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Sayfa 

4. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, tş ve tşçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına atanan personele ilişkin sorusu ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/2625) 716:722 

5. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Orüs'e bağlı fabrikalarda partizan
ca uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Ba
kanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/2790) 722:723 

6. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, tdarî ve Malî tşler Dairesi Baş
kanlığında yapılan tamirata ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin 
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7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kara Harp Okulun
da çalışan sivil memurlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Göl-
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teşe'nin yazılı cevabı (7/2793) 726:727 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak Üç oturum yaptı. 

(10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 22.12.1993 tarihinden, 

(10/38,43,44,46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun görev süresinin 25.12.1993 tarihinden, 

İtibaren 3'er ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 

1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 
1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 

maddeleri kabul edildi. 
Genel Kurulun 24.12.1993 Cuma günkü birleşiminde, öğle yemeği için verilecek aranın 11.45 

- 13.00 saatleri arasında olmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarların Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi ladesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/639) (S. Sayısı: 403) görüşmelerine devam edile
rek, çerçeve 7 nci maddeye bağlı ek madde 1 ve 2 kabul edildi, ek madde 3 üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

24 Aralık 1993 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 20.58'de son verildi. 

Vefa Tanır . • 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Işılay Saygın 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye , 
İbrahim özdiş Kadir Bozkurt 

Adana Sinop 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II.— GELEN KÂĞITLAR 

24. 12 . 1993 CUMA 

Raporlar 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya 
Milletvekili Nevzat Ercan, Samsun Milletvekili thsan Saraçlar, Anavatan Partisi Grup Başkan-
vekili Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş-
kanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karaaş, Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Millet
vekili Oğuzhan Asiltürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili 
Uluç Gürkan'ın, Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/933) (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 24.12.1993) (GÜNDEME) 

2. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Mahallî idareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/934) (S. Sayısı: 411) (Dağıtma 
tarihi : 24.12.1993) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cindoruk 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), İlhan Kaya (İzmir) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclisimizin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) 

2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) 

4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. Sa
yısı : 382) 

BAŞKAN — Programımıza göre, 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kanunu 
Tasarıları ile 1992 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarını üzerindeki son konuşmalara başlayacağız. 

Komisyon?.. Burada, 
Hükümet?. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Grupları adına ve kişisel söz alan sayın üyelerin adlarını okutuyorum : 
Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalarda söz alanlar : 
Gruplar : Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal; Doğru Yol Partisi, Aykon Doğan; Re

fah Partisi, Necmettin Erbakan; Anavatan Partisi, Mesut Yılmaz; Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti, Nihat Matkap. 

Şahıslar : Lehinde, Alparslan Türkeş, Esat Bütün, Yaşar Erbaz, Seyfi Şahin; aleyhinde, 
Selim Sadak. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 45'er, 
kişisel konuşmalar ise 10'ar dakika sürelidir. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Deniz BaykaFda. 
Buyurun Sayın Baykal. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1994 malî yılı bütçe tasarısı görüşmesinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bütçenin tümü üze
rindeki son görüşmelerde, Cumhuriyet Halk Partisi adına, ülkemizin durumu ve sorunlarıyla 
ilgili değerlendirmelerimi sunacağım. Bu vesileyle, Sayın Başkanı, milletvekillerimizi ve tele
vizyonlarının başında bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımı en içten duygularla, saygılarla selam
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir bütçe görüşmesi daha bitiyor. Bu bütçe görüşmeleri bir kez da
ha ortaya koymuştur ki, artık, Türkiye'de bütçenin de, bütçe görüşmesinin de çok fazla anlamı 
kalmamıştır. Bir alışkanlık olduğu için, Türkiye'nin hukuk sistemi bunu gerektirdiği için bu 
görevi yapıyoruz; ama, bir bütçe görüşmesi yaptığımız, bir bütçe tasarısı tartışıp yasalaştırdı-
ğımız için, ülkenin ne ekonomik sorunlarının ne de siyasal ve sosyal sorunlarının yeni bir anla
yışla ele alınmasına yardımcı olabiliyoruz. 

Bütçeler artık inandırıcılığını yitirmiştir. Maliye derslerinde -üniversitelerde- "bütçenin 
içtenliği" diye bir bölüm vardır. Artık bunlar derslerde konuşulan konular haline gelmiştir. 
Enflasyon başta olmak üzere, çok çeşitli nedenlerle, bütçeler, ekonomik bakımdan, malî ba
kımdan, önem taşıyan, anlam taşıyan belgeler niteliğini, artık, hemen hemen tümüyle yitir
mişlerdir; ama, âdettir, konuşuyoruz, kabul ediyoruz... 

Burada kabul edilen rakamların sorumlusu kim?.. Burada ortaya konulan iddiaların sahi
bi kim?.. Bunu hazırlayan, teknokratlar mı;.. Maliye Bakanlığının çok sayın çalışanları, yöne
ticileri mi?.. Maliye Bakanı mı, Başbakan mı, Bakanlar Kurulu mu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mi?., kim bunun sorumlusu; bunun hesabını kim verecek?.. Yani, 50 trilyon açık tahmin edili
yor; açık 150 trilyon oluyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor; herkes saygıdeğer konumunu sürdü
rüyor; gözlüklerini takıyor; kravatını, elbisesini özenle taşımaya devam ediyor; ama, ortada 
bir şey var : Bir iddia ortaya atılıyor ve o gerçekleşmiyor. Bunun, birisi tarafından hesabının 
verilmesi lazım. 

Şimdi, bakınız, bu yıl 192 trilyon açık öngörüyor bu bütçe. Kim görüyor; öğrenmek isti
yorum ve onunla konuşmak istiyorum. Eğer Sayın Başbakansa, Sayın Başbakanla bu konuda 
bir kişisel iddiaya girmek istiyorum. Eğer 192 trilyon gerçekleşirse, ben Sayın Başbakana, yıl 
sonunda, hesaplarını iyi yapması için bir bilgisayar hediye edeceğim. (CHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Eğer 192 trilyon gerçekleşmezse, Sayın Başbakandan, televizyonda bunun konuşulması için 
bir televizyon programı düzenlenmesini isteyeceğim. Başka bir şey de istemeyeceğim. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baykal, gelecek sene Başbakanı bulamaya
caksınız... 

DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Birileri bu iddialarına sahip çıkmalı. 
Tabiî, Sayın Başbakanın bu iddiayı şu anda kabul ettiğini söyleme şansı yok. Bir hanım 

Başbakana sahip olduğumuz için pek çok açıdan talihliyiz; ama, biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarında, hanım Başbakanımızın sabah hazırlığı herhalde epeyce zaman aldığı 
için, özellikle çalışmaların başlangıç saatlerinde Başbakanımızı izlemek olanağından yoksuk 
kalıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Gelecek sene bulamayacaksınız zaten; iki ay son
ra bulamayacaksınız... 
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DENİZ BAYKAL (Devamla) — Eğer, Sayın Başbakan burada olsaydı, belki bu talebimi 
kabul etmekte tereddüt etmezdi. Çünkü, bir yıl sonra kim öle kim kala. "Bir yıl sonra başba
kan kim, hükümet kim, bunun hesabını verecek olan kim" diye düşünerek, belki kolayca ka
bul ederdi. (CHP sıralarından alkışlar) 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Hanımlar sabahleyin daha erken kalkar. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Ama, bu şaka bir yana, anlatmaya çalıştığım bir önemli 

nokta var : Olay ciddidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına iddia koyuyoruz... 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Erken gelen hanımlar da var. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet, erken gelen hanım kardeşlerimiz var; teşekkür ede

rim, kutluyorum; elbette... (Alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, bir bütçe... Neyini görüşeceksiniz bunun, ne rakamını ko

nuşacaksınız?.. Ciddiye alıp konuşuyoruz, defalarca konuştuk... Ortada şakası yapılacak bir 
tablo var. Fazla ciddiye alınacak, üzerinde durulacak bir durum olduğunu kesinlikle zannet
miyorum. Ne olacak?.. Bu yıl da geçecek, yılın sonunda ortaya çıkacak manzara şu olacak 
: Gene Türkiye'de, kamu açıklarının kabul edilemez düzeyde yüksek olduğunu göreceğiz. Yüz
de 16 düzeyindeydi bu yıl, gene yüzde 16 düzeyinde bir kamu açığı göreceğiz; 300 trilyona ya
kın bir bütçe açığı göreceğiz; Başbakan tarafından yüzde 14 olduğu ifade edilen işsizliğin daha 
da arttığına tanık olacağız; Gelir dağılımının daha çarpık hale dönüştüğünü göreceğiz; bölge-
lerarası adaletsizliğin yoğunlaştığını izleyeceğiz; memurlarımız, bu bütçeden dolayı enflasyo
nun altında ezildiklerini bir kez daha görecekler; çiftçiler üretimlerini değerlendiremeyecekler; 
işçiler sıkıntı içinde olacak, emekliler sıkıntı içinde olacak; Türkiye'de yatırım şevki büyük öl
çüde törpülenmiş olacak; bir vergi yasasıyla, Hükümetin harcayabileceği para miktarını belli 
bir ölçüde artırmış olacağız; ama, ülkenin, temel, yapısal, ekonomik sorunlarında köklü, umut 
verici bir gelişme ne yazık ki gerçekleşemeyecek. 

