe
lerini ve kamu bankaları bütçelerini denetleyemiyorsunuz. Kanaatimizce, bu fevkalade büyük 
bir eksiklik, Yüce Meclisin iki aslî fonksiyonundan bir olan denetimi yerine getirememesidir 
ve yüce millete karşı büyük bir sorumluluğun yerine getirilememesidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, her yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi görüşülür
ken, "Konsolide bütçe içinde transferlerin payı nedir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı büt
çesi içinde transferlerin payı nedir ve borç faizlerinin payı nedir?" şeklinde bir genel yoruma 
gidiyorum. 

— 121 — 



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 0 : 3 

1987 yılından itibaren bu rakamlara baktığınızda ilginç bir süreç görüyorsunuz. Şöyle 
ki: Bir yılın konsolide bütçe büyüklüğü, ertesi yıl karşınıza transfer harcamaları büyüklüğü, 
bir sonraki yıl da iç ve dış borç faizleri büyüklüğü olarak çıkıyor. 

Mesela, 1987 yılı konsolide bütçe büyüklüğü 11 trilyonmuş, 1988'de bakıyoruz transferler 
10 trilyonu aşmış ve 1989'da da sadece borç faizleri 9 trilyonu aşmış; yani, 1990 yılı bütçesi 
aşağı yukarı 63 trilyon ise, -belki tam manasıyla değildir, sonraki yıllarda biraz sapma olabilir-
önümüzdeki yılın transferleri yaklaşık 50 trilyon civarında ve 1992'nin iç ve dış borç faizleri 
50 trilyon civarında olacaktır, tşte bunun iki sebebi vardır : 

Birisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu hızlı enflasyon ve diğeri de, Türk ekonomisinde uy
gulanmakta olan devletçi ekonomik sistemdir. Devlet, giderek kaynakların daha büyük bölü
müne egemen olmaktadır. 

Konuya böyle girince, önce devletin iç ve dış borçlanmasına bir göz atmak lazımdır. Zira, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi, âdeta bir faiz ödeme bütçesidir. Biraz önce arz etti
ğim bu 17 trilyonluk ödeneğin yaklaşık 15 trilyon lirası; yani, yüzde 80'inin üzerindeki kısmı, 
iç ve dış borç faizlerinin ödemesine ayrılmıştır. 

Bildiğiniz gibi, ANAP Hükümetlerinin sorumsuz borçlanma politikası sonucunda, devle
tin iç borç stoku, bu yıl sonu itibariyle 45 trilyon liraya ulaşmıştır. Bu iç borç stokunun, Ana
vatan Partisinin iktidara geldiği 1983 yılında 1 trilyon 700 milyar olduğu düşünülecek olursa, 
demek ki, aşağı yukarı 6 yıldaki artış tam 27 kattır. Bunun içinde tahvil ve bono stokunun 
payı, 1983 yılında 400 milyar iken, 1989 sonunda 13 trilyon liraya yaklaşmıştır ki, buradaki 
artış da, 30 katın üzerindedir. Bu borçlanma politikasının, bütçe üzerindeki ekonomik ve malî 
etkilerine biraz sonra tekrar döneceğim. 

Bildiğiniz gibi, dış borçları zaman zaman Yüce Meclisin huzuruna getirdik. Gerçekten, 
Türkiye, 1980 sonrasında çok hızlı bir iç borçlanmanın yanında, bir dış borçlanma süreci yaşa
mıştır. Gerçi, içinde bulunduğumuz yılda, dış borçlarda 1 milyar dolar civarında bir gerileme 
görülüyorsa da, bunlar resmî rakamlardır. 

Eylül 1989 sonu itibariyle, dış borçlar 36,3 milyar dolar olarak veriliyor; ama hemen ifade 
etmeliyim ki, bunun içinde 3,2 milyar dolar olan FMS'ler yoktur; yani askerî satış kredileri 
yer almıyor. Üstelik bu 3,2 milyar dolarlık FMS kredisinin 1,9 milyar doları, ABD piyasasına 
ihraç edilen tahville takas edilmiştir. Halen 1,3 milyar doları FMS olarak durmaktadır. Tahvil
lerin faizleri de yüzde 8-9 gibi oldukça yüksek oranlarda tatbik edilmiştir. Bu borç rakamına, 
Türkiye adresli döviz tevdiat hesapları da dahil değildir. Geçen yıl 6 milyar dolar civarında 
olan bu hesapların, bu yıl 4 milyar dolara gerilediği görülmektedir. 

Ayrıca, mahallî idarelerin dış borçlanmalarının, ancak 650 milyon dolarlık kısmı burada 
yer almaktadır. Bilindiği gibi, mahallî idarelerin dış borçlanmalarının 3 milyar dolar civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, Doğu Blokuna klirink esası üzerinden yapılan borçlan
malar da bu toplam rakam içinde yer almamaktadır. 

Son bir nokta olarak, Dünya Bankası kredilerinin kullanımından doğan yeniden değer
lendirme farkı olan 2,5 milyar doların da burada yer almadığını görüyoruz. 

Bütün bu borçların ilavesiyle -eğer bu söylediğimi alırsanız, ya da almazsanız- toplam borçlar 
47 ila 50 milyar dûlar arasında değişiyor. 

1989 yılı gayri safı millî hâsılasının en fazla 80 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini düşü
nürsek, gayri safı millî hâsıla içinde dış borcun yüzde 60 düzeyine ulaştığı görülüyor. Bildiği
niz gibi, bu oran 1983 yılında yüzde 37, 1982 yılında yüzde 29; hele hele 1970 yılında yüzde 
14'tür. Demek ki Türkiye, çok ciddî bir dış borç yükü altına girmiştir. 
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Ayrıca, dış borç taksitlerinin millî hâsıla oranı içindeki payı da -yıllık 7 milyar dolarlık 
dış borç taksidi dikkate alındığında- yüzde 10'lara varmaktadır ki, gelişmekte olan bir ülke 
için, bu fevkalade büyük bir orandır ve dünyadaki borçlu ülkeler arasında da hemen hemen 
en yüksek oranlardan biridir. 

Değerli üyeler, Türkiye, 7 milyar dolarlık -7 ilâ 7,5 milyar dolar arasında değişiyor- diş 
borç taksidini ödemek için, mesela bu yıl 5,5 milyar dolar yeniden borçlanma durumundadır; 
yeniden borçlanmıştır, önümüzdeki yıllarda da, en azından, bu borçlanmayı sürdürmek zo
rundadır. 

Türkiye'de, Hükümet yetkililerinin söylediklerine bakılacak olursa, bir döviz bolluğu ya
şanmaktadır. O halde, "Türkiye böyle bir döviz bolluğu içindeyse, niçin borcunu ödemek için 
yeniden borçlanmaktadır?" sorusu da askıda kalmaktadır. Türkiye fevkalade ağır bir dış borç 
yükü altında iken, eğer gerçekten böyle bir döviz bolluğu var ise, yapılacak iş, süratle, dış borç 
yükünü azaltmaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; resmî rakamlar dış borçların dolar itibariyle aynı düzeyde 
kaldığını gösteriyor olmakla birlikte, yine resmî rakamlar, Türk Lirası itibariyle dış borçların 
fevkalade büyük bir hızla arttığını gösteriyor. Bunlar, Sayın Maliye Bakanının bütçe takdim 
konuşmalarında -gerek Komisyonda, gerekse Genel Kuruldaki konuşmalarında- yer almıştı. 
1985 yılı sonunda sadece, önünüzde bulunan konsolide bütçeye dahil kuruluşların dış borçları 
-yani, devletin dış borçları- 8,8 trilyon liradan (1985 yılı sonundaki rakam) 1988 yılı sonunda 
38,6 trilyon liraya yükselmiştir. Bu kadar borç, yaklaşık 16 milyar dolarlık dış borca tekabül 
ediyor. Demek oluyor ki, Türkiye'nin toplam borcunu -Türk Lirası olarak hesapladığınızda-
45 ilâ 47 milyar dolar olarak kabul edersek, bunun Türk Lirası karşılığı yaklaşık 110 trilyon liradır. 

Bu yılın gayri safı millî hâsılasının 170 trilyon lira olduğu dikkate alındığında, gayri safı 
millî hâsıla içinde dış borç oranı yüzde 64'tür. Bu, bildiğiniz gibi, şu bakımdan fevkalade önem
lidir : Zira, dış borçların Ödenmesi için, öncelikle, Hazine, bunların Türk Lirası karşılığını bul
mak zorundadır. Hazine, Türk Lirası karşılığını bulduktan sonra, bu karşılıkları Merkez Ban
kasına aktarmakta, Merkez Bankası bunları dövize çevirerek, ödemeyi yapmaktadır. O halde, 
dış borçların Türk Lirası değerinin fevkalade büyük bir hızla yükselmesi, Hazineyi sıkıştırmakta, 
iç borçlanmanın önemli bir sebebini oluşturmakta ve bu da faiz hadlerini yükseltmek suretiyle 
ve diğer sebeplerle, enflasyon üzerinde olumsuz tesirler yaratmaktadır. Dolayısıyla, dış borçla
rın sadece yabancı para cinsinden yerinde kalması da çok önemli değildir. Onun kadar önemli 
olan, Türk Lirası karşılığında da iyileşmelerin sağlanmasıdır. 

Bu noktaya dikkatinizi çektikten sonra, ihracat mukayesesiyle, dış borç taksidinin ihracat 
karşılaştırmasını yapmak istiyorum : 1983 yılında Türkiye'nin dış borcu 16 milyar dolar, ihra
catı da 5,9 milyar dolardır. Yani, dış borç, ihracatın 2,7 katıdır. Bugün ise, dış borç 47 milyar 
dolar, ihracat da en iyimser bekleyişle, yıl sonunda 11,7 milyar dolar. Aşağı yukarı, dış borç, 
ihracatın 4 katıdır. Demek ki, dış borç-ihracat paritesi fevkalade ciddî surette bozulmuştur. 

Yıllık dış borç taksitlerinin ihracat içindeki oranına gelince; bu oran 1980'de yüzde 33 idi. 
1980'de dış borç taksidi 900 milyon dolar, ihracat 2,9 milyar dolar ve oran yüzde 33; 1983 yı
lında dış borç taksitlerini ihracatın karşılama oranı yüzde 40'a, 1989 yılında da yüzde 64'e yük
seldi. tki yüzde 64 buluşmuştur. Bir tanesi dış borçların Türk Lirası itibariyle gayri safı millî 
hâsılaya oranı yüzde 64'tür, dış borç taksitlerinin ihracata oranı, dolar değeri üzerinden, yine 
yüzde 64'tür. Hele bu oranın daha önceki yıllarını düşündüğünüz zaman, mukayese edileme
yecek kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Meselâ, 1982 yılında bu oran yüzde 19'dur. 1970'te 
de yüzde 16'dır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, anlaşılıyor ki, dış borçlarla yakından ilişkili olan aktivite, 
ihracattır, ihracatta, son yıllarda, ekonominin önemli bir performans kaybı içine girdiğini gö
rüyoruz. Bakınız, 1989 programında, 1989 yılı ihracatı 12 milyar 485 milyon dolar olarak ön
görülmüş. 1989 yılının mayıs-haziran döneminde Altıncı Beş Yıllık Planı yaparken bu hedef 
küçültülmüş, 12 milyar 90 milyon dolara inmiş; ama Sayın Maliye Bakanının konuşmaların
dan anlıyoruz ki, en iyimser tahminle 11,7 milyar; yani, 11 milyar 700 milyon dolar düzeyinde 
kalacaktır. Bu da geçen yılın ihracatıdır. Programda ne öngörülmüştü? Programda, bu yıl için 
ihracatta yüzde 9'luk bir artış öngörülmüştü. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Pek muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kalmıştır. Ar

kadaşlardan ve gruplardan gelen talep üzerine de ben, çalışmalarımızın görüşülmekte olan büt
çenin hitamına kadar ara verilmeden sürdürülmesi hususunu oylarınıza sunacağım: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ertüzün. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu yılın ilk dokuz ayındaki gerçekleşmeler de ihracatın, geçen yılın ilk dokuz ayına göre, 

yüzde 2 geride kaldığını gösteriyor. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; biz bu gelişmeyi daha 1988 yılı bütçesi görüşülürken görmüş 

ve bu kürsüden ifade etmiştik. Bakınız, o gündenberi izlemişimdir ki, bu yıl büyüme hızında 
da çanlar çalmaktadır. 1988 yılı için söyleniyor bu ifade. "Ekonomik durgunluk, ihracatı da 
mutlaka olumsuz yönde etkileyecektir" demişiz, tşte, 1988'de yüzde 3,4 oranında gerçekleşen 
büyüme hızı ve bu yılda sıfırlar dolayında dolaşan büyüme, ihracatı olumsuz yönde etkiledi. 

Tabiî, bu olumsuz gelişmeler, Türkiye'de dış ticaret açığını yeniden gündeme getiriyor. Geçen 
yılın ilk dokuz ayında 2,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 
30 artarak, 3 milyar 163 milyon dolar mertebesine yükselmiştir. Yıl sonu itibariyle, dış ticaret 
açığı, 4 milyar dolara ulaşacaktır. Halbuki, 1989 programında ne öngörülmüştür?.. Dış ticaret 
açığı 2,8 ve Altıncı Beş Yıllık Planda da, 1989 yılı için 2,5 milyar dolar öngörülmüştür. Demek 
ki, öngörülenin 1,5 milyar dolar üstünde bir dış ticaret açığı ile karşılaşacağız. Bu gelişmeler, 
tabiî ki, kuşkusuz, Türk Lirasının gerçek değerinin 40 puan gerisinde değerlendirilmesine rağ
men, dış ticaret hacminin gayri safi millî hâsıla içindeki payını küçültmüştür; 1985'in dahi al
tına inilmiştir. Dış ticâret hacminin gayri safi millî hâsıla içindeki payı 1985'te yüzde 36,7; 1988'de 
37,1, bu yıl da yüzde 35 civarındadır. Aslında değildir, ama Hükümet öyle kabul ettiği için, 
bir an için varsayalım ki, dış ticaret hacminin gayri safi millî hâsılaya oranı dışa açılmanın bir 
ölçüsüdür; eğer böyle kabul edersek, bu gelişme, Türkiye'nin 1989'da dışa açılmadığını, tam 
tersine, dışa kapandığını gösteriyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türkiye'nin dış ticaret açığı sürdükçe, cari işlemler dengesi 
fazla verse dahi, bu fazlaya güvenilemez. Zira, cari işlemlerin omurgası, ihracat ve ithalat üze
rine oturur; yani, dış ticaret açığı üzerine oturur. Bu durumda, fiilen açık olmasa bile, potansi
yel açık var demektir ve bu potansiyel açık, her an fiilî açık haline dönüşebilir. 

1980'li yılların sonuna geldiğimiz şu günlerde, dış ticaret bakımından da belki bir muha
sebe yapmakta fayda vardır. 1980'li yıllarda dış ticarette elde ettiğimiz performans, acaba 1970'li 
yıllardaki performansa göre hangi noktadadır? 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, 1970 yılında Türkiye'nin ihracatı 588 milyon dolardır, 1980 
ihracatı ise 2 milyar 900 milyon dolardır. Yani, 10 yıllık artış, yaklaşık 5 kattır. 1980'de 2,9 
milyar dolar olan ihracat, 1989 sonunda -biraz önce ifade ettiğim gibi- ancak 11,7 milyar dolar 
olarak gerçekleşecektir. Yani, artış 4 kattır. Diyebilirsiniz ki, "Henüz 1990'a gelmedik. Daha 
1989'dayız; bakalım 1990'a gelince ne olacak?" Hemen söyleyeyim; 1990'ı görmek için, önü
müzde altıncı Beş Yıllık Plan hazır. 1990'da eşit performans için, yani 1970-1980 arasında sağ
lanan S kat artışın 1980-1990 arasında da aynen 5 kat olarak gerçekleşmesi için, 1990'da, ihra
catın 14,5 milyar dolara gelmesi lazım. Halbuki, Sayın Maliye Bakanının ifadeleridir; beyanı 
aynı zamanda yazılıdır da, 1990'da ihracat, ancak yüzde 10,4 öngörüldüğü gibi artarsa, 1990 
sonunda ihracat 12,8 milyar dolar olacak. Bu durumda, eşit performansın dahi, 1970-1980 ara
sında ihracatta sağlanan performansın, 1980-1990 arasında, en iyi ihtimalle, yüzde 13 gerisin
de kalınacak demektir. Demek ki, bir ciddî yanlış vardır. Bu ülke, ki on yıldan beri dışa açık 
politika izlediğini, ihracata dönük büyüme modelini seçtiğini söylüyor; ama ihracatta elde et
tiği performans, bir önceki on yılın yüzde 13 gerisinde. Bu hatayı bulmamız lazım. 

Böyle bir durumda, takdir edersiniz ki, konvertibiliteden bahsedilemez; zira, konvertibili-
tenin çok ciddî mükellefiyetleri vardır. "Yâni, böyle, enflasyonla döviz kuru arasındaki farkın 
40 puan olmasına kimse müsaade etmez. AT ülkelerinde, bu oran, en fazla yüzde 2,5'tir. Fark 
yüzde 2,5 olduğu zaman derhal, ortak para politikası gereğince, ortak otorite müdahale ediyor 
ve "Paranı düzelt" diyor. Onun için, benim tavsiyem, bu konvertibilite işine Hükümet girme
melidir, evvela ekonominin genel dengeleri düzeltilmelidir. Zira, böyle bir şeye girilirse, o da, 
bundan önceki icraat gibi, elinize, gözünüze bulaşabilir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, biraz önce sayın sözcü de ifade etti, "Türkiye 3 bin çeşit 
mal satıyor" diye. Böyle bir hadise yok. Geçen yıl, bir yılda Maldiv Adalarına yaptığınız sade
ce 36 dolarlık ihracatı ayrı bir ülke, Mözambik'e bir yılda yaptığınız sadece 120 dolarlık ihra
catı da ayrı bir ülke olarak düşünecek olursanız, dünyada kaç ülke varsa, hepsine ihracat yapa
bilirsiniz. Hadise böyle değildir. Türkiye'nin ihracatı içinde on ülkenin payı yüzde 64'tür. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — tik defa duyuyoruz. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Sayın Bakan, "ilk defa duyuyoruz" dediler; üç dört 

gün önce bu bilgi.zannediyorum Milliyet Gazetesinde haber olarak vardı, yani kamuoyuna da 
maloldu; o bakımdan ifade ediyorum. 

Bu on ülkeye yaptığımız yüzde 64 ihracat, 1987 yılında daha yüksekti; yüzde 70'e yakındı. 
Son iki yılda Almanya'nın, Irak ve iran'ın payı düştüğü için, on ülkeye yaptığımız ihracat yüz
de 64. Mesela şöyle bir ölçü koysanız; 10 milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülkeler; 
bilmiyorum,hesabım yapmadım ama, elli ülke ya çıkar ya çıkmaz. Sayın Hükümet isterlerse, 
kompütür orada, hemen çıkarabilirler. 

Mal olarak da ifade edeyim: Türkiye'nin geçen yıl yaptığı ihracatın yüzde 67'si, yine on 
çeşit mal grubunda toplanıyor. Hatta, tekstil başlı başına yüzde 27,5, demir-çelik ürünleri yüzde 
12,5, kimyevî maddeler yüzde 6,3, deri eşya yüzde 4,4. Yani.dört çeşit mal grubu, Türkiye'nin 
ihracatının yüzde 50,7'si, yarısı. Demek ki, gerek mal itibariyle, gerek ülke itibariyle, biz arzu
ladığımız çeşitlendirmeyi yapamadığımız gibi, tam tersine de ciddî bir konsantrasyon içindeyiz 
ve bu konsantrasyon, tabiî dış ticaret politikası açısından fevkalade mahzurludur; zira bağım
lılık yaratır. 

Hayalî ihracat konusuna artık girmek istemiyorum, ama şurası muhakkak ki, -bu konuda 
da zannediyorum Adalet Komisyonunda bir kanun tasansı var, o kanun tasarısı buraya inmeli
dir ve geçmelidir- bu hayalî ihracatçılar hakkında kanunî takibat yapılmamış olması, dürüst 
ihracatçılarımızı da olumsuz yönde etkilemiştir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, bütün bu olumsuz gelişmeler, Türkiye'nin, dışa açılma poli
tikasını yanlış uygulamasından ve ihracata dönük büyüme sanayileşme politikasıyla da uyum
lu hale getirememesinden kaynaklanmıştır. Bu konuyu Plan ve Bütçe Komisyonunda uzun uzun 
anlattım, burada anlatmaya zaman yok; ama, Türkiye, dışa açık politikanın gereğini yapma
mıştır. Türkiye için dışa açık politikanın gereği, dışa dönük sanayileşme politikasıdır; Türkiye 
bunu yapamadı. Biraz dışa dönük yapılanma içine giren tekstilin de, bugün fevkalade zor du
rumda olduğunu biliyoruz. İhracata dönük üretim yapan, sadece İstanbul'da tam 130 firma 
bu yıl konkordatoya gitmiştir; sadece Merter semtinde 30'u aşkın firma kapılarını kapamıştır. 
Bunların hepsi dışa dönük üretim yapıyordu. Demek ki, bir politika kararı alınmış; ama o po
litika kararının icapları yerine getirilmemiş ve sürdürülmemiştir. 

Rekabeti ve dolayısıyla ihracatı engelleyen temel faktör, fiyat artıştan ve ekonomik istik
rarsızlıktır. O halde, biraz da fiyat artışlarına bakalım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şurası bir,değişmez hakikattir ki, ekonomik istikrarsazlığın 
yaşandığı bir ülkede, ne sağlıklı yatırım kararı alınabilir ve ne de bu kararı alacak müteşebbis, 
girişimci bulunabilir. Türkiye'de aylık fiyat artışları yüzde 8'lere varmış. Hangi ortamda var
mış?.. Yüzde 8'i haklı kılacak hiçbir forsmajörün olmadığı bir konjonktürde yüzde 8 fiyat ar
tışını Türkiye yaşamış. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen toparlayınız... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
İşte, böyle bir konjonktürde uygulanan iktisat politikalarının yanlış olmasından ve sadece 

ve sadece Hükümetin beceriksizliğinden dolayı, enflasyon Türkiye'de durdurulamamış. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Esas forsmajör o. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet. 
Hemen iki önemli noktayı satırbaşı ile söyleyeyim: Bir tanesi, kamu kesimi finansman açı

ğının gayri safi millî hâsılaya oranının yüzde 3'Ieri aşması halinde, hiperenflasyon önlenemez. 
Türkiye'de bu oran yüzde 6 ile yüzde 9 arasında değişmiş. 

İkincisi, emisyon kontrol edilememiş. Düşününüz ki, sadece bu yıl içinde basılan para, 
Cumhuriyet tarihi boyunca basılan paraya eşittir; başkaca mukayese vermek istemiyorum. 

Bu şartlarda, Hükümetin enflasyonla mücadele politikası izlediğini söylemek mümkün 
değildir. Tam tersine, eğer Hükümet bu politikayı izliyorsa, bu Hükümet, enflasyonu bir hü
kümet politikası haline getirmiş demektir. Zira, biraz önce de söylediğim gibi, bu kadar ağır 
borç yükü içine giren devletin, yapacağı başka bir şey de yoktur. Zira, bildiğiniz gibi, enflas
yon politikasında, zarar görenler alacaklılar, yarar görenler de borçlulardır; yani borçlanma, 
enflasyon içinde rasyonel bir davranış biçimidir, rasyonel bir karar tarzıdır. 

Bildiğiniz gibi, bu kürsüde ve başka zeminlerde enflasyon için çok değişik sebepler söy
lenmiştir. Kimi zaman "iklim" denmiştir, kimi zaman "seçimler" denmiş, kimi zaman 
"DÇM'ler" ve kimi zaman da "kalkınma hızı" denmiştir. 1988'de kalkınma hızı yüzde 3,4; 
1989'da da yüzde sıfırlar dolayında kalkınma hızı, enflasyon da yüzde 70-75'lere oturmuş... 
Bu enflasyon, acaba hangi kalkınma ile izah edilecek? Yoksa, Türkiye'nin göremediği bir göl
ge kalkınma mı var? 

Şunu ifade etmek istiyorum ki, biraz önce ihracat bakımından 1980'lerin sonuna göre bir 
performans mukayesesini yaptım, aynı performans mukayesesini, enflasyon ve büyüme hızı 
itibariyle de yaptığımız zaman, 1970-1980 döneminin gerisinde kalındığını görüyoruz. Bakı
nız; 1973-1979 döneminde ortalama yıllık fiyat artışı yüzde 30, 1983-1989 döneminde ortalama 
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yıllık fiyat artışı yüzde 46. Büyümeyi alın; 1973-1979 döneminde -ki, 1973-1979'un bütün zor 
iktisadî ve siyasî şartlarını hepiniz çok iyi biliyorsunuz- o dönemde sağlanan yıllık büyüme 
hızı ortalama yüzde 5,4; 1983-1989 döneminde sağlanan büyüme hızı yüzde 4,9. Demek ki, 
ekonomik performans itibariyle 1980-1990 dönemi, 1970-1980 döneminin gerisindedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, çok kısa olarak, bankacılık ve sermaye piyasası üzerinde de 
durup, sözlerimi bitireceğim. 

Türk malî sektöründe 1980 sonrasında ciddî bir reform gerçekleşmemiştir. Bankalar, yatı
rımları besleyen kaynak yaratamamışlardır. 1988 sonu itibariyle kredi hacmi 27-28 trilyona ulaş
makla birlikte, orta ve uzun vadeli kredi, ancak 5,5 trilyondur. Bu 5,5 trilyonun takriben 3 
trilyonluk bölümü de, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından verilmiştir. Yani, ticarî banka
ların 1980'li yıllarda, hemen hemen orta ve uzun vadeli kredi vermediğini görüyoruz. Ticarî 
bankalarda 2,5 trilyonluk orta ve uzun vadeli bir kredi görünüyorsa da bu, aslında şu veya 
bu nedenle tahsil edilememiş kısa vadeli kredilerin takside bağlanmasından kaynaklanmıştır. 
Bu krediler, artık normal işleyiş özelliklerini kaybetmiş, donuk ve batık kredilerdir. 

Eğer tabloya bakarsanız, bankalar sistemi içinde tahsili gecikmiş alacaklar 800 milyar lira 
civarındadır; ama, bunlar, karşılığı olmayan batık kredilerdir. Karşılığı ayrılan batık krediler 
ise 7-8 trilyon lira civarındadır ki, 1989 Kasım sonu itibariyle 33,5 trilyona yükselmiş olan kre
di stokunun yaklaşık yüzde 25'i batık kredidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir ülke ki, kredi stokunun yüzde 25'inin geri ödenme şansı 
ortadan kalkmıştır; böyle bir ekonomik konjonktürde kredi faizlerinin düşmesini beklemek 
mümkün değildir. 

Ayrıca, belki şu iddia edilebilir: "Bunların teminat karşılıkları vardır" denilebilir; ama, 
bildiğiniz gibi, bankacılık sistemi teminata dayalı bir sistem olmayıp, likiditeye dayalı olan bir 
sistemdir. 

Bugünkü şartlarda kredi faizlerinin düşmesi söz konusu değildir. Kredi stoku içinde en 
büyük paya sahip olan -ki kredilerin yüzde 50'sidir ve 14-15 trilyon civarındadır- kısa vadeli 
ticarî kredilerin yıllık faizi yüzde 140'a ulaşmaktadır. 

Bu itibarla, bankacılık sisteminin bugünkü yapısı itibariyle, orta vadeli yatırım kredisi, 
artık, alan ve veren açısından cazip olmaktan çıkmış ve faizdeki istikrarsızlık bu kredileri işle
mez hale getirmiştir. 

Bankaların, Merkez Bankası nezdinde tuttukları mevduat munzam karşılıkları da 1988 
sonu itibariyle 5,5 trilyondur. Bu 5,5 trilyonun karşılığı olarak bankaların elde ettiği gelir, sa
dece yüzde l'i kadardır, yani 55 milyardır. Para maliyeti kavramı olmayan Merkez Bankası, 
bu kaynakları faiz karşılığı Hazineye satmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; son iki yılda, özellikle 1989'da devletin iç borçlanmasında 
vade yapısının uzadığını görüyoruz. Bu vade yapısı, kendiliğinden olan bir hadise değildir. Bil
diğiniz gibi, bankalar mevduatlarının yüzde 27'si kadar, zorunlu disbonibiUte karşılığı olarak 
hazine bonosu ve devlet tahvili almak zorundadırlar. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 45 dakika oldu. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz doldu, lütfen... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Ve bu satış, bildiğiniz gibi, ihale yoluyla yapılmakta

dır. İhalede, Hazine bir yıl vadeli tahvil çıkarmamakta, iki veya üç yıl vadeli tahvil çıkardığı 
için, bankalar bunları almak zorunda kalmakta ve vade yapısı da böylece uzamış olmaktadır; 
yani, aslında bu sonuç, devletin sisteme müdahalesinden kaynaklanmaktadır. 
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Sayın Başkan, aslında, zaman olmadığı için üzerinde durmayacağım; ama, şunu görüyo
ruz ki, devletin malî sektördeki ağırlığı 1980'li yıllarda fevkalade artmıştır.Zaman olmadığı için 
rakam vermiyorum; ama, sermaye piyasasında ciddî bir keşmekeş vardır. O kadar ki, Sayın 
Bakan bugünlerde hal mafyasıyla meşguldür; ama, bir de sermaye piyasasında mafya vardır. 
Evet, bugün Türk sermaye piyasasında, menkul kıymetler piyasasında Wall Street'te yaşanan 
olaylar cereyan etmektedir. Siz isimlerini biliyorsunuz; bir kaç kişi piyasalarla oynamaktadır. 
Hatta öyle ki, Kalkınma Bankası dahi 70 milyar civarında dolandırılmıştır. Şimdi, Kalkınma 
Bankası, bu açığını kapatmak için, Toplu Konut ve Kamu idaresiyle birlikte piyasaya girmiş, 
fiyatları yükseltmiştir ve yıl sonunda bu zararı kapatma gayreti içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, zamanı çok aştık. Arkadaşlar da sabırsızlanıyorlar efendim. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; her sene söylüyorum, bu, tabiî Hazine ve Dış Ticaret Müste

şarlığının sıkıntısından kaynaklanıyor, yani 17 trilyonluk bütçeyi, adı müsteşarlık olduğu için, 
burada yarım saatte konuşmak zorundasınız, işte bu, Türkiye'de devlet yapısının da ne kadar 
çarpık olduğunu gösteriyor. 

BAŞKAN — Bunları komisyonlarda konuşmuşsunuzdur Sayın Ertüzün. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet; yani fonlar var, özelleştirme var, vesaire... De

ğinmeyeceğim, geçiyorum. Son olarak, özetle şunları söylüyorum: 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 1980'li yılların sonunda Türk ekonomisi nereye gelmiştir; 
bu konuda bir tespit yapıp bitireceğim. 

Türk ekonomisi, ciddî bir stagflasyon içindedir. Sabit sermaye yatırımlarının gerilediği, 
büyümenin durduğu, tasarrufların gerilediği, ihracatın artmadığı, gelir dağılımının bozulduğu 
ve enflasyonun yüzde 70'lere oturduğu bu ekonomik krizden çıkışın tek çaresi vardır; başarı
sızlığı sabit olan ve inandırıcılığı kalmayanların iktidardan uzaklaşmasıdır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Zira, ülke, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, hem zaman, hem kan ve hem de güç 
kaybediyor. Millet iradesine ve demokrasiye saygının gereği, en kısa zamanda halkımızı sandık 
başına götürmektir. 