Tasarruf oranı gene düşük olmaya devam edecek, yatırım oranı düşük olmaya devam ede
cek. Türkiye'de gençler, üniversitelerde sorunlarının çözüldüğünü gene göremeyecekler. Neyi
ni konuşacağız, neyini tartışacağız?! Burada, bir görev yapar gibi bir araya geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ortada bir Hükümet Programı var... Bu Hükümet Progra
mında, iki parti bir araya geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna taahhütlerde 
bulundu, birtakım iddialar ortaya koydu. İki yıl geçti -"500 gün" deniyordu, 764 üncü günü 
yaşıyoruz, 800 üncü güne yaklaşıyoruz- ortada, bu iddiların çok önemli bir kısmı, boşlukta, 
sahipsiz duruyor. Hangisi gerçekleşti?. 

Bırakınız halka verilen taahhütleri, Hükümetin oluşumuyla ilgili olarak çok temel bir id
dia ortaya atılmıştı; dört tane yeni bakanlık kurulacaktı; insan haklarıyla ilgili bir bakanlık, 
yerel yönetimlerin sorunlarıyla ilgili bir bakanlık, kadın haklarıyla ilgili bir bakanlık, denizci
likle ilgili bir bakanlık kurulacaktı. Bunların hangisi kuruldu?.. Hükümet Programında taah
hüt edilmiş dört bakanlık dahi oluşturularriadı. 

Hükümet Programında çok açık biçimde, kamu çalışanlarına sendikal hak taahhüt edili
yordu. Kamu çalışanlarına sendikal hak gerçekleşti mi?! Bunu talep eden insanlar sürgüne gön
deriliyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Dayak yediler. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu, ciddî bir olaydır; yani, Hükü

met olmak, sadece kırmızı plakalı arabaya binip kokteyllerde dolaşmak değildir; yapılan taah
hütlerin gereğini yerine getirmektir. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bunun için iktida
rız, bunun için hükümetiz. 
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Değerli arkadaşlarım, iş güvencesi yasası, aylarca Türkiye'de tartışıldı; bir iş güvencesi ya
sası çıkacaktı. Bu yasa ne oldu?.. Unutuldu gitti. Ona harcanan emeğe yazık, verilen zamana 
yazık. Bir an önce değerlendirin, sonuçlandırın. 

Asgarî ücretten vergi alınmayacaktı... Açık taahhüt, resmî taahhüt, hukukî belge, Hükü
met Programında var. Vergi yasa tasarısı geliyor, asgarî ücretten vergi almamaya dönük hiçbir 
girişim yok. 

özelleştirme söylemi yaygın, işsizlik sigortası bu çerçevede özel bir önem taşıyor; ama iş
sizlik sigortasıyla ilgili hiçbir teknik çalışma dahi yok; bırakınız siyasal çalışmayı. 

Yeni bir anayasa hazırlanacaktı... "Paris Şartı, Paris Şartı" diye, 1991 seçimlerinde söyle
ye söyleye dilimizde tüy bitti; iki yıl geçti, dönem bitiyor, Hükümet neredeyse çözüldü çözüle
cek; Anayasa değişikliği konusunda hiçbir ciddî çaba, gayret, kendisini göstermiyor. 

Belediyelere kaynak oranı artırılacaktı... Çok açık, resmî bir taahhüt. Her iki parti de söy
lemişti. Belediyelere merkezî yönetimden ayrılan kaynak artırılacaktı. Bu konuda ciddî bir ça
ba gösterildi mi?.. Tam tersi, hiçbir girişim yapılmadı; belediyeler, eskisinden daha da sıkıntılı, 
daha da güç malî koşullarda yaşamak zorunda bırakıldı. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet Programı böyle, bütçedeki rakamlar böyle, hedefler böy
le. Ortada, ne yazık ki, bir temel siyasal sorun var. Bu siyasal sorunu öncelikle ele alıp çözmek 
gerekiyor. Benim görebildiğim şudur : 

Değerli arkadaşlarım, İktidara, Hükümete egemen olan anlayış, kişisel bir üsluptur. Sa
yın Başbakan, kişisel inisiyatiflerle, insiyaklarla, reaksiyonlarla, ucalarla politika ortaya koya
rak Türkiye'yi yönetme noktasında olduğunu zannediyor. O nedenle, Sayın Başbakanın zih
ninde şekillenen her kavram, her düşünce, bir irade haline dönüşebilirmiş gibi bir anlayışla 
iktidar uygulaması yürütülüyor. 

Sayın Başbakan, Almanya'da, Alman Başbakanı ile konuşurken, o anda zihninde bir şim
şek çakıyor, "sizinle nükleer santral kuralım" diyor, nükleer santral konuşması başlatıyor. Bir 
başbakanın ağzına gelecek olan sözün arkasında, devletin, idarenin, kurumların, organların, 
rejimin, bütün süzgeçlerinin işlemesi çabasının, ortak gayretinin sonucu, bir kesinleşmenin or
taya çıkması gerekir, öyle olması gerekir ki, başbakan bir şey söylediği zaman, arkasında sa
dece bir kişi onu söylemiyordur, bir sistem, bir rejim, bir kurum, iktidar, hükümet bunu söylü
yordur; ama, ne yazık ki, bu kopukluk, özellikle bu Hükümet işbaşına geldikten sonra, kesin 
bir uygulama haline geldi. Sayın Başbakan, aklına esene göre Türkiye Cumhuriyetini yönlen
dirmeye çalışıyor; nükleer santral kurulmasını düşünüyor; bunu söylüyor, sonra da o, unutu
luyor, kalıyor. 

"Gençlere yüzde 10 faizli kredi vereceğim" dedi. Bir gençlik toplantısında galiba, birden, 
böyle bir düşüncenin güzelliği içine doğdu ve "Gençlere yüzde 10 faizle hayata başlama kredisi 
vereceğim, ev kadınlarına kredi vereceğim" dedi ve bunu sık sık da söyledi. Kadınlara siyasal 
haklarının verilmesinin yıldönümü törenlerinde dikkat ettim, tekrar bu krediden bahsetti. 

Bu krediyi almak için acaba kaç kişi başvurdu, kaç kişiye yüzde 10 faizli krediden tahsis 
yapıldı?" diye merak ettim, incelettim. 137 başvuru olmuş, 17 kişiye kredi verilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu, hükümet ciddiyetine sığar mı, böyle şey olur mu?! (CHP sıra
larından alkışlar) Bir Başbakanın ağzından çıkan bir projenin, bir iddianın, söylenen bir poli
tikanın bu düzeyde ciddiyetsiz kalması, bize bir şeyler göstermiyor mu, öğretmiyor mu?.. 
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137 kişi başvurmuş... Nerede başvuruyor?.. Türkiyö'de, 10 milyonun üzerinde işsizin ol
duğu bir ülkede; işsizlerin yüzde 70'inin genç işsiz olduğu, işsizliğin artık üniversite mezunu 
haline geldiği, diplomalı işsizliğe dönüştüğü bir ülkede. Başbakan, "yüzde 10 faizle işe başla
ma kredisi vereceğim" diyor, 137 Başvuru oluyor ve 17 kişi de kredi alıyor... 

Sayın Başbakan Diyarbakır'a gitti, orada, birdenbire, Diyarbakır'ın sorunlarını çözmeye 
dönük bir proje zihninde canlandı, "10-15 trilyon lira vereceğim size" dedi. Bir defa, işin cid
diyetsizliği bu telaffuzdan ortaya çıkıyordu, 10 trilyon lira mı, 15 trilyon lira mı?.. Arada 5 
trilyon lira fark var. Ortada bir hesap kitap olmadığı oradan belli. (CHP sıralarından alkışlar) 
Ama, bir Başbakansınız, bir şey söylüyorsunuz; "10-15 trilyon vereceğim..." Ne verdi, kaç ku
ruş verdi -burada Diyarbakır milletvekili arkadaşlarım var- ne verildi? Bırakınız Diyarbakır'ı, 
bu çerçevede güneydoğuya ne götürüldü? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, Irak Savaşı sırasında büyük sıkıntı çekti. Sayın Başbakan, 
Amerika'ya giderken, "bu sıkıntının maddî yönünün telafisini talep edeceğim, 5-6 milyar do
lar isteyeceğim" dedi. Gitti, herhalde istedi... Ne oldu 5-6 milyar dolar? ("DYP sıralarından 
"Geldi, geldi" sesleri) Değerli arkadaşlarım, gelen sadece William Safire'ın Nevv York Tımes'-
daki bir yazısı oldu, 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Satılmış bir adamdır o... 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Hepimizi rencide eden bir yazı oldu. 
Sayın Başbakan, yine, bir ara çıktı, "üniversite sınavlarını kaldıracağım" dedi. Türkiye'

de, üniversite sınavları, bir anlamda yerine oturmaya başladı. Gençlerimizin de, "sınavlar 
kalksın" diye bir talepleri yok. Sınavlarla ilgili adaletsizliğe dönük şikâyetler var; ama, böyle 
bir talep yok. Ama, Başbakan "üniversite sınavlarını kaldıracağım, üniversitelere giriş sınavsız 
olacak" dedi. Kısa bir süre sonra, Millî Eğitim Bakanı bunu hafif düzeltme gereğini duydu, 
"üniversite sınavı iki aşamalı yapılıyordu, bu sınavı teke indireceğiz, Sayın Başbakan onu söy
lemek istedi" dedi. Anlaşıldı, sınavlar teke inecek... Bir süre sonra baktık, ne sınavların kalk
ması söz konusu ne sınavın teke inmesi söz konusu; yine her zaman olduğu gibi, çift sınavla 
üniversite girişi gerçekleştirilecek. 

Bunları, ayrı ayrı olay oldukları için söylemiyorum; bunların tümünün ortaya koyduğu 
bir zihniyet var, bir iktidar anlayışı var, bir tutum var, bir politika var; yanlış olan bu. Türkiye, 
bununla sorunlarını çözemez; onu anlatmak için, onu belirtmek için bunları vurgulamaya ça
lışıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

özelleştirme konusu gündeme geldi; özelleştirme, bir mucizevî reçete, bir çıkış yolu ola
rak takdim edildi, beklenildi. El atılan PTT özelleştirmesi girişimi Anayasa Mahkemesinden 
döndü. Sayın Başbakan, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı, kendisine karşı bir kişisel teca
vüz gibi değerlendirdi: "Siz ne hakla benim yapmak istediğim yararlı bir hizmeti engellersiniz" 
diye neredeyse Anayasa Mahkemesini suçladı. Oraya konuyu götürenleri "Ne hakla 
götürüyorsunuz" diye suçluyor, kararı alan mahkemeyi suçluyor. Hatta, bu suçlama anlayışı 
o noktaya geldi ki, Sayın Başbakanın telkiniyle olduğunu sanıyorum, bütçe tasarısının ilk met
ninde, Anayasa Mahkemesinin su ve elektrik ihtiyacı geçen yılki düzeyin yarısına indirildi. Bir 
önceki yıl 600 milyon lira verilmiş, en azından 1 milyara artırılması gerekirken 328 milyon lira
ya indiriliyor. Bu nereden, hangi anlayıştan çıkar, hangi zihniyettir bu?! Yani, bir insan "Ana
yasa Mahkemesi benim bir yasamı iptal etti" diye, onu en doğal haklarından, hizmet olanak
larından yoksuk bırakmayı nasıl tasavvur edebilir?! Ve bu tasavvur, bir Bakanlar Kurulu 
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tasarası haline nasıl dönüşür?! Nasıl olur da, Cumhuriyet Hükümetinin bütün bakanlarının 
imzaladığı bir ortak metin haline gelir?! Neyse ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorumlulu
ğunun gereğini yerine getirdi; bu anlamsız, bu yanlış uygulamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararı haline getirme girişimine fırsat vermedi. 

Değerli arkadaşlarım, yani, demek ki, atlansa, böylesine yanlış uygulamalar hızla kendi
sini gösterecek. 

Gene, aynı şekilde, hukuk sistemimize karşı bir tertip hazırlandı; bütçe kanunu tasarısının 
41 inci maddesiyle, Anayasa ihlal edilerek, bir gizli özelleştirme mekanizması, bütçenin içine 
yerleştirildi. Bu konuda gösterilen tepki de -memnuniyetle değerlendiriyorum- dün, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda somut bir sonuç verdi ve bu meka
nizma ortadan kaldırıldı; ama, bunların düşünülmesi yanlış, bunların düşünülmesini öngören 
zihniyet, anlayış, böyle bir anlayışın iktidarda olması, Türkiye'yi yönetiyor olması büyük yan
lış, büyük sorun. 

Değerli arkadaşlarım, ortada çeşitli iddialar var; sahibi kim, sorumlusu kim; belli değil. 
Bir ara, baktık, terör sorunu açısından büyük önem taşıyan bir noktada, Doğu Anadolu'daki 
aşiret reisleri Ankara'da çok önemli üst düzey temaslar yaptılar. Nereden kaynaklandı bu, kim 
çağırdı bunları; belli değil. Başbakan, Başbakan Yardımcısına bakıyor, Başbakan Yardımcısı 
ona bakıyor, Cumhurbaşkanı haberi olmadığını söylüyor; ama, ortada, bir gizli elin düzenle
diği bir program uygulanıyor, yürütülüyor. Bunlar, doğru uygulamalar değil; bir sahipsizlik, 
bir dağınıklık, bir ciddiyetsizlik var; olayı, sadece kişisel kararlarla, telkinlerle götürme anlayı
şı içine girilirse, elbette böyle uygulamalar ortaya çıkabiliyor. 

Gene, Sayın Başbakan bir ara çıktı, dedi ki, "terör sorununun böyle yükselmesinin altın
da yatan temel nedenlerden birisi, daha önceki Hükümetin ateşkes ilan etmesidir." Şimdi, Baş
bakan, bir önceki Hükümeti, kendisinin de bir üyesi olduğu hükümeti suçluyor, ateşkes ilanıy
la suçluyor. Fevkalade önemli bir olay. Olayın üzerine yürününce "söylemedim" denildi; teyp
ler, bantlar çıkarıldı, bir sıkıntı tekrar yaşandı. 

Değerli arkadaşlarım, Pinokyo adlı bir İtalyan çocuk masalı vardır. Onu düşünerek diyo
rum ki -Başbakan burada olsaydı, daha bir dikkatle bakıp, kendim de değerlendirecektim- bur
nunuz uzayacak Sayın Başbakan(!) (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bilirsiniz, Pinokyo, 
babasına her yalan söylediği zaman burnu uzar ve etrafındakiler onun yalan söylediğini bur
nunun uzayışından anlarlar. Birisi de Sayın Başbakanın burnunu dikkatle incelesin... Bana öyle 
geliyor ki, her vesileyle, burnunun uzamasına yol açan olaylar yaratıyor. (CHP sıralarından 
alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

HALİL DEMİR (Aksaray) — Terbiyesizlik ediyorsun! 
BAŞKAN — Sayın Demir... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sana yakışmıyor Sayın Baykal... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Baykal, devam edin siz. 
Dinleyelim arkadaşlar... 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu İktidar-devlet anlayışının 

özünü yitirmeye başlaması, bu çözülme, bu hepimizi rahatsız eden yozlaşma, elbette değerlen
dirilmesi gereken bir olay; ama bunun ötesinde, ortada ciddî gelişmeler de var. 
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Bakınız, bu anlayış, sahte sorunlar etrafında siyaset çalışmalarını götüren bu tutum, 
Türkiye'de, en temel konuların gözden kaçırılmasına yol açan büyük yanlışlıkları da berabe
rinde getiriyor. Mesela, son zamanlarda Türkiye'de, yatırım uygulamalarıyla ilgili çok ciddî 
sıkıntıların ortaya çıktığını görüyoruz. Yatırımların sahibi yok, DPT işlevsiz hale gelmiş, yatı
rımcı kuruluşlar sahipsiz, kaynak yetersiz, perspektif yok ve bunun sonucu olarak da bir bü
yük dağınıklık kendisini gösteriyor. 