Bu düşüncelerle, bütçeye ret oyu vereceğimizi ifade eder, Yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Sayın Bakan söz istiyor musunuz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakam Sayın Taner; buyurun efendim. (ANAP sı

ralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; gecenin 
bu geç saatinde sizleri fazla tutmamak için ve bilhassa ekonomi konusu üzerinde fazla polemi
ğe girmeden, -hatta hiç girmeden- gerçekleri anlatarak, konuyla ilgili açıklamaları yapmak is
tiyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, devlette istikrar ve devamlılığın şart olduğunu bildiğimize göre ve 
devlette iktidarların birbirini takip ettiğini de düşünürsek; bugün nasıl bir Anavatan iktidarı 
varsa, yarın da olacaksa... 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne yani, krallık mı bu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — ...Bundan evvelki iktidarların ekono

miye büyük hizmetler yaptığım, o günün şartları içerisinde ellerinden geleni en iyi niyetleriyle 
yaptıklarını ve bundan dolayı onlara her zaman şükran borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. 
Çünkü biz, 1983 senesinde iktidarı devraldığımız zaman ekonomiyi, iktidarın, daha evvel atı
lan temeller üzerine inşa etme gereği vardı ve biz de son altıbuçuk yıldır, Anavatan İktidarı 
olarak, en iyi niyetimizle, en iyi bilgimizle, elimizden geldiğince ve de halkımızın desteğiyle 
seçimleri kazanarak, en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık; devam ediyoruz, Allah'ın izniyle 
de devam edeceğiz. 

Bugün ekonomik konular gündeme geldiği zaman, Türkiye'nin en büyük sorununun enf
lasyon olduğu hepinizin malumudur. Bugün Türkiye'de enflasyonun yüzde 69'lar seviyesinde 
olduğu, hepinizin malumudur. Bugün, hiçbir iktidar, hiç kimse, enflasyonun bir ülke için iyi 
olduğunu, gerekli olduğunu söyleyemez; Anavatan İktidarı da söylemiyor, Anavatan iktidarı
nı temsil eden bakanları da söylemiyor, hiç kimse söylemiyor. Dolayısıyla, bu konuyu polemik 
yapmaktan uzaklaştırmak lazım. \alnız, enflasyon meselesi dendiği zaman, Türkiye'nin bu
gün yüzde 69,4'lük enflasyonla mücadele ettiği zamanda, bu enflasyonun nereden geldiğine 
bakmak lazım. Bu enflasyon, mahsus mu getirilmiştir? Bu enflasyonun burada kalması için 
birileri acaba çaba mı göstermektedir? Yoksa, memlekete hizmet verebilmek için yapılan gay
retlerin bir kısmının geçmişten geldiği; bir kısmının dünya konjonktürünün gereği ve daha önem
lisi, bir kısmının bu memlekete ve insanlarına, hızlı nüfus artışına cevap vermek için, işsize 
iş sağlamak için, gelişmemiş Anadolu'nun geri kalmışlığını önlemek için, oraya, yılların götü-
rülmeyen hizmetini götürmek için mi yapılmıştır? Bunları arz etmeye çalışacağım. 

Birincisi, bugün dünyada ekonqmide yapısal değişiklik rüzgârları esmektedir. Bu yapısal 
değişiklik rüzgârları, bütün OECD ülkelerinin gündeminde ve ekonomik forumlarda tartışılan 
bir olaydın Türkiye de bu yapısal değişikliği 1980 senesinde 24 Ocak kararlarıyla başlatmış, 
Anavatan Partisi 1983 senesinde iktidara gelirken, seçim beyannamesi ve hükümet programın
da bunu ifade etmiş; 1987 senesinde aynı programın devamım göstermiş ve halkın yüzde 36 
desteğiyle bugünkü konumuna gelmiştir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Enflasyon kaçtı o zaman? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu yapısal değişiklik neden gerek

mekteydi? Türkiye neredeydi, nereye gidecekti?... Bu suallerin cevabını ararken, 1983 senesin
de, o günkü iktidarın nelerle karşı karşıya kaldığına bir an bakarsak, bunun cevabını herhalde 
görürüz. 

1970'li senelerin sonunda, Zaire'den başlayarak, Türkiye, Polonya, Nikaragua, Brezilya, 
Meksika gibi ülkelerin peşpeşe sıralarla ekonomik krizlere girdiğini gördük. Bunları anlatmakta 
fayda var; çünkü dünyada bir hava esmekteydi. Bu esen hava içerisinde, o günkü iktidar, dün
yadaki finans piyasalarının gelişmekte olan ülkelere daha fazla para vermeme sıkıntısında ol
duklarını sezip, en iyi şekilde o günkü koşulları değerlendirip, Türkiye'nin insanına hizmet ve
rebilmek için ve de ekonomik prensipler içerisinde, ekonominin ağırlığını, ferdin hür teşebbüs 
gücüne ve özel sektöre devredebilmek için hazırladığı programda, süratle, son altıbuçuk sene 
içerisinde, hepinizin malumları olduğu üzere, yüklü bir ekonomi ve buna bağlı olarak çok bü
yük bir yatırım hızına ve hizmet yarışına girdi. 

Nitekim, geriye baktığımızda, bu hizmetlerin içerisinde bir iki çarpıcı misali verirsem, be
ni mazur görün. 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Telefon. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Doğru dediniz; telefondan bahset

mek istiyorum. Gerçeği söylemek için çok uzağa gitmeye gerek yok; hatırlarsınız, 1983 seçim
lerinde, telefon etmek gerektiği zaman santral vasıtasıyla Ankara-tstanbul konuşuyordunuz. 
Eğer Avrupa ülkelerinden biriyle konuşmak istiyorsanız 4 saat, S saat, 6 saat beklemek zorun-
daydınız, Bir durum tespiti için söylüyorum... 

ALİ ESER (Samsun) — 1974'te kuruldu Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Keza, bakıyorsunuz, televizyon gibi 
basit bir şey, hepimizin alıştığı şu birkaç kanallı renkli televizyon var ya, 1983 senesinde siyah 
beyaz olup, haftada 30 saat kadar yayın yapardı. O dönemlerde millî maçlar, başbakan veya 
Cumhurbaşkanı konuştuğu zamanlarda renklenirdi, tşte televizyon da, o günlerden sonra sü
ratle gelişip bugünlere geldi. Şimdi, aşağı yukarı haftada 300~küsur saat 4 kanal üzerinden ya
yın yapmaktadır. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Enflasyonun neden tırmandığı şimdi anlaşıldı... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunları da yaparken, eskiden olduğu 

gibi veya eski ekonomik politikalarda olduğu gibi, sadece kıyıdan başlayıp arkaya doğru, "sı
rası gelirse, bizim ömrümüz yetmez de, başkası yaparsa yapsın" politikası ile değil, şehirlerde 
oturan insanların faydalandıkları nimetleri, Anadolu'nun en ücra köşesinde oturan insanları
mıza da verme ihtiyacını Anavatan Partisinin sosyal adalet anlayışı içerisinde getirme lüzumu
nu hissettik. Bundan dolayı gurur duymaktayız. Fena bir iş yaptığımızı tahmin etmiyorum. 
Bunu burada söylersiniz; ama, Anadolu'ya gittiğinizde onun hesabını da vermeniz lazım. Ya
ni, efendim, bu yatırımlar yapıldı, bu borçlar alındı; peki, bu alman borçlarla ne yapıldı?.. 
Eğer en ücra köye, mezraya siz elektrik götürdüyseniz, bu elektriğin hesabını verirken, "efen
dim, orada üç beş kişi oturuyor, ona neden elektrik götürüyorsunuz" diyemezsiniz. O da sizin 
vatandaşınız, o da sizin evladınız. Harp olduğu zaman canını istiyoruz; ama ona biz şey ver
mek lazım geldiği zaman da, oturuyoruz bakıyoruz; acaba şöyle mi ekonomik, böyle mi 
ekonomik?.. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hani polemik yoktu. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır sayın milletvekilleri, Anavatan 

iktidarı, gereğini yapmış ve elindeki bütün imkânları en iyi şekilde kullanarak, 1980 öncesi 
malî krizden çıkıp, bugün dünyada ekonomisi gelişmekte olan ülkeler arasında saygın bir yere 
gelmiştir. Yani, kredibilitesi 100 üncü sıralardan 39 uncu sıraya rahatlıkla gelmiştir. Dünyanın 
her köşesinden, kimseye avuç açmadan, kimseyi zorlamadan, piyasa şartlarında, Ankara'da, 
istanbul'da oturup, teleksinin, faksının, telefonunun başında 140, 150,200, 250 milyon dolar
ları, sadece bir teleks, bir faks mesajı ile alabilen Ülke haline gelmiştir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yani bu sene dış gezi yok. 
M.. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Vay halimize... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunları durum tespiti için söylüyo

rum sayın milletvekilleri, katiyen polemik yapmıyorum; yanlış anlamayın. Bunlar, hakikaten 
memleket için iftihar edilecek bir durumdur. Türkiye'deki sistem değişmiştir, Türkiye ilerle
miştir. Biz bunlarla gurur duyuyoruz, herhalde siz de gurur duyuyorsunuzdur. Burada kıza
cak, alınacak bir şey yok. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Biz sizinle gurur duyuyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Karşınızda saf değiliz, biraz inandırıcı olunuz. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bütün bu gelişmeler olurken, keza, 
Türkiye, demokrasiye geçme içerisinde de çalışmalarını yürütmüştür. Geriye doğru bakarsa
nız, 6 seçim, 2 referandum geçirerek, bugünkü hale gelmiş; sandığa gitmiş, halkının önüne çıkmış, 
danışmış, neticelerine razı olmuş ve demokraside süratle ilerleyen bir ülke haline gelmiştir. 

Takdir buyurursunuz ki, dünyanın her yerinde olduğu gibi, seçim zamanında seçim eko
nomileri vardır; bu ekonomilerin zaman zaman bazı mahzurları olduğunu da bilirsiniz. Bu, 
ne bugünün meselesidir, ne dünün meselesidir; aynı zankanda yarının da meselesidir. 

Keza, bütün bunlar olurken, Türkiye, etrafı problemlerle dolu bir Ortadoğu'da kocaman 
bir savaşın içerisine girmemiş, o savaş anında komşularıyla iyi geçinmiş, onlara yardımcı ol
muş, hatta bu savaşın bitmesinde önemli bir rol oynamıştır. Başka ülkelere bakın; bu gibi kri
tik yerlerde, bu gibi savaşlar olduğu zaman, o ülkelerin ekonomileri fevkalade tesir altında ka
lıp, menfi durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye'de bu da olmamış. 

Nüfus artışımız halen yüzde 2,5 civarında. Bunun, Türkiye için çeşitli avantajları var. Genç 
bir ülkeyiz; nüfusun yüzde SO'si 20 yaşın altında. Avrupa'nın nüfusu sabit kalırken, hattâ geri
lerken, Türkiye'de, genç, dinamik, yetişkin, yetiştirilebilen, kuvvetli bir insan topluluğu var. 
Bu insanları iyi yetiştirdiğiniz zaman, Avrupa'da, AET'ye girdiğimiz zaman, kuvvetli bir ses 
sahibi olacaksınız. Ama, bu insanlara bugünden birşeyler vermek lazım, onlara bugünden iş 
sahaları yaratmak lazım, onlara bugünden okullar, üniversiteler yaratmak lazım, tşte, Anava
tan iktidarı bunları da yaratmış, bunlar için harcamalar da yapmıştır. > 

Bir an için düşünürseniz; senede, aşağı yukarı 1,5 milyon gencimiz 18 yaşını bitirip 19 ya
şına geçiyor. Bu insanlarımızdan yarısı kadın, yarısı erkek olursa, bunların herhalde en azın
dan bir tanesine iş vereceksiniz; yani, senede,750 000 kişiye iş sahası açacaksınız. Bu, iktidarla
rın görevidir. Bu açılan işlerden dolayı, ekonomideki neticeleri, alınan borçları tenkit etmek 
mümkün değildir. Onlar için varız biz; o insanlarımıza tabiî ki iş sahası açacağız. Paraları böy
le kullanacaksınız; bunda kötü bir maksat yoktur. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bunların hepsi masal. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu insanlarımız üç dört sene içerisin

de evlenmek isteyecektir, gençtir; onların yuva yapmak hakkı değil mi? Bu İktidar, onlara bir 
şeyler yapmayacak mı? Altıbuçuk sene içerisinde, Toplu Konut Fonu tarafından yapılan 637 000 
kadar konut kredilendirilmiş; bunun da fena olduğunu söylemek mümkün değil. Bunlara da 
kaynak harcanmış. 

Altyapıyı daha evvel arz etmiştim. Anavatan Partisinin ekonomik tercihi içerisinde, ferdin 
hür teşebbüs hürriyetini; yani, insanlarımızın hiçbir boyunduruk altında kalmadan, kimse ta
rafından yönlendirilmeden, "sen şurada oturacaksın, oradan oraya gidemezsin, burada kala
caksın, bu işte çalışacaksın" demeden, onların teşebbüslerini teşvik etmek için, devletin kü
çülmesi, özel sektörün büyütülmesi hedef alınmıştır. Hedef almak kafi değildir, yabancı ser
maye teşvik edilmiştir... Teşvik edilmek kafi değildir, bu sermayenin buraya gelmesi lazım. Na
sıl gelecektir?.. Dolayısıyla, bunun icraatına gitmek lazım, tşte Anavatan Partisi, son 6,5 sene
dir bu icraatı da yapmaktadır. Eğer bir ülkede altyapı yoksa; yani yolunuz yoksa, enerjiniz 
yoksa, eskiden olduğu gibi, günde 4-5 saat elektrik kesintisi oluyorsa, hangi özel sektör bura
da yatırım yapar, hangi yabancı sermaye gelir?... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Şimdi de yapılıyor, geliyor mu? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Geliyor efendim; siz gayet iyi biliyor

sunuz. 
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Kim gelir yatırım yapar, kim parasını çıkmayacak kuyuya atar?.. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Kim geliyor?.. Gelmiyor ki... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — ödemeler dengesine baktığınızda, 

Türkiye'nin döviz miktarının nereden nereye geldiğini gördüğünüz zaman -eğer ödemeler den
gesi tablosunu iyice tetkik edebiliyorsanız- kimin geldiğini, hangi fasılada geldiğini, nereden 
geldiğini gayet güzeLeörürsünüz; yani bunu benim anlatmama lüzum yok... 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — USAŞ'ı satarsanız gelirler; öyle geliyorlar zaten. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ona da cevap vereceğim. 
Bu şekilde baktığınız zaman, elektrik üretiminin Türkiye'de 23 milyar kilovat/saatten 50 

milyar kilovat/saate çıkmasının herhalde yanlış olacağını söyleyemezsiniz; bunu söylemek müm
kün değildir... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Gelişme çok az, hayret! 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bugün, Türkiye, son altmış yılın en 

kurak yazını geçirmiştir; aşağı yukarı mahsulünün üçte biri telef olmuştur. Barajlarında su se
viyesi yarıya inmiştir. Normalde, barajlardan aldığınız enerji yerine, 32 milyar kilovat/saati termik 
santrallardan karşılarsınız. Şimdi, eski dönemler olsaydı, bizim bu yaz ne sanayimiz çalışabi
lirdi, ne bu Yüce Mecliste bugün bu ışıklar altında -jeneratör olmasa- çalışabilirdik. Yani ener
ji yatırımını yapmak, altyapıya destek olmak, hiç de kötü bir şey değildir. Kaldı ki, rakamlara 
baktığınız zaman, bütün gelişmiş ülkelerde, bu rakamların bu kadar değil, bunun fersah fer
sah üstünde olduğunu sizlerle beraber bizler de görüyoruz, tşte onun için çalışıyoruz, oraya 
ulaşmak için çalışıyoruz; onun için bugün dış borcumuz 35,2 milyar dolar veya kasım sonu 
itibariyle 36,3 milyar dolar ve bunun üzerine de 3 milyar dolar savunma borçlanmasını koyar
sınız ve 39 milyar dolara gelirsiniz. 