Bakınız, Türkiye'nin en önemli konularından birisi Urfa Tüneli... Sadece bir tarım proje
si değil, sadece bir enerji sorunu değil, Türkiye'nin Ortadoğu'daki konumunu yeniden belirle-
yebilecek bir büyük konu. Urfa Tüneli, uzun bir süreden beri çalışmaları durmuş bir konum
da; para yok, müteahhitle idare arasında tartışma var ve bütün bunların sonucu olarak da, 
Türkiye'de, Urfa Tüneli, büyük temel yatırım konumuz askıya alınmış durumda. Müteahhit 
firma kredi bulursa devam edecekmiş, kredi bulamazsa önümüzdeki günlerde sözleşmeyi fes-
hedecekmiş, yeniden ihaleye çıkılacakmış ve Urfa Tüneli gerçekleştirilecekmiş(I) 

Urfa Tünelinin, 1993 yılında, gecikmiş olarak tamamlanması gerekiyordu; ama 1993'te 
yok ve daha kimin yapacağı dahi belli değil. Urfa Tünelinin ötesindeki birincil, ikincil sulama 
kanalları da boşlukta, tamamen sahipsiz duruyor ve Türkiye, bu dönemde, en temel konusunu 
başıboş bırakmış gibi bir görüntü veriyor. 

En az bunun kadar önemli bir konu da, enerji sorunuyla ilgili olarak ortaya çıkıyor. Bir 
süre sonra, 1996 yılından itibaren, Türkiye'nin ciddî bir enerji darboğazına girmesi kaçınılmaz 
gözüküyor. Türkiye, enerji sorununu, kamuyu yatınmlann dışına çekerek çözme arayışı içine 
girdi. Düşünüldü ki, devlet, TEK bu işin dışına çıkarsa, "yap-işlet-devlet" modeliyle özel ku
ruluşlar Türkiye'nin enerji sorununu çözecek yatırımları yaparlar(î) Ne yazık ki, bu umut ger
çekleşmedi. Bu arada kamu ve TEK, kamu yatırımlarının dışına çekilmişti. Bunun sonucu olarak 
da, Türkiye'de, önümüzdeki yıllarda kendisini gösterecek çok ciddî bir enerji darboğazının ha
zırlanmakta olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılında Türkiye'de ortalama 12 200 megavatlık bir kurulu güç 
söz konusu. 1994 yılında ortalama kurulu gücün 12 965 megavata çıkarılması gerekiyor. Bu, 
765 megavatlık bir ek üretim gücünün, kapasitesinin devreye sokulmasını zorunlu kılıyor. 
Türkiye'de, bugünkü verilerle, 1 kilovat/saatlik enerjinin üretim ve iletimi, 14 bin Türk Liralık 
bir yatırımı, bir harcamayı gerektiriyor. Bu, 10 trilyonluk bir yatırımın 1994 yılında gerçekleş
tirilmesi demektir. Eğer Türkiye, 10 trilyon liralık bir enerji yatırımını 1994'te gerçekleştire-
mezse, 1996'da ortaya çıkacak olan krize çok önemli bir katkıyı vermiş olacaktır. Halbuki, 
bu bütçede 4 trilyon liralık bir harcama öngörülmüş; 6 trilyon açık daha bu yıldan başlamış... 
önümüzdeki yıllarda teraküm edecek, birikecek açıkların, çok daha yüksek bir sıkıntıyı do
ğurması kaçınılmaz gözüküyor, önümüzdeki dönemde devreye girmesi gereken Birecik Barajı
nın ve Hidroelektrik Santralının bu yıl yani 1993'te temeli atıldı; ama, daha inşaatına kazma 
vurulmadı, başlanmadı. 1994 yılında başlansa dahi, 1998'den önce devreye girmesi söz konusu 
değildir. 

Bu arada, yap-işlet-devret modeline bel bağlamanın yanlışlığı şöylece de ortaya çıktı; yedi 
yıllık bir dönemde, Türkiye'de sadece 25,6 megavatlık bir ek enerji üretim kapasitesi devreye 
girdi. Türkiye'nin, sadece 1994'te devreye sokmak zorunda olduğu ek kapasite 765 megavat; 
ama, yedi yılda yap-işlet-devret modeliyle devreye sokulabilen enerji üretim kapasitesi 25,6 me
gavat... Bu konulara ciddî bakmak lazım. Böyle, günü geçirmeye dönük politikalarla, Türki
ye'nin, bırakınız temel dönüşümlerini, ana ihtiyaç noktalarında krizlerin ortaya çıkmasını ön
lemesi dahi olası gözükmüyor. 
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Türkiye'de hızla devreye sokulabilecek, yapılmış önemli yatırımlar sahipsiz duruyor. İs
tanbul'da, havaalanı civarında, İkitelli bölgesinde bir büyük sanayi bölgesi oluşturulmuştur. 
İkitelli'de 33 bin işyerini kapsayan bu büyük yatırım alanı ölü olarak duruyor, sahipsiz duru
yor... Oraya, 10 trilyon lira civarında bir yatırım yapılmıştır. Küçük bir yatırımla ve etkili bir 
devlet desteğiyle değerlendirilebilecek bir alan, bir yatırım; ama sahipsiz duruyor, boşlukta du
ruyor. 10 trilyon liralık yatırımın bir aydaki kaybı 1 trilyon lira. Onu değerlendirmediğimiz her 
ay, 1 trilyon liraya yakın bir kaynağı israf ediyoruz demektir. (CHP sıralarından alkışlar) Yıl 
geçti, yıllar geçti, daha yıllar geçer; bir beyaz fil gibi, İkitelli'deki o yatırım öyle duruyor. 

Yine, İstanbul'da PERPA diye bir büyük iş merkezi yapıldı; burada 4 500 tane işyeri var, 
şu anda ancak 400-500 tanesi kullanılıyor, 4 bin tanesi hâlâ boşlukta. Her şeyi yapılmış, yatırı
mı tamam, kullanılabilecek halde, ama ekonominin hizmetine sokulmuyor, sokulamıyor. 

Bakın, geçen yıl Trakya'da çok büyük bir kuraklık yaşadık. Bu kuraklık çeltik üretimini 
büyük sıkıntı içine sokmuştu. Hatta bir ara Bulgaristan ile müzakere yaparak 75 milyar Türk 
Lirası karşılığı Meriç'ten 4 günlük ödünç su satın aldık. 4 günlük su için 75 milyar ödedik. 
Orada 3 tane baraj yapılıyor. Bu barajların yıllardan beri sürüncemede olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz. 

Mesela, bunlardan birisi Kırklareli Barajı. Buraya yıllardır gerekli tahsis yapılmıyor. O 
75 milyar lira eğer geçen yıl bu baraj için verilmiş olsaydı, belki bu yıl barajın bitmesine çok 
daha yakın hale gelmiş olurduk. Küçük bazı yatırımlarla toparlanabilecek konular, ne yazık 
ki boşlukta duruyor. 

Antalya'nın ve Muğla'nın Teke bölgesi, gene aynı şekilde, yıllardan beri büyük kuraklık 
yaşıyor. O bölgemizde de yürütülmekte olan baraj projeleri var. Mesela, bir Çâyboğazı Barajı 
var, 3 milyarlık, 5 milyarlık yatırımlarla yıllardır sürüncemede kalıyor. Halbuki, oraya zama
nında verilebilecek öncelikli bir kaynağın, sorunu hızla çözmesi kaçınılmaz gözüküyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunları, Türkiye'de yatırım programlamasının, uygulamasının, sa
hipsizliğinin birkaç küçük örneği diye söylüyorum. Türkiye'nin derlenip toparlanmaya ihtiya
cı var. Harcamayı yapmışız, sonucunu alacağız, o noktaya gelmişiz; ama ne yazık ki, o konu
larda da ciddî hiçbir adım atılamıyor. Planlama kavramı unutulmuş, yatırımların koordinas
yonu bir yana itilmiş durumda. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bu Hükümetin uygulamalarından ortaya çıkan bazı te
mel noktalara da dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Türkiye'de, bir süreden beri, ne yazık ki, sosyal devlet kavramı, hızla erimeye, çürümeye 
terk edildi; sosyal devlet anlayışı bırakıldı, sosyal devletin gereği yerine getirilmez oldu. Anla
şılması imkânı olmayan bir uygulamayla, Türkiye'de devlet, hızla yanlış bir anlayışa dayandı
rılıyor. 

Bakınız, eğitim, artık paralı bir eğitim haline gelmeye başladı. Güya yasalarımıza göre 
eğitim paralı değil; ancak harç alınıyor; ama o harç, eğitimi artık paralı bir eğitim haline dö
nüştürmeye başladı. Milyonlarca liranın üzerinde harç ödenmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu, 
şunu ortaya koyuyor : Gücü olandan, eğitim karşılığında vergi almanın ya da harç almanın 
yanlış olduğunu ifade etmiyorum, bunu alınız; ama, eğitimin, fiilen paralı bir eğitim haline 
dönüşmüş olması, Türkiye'de, halk çocuklarının okuma olanağından giderek yoksun kaldığı 
bir tablonun ortaya çıkmasına yol açıyor. (CHP sıralarından alkışlar) Yapılan araştırmalar açıkça 
gösteriyor ki, Türkiye'de, artık, köyden gelen çocukların, işçi çocuklarının, emekli çocuklarının, 
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memur çocuklarının üniversitelerde okuması giderek imkânsız hale geliyor. Devlet okulları, 
paralı okullarla takviye edilmeden eğitim veren bir kuruluş haline ne yazık ki dönüşemiyor. 
Mutlaka çocuğunuza özel harcama yapacaksınız, hoca tutacaksınız, onu kursa göndereceksi
niz... Sosyal devlet anlayışı iyice ortadan kalkmaya başladı. 

Bakınız, konut alanında da bu konuda üzüntü verici bir tablonun bulunduğuna tanık 
oluyoruz. 

Bugün Hükümette yer alan Sayın Başbakan Yardımcısı, eskiden hükümetlerin konut poli
tikalarını eleştirirdi, verilen kredilerin yetersiz olduğunu ortaya koyardı; ama ne yazık ki, bun
dan önceki hükümetin konut kredisine verdiği yüzde 75'Iik kredi düzeyinin, bu Hükümette, 
bu sorunlara önem veren bir Başbakan Yardımcısının da görev aldığı bu Hükümette (!) yüzde 
19'a, yüzde 20'ye düştüğüne tanık oluyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, Hükümet bir 
yandan Ataköy'deki 3 milyar lira değerindeki villaları, daireleri kendisi yapıyor, onun parası
nı, kaynağını buluyor, oraya sermaye tahsis ediyor, sonra da bu 3 milyar lira değerindeki daire
leri piyasada satıyor; ama bir işçinin, bir esnafın, bir kooferatife girerek -belediyenin de desteğiyle-
yapmaya çalıştığı 80 metrekarelik eve krediyi yüzde 19'un üzerine çıkaramıyor... Bu sosyal an
layış kayboldu. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

Evet, öyledir; bir tereddüdünüz mü var?! 
BAŞKAN — Devam edin efendim... Devam edin Sayın Baykal.. 
HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Siz, devam edin; onlar bilmez... 
BAŞKAN — Sayın Baykal, sürdürelim konuşmamızı, lütfen... 
Değerli arkadaşlar, dinleyelim. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yani, bu sade gerçekleri, kamuoyumuzun yakından yaşa
dığı bu gerçekleri, eğer ilgi duyarlarsa, sosyal demokrat parti yöneticilerimizin dikkatine sun
mak istiyorum. (CHP, RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer önem verir
lerse, sosyal demokratlık açısından bir değer taşıdığı kanısındalarsa, bu bilgileri onlara yansıt
mak istiyorum. Eğer daha ek açıklamalara ihtiyaç varsa, o ek açıklamaları da kendilerine yan
sıtabilirim; ama, olay açıktır, konut konusunda sosyal demokrat duyarlılık bir yana itilmiştir, 
konut yatırımı piyasaya teslim edilmiştir, düşük gelirli kesimlerin ev sahibi olma imkânı, sos
yal demokratların işbaşında bulunduğu bu Koalisyon döneminde çok daha fazla güçleşmiştir. 
(CHP, RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümetin üslubunda ortaya çıkan bir anlayış var. Buna bir 
ara ben "siyasal şizofreni" dedim; büyük alınganlık gösterdiler. Buna "kişilik çatallaşması" 
diyelim. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, Hükümet, hükümet midir, muhalefet midir? (ANAP 
sıralarından "Ne olduğu belli değil" sesleri) Belli değil. İşine geldiği zaman hükümet, işine 
geldiği zaman muhalefet. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Yollarda, geçerken görüyorum insan haklarına dönük afişler asılıyor, laikliğe dönük afiş
ler asılıyor, "Bu afişleri kim asıyor?" diye bakıyorum; Hükümet üyesi bir parti... 

Eğer insan haklarıyla ilgili bir iddiada bulunacaksan, söyleyeceksen, onu uygula, onun 
zamanı; demokratikleşme diye geldin, Anayasayı değiştireceğiz diye geldin, Paris Şartı diye geldin. 
Bak, yargısız infazlar cumhuriyet tarihinde rekor düzeyine çıktı, faili meçhul cinayetler rekor 
düzeyine çıktı. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bir yandan bu, öbür yandan insan haklarına övgü düzen pankartlar, afişler. İşte bunun 
altında yatan bir çelişki var; gerçeği göğüsleyememenin, gerçeği kabul edememenin bir yansı
ması var. 
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Bakınız bir süre önce hafif bir kriz atlattık. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye 
geldi, bir programla geldi. Program, Hükümetin onayıyla oluştu. Programda yer alan bir mad
denin, Başbakan Yardımcısına dönük ziyaretin, burada gösterişli bir biçimde iptal edildiğini 
gazete manşetlerinden öğrendik. Yapılan nedir? İptali Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mi ya
pıyor? "Hayır, Hükümet yapmıyor, ben, şahsen yapıyorum." Sen, Hükümetin bir parçasısın, 
Hükümetin aldığı kararlara "şahsen ben böyle yapıyorum" diye ters düşmeye hakkın yok. Siz, 
Hükümet olarak, Anıtkabir ziyaretini öngörmeyen bir programı onaylamışsınız, resmen o çağ
rıyı göndermişsiniz, o çağrı uygulanıyor. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) O çağrının so
rumluluğunu almaktan niye korkuyorsun, niye kaçıyorsun?! O çağrının sorumluluğunu almaktan 
kaçarak, nereye varmak istiyorsun?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ucuz kahramanlık yapıyorlar. 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunlar Türkiye'de tribüne dönük 
siyasetin, gösterişe dönük siyasetin, dış politika konularına kadar geldiğini gösteren üzüntü 
verici örnekler. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dış politika konularında çok ciddî bir tabloyla karşı karşıyayız. önemli 
değişmelerin, gelişmelerin yaşandığı günlerin içinden geçiyoruz. Dünyada büyük denge deği
şiklikleri yaşanıyor, çevremizde çok önemli olaylar oluyor. Bu olaylara intibak etmek konu
sunda elbette güçlükler yaşanabilir, ama bizim, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu konuda çok 
büyük birikimimiz var; dünyadaki bu yeni oluşumların doğru değerlendirilmesine, biz başka 
ülkeler düzeyinde de katkı yapması gereken bir konumdayız. 