Şimdi, önemli olan şudur: Türkiye dışarıdan borç almıştır, alınan bu borçla ne yapılmış
tır?.. Türkiye, içeride borçlanmıştır, bu alınan para ile ne yapılmıştır?., önemli olan sual bu
dur. Bunların cevabını, bu İktidar, her zaman, her yerde alnı açık olarak verir. Rakamlar önü
müzde; sizlerin de önünde, baktığınız zaman gayet rahatlıkla görebilirsiniz. O açıdan baktığı
nızda; bir özel sektör gelecek, Anadolu'da bir yerde yatırım yapacak... Yolu yok; yolu yoksa 
ürettiği malı nasıl götürecek, hangi limana götürecek? O limanın kapasitesi var mı, o limanda 
yükleme tesisi var mı? Dolayısıyla, bunları yapmanız lazım. 

Bakınız; mesela "uçak, uçak" deyip geçmeyin, Türk Hava Yollarını seven de var sevme
yen de var, tenkit eden de var; ama bakın Türk Hava Yollarına; 14 tane air bus... 1983 senesin
den evvel Türk Hava Yollarında air bus gibi uçak var mıydı? Yani, herkesin kullandığı, mo
dern teknolojiye sahip bu uçak var mıydı? Herkesin bıraktığı... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Air bus'lar ne zaman alındı? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, misal olarak söylüyorum; 

üzerinize alınmayınız, ben, durumu tespit için söylüyorum. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ne kadar demagogsun. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Yalan söylemeyin, bilerek yalan söylemeyin. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Türkiye nereden nereye gi

derdi?.. tşte, Ankara-İstanbul, birazcık da Avrupa'nın birkaç ülkesine; gittiği yer bu kadardı. 
Şimdi bakıyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Şimdi Moskova'ya gidiliyor... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Moskova'ya gidiyorsunuz... Mosko

va'ya gitmek kötü mü? 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Bir zaman da "Moskova'ya Moskova'ya..." di

yordunuz... 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yani, komşunuzla ticaret yapmanız 
fena mı? (SHP sıralarından gürültüler) 

Sovyet Rusya ile ticaret yapacaksınız, İran'la yapacaksınız, Irak'la yapacaksınız. O za
manlar (1983 senesinde) tenkit edilen; "Efendim, bütün ticaretinizi bu kenarda yapıyorsunuz, 
Avrupa'ya falan gidemiyorsunuz, sizi hiçbir yere göndermezler, bu ihracat olmaz, şöyle düşer, 
böyle düşer" diyenlere, bugün bakıyoruz... Bakın ticarete, bakın ihracatın yüzde 60 küsuru 
nereye yapılıyor?.. OECD ülkelerine, Avrupa'ya. Bakın o ihracat kalemlerine... Eğer bunun 
içerisinde yüzde 80'i sanayi ise, o zaman ben şu suali sorarım: 1980 senesinde, 24 Ocak karar
ları açıklandığında, o zaman ileri görüşlü bazı insanlar birtakım laflar ettiler; "Efendim, siz 
bu tedbirlerle bir yere gidemezsiniz, Türkiye'nin ihracatı falan da artmaz, bizim bütün yapaca
ğımız ihracat budur, ancak elinizdeki stokları satarsınız -ki geçenlerde sayın liderlerden biri 
bahsetti, bizim o zaman şu kadar stokumuz vardı, bu kadar stokumuz vardı diye- bunu da 
dünya fiyatından satarsınız, hepsi bu olur" deniliyor idi. 

Bugüne bakın... 1,7 milyar dolar 1979,2,2 milyar dolar 1980; 12 milyar dolara çıkmış Tür
kiye'nin ihracatı. Şimdi sormak lazım: Fena mı olmuş? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Çıkmış da... "Yetersiz" diyoruz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki, 12 milyar dolara çıkmış da... 

Ne zaman çıkmış? 1988 senesinde çıkmış. 1989 senesinde, bazı insanlar, Türkiye'nin 1989 se
nesi içerisinde, bu politikalarla bu ihracatı kesinlikle yapamayacağım emin biçimde söylüyor
lardı: "Efendim, mümkün değil, yapamazsınız, olamaz.." diyorlardı. Bugün geliyorlar; "Efen
dim, siz o gün programda yüzde 9 artıracağız demişsiniz, neden yüzde 9 artırmamışsınız?.." 
diyorlar. Haklılar. Biz de diyoruz ki, bu kadar kabahat kadı kızında da olur. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 1981'de yüzde 61 artmış. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Neden olur?.. Bakınız 1988 senesine; 

1988 senesinde ihracatımızı teşvik etmek için birtakım teşvik tedbirleri vardı, ihracatın yerleş
mesi için de şarttı. Bunun arkasında bazı insanlar, efendim, hayalî ihracatlar var, şunlar, bun
lar... Evet, var; bu, bugün de yapıldı, dün de yapıldı. Efendim, hayalî ihracatın teşvik edilmesi 
meselesi değildir. Dünyanın her yerinde, iyi insanlar olduğu'gibi, kötü insanlar da vardır. Bu 
kötü insanları müdafaa etmek, kimsenin hakkı değildir, o insanları sistem içerisinde kenara 
çekmek lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Hâlâ koruyorsunuz... 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Siz Hükümet olarak korudunuz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, biz kimseyi korumuyoruz, 

adalet mekanizması çalışıyor. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım, Sayın Bayazıt, Sayın Ertüzün, lüt

fen... Zaman ilerledi Sayın Bayazıt, lütfen... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — İkaz etmek lazım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Arkadaşlar sabırsızlanıyorlar, bir an önce bütçeyi bitirelim. 
Sayın Bakan, lütfen devam ediniz. - , 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, ne oldu?.. 1989 senesinin başında, verilen yüzde 20 teşvik kaldırıldı. O günkü 

şartlarda Irak'a krediyle yapılan ihracatın kredi limiti 2 milyar dolara çıktığı için kesildi ve 1989 
senesi içerisinde bütün bu kesintilerde şu söylendi: "Mümkün değil efendiler, siz 1989 senesin
de, 1988'de gösterdiğiniz ödemeler dengesi performansındaki pozitif bakiyeyi artık tuttura-
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mazsınız, bu, yapısal değildir, Türkiye bu dövizleri kazanamaz. Mümkün değil, eriyecektir ve 
siz bu dövizleri, ithalatta, lüks ithalatta, şurada burada sarf ediyorsunuz, eritiyorsunuz, Tür
kiye'nin durumu kötüdür" diye bazı laflar söylendi. Halep oradaysa arşın burada... Bir sene 
geçti, rakamlar ortada; bakın o rakamlara, bakın dünyaya... 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Ya ticaret-açığı?.. 4 milyar dolar. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ticaret açığına da geleceğim. Açık 

var, olacak; önümüzdeki sene de olacak, ondan sonra da olacak, ondan sonraki on sene sonra 
da olacak.. Çünkü basit, Türkiye gelişen bir ülkedir. Gelişen bir ülkede, ithalat yapacaksınız, 
ihracat da yapacaksınız, döviz gelirleriniz artacak; ama.en önemli olan, ödemeler dengesinde
ki cari işlem açığınız var ya, net hata ve noksan var ya, bundan 140 sene evvel eksi veren ra
kamlar var ya, işte o rakamların artık pozitif bakiye verdiği önemlidir. Bunlar vermektedir. 
İşte, 1988 senesinde 1,5 milyar dolar pozitif bakiye vermiştir; şimdi bakıyoruz, elimizde son 
rakamlar var, 600 küsur milyon dolar da eylül sonu itibariyle vermiş. 1 milyar dolar da net 
hata, noksan da var. 1,6 milyar dolar, devletin, hükümetin, milletin, her şekilde beğeneceği, 
tasvip edeceği, arkasında rezerv olarak tutacağı para var. Diyeceksiniz ki; efendim o dövizleri 
kazanıyorsunuz... Sayın arkadaşım söyledi; bu borcu geri ödeyin. Bu para nerede?.. Nerede 
bu kazanılan dövizler?.. O dövizler Merkez Bankasında. Merkez Bankasının, altın hariç, 160 
ton (İSO değil, şu anda 160) hariç, diğer bağlı paraları hariç, 4,5 milyar dolar dünyanın çeşitli 
bankalarında yatan parası var. tşte burada bu para. (ANAP sıralarından "Bravo*' sesleri, al
kışlar) şimdi, bu para nerede?.. Bu parayla ne yaparsınız?.. Bu parayı, arzu ederseniz, bugün 
bir telefonla "Benim şu dış borçlarım var ya 39 milyar dolar, hemen 4,5 milyarını buraya kapatın" 
dersiniz. Nitekim, Türkiye Merkez Bankası son sekizdokuz aydır kısa vadeli borçlarını kapata
rak, Hazine borçlanma sistemini, kısadan ortaya ve uzuna doğru yaymaya başlamıştır. Nite
kim, eğer borç kompozisyonuna baktığınız zaman, borç kompozisyonu, 1977, 1978, 1979 se
nelerinde olduğu gibi, değil; yüzde 18'i kısa, yüzde 78'i orta ve uzun vadeli borçlanmaktadır. 
Yani, bunun Türkiye üzerinde hiçbir menfi etkisi olmayan, bu şekilde icraatı devam ettikçe, 
rahatlıkla, bu seviyede değil, daha fazla da isterse borçlanabilip, daha fazla, insanlarına im
kân sağlayabilen ve isterse bu 4,5 milyar dolarıyla, (Bu sene inşallah bir daha tekerrür etmez) 
6 milyon ton buğday getirmek zorunda kaldığımız zamanki gibi, ihtiyaç olursa, paranızı kulla
nırsınız, o parayla 26 milyon ton, 30 milyon ton buğday getirirsiniz. Eğer, Türkiye'de geçmişte 
olduğu gibi, petrol fiyatları yükselirse, bunun altında ezilmezsiniz, tanker çevirmek için müra
caat etmezsiniz, yalvarıp, yakarmazsınız; parasını ödersiniz, istediğiniz yerden alırsınız. 

Açıklıkla şunu söylerim: Evvelsi gün bir ara konuşuldu; "Efendim, Türkiye'de petrol fi
yatları şuraya düştü, buraya düştü, 12,5 dolar" gibi bir laf edildi, o 12,5 doların adresini bize 
veriniz, biz birkaç milyon ton petrol alalım. Petrolün varili 18,5 dolardır. 12,5 dolara petrol 
yoktur; varsa söyleyin, memnuniyetle bu vazifeyi yaparız. Hem de uzun vade bağlanırız, biraz 
da satarız, bu işten para kazanırız. 

Sayın milletvekilleri, bu çalışmalar, bu durumlar, bugünkü enflâsyonun buraya gelmesin
deki bazı sebepleri izah etmek içindir, hiçbir şekilde enflasyonu mazur göstermek için değildir. 
Enflasyon mazur gösterilemez. Hükümetin görevi, bu enflasyonu aşağıya çekmektir. Nitekim, 
1988 senesinde başlayan, geçmişten gelen problemlerin 1988 ve 1989 yılı içerisinde enflasyonist 
baskıları artıracağını bilen Hükümet, başka hükümetlerin geçmişte yaptığı gibi değil, ocak ayında 
işçi ve memur zamlarını (daha fazla tutması lazım gelirken 1988'in başında) o günkü rakamlar 
içerisinde kaynakları tespit edilemediği için, mart ayında seçimlerin olduğunu bilmesine 

— 134 — 



T.B.M.M. B : 46 14 . 12 . 1989 0 : 3 

rağmen, politik riski göze alarak, kaynaklan hazırlayıncaya kadar, elinde olanı vermek zorun
da kaldı; çünkü, yoktu. Diyeceksiniz ki, "Verseydiniz..." Verseydik, 1989 senesi içerisindeki 
enflasyon rakamı,şu anda yüzde 69 değil, yüzde 150, yüzde 200 olurdu, tşte bunun için yap
madık. Yani, Anavatan Partisi, her zaman olduğu gibi, doğruyu, milletin hizmetinde gerekeni 
en iyi şekilde ifa etmek için çalışmaktadır; hizmet için vardır. Bizim, hizmetten başka hiçbir 
gayemiz yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, bunun arkasından.insanımızın enflasyon 
altında ezilmesine -bilhassa işçi ve memurumuzun- müsaade etmek mümkün değildi, tik altı 
ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, memur ve işçiye verilebilecek olan zammın kay
nakları bulundu ve o kaynaklar neticesinde yüzde 193'lük zammı, hiç kimsenin beklemediği 
şekilde ve tavırda verdik. Hatta, "Bu zammın kaynaklarını nereden bulacaksınız?" denmesine 
rağmen, getirdik, halkın refahı için verdik. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — işçiden tokadı yediniz, ondan sonra verdiniz. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bununla kalın

madı: Hükümet, enflasyonla mücadeleyi bir numaraya almış, bununla ilgili 1989 senesinden 
itibaren başlayan ve bugüne kadar devam eden ve 1990'da da devam edecek olan bir dizi ted
birleri almış, uygulamaya başlamıştır ve bu uygulamaya devam edecektir. Bu tedbirlere satır
başlarıyla değinmek istiyorum. 

1. Hükümetin tasarruf tedbirleri: 
Normalde hükümetlerin senenin son çeyreğinde uyguladıkları tasarruf tedbirlerini, 1989 

senesinde ilk çeyrekten başlayarak süratle uygulamaya girdik. 
2. Yatırımda öncelik: 
Devam eden ve 1989,1990,1991 senesinde devreye girecek olan yatırımlara para akıtılmış

tır. Bir GAP'a günde 5 milyar lira para verilmiştir. Bu yatırımların haricindeki yatırımlar kena
ra çekilmiştir. Biraz sonra arz edeceğim rakamlarla da zaten; kamu yatırımlarında bunu göre
ceksiniz. 

3. Para politikası: 
Siki para politikası uyguladık. Ama ne kadar sıkı?.. Piyasada fazla problem yaratmadan; 

yani, küçük esnaf ve sanatkârı, orta teşebbüsü, bankaları sıkıntıya sokmamak, ama kontrollü 
bir düzeyde seyrini sağlamak üzere, KİT'lerin ve Hazinenin, Merkez Bankası kaynaklarına git
memesi sağlanmıştır. Bu, Merkez Bankasının net iç varlıklarının büyümesini engellemiş ve emis
yon kontrolündeki etkinliği sağlamıştır. 

Hemen diyeceksiniz, "Kontrol ettiğiniz emisyon bu mu?.. 8 trilyonluk emisyon var; bu 
mu kontrol?" (SHP sıralarından "Döviz" sesleri) Doğru bildiniz; döviz. 

Geçmiş senelerde, bu 8 trilyonun altında karşılıksız para yatardı. Bugün baktığınızda, bu 
8 trilyonun karşılığında, kasalarda kuruşu kuruşuna döviz vardır. Bu farklılık vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — T&ni, Merkez Bankası karaborsadan döviz mi âldı? 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, kusura bakmayın, bunu ben 

size özel olarak izah ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız, süreniz çok az kaldı. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Dolayısıyla, Merkez Bankası, Hazine, Planlama, para-politika ilişkileri çok sıkı bir şekil

de koordineli ve kim ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın, hiçbir şekilde gözüktüğü gibi ol
mayan bir çalışma neticesinde, bugün, senenin son ayında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası son yılların en iyi bilançosunu gösterebilmektedir. Keza Hazine, geçmiş yıllara göre, en 
iyi performansını göstermiştir. 
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Bunun yanı sıra, altının, dövizin ve faizin serbest bırakılması, serbest piyasanın iyi çalış
masına, aşağı yukarı 850-860 milyon dolar karşılığı altının serbestçe ithalatına neden oldu. Bu 
rakamın, senelik baza baktığınız zaman, artan temposunda senede 2 milyar dolar gibi bir sevi
yeye çıkabileceğini düşündüğünüzde, hemen şunu söyleyebilirsiniz: "Efendim, bu altını kim 
ithal ediyor, nerede kullanıyorlar? Bize ne..." Bu altın, eskiden beri ithal edilirdi. Kim ithal 
ederdi, nasıl ithal ederdi, kim faydalanırdı, neden engellenirdi, neden müsaade edilmezdi, ne
den serbest bırakılmazdı?.. Bilmiyorum; ama vardı. Bu altını kim finanse ederdi?.. Meşhur, 
"Tahtakale" denilen, kur üzerine baskı yapanlar. Altın nereden gelirdi?.. Ee, Bulgaristan'dan 
gelirdi; hani, sigaranın, silahın falan geldiği yerler gibi. Şimdi, artık bunlar, yavaş yavaş, domi
no gibi teker teker düşmekte; bundan da Türkiye'nin çok büyük kazancı olmakta.. 