Bakınız, bir süre sonra Çekiç Güç oylaması yapılacak. Çekiç Güç konusu pek çok açıdan 
önem taşıyan bir konu. Bir dış politika teşhisi var. Çekiç Güç anlayışının içinde, bir dış politi
ka çözümü var Çekiç Güç anlayışının içinde, bir siyaset anlayışı var Çekiç Güç tartışmasının 
içinde. Bugün iktidarda bulunan siyasî partilerin, Hükümet oluncaya kadar, Çekiç Güç'ün yanlış 
olduğuyla ilgili açık, resmî tavırları var. Bir süreden beri, Hükümet, sürekli altı aylık, üç aylık 
uzatma önerileriyle bu, konuyu Meclise getiriyor. 

Şimdi, anlamak istiyorum; bu Çekiç Güç'ü eskiden reddederken şimdi niye benimsiyor
sun?.. Yani, o zaman Çekiç Güç'e gerekçe olarak söylenen sözleri haklı bulmuyorduk da, şim
di mi haklı buluyoruz?.. Niçin şimdi haklı buluyoruz?.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — İnönü'ye sor. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Çekiç güç, kendi anlayışına göre, Kuzey Irak'taki iktidar 

boşluğunun, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kökenli insanların baskı altına alınmasını önleme ama
cıyla orada duruyor; ifade bu. Bu, saygıdeğer bir düşüncedir. Kuzey Irak'ta yaşayanların bir 
baskı ve tehcir zorunluluğundan korunabilmesi, elbette önemli bir konudur; ama bu konuda 
bir uluslararası güç oluşturup, Türkiye'ye onu getirip, Irak'ın kuzeyini, 36 ncı paralelin kuze
yini bir iktidar boşluğu haline dönüştürmenin mutlaka zorunlu olup olmadığı, tartışılmaya 
değer bir konudur. 

Bakınız, bir süre önce burada, Somali'ye asker göndermenin fazileti hakkında konuşma
lar yaparak, Hükümetimiz, Somali'ye asker gönderilmesini talep etti. Ne oldu?.. Aradan kısa 
bir süre geçti, şimdi, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, So
mali'ye asker göndermenin artık anlamsız olduğu noktasına geldiler ve oradan asker çekmeyi 
şimdi önerir noktaya geliyorlar; yakında bizim Hükümetimiz de, öyle sanıyorum ki, "Soma
li'den askerlerimizi çekelim" diye açıklama yapacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Baykal, 5 dakikanız var. 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, yani biz, kendi çevremizde, bizi yakından ilgilendiren konularda, 

uluslararası sorunlarla ilgili olarak politika geliştirirken, daima başkalarının düşündüklerini 
onaylama konumunda mı olacağız?.. Biz, kendimiz değerlendirme yapamayacak mıyız?.. 

Bakınız, Rusya ile ilgili, dünyadaki değerlendirme, şimdi, nasıl hızla değişmeye başlıyor... 
Rusya'ya dönük uluslararası değerlendirme, bugün çok daha farklı yapılıyor. Bir süre önce, 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın demokratikleşme süreci içinde yardım görmesi gerekti
ğini, desteklenmesi gerektiğini ve bu çerçevede de, kendi etkinlik alanlarında elinin daha ser
best bırakılmasının doğal olduğunu ifade ediyordu, şimdi anlayışın yanlış olduğu ortaya çık
maya başlamıştır. Türkiye'nin, bu doğru gelişmeleri sağlama konusunda bir özel sorumluluğu 
olmalıdır diye düşünüyorum. 

Bakınız, dünya, çok önemli konularda büyük yanılgılar içine giriyor. İkinci Dünya Savaşı 
gelirken. Nazi tehlikesinin teşhis edilmesi sırasında da büyük bir zihnî kargaşa yaşanmıştı. Tehdit, 
zamanında doğru teşhis edilememişti. Pek çok Batılı devlet adamı, ufak tefek ödünlerle, taviz
lerle Hitler'in idare edilebileceğini umut ediyordu, iş, Avusturya, Polonya üzerinden Belçika'
ya, Fransa'ya yönelince olayın ciddiyeti ortaya çıktı. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, Sovyetler Birliğinin teşhis edilmesiyle ilgili gene bir zihnî 
kargaşanın yaşandığını biliyoruz. Çok uzun bir süre, bir savaş müttefiki olarak Sovyetler Birli
ğinin, bu coğrafyada, elinin kolunun serbest bırakılmasına dönük bir Batı anlayışının yürüdü
ğünü, hepimiz çok iyi görüyoruz. Churchill'in meşhur konuşmasıyla, demirperdenin Avrupa'
nın ortasına indiğini ifade etmesiyle, durum yeni bir noktaya geldi. Büyük gecikmeler yaşandı. 

Şimdi, Çekiç Güç'te de böyle bir yanlışlık yapılıyor; bunu görüyoruz. Bunun biz farkın
dayız; Hükümeti oluşturan partiler de farkında. Bizim farkında olmamız yetmez; bunu anlat
malıyız, anlatabiliriz. 

Anlatılması gereken, böyle, pek çok olay var. Amerika'nın da, müttefiklerimizin de bazı 
yanlışlıklardan alıkonulması için yapılması gereken şeyler var. Kıbrıs'ta bir yanlışın içindedir
ler; bunun anlatılması lazım. Kuzey Irak'ta bir yanlışın içindedirler; bunun anlatılması lazım. 
Kafkasya'da bir yanlışın içindedirler; bunun anlatılması lazım. Bunları anlatmak da bize dü
şer; biz bu bölgede altıyüz yediyüz yıl yaşamışız, bağımsız ülke olarak yaşamışız, büyük bir 
dış politika birikimimiz var; elbette biz anlatacağız, anlatmalıyız. (CHP ve RP sıralarından 
alkışlar) Biz teslim olursak; biz, olayı bilmeyen, bölgeyi bilmeyen, koşulları bilmeyenlerin ken
di başlarına aldıkları kararı desteklemeyi kendi görevimiz olarak algılarsak işte, kendi çıkarı
mıza da ters düşeriz, onların da yanlışlıklara sürüklenmelerine yol açarız. 

Yani, Batı'nın, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Rusya'nın, Çekoslovakya, Romanya, 
Bulgaristan belli bir özerkliğe kavuştuktan, iki Almanya birleştikten sonra artık istediğini yap
makta serbest olduğu gibi bir anlayışın içine girmesine karşı, Türkiye'nin de yapması gereken 
önemli bir uyarı görevi yok muydu?! Bu görevi biz yapmalıydık, farkındaydık; ama biz yapa
madık. O Batı yanlışına Azerbaycan - Ermenistan ilişkisinde biz düştük, Batı'nın da düşmesi
ne yol açtık. Şimdi, bir süre sonra, Batı, Irak'ta yeni bir noktaya gelince, biz de diyeceğiz ki, 
orada izlediğimiz politika artık bitti, şimdi bundan sonra biz de Çekiç Güç'ün oradan çekil
mesini talep ediyoruz... 
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Kuzey Irak'ta yaşayan insanların can güvenliğini sağlayacak, onları tehcir zorunluluğun
dan kurtaracak, Çekiç Güç dışında çözümler vardır, olmalıdır, bulunmalıdır ve uygulanmalı- . 
dır. (CHP, RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, yolsuzluk konularını... 
BAŞKAN — Sayın Baykal, sözlerinizi toparlayabilir misiniz; lütfunuzu rica ediyorum... 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Hemen toparlıyorum. 
Yolsuzluk konularının büyük bir önem taşıdığını hepimiz yakından biliyoruz. Bugün, bir 

büyük gazetemizin manşetinde yazılanlar gerçekten çok önemli. İSKİ skandalıyla ilgili olarak, 
alınan ifade bandının savcılığa intikal ettirilmediği iddia ediliyor. Yani, en büyük iddiaları kap
sayan bandın savcılığa intikal ettirilmediği ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunun ortaya koyduğu bir şey var : Olay, artık şahsî konu olmak
tan çıktı; olay, bir sistem haline gelmeye başladı. 

Bakınız, Türkiye'de zenginleşmenin iki tane kaynağı var : Bunlardan birisi toprak, öbürü 
de devlettir. Her ikisi de geliyor, devlete dayanıyor. Toprak, belediyeyi buluyor karşısında; dev
let, zaten zenginleşme arayışının karşısındaki nimet dağıtan temel unsur. 