Serbest piyasada çalışıyorsunuz; esnaf, sanatkâr, kimseden korkmadan dükkânını açıyor; 
koyuyor altınını işliyor, gelene satıyor, turiste veriyor, ihraç ediyor, belgesini alıyor. Gümrük-, 
ten de, turist çıkarken, çantasını açıp, "Vay, sen neyi çıkarıyorsun, nereden buldun?" diye sor
muyorlar. Diyorlar ki: "Nedir bu?" tşte, mücevherat şu veya bu... "Makbuzunu görelim.." 
Gösteriyorsunuz makbuzunu. "Fiyatı kaç para?.." 15 bin dolar. "Buyurun, çıkın." Avrupa'
da, Batı'da böyleydi; ama 1983'ten evvel Türkiye'de böyle değildi. Şimdi, buna kızmamak la
zım. Bu, Türkiye'nin, ilerlediğini, geliştiğini gösterir; iftihar etmek lazım. 

Eskiden döviz, Türk Lirasının yerine geçmişti; gazetelerde görüyorsunuz, "Efendim, ev
ler, şöyle böyle..." Şimdi bakıyorsunuz; döviz, serbest bıraktığınız zaman, eğer serbestçe ayar
lanıyorsa; kendi kendine bir dengeye oturmuş, bir sene içerisinde yüzde 25 civarında değer ka
zanmış. Beklentiler neydi?.. Beklentiler, yüzde 70 kazansın... Peki, bu değeri kazansın; nasıl 
kazansın?.. Eğer, siz merkezî hükümet olarak, bugün bir yerde oturup da, "Dövizin değeri 
şudur, budur" derseniz, işte o zaman, Meksika'da olduğu gibi olur. Bugün, konvertibiliteyi 
tenkit edenler... Eskiden Meksika'da konvertibilite vardı, Meksika Pezosu konvertibildi; ama 
Meksika Pezosunun değerini hükümet tespit ediyordu; problem oradaydı. Ama, Türkiye'de du
rum böyle değil. Türkiye, bugün, tam anlamıyla en iyi şekilde konvertibiliteye geçmiştir. 

Şimdi, bu tenkit edilebilir. Kim edebilir?.. Anlamayanlar eder; anlamayanlar eder. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bunu şunun için söylüyorum: Polonya'ya bakınız. Problemli bir ül
ke, sosyalist bir ülke, demokrasi savaşı içerisinde, düzelmeye çalışıyor... Hükümet gelir gelmez, 
ilk yaptığı iş ve ilk söylediği söz "Biz de konvertibiliteye geçeceğiz..." Almanya'da da konverti
biliteye geçildi. Erhard Hükümetinden, program uygulandıktan on sene sonra Almanya da kon
vertibiliteye geçti. 

Konvertibilite korkulacak bir şey değil, umacı falan hiç değil; serbestlik demektir... Verir
siniz, alırsınız; ama verdiğinizde alacak bir şeyiniz varsa, verip, alırsınız, tşte, bugün Türkiye'
de bu vardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Parana talep olursa konvertibiliteye geçersin, ya olmazsa na
sıl geçeceksin? (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sen onu anlamazsın. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Toparlıyorum efendim, çok süratli 

gideceğim. 
Efendim, buna ilaveten, petrol fiyatları serbest bırakıldı. 
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ödemeler dengesinden bahsetmek istemiyorum, hepinizin malumudur; çünkü, kimse ar
tık o konuda bir şey söyleyemiyor, bir şey söylemek de mümkün değil. 

İthalat rejimi... İthalat rejiminde, bir merdiven sistemiyle, enflasyondaki maliyet enflas
yonunu aşağı çekebilmek, sanayiye destek verebilmek için ve de korumacılığın, eskiden gelen 
aşırı korumacılığın aşağı çekilmesi için bir plan hazırlandı ve bu plan çerçevesinde, mamul mal
ların yüzde 40-45, ara mamullerin yüzde 30-33 ve hammaddenin tamamıyla gümrüksüz, muaf 
olarak getirilmesi sağlandı. Bu da, sanayi kesiminde zam yapmak mecburiyetinde olan sanayi
cinin maliyetini düşürdüğü için, ilk etapta, zam yapma fasılasını açtı; ikinci etapta zam yapma 
miktarını azalttı; üçüncü etapta da, arz-talep dengesi içerisinde enflasyonla mücadele progra
mının parçası olarak enflasyonu aşağı çekecektir. Biraz zamana ihtiyaç vardır; çünkü, enflas
yonda, enflasyon çıkarken.çok süratli çıkıyor, inerken zaman alıyor; psikolojik efektler var... 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Bizde 20 yıl sürer. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Millet bu hikâyeyi altı senedir dinliyor. . 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, 1989 senesi içerisindeki enf

lasyonun; yani yukarı doğru süratle seyreden bir enflasyonun, yüzde 150'lere çıkması tahmin 
edilen, beklenilen, ümit edilen "yeter ki bu iktidar muvaffak olmasın" diye beklenilen enflas
yonun buraya gelmediğini görünce, bu konuda ahkâm kesenler bu işten vazgeçtiler. Bu sefer 
şunu tenkit ediyorlar: "Bu enflasyon yüksektir" diyorlar. Haklıdırlar, yüksektir. Bu enflasyo
nun yüksek olduğunu biz de söylüyoruz ve aşağıya çekmek için bir şeyler yapıyoruz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ne yapıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir programımız var, bu programla 
mücadele ediyoruz ve "Bu bir memleket meselesidir. Geliniz hep beraber mücadele edelim" 
diyoruz.Sizde "Bu enflasyonla Hükümet iyi şeyler yapıyor, onun yanında olalım. Bundan za
rar görecek olan vatandaştır, vatandaşın yanında olalım" deyiniz, bunları söyleyiniz; ama kal
kıp da bu programın orasını, şurasını, burasını, biraz evvel de arkadaşımın söylediği gibi, bazı 
rakamları yanlış ifade buyurarak söylemek, gerçekleri yansıtmaz. Rakamlar bir yere gitmiyor. 
Rakamlar orada, onlar Devletin malı ve Devletin belleklerinde duruyor. İstediğiniz zaman ra
kamlara bakarsınız. Bu rakamları ben yazmıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Rakamlarla oynanıyor, ama.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, hayır... 
Şimdi bakınız, hangi şartlar altında bu enflasyon tutulmuş ve aşağıya indirilmektedir arz 

edeyim: 26 Mart seçimlerinin neticesine rağmen; yani 26 Mart seçimlerinde iktidarın mahallî 
seçimleri kaybetmesine rağmen; çıkartılan tantanaya rağmen bu mücadeleyi en iyi şekilde ver
meye devam etmektedir. Çünkü, bir ülkede ekonomik istikrar, siyasî istikrara bağlıdır. Eğer, 
siz siyasî istikrarı bozmaya çalışırsanız, ekonomik istikrar da bununla beraber bozulur; ama 
bütün bunlara rağmen, biz, gayet iyi netice aldık. Bu neticeyi aşağıya doğru süratle çekeceği
mizi ifade ediyorum. Neye rağmen? Kuraklığa rağmen. Allah bir daha vermesin, Türkiye'nin 
60 senede görmediği kuraklığa rağmen çiftçinin ödemeleri peşin olarak yapılmış ve onların ya
rası sarılmaya gidilmiştir. Eskiden devletin elinde böyle imkânlar yoktu. Devletin elinde imkân 
olduğu için veriyorsunuz. Yok olanı vermek, Allaha mahsustur. Biz, ancak elimizde olanı veri
riz. Elimizde olanı da veriyoruz. Kusura bakmayın, siz ne derseniz deyin, biz çiftçiye vereceğiz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, işçiye de vereceğiz, memura da vereceğiz. 

BAŞKAN •— Sayın Bakan, lütfen bitiriniz. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Süratle geçiyorum. 
Bugün, Sayın Ertüzün, "Bankalarda faizler yüzde 140'tır" dediler. Tavsiye ediyorum, bir 

bankaya gitsinler. Bugün, Türkiye'nin hiçbir bankasında yüzde 140 faiz yoktur. 

TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Birleşik faizle, sonuç, yıl sonunda oraya gelmiyor 
mu onu söylüyorum. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır efendim, gelmiyor. Size tavsiye 
ediyorum; o kadar söylüyorum, bir bankaya gidiniz. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, Sayın Bakanın, sözlerini erken bitirmesine yardımcı olun lütfen; 
arada karışmayalım. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan.süre yok mu? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkiye'nin iç borcu, dış borcu mese
lesine gelince. Bunları da söyleyelim. Çünkü bizde açıklık prensibi var. \ani, burada kimse yanlış 
bir hesap yapmasın; kimse bunları saklamıyor. Borç, bizim namusumuzdur. Bakınız, bu mille
tin, bu memleketin, bu Devletin ve Hükümetin namusudur. Biz, borcumuzu öderiz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onun için bazen bize gelen ve bize söylenen "Efendim 
siz dışarıya borçlanıyorsunuz. Bu borçları ödemeseniz ve yavşanız..." falan; yok... Bu, bizim 
namusumuzdur. Borcu bugün de öderiz, yarın da öderiz; geçmişi ödediğimiz gibi... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar.) Geçmişi ödediğimiz gibi öderiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne ilişkisi var bununla? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Genç, bakınız.ne ilişkisi oldu

ğunu anlatayım. Bakınız 2,3 milyar dolarlık DÇM almışsınız. O niyetle almışsınız, bu niyetle 
almışsınız; ama bir hata yapmışsınız, sonunu getirememişsiniz. Neticede, bu borcun Türk Li
rası maliyeti Devletin boynunda, milletin cebinde; ama o günkü şartlarda onun kârı da özel 
sektörde bazı insanların cebinde. Yani, kimse kırılmasın; denge böyle. Yani kimse kırılmasın, 
denge bu, ben bir şey söyleyemem; orada... Şimdi bu borcu alıyorsunuz ve on sene sonra ödü
yorsunuz. Kur artmış. Şimdi siz, "Kuru artırmasaydınız bu borç artmazdı" diyeceksiniz. Eğer, 
kuru artırmasaydık, ihracat da artmazdı. Bunu hangi dövizle ödeyecektiniz? ödemezdik, ya
yardık. O zaman Türkiye, ismini vermeyeceğim bazı gelişmemiş ülkeler gibi kalsaydı... "Ne 
olacak efendim, kalsaydı. O iktidar giderdi, başka iktidar gelirdi..." Yazık değilmi bu memle
kete? Hayır» olmaz... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bu masallar yeter Sayın Başkan... 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Başkan, bitecek gibi değil, bari yemek arası ve

rin. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi bakınız, aşağı yukarı, bugün
kü emisyonun 3 trilyona yakın kısmı, DÇM (Dövize çevrilebilir mevduat türünden ticarî borç
lar) nedeniyle karşılıksız olarak basılmış olan paradır. Bu da oradadır. Yani biz bugün "Bunun 
karşılığı döviz" dediğimiz zaman, bunlara sadığız, bunları da ödüyoruz. Bunları ben tespit 
olarak söylüyorum; başka bir şey için söylemiyorum. 

tç borçlanma, iç borçlanma, çok borçluyuz; 45.2 trilyonluk iç borçlanma var. Bunun ya
sağı yok, gizlisi yok; devletin kâğıtlarında, işte burada yazıyor, kocaman, "45.2 trilyon" yazı
yor burada. Kimse gizlemiyor ki bunu. (SHP sıralarından "Saat, saat" sesleri, gürültüler) Su
al şudur... 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olur mu Sayın Başkan; orası gösteri yeri mi yani? 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Bakan; arkadaşlarımız onu sormuyorlar, "Süreniz doldu, ne 

zaman bırakacaksınız?" diye soruyor arkadaşlar. Aman efendim, lütfen... Lütfen... Lütfen bi
tiriniz. Saat gösteriyorlar... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Peki efendim, müsaade ederseniz bi
tireyim. 

Efendim, borcumuzun, 45.2 trilyonluk borcumuzun yaklaşık 17.2 trilyonu tahvil, bono 
ve avanstır, yani cari olarak yapılan işlemdir. Efendim, bu hizmete karşı bunu yapmak zorun
dasınız; çünkü, kaynaklar meselesidir.. 

M. KEMAL DUDUOöLU (Hatay) — Size madalya takarız, madalya. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi bütçe 64 trilyon değil, 164 tril

yon da olur, yeter ki kaynak bulun. Kaynağı nereden bulacaksınız? Devletin kaynağı belli. Bir; 
vergi alırsınız... 

M. KEMAL DUDUOÖLU (Hatay) — Var, Amerika'da var. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yani şimdi biz gidelim, vatandaşımız

dan, eskiden yapıldığı gibi boğazına basalım, daha fazla vergi mi alalım? Hayır. 

M. KEMAL DUDUOöLU (Hatay) — Bütçeden sonra gideceksin. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Daha fazla öyle vergi alınmaz, yani 

boynuna basarak, boyunduruğa sokarak vergi alınmaz. 
M. KEMAL DUDUOÖLU (Hatay) — Bütçeden sonra göreceğiz gidip gitmeyeceğinizi. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dolayısıyla, alabileceğiniz kadar, ya

ni onun verebileceği kadar vergi alacaksınrz. Burada hassasiyet göstereceksiniz; yoksa, vergi 
çıkarmak kolay. Burada sizin söylediğiniz gibi, "parmaklar iner, kalkar, çıkar" diyorsunuz; 
ama o parmaklar bizim tarafımızdan kalkmaz, o şekilde kalkmaz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Burada vergi, adaletli, hesaplı ve milletin ödeyebileceği bir denge içerisinde, 
çok kazananın çok az, kazananın az ödeyebileceği bir sistemde getirmektir, tşte KDV. KDV 
niye geldi? Niye geldi KDV? Niye eskiden yoktu da şimdi geldi? Kimin zamanında geldi? Ni
çin geldi? Ne yapılıyor? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — KDV kazanca bağlı değil... Sen vergiyi bilmiyorsun. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — KDV'den adamlar milyarder oldu. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, bu borcun içerisinde 28 trilyo

nu konsolide borçtur. Yani, geçmişten gelen miras... (SHP sırlarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, bir şey söylese hadi neyse... Bu kadar 

da gösteri yapılmaz ki... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşların sabrı kalmadı, zamanınızı hayli geçtiniz, lütfen 

bitiriniz. Bunu, yarınki yahut da yarından sonraki konuşmalarınızda söylersiniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, bir 

cümle söylüyorum, bitiriyorum; tek cümle. (SHP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu kadar da Genel Kurula saygısızlık olmaz ki, fındık 

kabuğunu dolduran bir şey söylemiyor ki... 

BAŞKAN — Efendim, saygılarını sunup bitiriyor. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Tek cümle söylüyorum sayın millet
vekilleri, müsaade buyurunuz; bir cümle, tek bir cümle. 
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Efendim, sizlere, Yüce Heyetinize elimden geldiği kadar daha evvel söylenilenlerin ışığın
da anlatmaya çalıştım. Vakit müsait olsaydı dört saat, altı saat, ne kadar saat gerekirse o ka
dar saat devletin bütün rakamları üzerinde, şeffaflık prensibinde bunu açıklardım. 

Sayın Heyetinizin konuşmamı kâfi bulması nedeniyle teşekkür ediyor, hepinize saygıları
mı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından alkışlar[!]) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Hükümet ve gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir. 
Şimdi, şahıslar adına söz talepleri var, onları yerine getireceğim. 
Lehte, Kayseri Milletvekili Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; sözleri
me başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yeryüzündeki tüm devletlerin, süper güçler de (Amerika ve Rusya) 
dahil olmak üzere, ekonomilerindeki en büyük sorun, dış ödemeler dengesi açığıdır. Bu, asır
lardan beri ülkemizin de en büyük sorunu olmuştur. Son iki seneden beri, Türkiye, bu kronik 
hastalıktan kurtulmuş, dış ödemeler dengesi artı bakiye vermeye başlamıştır. Bu, hakikaten 
tüm millet olarak sevinmemiz gereken fevkalade önemli bir sonuçtur. Bu, Tükiye'nin döviz dar
boğazından çıktığının, geçmiş yıllarda olduğu gibi kuyruklardan, karaborsadan, yokluktan kur
tulduğunun müjdesidir ve yeryüzünde bu durumda olan fazla ülke de yoktur, tki elin on par
mağı kadar ülke bu mazhariyete erişmiştir; biz, bu mazhariyete erişen ülkeler arasına girmek
le, tüm milletimizin sevineceği bir duruma erişmiş bulunuyoruz. 

Benim tüm temennim, ihracatımızdaki bu artışın devam etmesi ve dış ödemeler dengesin
deki iyileşmenin sürmesidir. 

Bu durum kolaylıkla elde edilmemiştir. Bu neticeye ulaşabilmek için hükümetlerimizin al
dığı tedbirler, malî, ekonomik yapımızdaki büyük reformlar, işçisinden, çiftçisine, sanayicisin
den ihracatçısına kadar tüm milletin müşterek gayretleriyle olmuştur. Bu başarının bir faturası 
da vardır, bu faturayı tüm millet ödemiştir, ödemektedir. Bu neticeye ulaşabilmek için; yani 
ihracatı geliştirebilmek için, Türk Lirasının değer kaybını göze almak gerekmiştir, döviz pari-
tesi yüksek tutulmuştur. Türk parasının -ihracatı geliştirmek için- değerindeki düşme, enflas
yonu da artıran sebeplerden olmuş, ülkemiz senelerce enflasyon içerisinde yaşamak mecburi
yetinde kalmış, fedakârlığa katlanmıştır. Yani eriştiğimiz durum milletin fedakârlığı ile sağlan
mıştır; bunun sürdürülmesi gerekir. 

İhracat yarışı, finişi olmayan bir yarıştır, belki soluk alınabilir 1989'da olduğu gibi; ama 
bu yarışın idame etmesi gerekir, bu yarışın durması halinde diskalifiye oluruz, eriştiğimiz yer
lerden geri adım atmamızın da ileride maliyeti çok yüksek olur. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılında alınan netice şartlara göre çok iyidir, ihracatta vergi ia
delerinin kalkmasına rağmen, eski seviyesini koruması çok iyidir. Diğer neticeler de iyidir; ama, 
benim Sayın Bakanımla aynı düşüncede olmadığım bir konuyu belirtmek isterim. 1989 senesi 
en iyisi değildir. Sayın Bakanımız "Son geçmiş 10 yılın en iyi performansı bu sene gösterilmiş
tir, son 8,5 ayda" dediler, ben buna katılmıyorum. 1986 senesinde Türkiye'de enflasyon hızı 
yüzde 29,5 iken, yüzde 8 kalkınma hızına erişmiştir; 1987 senesinde yüzde 32 enflasyonla yüz
de 7,2 kalkınma hızına erişmiştir. O senelerle kıyaslayınca tabiî ki, bu sene iyi değildir ve en 
iyisi değildir. Sayın Bakımınızın bu konudaki beyanına katılamayacağım. 
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Sayın Bakanımızla iştirak halinde olmadığım bir diğer konu da şudur: Döviz rezervleri
mizin piyasada spekülatif fiyat artışlarını önlemek için ithalata yönlendirilmesi iyi bir şeydir; 
ama, ithalatımızı incelediğimizde, ekonomimiz için iyi olmayan bir durumu görmekteyiz. Eko
nomimizde yatırım mallarının yeri azalmakta, tüketim mallarının yeri çoğalmaktadır. Bu ileri
si için döviz bakımından bizi zor duruma düşürebilecek bir neticeyi hâsıl edebilir. Bu bakım
dan tüketim malları ithalatını teşvik etmememiz lazım. Gerçi bazı sanayi ürünlerindeki fiyat 
artışını durdurmak için yapılan ithalat.hem fiyatları durdurmuş, hem kaliteyi yükseltmiştir; 
ama aynı şeyi meyve, sebze ithalatında düşünemeyiz; çünkü, ikisindeki hastalık ayrıdır. 

Nasrettin Hocaya bir komşusu gelmiş, Hoca gözüm ağrıyor ne yapayım demiş. Hoca, çektir 
demiş, benim dişim ağrıyordu, çektirdim geçti. Sanayi ürünlerinde maliyet yüksekliği fabrika
dan, üreticiden başlamaktadır. Sebze, meyvede ise, Sayın Güneş Taner'in de ifade ettiği ve he
pimizin ittifak ettiği gibi, üretici fiyatları dünyanın en düşük fiyatlarıdır. Üreticide fiyat düşük 
olduğuna göre, tüketici fiyatlarının yüksek olması, pazarlama zincirindeki aksaklıktan kay
naklanmaktadır. thraç ürünümüz olan sebzeyi, meyveyi, ucuza bulduk, ithal ettik getirdik; pa
zarlama zinciri aynı olduktan sonra tüketiciye ne ile ulaştıracağız? Eğer, o zincirde bir aksak
lık varsa, ucuz bulup getirdiğimiz meyve bile tüketiciye pahalı ulaşacaktır. 

Dünyada, üreticisini, çiftçisini korumayan hiçbir ülke yoktur. Pirinç Japonların temel gı
dasıdır; ama Japonya tüketicisini değil, üreticisini düşünmektedir. Pirinç üreten çiftçisini Uzak
doğu'nun ucuz pirinç piyasası ile yüz yüze bırakmak istememektedir. İngiltere vatandaşına ucuz 
süt içiriyor; ama süt müstahsilini, arpa, buğday müstahsilini destekliyor, sübvanse ediyor. Ame
rika'da bazı tanm ürünleri stokları ekonomiye zarar verecek seviyeye gelince, Amerika ekim 
yapmayan çiftçisine tazminat ödüyor. Koskoca Amerika, dünyanın en güçlü metal sanayiinin 
bulunduğu Amerika, bizim oraya yapmış olduğumuz demir-çelik ihracatımızı, telafi edici ver
gi koyarak engellemeye çalışıyor. Görüldüğü gibi, tüm ülkeler, en güçlü ülkeler bile üreticisini, 
çiftçisini korumak ihtiyacını hissediyor. 

Biz, çiftçimizi, üreticimizi dış piyasayla karşı karşıya koyamayız. Üretim, bir memleketin 
en önemli unsurudur. Üretimi artıracak tedbirleri almak devletin görevidir. Üreticiyi dış reka
betle karşı karşıya koymak, çiftçiyi mağdur dununa düşürmek, sanayiciyi mağdur duruma dü
şürmek İstikbalimiz için iyi olmayabilir. 

Muhterem milletvekilleri, enflasyonun pek çok zararlı etkisi vardır. Bunların dışında bir 
tane de faydalı tesiri var: Enflasyon, piyasayı hareketlendirir, talebi artırır, artan talebin, arzı 
ve üretimi artırıcı etkisi vardır; ama 1989 yılı içeriesinde, talep artışı, üretim artışı doğurma-
mıştır; üretimde bir gerileme olmuştur; otomotiv sanayiinde, beyaz eşya sanayiinde, demir-çelik 
sanayiinde, kâğıt sanayiinde, gübre sanayiinde; birçok işkolunda maalesef üretim düşüklüğü 

. olmuştur. Biz önümüzdeki sene ihracat seviyesini tutturmak istiyorsak, kapasite kullanımını 
artıracak, üretimi artıracak yönde tedbirler almak mecburiyetindeyiz. 

1988 senesinde sanayicinin ödediği faiz miktarı 3,5 trilyonun üzerindedir. Faizin maliyet
teki nispeti yüzde 15 civarındadır. 1989 yılında üretici, sanayici faize boğulmamak için, stoka 
çalışma riskini göze alamamış, satabileceği kadar mal üretmiş, yorganını ayağına göre uzat
mıştır. Biz bu yorganı büyütmek, sanayicinin üretim gücünü artırmak mecburiyetindeyiz. Söz
lerimin başında söylediğim gibi, ihracat hamlesindeki durumumuz eğer devam etsin istiyor
sak, üretimi artırıcı tedbirler almaya mecburuz. Bunun için elimizde imkânlar da var. Mevdu
atta, faizlerinin düşmüş olmasına rağmen, artış var. Halen, bankalarımızda 7 trilyonun üze
rinde, plase edilmeye hazır mevduat var. Fonlardan bunların sübvanse edilmesi suretiyle, üreti
ciye ve yatırımcıya ucuz faiz vermeye, üretimi, yatırımı teşvik etmeye mecburuz. 
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Aynı şeyi ziraî üretimde de yapmak mecburiyetindeyiz. Geçmişte bunlarla ilgili çok iyi, 
fevkalade sevindirici neticeler alınmıştır. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yağ açığı vardı. 
Son senelerde alınan tedbirlerle, ayçiçeğinde, tohum ıslahıyla, hibrit tohum kullanmakla, soya 
ekiminin teşvikiyle, bugün, Türkiye yağ ithal etmekten kurtulmuştur. Bu seneki pamuğa uygu
lanan taban fiyat politikası ilerideki yıllarda da sürerse, pamuk üretiminin artması, en temel 
sanayimiz olan tekstili ve tekstil ihracatını rahatlatacaktın 

Pancar üreticisine daha iyi fiyat vermemiz halinde şeker ithalatından kurtulup şekeri de 
yine eskiden olduğu gibi, ihraç ürünleri arasına koyma imkânına kavuşacağız. 

Muhterem milletvekilleri, sebze meyve ithalatının bazı holdingler marifetiyle yapılıp bü
yük şehirlerde Hazine arsaları verilmek suretiyle süpermarket açılması ve bu süpermarketler 
marifetiyle dağıtılması şeklinde Sayın Güneş Taner'in beyanatı ve bu konuda çalışmaları var. 
Ben, süpermarket dağıtım ağı ile pazardan daha ucuz yaş meyve sebze satılacağına inanmıyo
rum. Süpermarketlerin girdilerinde büyük yükler vardır, maliyetlerini artıran unsurlar, vardır. 
Süpermarketlerde pazarlardan daha ucuza mal satmak mümkün değildir. Halen, Türkiye'de 
süpermarket de var; ama süpermarketten değil, alışverişinin büyük çoğunluğunu pazardan yap
maktadır millet. Ben de, milletvekili arkadaşlarıma, her yerden çok, pazara gittiğimde rastla
maktayım. Milletvekillerinin ayaklarının hemen dibinde, devletin de iştiraki olan bir süper
market olmasına rağmen pazarı tercih etmektedirler. 

Bu bakımdan, Hazine arazilerinin, süpermarketlere değil de, pazarları artıracak şekilde, 
üretici pazarlarına tahsisi suretiyle yaş meyve, sebze dağıtımındaki aksaklıkları giderme imkâ
nı olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Hallerin va pazarların denetimiyle, yaş meyve 

ve sebzenin tüketiciye daha iyi fiyatla ulaşması temin edilebilir. 
Bende, yaş meyve ve sebze ithalatı konusunda Sayın Bakanımıza yanlış bilgi verildiği ka

naati uyandı. Sayın Bakanımız, geçen hafta Meclisteki konuşmalarında, "Muz fiyatları Tür
kiye'de 7 500 lira" dediler. Hepiniz de, çarşı ve pazarlarda görüyorsunuz ki, muz, pazarda 4 000, 
en lüks süpermarketlerde 5 000 liradır. 

Bunun dışında, Sayın Bakanımız aynı gün yine, "Muzda bol miktarda potasyum var, mu
zu ucuz ithal edersek, çocuklarımız yer ve gelişirler" buyurdular. ' . 

Muzda potasyum olduğu doğru; ama potasyum tüm yiyeceklerde bol miktarda olan bir 
elementtir. Beslenmede potasyum azlığı ve ihtiyacı diye bir şey söz konusu değildir. Yediğimiz, 
içtiğimiz tüm gıdalarda potasyum bol miktarda vardır. Günlük ihtiyaç ortalama 1 gram civa
rındadır, ama ihtiyaçtan çok fazlası temin edilebilmektedir. 

Mesela, en çok yenilen bir yiyecek maddesi olan ekmeğin 100 gramında 200 miligram, 
domatesin 100 gramında 200 miligram, patatesin 100 gramında 460 miligram, fıstığın 100 gra
mında 760 miligram potasyum vardır ve yaygın olarak yediğimiz meyve ve sebzelerin en az 20 
tanesindeki potasyum miktarı muzdan fazladır. Onun için potasyum alacağız diye muz ithala
tına hiç lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen bitiriniz. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım, sözümü bitiriyorum. 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Kaşıkçı'nın lehteki konuşmasından sonra Kars Milletvekili Sayın Mah

mut Alınak'a, aleyhte konuşmak üzere söz veriyorum. 
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Buyurun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dolar her şeye ege

men. Dolar bir yükseliyor, biz yerimizden oynuyoruz. Dolar bizi oynatıyor; ekonomimiz dola
rın egemenliğinde, ekonomimizin üçte ikisini götürüyor, ithalatımızın üçte biri petrole gidiyor 
ve ayda bir petrole zam yapmak zorunda kaldığımız için, bütün fiyatlar etkileniyor. Bu, dolar 
karşılığı Türk parasını, Türk Milletinden almak demektir; başka çaremiz yok, tabiî ki, feda
kârlık halkın sırtına biniyor. 

Sonra, "Bu yıl 3,1 milyar dolarlık dış borç ödüyoruz. Doların değeri yükseldikçe, 1 dola
rın karşılığındaki Türk parası miktarı da yükseliyor; ama ne var ki, bunun karşılığında ihraca
tın da artırılması gerekiyor. Dolar yükseldikçe paramızın değeri düşüyor ve sonuçta, daha çok 
malımızı aynı paraya satıyoruz; tam anlamıyla soyuluyoruz, üretip üretip ucuza satıyoruz." 

Değerli milletvekilleri, bu sözler, bir sosyaldemokratın ya da bir sosyalistin sözleri değil
dir. Sayın özal'ın ekonomi kurmaylarından Sayın Ekrem Pakdemirli'nin 3 Ocak 1985 tarihli 
Hürriyet Gazetesinde çıkan bu itirafı, özelde, dış ticaretimizin, genelde de ekonomimizin nasıl 
bir çıkmaz içinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

MUSTAFA NAZtKOGLU (Rize) — Gazetenin yalanıdır o. öyle bir şey olamaz, yok öyle 
bir şey. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Tekzip edersiniz; ama gazete okuyor musunuz bilmi
yorum. 

"Başka çaremiz yoktur, otomatik bir sistem olacak ve her gün ayarlanacak; yani, lira, 
her gün dolar karşısında değer kaybedecek, hadise artık kendiliğinden olacaktır. Kaldı ki, IMF 
gibi kuruluşlara da paramızı her zaman gerçek değerinde tutacağımız konusunda vermiş oldu
ğumuz taahhütler vardır." 

Paranın değerinin sürekli düşürülmesi, halkımızın alın terinin peşkeş çekilmesi demek olan 
bu vaatler, vatan haini olduğunu söyleyen herhangi bir kişinin değil; Sayın özal'ın vaatleridir. 
Sayın özal bu vaatlerini, 12 Eylülcülerin himayesinde devlet bakanlığı yaptığı 1981 yılının ni
san ayı sonlarında darbeci Konsey Üyelerine günlük kur ayarlamalarıyla ilgili olarak verdiği 
bir brifing sırasında ortaya koyuyordu ve böylece günlük kur ayarlamalarının başladığı 1 Ma
yıs 1981 günü, ABD doları 98,20 lira iken.bugün 2 317,50 liraya çıkmış bulunmaktadır. Yani, 
12 Eylül darbeci generalleri ile Sayın özal ve ekibi sayesinde, lira, 1 Mayıs 1981 gününden iti
baren, her gün değer yitirmeye başlamıştır. Akşam yatarken cebimizde bulunan para, sabah 
kalktığımızda el değmeden azalmış olacaktı; rakamlar aynı kalacaktı; ama, paralar suyunu çek
miş olacaktı. 