Biz, devleti böyle bir saldırıya karşı teçhiz etmemişiz; kamu görevlilerimizi yeterince des
teklememişiz, haklarını vermemişiz, onların maddî koşullarını sağlamamışız, ayakları üzerin
de durabilir hale getirmemişiz, onları en küçük bir saldırıyı bile göğüsleyebilecek durumda tut
mayı önemli saymamışız. Böyle bir tablonun içinde, belediyelerde ve kamu yönetiminde kad
rolar satılıyor, ihaleler paylaşılıyor, ihaleler... (CHP, RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Yani, öyle bir noktadayız ki, falan yere şu Devlet Su İşleri, şu Köy Hizmetleri mü
dürü olsun diye kavgalar kopuyor, kavgalar... Parlamento, yatırımcı daire başkanlarının atan
masının peşinde. Niye peşinde?.. Çünkü, benim adamım olursa ihaleleri ben yönlendiririm di-
yc(!..) Artık olay çığırından çıkmış, sistemin bir parçası gelmiş. İhale pazarlıkları yapılıyor... 
İhaleler veriliyor milletvekillerine, siyaset adamlarına, alınıyor onlarla. Böyle şey olur mu?! 
(CHP, RP. ve ANAP sıralarından alkışlar) Türkiye'de dokunulmazlık, bu olayları göğüsleye
cek bir etkinlik taşımıyor. Dünyanın en yaygın dokunulmazlık anlayışı Türkiye'de 1913 yılında 
çıkarılmış olan Kanunu Muvakkat, memurların soruşturulmasını engelliyor. Lüzumu muha
keme kararı almak için ta Danıştaya gideceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayın üzerine yürümek lazımdı. Bu konu, böyle, savcılıklarda, 
mahkemelerde alınacak kararlarla kapatılacak olay değildir, siyasal bir olaydır ve bizi ilgilen
dirir. önümüzde seçimler var. 

Bakınız, İtalya'da da benzer bir olay yaşandı. İtalya'da, açılan dosyalar halk tarafından 
değerlendirildi ve iktidar çok ciddî bir biçimde cezalandırıldı. Türkiye'de de aynısının olacağı
nı zannediyorum önümüzdeki seçimde. Türkiye'de halkımız, namusuna, onuruna İtalyan hal
kından daha az düşkün değildir ve bunun gereğini de Önümüzdeki seçimlerde gösterecektir! 
(CHP, RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, pek çok konuda yeni bir anlayışın içine girmesi gere
kiyor. Kamu yönetiminin yeniden ele alınması lazım, memur olayına yeni bir anlayışla yaklaş
mamız lazım. Bakın, "memur" diyoruz; ama, aslında yanlış bir ifade. "Memur" sözü, emir 
kipinden geliyor. Orada yapılan iş, bir hizmet vermedir, bir çalışmadır, kamu çalışmasıdır. İşin 
yanlışı daha oradan başlıyor. Yani, ben takdir ederim, benim emrimi uygular anlayışıyla, yeni 
feodal bir anlayışla'konuya yaklaşıyoruz. İşte, bunun ortadan kalkması lazımdır. Çalış-
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ma ve emek bir bütündür; kamuda da verilse, özel sektörde de verilse aynı niteliktedir. Bakı
nız, Almanya'da Dışişleri Bakanlığı memurları siyasî partilere üye olabiliyor. Bizde, kamu çalı
şanları da siyasal haklarına sahip olmalıdır, partilere üye olabilmelidir -yerel seçimlere giriyoruz-
yerel seçimlerde aday olabilmelidir. Bunun, memur olmakla, kamu çalışanı olmakla çelişen 
bir tarafı yoktur. Söyleye söyleye artık dilimizde tüy bitti; "Paris Şartı, Paris Şartı" diyoruz; 
sendikal hak bunun bir gereğidir. Niye kamu çalışanlarına örgütlenme hakkı vermiyoruz?.. Es
kiden de verilmiyordu, işçiler sendika kurma hakkına sahip değillerdi; ama, şimdi nasıl onlar 
kurabiliyorsa, kamu çalışanları da kuracak. Artık bunu içimize sindirmemiz lazım, bunu do
ğal karşılamamız lazım, bir an önce bunu gerçekleştirmemiz lazım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız Sayın Baykal.. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Evet Sayın Başkan. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Devam etsin Sayın Başkan. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Konu çok güzel, başlıklar çok güzel; devam et

sin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, programımızı aştık. 
Sayın Baykal, lütfeder misiniz.. 
DENÎZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmelerinin sonunda, Cum

huriyet Halk Partisinin düşüncelerini, bakış açısını anlatmaya çalıştım. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Hep tenkit ettin... 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Evet; tenkiti gerektiren olaylar vardı, öneriler de ortaya 

koydum. Umarım, daha geniş bir zamanda, daha ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatını buluruz. 
Bu bütçenin, halkımıza, olumlu yönde önemli bir kazanç getireceği kanısında değilim; hal

kımızın yüzünü güldürecek bir bütçe olduğunu sanmıyorum. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Aynı kanaatteyim. 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, evet, bu, önümüze geldi, yaşam 

böyle yürüyor, devlet geleneğimiz budur, elbette gereği yapılacaktır; ama, halkımızın yüzünü 
güldürecek oluşumları artık bütçelerde, hatta dar anlamda artık siyasetin içinde aramak, bul
mak, giderek güçleşiyor. Halkımız, genç insanlarıyla, yaratıcı insanlarıyla, başarılarını kendi 
alanlarında sergileyerek kendi kimliğini ortaya koyuyor; biz de bunlarla teselli buluyoruz, bun
larla gelişiyoruz. Yani, bu bütçe bizim yüzümüzü güldüremeyecek; ama, dünyada insanlarımı
zın uluslararası başarılarıyla göğüslerimiz kabaracak, sanatçılarımızla, sinemacılarımızla, bi
lim adamlarımızla göğsümüz kabaracak... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sporcularımızla. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sporcularımızla... İnşallah Galatasaray halkın yüzünü 

güldürecek; bu bütçe güldüremiyor, inşallah halkımızın yüzünü sporcularımız, bilim adamla
rımız, gençlerimiz, sanatçılarımız güldürecekler. 

Bu bütçe vesilesiyle, tüm yurttaşlarımızı en iyi dileklerle selamlıyorum; biz oy vermesek 
de, geçecek olan bu bütçenin halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum: sevgiler, saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar; ANAP, RP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ay kon Doğan'da. 
Buyurunuz Sayın Doğan. 
Süreniz 45 dakikadır. (DYP şıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 1994 malî yılı bütçesinin son konuşmalarını yapıyoruz. Doğru Yol Partisi 
Grubunun 1994 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. Sözlerimin başında, Yüce Meclisi ve bizi televizyonlarının başında dinleyen değerli va
tandaşlarımızı en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dileğim, öncelikle, 1994 yılının ve 1994 bütçesinin memleketimize 
ve milletimize hayırlı olmasıdır. 

Yirmi güne yakın bir süredir, bütçe üzerindeki görüşlere devam ediyoruz. Bütün parti grup 
temsilcileri ve kendi adlarına milletvekili arkadaşlarımız, geldiler, burada, bütçe üzerindeki gö
rüşlerini açıkladılar. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum; çünkü, inanıyoruz ki, fikir te
atisinden sağlıklı politikalar, sağlıklı uygulamalar doğar. İnancımıza göre, demokrasi anlayışı
mız, çoğulcu demokrasidir. Bütçe üzerinde sadece Parlamento değil, yirmi gün süre içinde, ba
sın görüşlerini açıkladı, sendikalar görüşlerini açıkladı, meslekî kuruluşlar görüşlerini açıkla
dı, üniversiteler görüşlerini açıkladı ve bütün kamuoyu büyük ilgi duydu, bütün vatandaşları
mız büyük ilgi duydu. Şuna da inanıyorum ki : Bugünkü görüşlerimizi de, gene 60 milyon 
vatandaşımız, televizyonları başında ilgiyle izlemektedir. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Millet Partisi sesini duyuramadı maalesef. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu çerçevede, bu sabahtan itibaren, gene 
tartışmalara devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını biraz önce dinledik. 
Görüşlerine saygı duyuyorum. Bu görüşlere ve bütçenin tümü üzerindeki ilk görüşmelerde mu
halefetin yaptığı eleştirilere, yeri geldikçe cevap vereceğim; ama şimdi, biraz önce yapılan eleş
tirilere ve açıklamalara, birkaç cümleyle değinmeden geçemeyeceğim. 