Yabancı para babaları bu yavuz hırsızlıkla halkın cebine el atacaklar, halkı soyacaklar; 
kitabına uydurulmuş bu soyguna da gerçekçi kur ayarlaması diyeceklerdi, tşte, yapılan budur 
değerli milletvekilleri. 

Peki, bütün bunlar ne demektir? Bu, ülkemizin bütün yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynak
larının yerli ve yabancı sermaye tarafından talan edilmesi demektir. Bu, doların değerinin yük
selmesi karşısında dış borçların kendiliğinden artması demektir. Bu, pahalılık demektir; çün
kü, ülkemiz ekonomisi uluslararası sermayeye bağımlıdır, ilacından traktör parçasına kadar 
en önemli ihtiyaç maddelerini dışarıdan çok yüksek fiyatlarla satın alıyoruz; çünkü, önemli 
tüketim maddelerini üretecek bir ekonomimiz yoktur. Doların değerinin yükseldiği oranda, satın 
aldığımız malların fiyatı da artmaktadır ve böylece dün ilaca bin lira veren bir hastamız, bu
gün 1 500 lira vermek zorunda kalmaktadır. Otomobile, televizyona, buzdolabına, traktöre, 
çamaşır makinesine her geçen gün daha fazla para ödemek zorunda kalmaktayız. 
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Bu, zam demektir; çünkü, yabancı mala duyulan ihtiyacı karşılamak için dövize gerek vardır. 
Dövizi, IMF ve Dünya Bankasının onayını aldıktan sonra alabilirsiniz. Oysaki, bu finans ku
ruluşları alacaklarını garantiye bağlamadıkları sürece döviz vermek istemezler. 

Koşulları özetle şudur: 
1. tşçi ücretlerini donduracaksınız. 
2. Tarım ürünlerinin fiyatlarını düşük tutacaksınız. 
3. Memur ve emeklilere az maaş ödeyeceksiniz. 
4. Kamu harcamalarında tasarruf yapacaksınız. 
5. Yatırım yapamayacaksınız; yani fabrika, baraj, hastane ve benzeri yatırımlar içine gir

meyeceksiniz. 
6. Zam yapacaksınız. 
7. Piyasayı serbest bırakarak, herkesin malına istediği kadar zam yapmasını sağlayacak

sınız. 
Bütün bu koşulları yerine getirmediğiniz sürece, döviz alamazsınız ve dövizsiz kalırsınız. 

Nitekim, 24 Ocak ekonomik kararlarıyla yapılan da budur. İşte, dışa bağımlılığın halkımıza 
yüklediği bu ağır fatura, zamdır, hayat pahalılığıdır, geçim darlığıdır, açlıktır, sefalettir ve iş
sizliktir. En önemlisi de, halkı cendereye alan bu sömürü ve talan düzenini devam ettirebilmek 
için, askerî darbeler yaparak, halkı susturmaya ve halkı baskı altında tutmaya çalışmaktır, uzar
ın, Demirel'in müsteşarı olduğu sırada IMF'nin isteği üzerine serbest piyasada 9 liraya satılan 
buğdaya 6,5 lira değer biçmeye çalıştığı, halen zihinlerimizdedir. 

Değerli milletvekilleri, işte 12 Eylül bekçiliğinde IMF ve Dünya Bankası emrinde olan özal 
ekibi tarafından yürütülen bu çağdışı ekonomik politikadan dolayı, çiftçinin, memurun, işçi
nin gelirleri sürekli olarak gerilemektedir. Temel ihtiyaç maddelerine baş döndürücü zamlar 
yapılmaktadır; dar ve orta gelirlilerin ekmeğini bir canavar gibi kemiren enflasyon, yüzde 80 
dolayında seyretmektedir. Dış borçlar 50 milyar dolayındadır; vurgun, talan ve soygun akıl al
maz boyutlara ulaşmış, hayat pahalılığı ve geçim darlığı halkın hayat damarlarını kesmiştir. 
Dünyada patronların bir işçinin emeğinden kazandığı ortalama yıllık para, 9 milyon lira iken, 
bizde 40 milyona yükselmiştir. Ulusal gelirin yüzde 60'ını bir avuç azınlık almaktadır. İşsizlik, 
dalga dalga yayılıyor; ama bunlara rağmen ANAP iktidarı, güneşi balçıkla sıvamaya ve ortalı
ğı güllük gülistanlık göstermeye çalışmaktadır. ANAP İktidarı olarak söylediğiniz nedir? Tür
kiye'nin dış itibarının yükseldiğini söylüyorsunuz, "Çünkü, Türkiye artık borcunu ödü
yor''muş... Ne kadar da önemli bir iş başarmışsınız; parayı pula çevirmişsiniz, lirayı, dolara 
esir hale getirmişsiniz, borç aldığınız paralara akıl almaz faizler ödemeyi kabul etmişsiniz, al
dığınız döviz ile sadece borçlusu olduğunuz ülkelerden mal almak zorunda bırakılmışsınız, do
ların değeri yükseldikçe ithal ettiğiniz malları en yüksek fiyatlarla ithal etmişsiniz, ihraç ettiği
niz malları, paranın değerini düşürdüğünüz için, en ucuz fiyatlarla ihraç etmişsiniz, kısacası 
bu yoksul halkın emeğini ve ürününü uluslararası sermayeye peşkeş çekmişsiniz; ama, ondan 
sonra da yalancı pehlivanlar gibi ortaya çıkarak, Türkiye'nin dış borç itibarının yükseldiğin
den söz edersiniz... Kim inanır size, kim? 

Geçim darlığından, hayat pahalılığından, sefaletten kıvranan bu halkın size inanacağını 
mı sanıyorsunuz? Olsa olsa kendinizi kandırmış olursunuz. 

BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — O laflar iflas etti. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sorarım sizlere, övüne övüne bir türlü bitiremediği

niz ihracat gelirlerinin artmasından kim vurgununu vuruyor, kim köşeyi dönüyor? İhracat ge
lirlerini artırarak fabrika mı kurdunuz? Baraj mı yaptınız? Hastane mi kurdunuz? Yol mu yap
tınız? (ANAP sıralarından gürültüler) Sizin ağırlığınız yüzde 20; yüzde 20'Iiksiniz siz. Siz, çey
reksiniz, çeyrek. Lütfen dinlemesini öğrenin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen konuşmanıza devam edin, cevap vermeyin. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — işçinin, memurun ve emeklinin insanca yaşamalarını 

sağlamak için ücretlerinde süper artışlar mı yaptınız? Ne yaptınız? Söyleyin. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Cesaretiniz var ise, halkın huzuruna çıkın ve bunun hesabını halka verin. Yü
zünüz, açığa çıkmıştır. Halkımızın bu rakamlara karnı toktur. Halkımız, abartılı rakamları değil, 
iş istiyor, toprak istiypr, ekmek istiyor, insanca ve haysiyetli bir yaşam istiyor. İhracat ve ithalat 
hayaliyle, teşvikiyle, vergi indirimleriyle, yerli ve yabancı para babalarına yaramıştır. Hem it
hal ettiğiniz Avrupa mallarını alan kim? Vitrinler dopdolu; ama halk seyirci, IMF'nin ve Dün
ya Bankasının emrine girerek, halkın kanını, yerli ve yabana sermaye çevrelerine emdirme pa
hasına, halkı yoksulluk cehenneminde yaşatma pahasına aldığınız dövizlerle kuyrukları orta
dan kaldırdınız; ama bu sefer de sadece seyirci olan insan topluluktan yarattınız, tşte yaptığı
nız budur, marifetiniz budur. (ANAP sıralarından gürültüle) 

Bu nedenle, "İhracat gelirlerimiz arttı" diye övüneceğinize, yerli ve yabancı sermaye çev
relerinin vurgunları arttı diyerek, hiç olmazsa halkımıza karşı dürüst davranınız. "Turizm ge
lirleri artmış" diyorsunuz, lamam artmış, artsın; buna bir diyeceğimiz yok. Gerçek olmasa 
da, Merkez Bankasının kasaları, döviz ile dolsun, taşsın, peki; bundan halkın yaran ne? Söy
ler misiniz halkın yararı ne? (ANAP sıralarından gürültüler) Bu paralan teşvikler ve krediler 
yoluyla yine holding sahiplerinin boğazına akıtıyorsunuz. Banka kurtaracaksınız, batık şirket
leri kurtaracaksınız, kısacası halkın cebinden ve boğazından kestiklerini yine bir avuç azınlığa 
yedireceksiniz. (ANAP sıralarından gürültüler, alkışlar[t]) Ağlamanız gerekirken, gülüyorsu
nuz sevgili ANAP'hlar. 

BAŞKAN — Sayın Almak, bir dakika efendim... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Neresinden bakarsanız bakın, sizler bu ülkeyi... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, bir dakika... 
Arkadaşlar, ben takip ediyorum, arkadaşımızın sözünü bitirmesine çok az kaldı, alkışla

yarak sözü uzatmasına sebep olmayalım lütfen. (ANAP sıralanndan gürültüler) 
Buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Neresinden bakarsanız bakın, sizler bu ülkeyi haraç 

mezat satmışsınız, talan ettirmişsiniz. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizin esenliği, haysiyetli ve eşit koşullu bir dış politika izlen

mesine bağlıdır. Ekonomisinde bağımsız, siyasetinde bağımsız bir ülke, ithalatın ve ihracatın 
vurgunculara ve talancılara değil, ağırlıklı olarak devlete ait olduğu IMF ve Dünya Bankasının 
emrine değil, kendi öz gücüne, kaynaklanna ve insanlanna güven duyan bir ülke. Ağir sanayi
sini kuran, işbirlikçi montaj sanayiine son veren bir ülke... Parasını doların esaretinden kurta
ran bir ülke... Çözüm budur, çözüm buradadır; gerisi, yalan ve demagojidir. Yoksa, Sayın Pak-
demirli'nin dediği gibi, dolar, sizleri daha, çok, hoplatacaktır. Böylece, ne işsizlik, ne hayat 
pahalılığı, ne de zamlar son bulacaktır. Zamlann sebebi, söylediğiniz gibi, ekonominin gereği 
değildir sevgili ANAP'hlar. (ANAP sıralanndan "Nereden biliyorsun?" sesleri) Zamların ya
pılmadığı ekonomik politikalar da vardır. Zamların ve hayat pahalılığının kaynağı sizlerin sa
vunuculuğunu yaptığınız bu kokuşmuş sömürü düzeni ve çağdışı kalmış ekonomik politikala
rınızda. tbret vericidir değerli milletvekilleri, ibret vericidir. Bu ülkede zam yapılıyor, bu ülke
de yapılan zamlar yoksulun ve dar gelirlinin ocağına incir ağacı dikiyor, ama bu ülkenin Baş
bakanı, zamlardan, ancak gazeteciler vasıtasıyla haberdar olabiliyor. Soruyorum ben, soruyo
rum burada: IMF ve Dünya Bankası sizin amiriniz ise, Sayın Başbakan, sizin burada işiniz 
ne? Siz sömürge Başbakanı mısınız? 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Almak. 
Soru soracak arkadaşlar; Sayın Ali Eser, Sayın Ertüzün, Sayın Erdoğan, Sayın Kırlı, Sa

yın Keskin. 
Sayın Ali Eser, buyurun efendim. 
ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, 3 tane soru sormak istiyorum. Bunlar; 
1. Yaz aylarında ithal edilen pirinç kaç tondur? tthal öncesi bu pirince 100 dolarlık bir 

fon tatbikatı vardı. Bu fon tatbikatı 100 dolardan 50 dolara indirildi, tthal bittikten sonra bu 
fon kaldırıldı. 

Şimdi sormak istiyorum; 50 dolarlık fon ile kaç ton ithal yapıldı ve bu ithalatı kimler yap
tı? Yapılan bu ithalatta fon değişmelerinden dolayı Hazinenin zararı ne kadardır? 

2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışında görevlendirdiği elemanların sayısı 
ne kadardır? Görevi gereği çerçeve dışında görev yapmakta olanları var mıdır? Tasarruf ilkesi 
çerçevesinde, Hükümetin 1989 yılı başında takip ettiği tasarruf politikası dolayısıyla bu ele
manlardan geriye çağırmayı düşündükleriniz var mı? 

3. Son haftalarda Batı Alman Markı üzerinde bir arbitraj yapıldığı hakkında bilgileri
miz vardır. Serbest kur politikasının devam ettiğini açıklayan Sayın Bakanın, bu konudaki dü
şüncesi ve bu faaliyetleri yapanlar hakkında bilgisi var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sayın Bakan, bütün suallere yazılı cevap verme hakkınız vardır, isterseniz burada cevap 

verebilirsiniz, isterseniz yazılı olarak cevap verebilirsiniz. (ANAP sıralarından "Yazılı" sesleri) 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Efendim, umumî istek üzerine, yazılı 

cevap vereceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertüzün. 

TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
1. — 1989 yılında ekonomik göstergelerde meydana gelen gerçekleşmeler karşısında, Sa

yın Bakan, acaba gerçekçi kur ve pozitif faiz politikası uygulandığını iddia etmekte midirler? 
2. — Bir yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 60 olduğu bir ekonomide Hazineyi kurta

ran enflasyon hızı ne kadardır? 
3. — Sermaye piyasası mafyası hakkında ne gibi tedbir almayı düşünüyorlar? 
4. — Çitosan'a bağlı 5 çimento fabrikasının Fransız çimento şirketine satılmasında malî 

aracı kuruluş olarak Citibank/Citicorp'un seçilmesinin bir özel nedeni var mıdır? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertürk. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Birinci, serbest kur, serbest faizdir 

efendim. 
ikincisi, yüzde 47,42'dir. 
Çitosan'da Citibank'ın çalışıp çalışmadığı hakkında bilgim yoktur o kadar detaylı. 
Sermaye piyasası mafyası hakkında aslında iki dakika içinde Yüce Meclise bilgi vermek 

isterim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, suali cevaplandıralım, uzun malumata girmeyelim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Tamamıyla efendim. 
Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye'de, bir hukuk devleti olarak, yargı sistemi vardır. Bu 

gibi sistemlerde dikkatli hareket etmek lazım. Sermaye piyasasında, sayın milletvekilinin bah-
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settiği, geçen hafta gazetelerde çeşitli şekilde yazılan yazılar ve bu yazılara benim beyanatımın 
da bulunduğu ve bu sualinin tamamıyla cevabının olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. 

Olay basittir. Sermaye piyasasında çalışan bir şirketin bankalarla yapmış olduğu repo iş
lemlerinde yeteri kadar likiditesi olmadığı için o repolarını vakti geldiği zaman ödemekte güç
lük çekmiştir. Hazine, şirketin çalışmasını kontrol etmiş, şirketin, sermaye piyasasındaki iş
lemlerinde bir mahzur ve problem görmediği, öbür problemin ise bankalarla kendisi arasında
ki bir ticarî risk meselesi olduğu ve buna bağlı olarak şirketin, Hükümetin denetiminde ve ban
kalarla anlaşarak kendi borcunu belli bir süre içerisine yayma işlemine, yani bir ticarî bağlantı
ya girmişlerdir. 

Burada, sayın milletvekilinin "mafya" demekten ne kastettiğini bilmiyorum. Eğer elinde 
bir delil varsa bize verirse, Hükümet olarak, savcılığa veririz. Kendisi bize vermek istemiyorsa, 
kendisi direkt olarak savcılığa verir, muhakkak ki, savcılık da gerekeni yapar. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Haydar Erdoğan, buyurun. 
ALt HAYDAR ERDOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, birinci sorum; suçlular hakkın

da dava açılıp, açılmayacağı bağımsız yargı organlarına ait olmakla beraber, Devlet Planlama 
Teşkilatında toplanan toplam 350 dosyanın ne kadarı bağımsız yargı organlarına intikal etmiş
tir? Başbakanlıkta dosya var mıdır? Varsa, mevcut dosyalar mahkemeye intikal edecek midir? 