Sayın Baykal burada, bir Pinokya edebiyatından bahsetti. Değerli arkadaşlarım, bizim 
kültürümüzde Pinokyo yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) Bizim kültürümüzde, burun uza
ması yoktur. Bizim kültürümüzde, kulak çekme vardır; eğer, bu memlekette siyasiler sözlerini 
tutmazsa, siyasiler vaat ettiklerini yapmazsa, millet onlann kulağını çekecektir. Bu konuda hakem 
Sayın Baykal olamaz, bu konuda hakem, olsa olsa, yüce milletimiz olur değerli arkadaşlarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — BaykaPın da kulağı çekilmiştir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Önümüzdeki mart seçimleri, bu konuda 

vereceğimiz bir sınavdır. 
Değerli arkadaşlarım, biz iddia ediyoruz ki, biz 1950'den geliyoruz, geçmişimizde bir De

mokrat Parti var, onun mirası bir Adalet Partisi var ve bugün bir Doğru Yol Partisi var, bir 
Koalisyon Hükümeti var. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu miras hâlâ bitmedi mi yahu!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bizim sözlerimizin doğru olup olmadığı

na, bugün memleketimizdeki binlerce eser şahittir, bir boğaz Köprüsü şahittir. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Baykal'a diyorum ki, bizim sözlerimiz doğrudur veya yanlıştır; ama, gelin, bunlara, 
yapılmış eserlerle cevap verelim, lafla değil; milletin önünde, otoyollardan bahsedin, boğaz köp
rülerinden barajlardan bahsedin... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Otoyollardan bahsederken, ANAP'tan da bahset, Fatih 
Köprüsünden de bahset... 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Memleketteki, köylünün, işçinin, memu
run nereden geldiğini, esnafın nereden geldiğini burada tartışalım. Bunun cevabı budur. 

Değerli arkadaşlarım, değinmek istediğim bir husus da şudur : Milletimiz, bütçe görüş
meleri hususunda, birkaç konuda hassastır. Bunlardan birincisi, devletin ve milletin bölünmez 
bütünlüğüdür. Bugün, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü konusunda, Doğru Yol Parti
sinin görüşü şudur : Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Biz, Hükümet olarak ve Doğru Yol Partisi olarak, bu bütünlüğün, taviz vermez bekçisiyiz, ta
ahhüdümüz budur. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Bu hepimizin görüşü, bu konuda bir ihtilafımız 
yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — ihtilafımız yok, buna memnunuz; fakat, 
bu bütünlüğü tehdit eden bir terör olgusu var bugün Türkiye'de ve bu Hükümet, son günlerde, 
terör konusunda önemli mesafeler almıştır, yurt içinde de almıştır, yurt dışında da almıştır. 

Dün, bu uğurda hayatını feda etmiş iki şehidimizi, birisini Kayseri'de, birisini Vakfıke
bir'de toprağa verdik. Bize düşen görev, bu kürsüden, öncelikle, dün toprağa verdiğimiz bu 
şehitleri rahmetle anmaktır. Bunu ben yerine getiriyorum değerli arkadaşlarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

İkinci bir konu da şudur değerli arkadaşlarım : Türkiye'nin etrafında cereyan eden olay
lar vardır. Her politikacının, sabahleyin gazetelere bakıp gelmesinde yarar vardır. Ermenistan'dan, 
yükselen sese bakın!.. Milletin huzurunda, hep birlikte bu sese kulak vermek durumundayız. 
Bu görevi de, öncelikle ben yerine getiriyorum. Bugün, Ermenistan "16 Mart 1921'de yapılan 
anlaşmayı tanımıyorum" diyor. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Elektrik veriyordunuz, buğday veriyordunuz!.. 
AHMET KABİL (Rize) — Ermenilere yardım ettiniz, Azerbaycan'a değil... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şunu ifade etmek istiyorum : Bugün, dün

yada cereyan eden olaylar karşısında Türkiye'nin konumu önemlidir. Terör konusunda olduğu 
gibi, dış politikada da, iktidarıyla muhalefetiyle ve 60 milyon vatandaşımızla birlik, beraberlik 
içinde olmalıyız. Terör politikası, iç güvenlik politikası, dış güvenlik politikası, Doğru Yol Par
tisinin anlayışınca, bir devlet politikasıdır. Bunu böyle anlıyoruz. Bu devlet politikasına destek 
veren bütün partiler -iktidar kanadında olsun, muhalefet kanadında olsun- burada teşekkür 
etmeyi ve şükranlarımı bildirmeyi, Türkiye'nin geleceği, birlik ve beraberliği, sağlıklı bir dış 
politikası, sağlıklı bir iç politikası için kendime görev sayıyorum ve bu görevi de huzurlarınız
da, 60 milyonun huzurunda, en ufak bir endişeye ve tereddüte de kapılmadan yerine getiriyo
rum; bundan da, Doğru Yol Partisi Grubu olarak mutlu olduğumuzu, huzurunuzda ve 60 mil
yon insanan huzurunda, bir defa daha yerine getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikada en önemli husus, Türkiye'nin, bir istikrarsızlık ekse
ni üzerinde ve Ortadoğu'da çok kritik noktada olduğudur. Bakınız Balkanlar'daki gelişmele
re, bakınız Kafkasya'daki gelişmelere, bakınız Orta Asya'daki gelişmelere... 

Burada tebarüz ettirmek istediğim bir husus var : 1993 yılında, hep beraber sizleri, 1920'lere 
götürmek istiyorum. 1920'lerde Türk Devletini kuranların üniter devlet görüşü, Türkiye'ye, bugün 
bu noktalara, 20 nci Asra, devlet olarak sağlıklı bir biçimde intikal etme imkânını veren bir 
ileri görüşlülüktür. Huzurlarınızda, 1920'lerde "bu devlet bölünmez, parçalanmaz, her taşı mut
lak kutsaldır" diyen ve "devlet üniterdir" diyen; bu ülkeyi, 1920'de, bu sıralarda koyan, 
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1920 Misakı Millî Meclisi mensuplarına da rahmetler diliyorum ve şükranlarımı bir defa daha 
teyit ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada, ne olursa olsun, yiğidin hakkını yiğide vermek durumun
dayız. Bugün ekonomik bakımdan etrafımızdaki ülkelere bakınız, Balkanlar'daki ülkelere ba
kınız ve otuz yıl geriye giderek, Türkiye'deki "Türkiye sosyalist bir ekonomiyle mi yönetilme
lidir, Türkiye liberal bir ekonomiyle mi yönetilmelidir?" münakaşalarına da dikkatinizi çek
mek istiyorum. Bugün, liberal ekonomi modelini 1950'de tercih edenler, bunu, 1960'da De
mokrat Partiden aldığı bayrağı, Adalet Partisi çerçevesinde ve onun simgesi altında liberal bir 
ekonomi politikasını devam ettirenler, bunları 1980'lere getirenler ve 1983'ten sonra da 1991'Iere 
kadar getirenlerin ekonomi görüşleri konusundaki isabeti de, burada bir defa daha teyit etmek 
durumundayız. Çünkü, bu görüşü göremeyenlerin durumu ortadadır. Bakın, sosyalist ekono
mi modelini benimsemiş olan Balkanların 20 nci Asırda yeni ekonomik gelişmelere intibak için 
çektikleri sıkıntılar ortadadır. Şunu ifade ediyorum ki, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne ka
dar gelen ekonomik tercihler de, bir "üniter devlet" modeli görüşü gibi, elli yıl ilerisini gören 
çok sağlıklı görüşlerdir. Bu tercihleri yapan bütün yöneticilere, hükümet başkanlarına, zama
nın parti başkanlarına ve bütün 60 milyona, bu tercihlerinden dolayı da huzurlarınızda teşek
kür etmek istiyorum. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Rahmetli Özal'a da! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz parlamenter ola

rak, milletvekili olarak, bazı temel tercihlerde bir araya gelmediğimiz zaman, milletten nasıl 
birlik ve beraberlik bekleyebiliriz? 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Onu zamanında söylemek lazım! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, onun için, burada 

yapmak istediğimiz husus budur. 
Değerli arkadaşlarım, dış politika konusunda değinmek istediğim diğer bir husus da şu

dur : Bugün