2- Çıkarılmış kararname ve genelgelerle hayalî ihracatçılara teşvik ve vergi iadeleri veril
miştir. Verilenlerin ne kadarı geri alınmış? 

3- Hayalî ihracat nedeniyle vergi iadesi alması bazı kurumlarca engellenen, sonradan ge
nelge ile ödenen vergi iadelerini tahsil ettiniz mi? Haksız vergi iadesi alanlara rücu edemediği
niz takdirde kararname ve genelge ile verilmesini sağlayanlara rücu etmeyi düşünüyor musunuz? 

Son sorum efendim: Fezleke düzenleyerek dava açma hakkını bağımsız yargı organların
dan isteyen Maliye ve Gümrük Bakanlığı müfettişlerinden neden bu yetkiyi alıp denetim ele
manlarına bu yetkiyi verdiniz? Bu da, hayalî ihracat davalarının açılmasını engellemek için 
miydi acaba? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Bir bölümüne cevap vereceğim, diğer

leri detaylı olduğu için, inceleme yapıp kendilerine yazılı cevap vereceğim. 

146 firma ceza görmüş, 146 firma adliye kontrolörlerinde, 53 firma da tetkikte İhracat 
Planlama Müdürlüğünde. Geri kalanla ilgili şunu açıkça söylemek isterim: Türkiye bir hukuk 
devletidir. Hayalî ihracatta yanlış yapanın, hatalı davrananın, kanunları çiğneyenin arkasında 
•her zaman olduğu gibi- Anavatan Partisi iktidarının ve Hükümetinin olduğunu bilmenizde 
yarar vardır efendim. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Arkasında... 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Ensesinde var, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kırlı. 
ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın.Başkanım, iki tane sorum var. 
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Birinci sorum; Hükümet, kamu iktisadî teşebbüslerini özelleştirmeyi, Hükümet progra
mında da, temel ekonomik hedeflerinden biri olarak alıyor. Bu bir siyasal görüştür, işin o tara
fına karışmıyoruz: ama, sadece geçtiğimiz ay içinde Türk Otomotiv Endüstrisi, DtSÜTAŞ, Gü-
lümsüt ve Asil Çelik Hükümetçe kurtarıldı, yani bu şirketler kamu iktisadî teşekkülü haline 
getirildi. Şimdi Hükümetin temel özelleştirme politikasıyla, birtakım özel şirketleri kurtararak 
kamu iktisadî teşebbüsü haline getirmesi arasındaki çelişkiyi Sayın Bakan'nasıl açıklıyorlar? 

tkinci sorum bir gazete havadisi ile ilgili. Emeklilerin çeklerinin kırdırılması meselesinde 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Pakdemirli, "Böyle bir hükümet kararından haberi 
olmadığını" bildirmiş ve yine Sabah Gazetesinin manşet olarak verdiği bir habere göre, Sayın 
Pakdemirli'nin yerine Sayın Bakan imza atmıştır. Bu, hükümet sistemlerinde, kararnamelerin 
imzalanmasında olağan bir usul müdür? Sayın Bakanın, Sayın Pakdemirli'nin vekaletini taşı
dığını söyleyebilir miyiz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan cevap verecek misiniz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Cevap vereceğim efendim. 
Efendim, Gülümsüt, Asil Çelik, Türk Otomotiv Endüstrisi ve DtSÜTAŞ, bankalarla ara

larında olan ilişkilerden dolayı ödeme zorluğuna girdiklerinden, bankaların teamülleri içeri
sinde -bu, dünyanın her yerinde olan bir şeydir, olmaya da devam edecektir- bir yayılma ope
rasyonu, yani borcun yayılması ve zaman zaman da borcun sermayeye dönüştürülme operas
yonudur. Bu, şirket kurtarma operasyonu değildir; arasında büyük fark vardır. 

Asil Çelik 1983 'te KİT olmuştur, kamu iktisadî teşebbüsüdür. Bunun özelleştirmeyle ara
sındaki farkını arz etmek isterim. Efendim, şunu yanlış anlamayınız; eğer bir şirketi satacak
sanız, şirketin belli standartlarda ve kâr getiren bir şirket olmasını sağlamanız lazım. Aksi tak
dirde, zarar eden bir şirketi satmaya kalkarsanız, o koşullar içerisinde -sayın milletvekilinin 
zaman zaman söylediği gibi- peşkeş çekme ihtimali ortaya çıkar. Bu iktidarın peşkeş çekme 
gibi bir niyeti yoktur; hesapları açıktır. 

O yüzden, KİT'lerin malî yapılarının kuvvetlendirilmesi, sevk ve idarelerinin güçlendiril
mesi ve buna istinaden, dışarıdan alınan yeminli murakap raporlarına istinaden hazırlanan ve 
her şeyi gözüktükten sonra ihale sistemiyle herkese açık olan bir sistemde satılmaktadırlar. Bu
rada kimsenin gizlediği filan yoktur. 

"özelleştirmeden yabancılaştırmaya gidildi" sözleriyle ilgili de şunları söylemem lazım. 
Bu ihalelerde bazen Türkiye'de acar sanayicilerimiz de çıkmaktadır; verilen tekliflerin yarısı 
kadarını verip, o şirketi ucuza kapatmak istemektedirler, öyle olduğu zaman, tabiî ki, devlet 
en iyi şekilde parasını değerlendirmek, insanlanna iyi imkân sağlamak için en iyi sistemi, en 
kârlısını seçip, özelleştirme yoluna gitmektedir. 

İkincisi, emekli çekleri ve Sayın Pakdemirli'nin imzası meselesine geliyorum. Biliyorsu
nuz, hükümetin çalışma sistemleri içerisinde, gerek kararnamelerde, gerekse Yüksek Planlama 
Kurulu sirkülerlerinde, bir bakan olmadığı zaman bir başka bakanın vekalet etmesi meselesi 
vardır. Bu, sadece bu Hükümetin değil, daha evvelki hükümetlerin de uyguladığı bir politika
dır. Emekli çekleri meselesi bir kararname meselesi değildir, bir Yüksek Planlama Kurulu sir
küleridir. Sayın Pakdemirli'ye vekalet ettiğim sırada, onun yerine imzaladım. Sayın Pakdemir
li yurt dışındaydı. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Keskin, buyurun efendim. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, benim üç sorum var. 
Birinci sorum şu: "Sınır illeri çıkmaz sokak olmaktan kurtarılacaktır" tümcesi, 1983'ten 

bu yana hükümet programlarında yer almaktadır. Hakkâri sınır illerimizdendir ve kaikınma-
. da öncelikli yöreler arasındadır. Hakkâri'yi çıkmaz sokak olmaktan kurtarmak için, bu ilimiz
den komşu ülkelere kaç sınırkapısı açılmıştır? Bu kapılardan ne kadar ithalat ve ihracat yapıl
mıştır? Bölgedeki insanlardan ne kadarına ihracat ve ithalat belgesi verilmiştir? Ne kadar ihra
cat yapmışlardır? 

İkinci sorum: Türkiye, dış borçları açısından sayılı ülkeler arasındadır. Borçlanma sure
tiyle sağlanan bu paralar fon veya benzeri yöntemlerle ülkedeki bir avuç azınlığın ceplerine 
kredi ve benzeri yöntemlerle indirilmektedir; ama, bunun ödenmesi için, halkımızın tümüne 
başvurulacaktır. Borçlanma suretiyle sağlanan bu paralardan hiç yararlanamayan yurttaşları
mız da borç ödeme yükünün altına girecektir. 

Buna göre, ülkenin dış borçları gözetilerek, her bir vatandaşımıza düşen dış borcun para
sal miktarı nedir? Yeni doğan çocuklarımıza tekabül eden borç miktarı ne kadardır? 

Üçüncü sorum: Kalkınmada öncelikli yöreler arasında yer alan Doğu illerimizde halkın 
geçim kaynağı hayvancılıktır. Sınır boylarımızda bulunan illerimizde hayvan alımı yapan et 
kombinaları yoktur. Alım yapan yakın birkaç et kombinası da kapasitesinin kat kat altında 
çalışabilmektedir. 

ihracat ve ithalatta geniş ölçüde serbestlik sağlayarak, kaçakçılığı suç olmaktan çıkardığı
nızdan, övünerek söz ediyorsunuz. Ancak, Hakkâri gibi illerimizde sınır ticareti yapılan kapı
lar yoktur. Dağı taşı polis ve askerle doldurduğunuzdan, vatandaş, kaçak yollardan komşu ül
kelere hayvanını satamamaktadır. Bir yandan PKK, diğer yandan güvenlik güçleri tarafından 
yaratılan teröre maruz kalan vatandaş, canını kurtarmak için ata-baba yadigârı toprağını terk 
etmekte, hayvanını elden çıkarmaktadır. Bu sene Hakkâri ve Van bölgesinde koyunun çifti 80 
bin liraya satıldı. Bu illerde etin kilosu 3 000 - 3 500 Türk Lirasına satılmaktadır. Köylünün 
mağduriyetini, -geç kalınmış olsa da- belli ölçüde gidermek için bu yörede yaşayan vatandaşla
rın hayvanlarını komşu ülkelere satabilmeleri için ne gibi önlemler alacaksınız; almayacaksa-
nız, bu vatandaşlarımız kime müracaat edeceklerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

' Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Cevap vereceğim efendim. 
Sayın milletvekilinin uzun zamandır Hakkâri'ye gitmediği açık; çünkü, eğer Hakkâri'ye 

gitseydi, Esendere'de sınır ticaretinin yapıldığını, orada yerinde tespit ederdi. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Yapılmıyor efendim, birlikte gidelim kendiniz de gö

rün. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Rakamlar var efendim... 
BAŞKAN — Sayın Keskin, siz sorularınızı sordunuz, şimdi de Sayın Bakan cevap veriyor 

efendim. Lütfen dinleyelim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Burada, 1.1.1989-30.10.1989 tarihleri 

itibarıyla 187,111 dolarlık ihracat 30,272 dolarlık ithalat yapılmıştır; birincisi bu. 
Canlı hayvan meselesine gelince; Bu bölgelerden 220 milyon dolar karşılığı canlı hayvan 

ihracatı yapılmıştır. 
Erken kesimin ve 1989 senesi kuraklığının doğurduğu zararı önlemek için, Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanlığımız, destekleme alımı yapmak için, önce 100 milyar lirayı vermiş, kulla-
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mlmış, bugünlerde de 30 milyar liralık bir ek para ödenmesi için bir kararname sevk edilmiştir, 
önümüzdeki günlerde çıkacaktır. 

Dış borcun çocuklarımıza oranına gelince, bunun hesabı kolaydır; müsaade ederseniz ben 
size söyleyeyim, siz -bir zahmet- bölerek yapacaksınız. 

39.5 milyar dolarlık dış borcumuz, 55 milyon küsur insanımız vardır. Bunun içinde eğer 
doğacak çocukların hesabını yaparsanız bu rakam, -ben kabataslak bir hesap yaptım, siz ister
seniz detaylı yapın- 717.4 dolardır. 

Sayın milletvekilim, eğer size verilen, milletvekillerine gönderilen dokümanları yakından 
takip ederseniz.bu dış borçların, bugünkü Türkiyemizde, buradaki elektrikten, yediğiniz ye
meğe, 6 milyon tonluk buğday ithalatına kadar; yapılan yollardan, barajlardan sizlere bahset
memi isterseniz.ben kürsüye çıkarım. Yalnız, dört saat konuşmam lazım. Eğer bunu isterseniz-
ben size bu paraların nerelerde harcandığını kuruşu kuruşuna söylerim. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELÎ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 046 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Hazine-Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının Düzen
lenmesi ve Uygulanması 73 794 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri 1 754 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve \ardımlar 806 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Mâlî Transferler 280 289 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 20 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç ödemeleri 14 620 411000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
GENEL TOPLAM 

17 574 840 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
, Bölümleri okutuyorum: 
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A —CETVELİ 

Genel 
ödenek Toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Hazine Genel Ekonomi ve Dış Ticaret Politikasının Düzen
lenmesi ve Uygulanması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

910 Kurumlara Katılma ve Sermaye Teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

920 İktisadî Transferler ve 'Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

940 Sosyal Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

950 Borç Ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 150 530 000 

23 678 880 000 

921 788 088 044 

392 800 000 000 

115 196 000 000 

8 023 960 000 

6 007 039 951 956 

TOPLAM 7 476 677 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



l a 
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Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığı 1988 malî yılı kesinhesabımn bölüm 
tir. 

* D) DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞ 

1. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yth 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu Müsteşarlığa bağlı Darphane v 
Genel Müdürlüğünün 1988 Malî Yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmes 
yorum: Kabul edenler..: Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Madenî Basım ve Matbaa Hizmetlerinin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere Öişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kaiul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Genel 
ödenek Toplamı 

Lira 

56 520 000 

2 783 480 000 

111 060 000 

2 760 365 220 

5 711 425 220 
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Böylelikle, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı kesinhesa-
bı da kabul edilmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 1990 malî yılı bütçesi ile 1988 malî yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü programımızı tamamlamış bulunuyoruz. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, İS Ara

lık 1989 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 22.10 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 
1. -r- Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, çevre yolu bulunmayan illerimize ve Kütahya 

ili Çevre yoluna ilişkin sorusu ve Baytndvlık ve iskân Bakanı Cengiz AUtnkaya'ntn yazılı cevabı (7/961) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altmkaya tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını. 

Arz ederim. 1.11.1989 
Saygılarımla. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. 71 il merkezimizde, şu anda Çevre yolu bulunmayan kaç il vardır? 
2. Kütahya irimizin çevre yolu problemi henüz halledilememiş olup, Eskişehir karayolu 

ile, Tavşanlı İlçesi karayolunu bağlayan çevre yolunun bir parçası bu yıl içersinde kısmen ulaşı
ma açılmış olup, bu güzergâhın tamamlanabilmesi için ise, Eskişehir karayolu ile - Afyon ka
rayolunu birleştiren çevre yolunun ikinci etabının da bir an önce ulaşıma açılması zarureti var
dır. Ancak; tüm istimlak işlerinin tamamlanmış olmasına rağmen, bugüne kadar yolun açıl
ması ile ilgili hiç bir çalışma gözlenmemektedir. Bunun sebebi nedir? 

3. Yarım kalan ve ikinci etabı için hiçbir çalışma olmayan çevre yolunun tam olarak hiz
mete açılabilmesi ve tamamlanabilmesi işi 1990 yılı yatırım programına alınmış mıdır? Ve bu
nun için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: A-13/-230/62-63-01/4306 13.12.1989 
Konu: Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın 
yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: T.B.M.M. Başkanlığının 7 Kasım 1989 iün ve Kan.Kar.Md.: 7/961-3623/16953 sayılı 

yazısı. 
ilgi yazı ilişiğinde alınan, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'a ait yazılı soru önergesi 

incelenmiştir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında "Kütahya-Tavşanlı (Kütahya Ge
çişi Dahil) projesi olarak yer alan 13 km. lik Kütahya Çevre Yolunun 7 km.lik kesimi (Tavşanlı-
Kütahya-Eskişehir Yolları bağlantılı) tek şeritli halde trafiğe açılmıştır. Bunun için de 1989 yılı 
birim fiyatlarıyla 2 417 080 000 TL. harcanmıştır. 

Söz konusu "Çevre Yolu"nun projelendirilmesi tamamlanmış olup, yapım çalışmalarına 
bütçe imkânları ölçüsünde devam edilecektir. 

Ayrıca, 71 il merkezinde çevre yolu bulunmayan filerimize ait istatistik çalışmaları sürdü
rülmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

- Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

14 . 12 . 1989 Perşembe 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 

(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

(y.) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 




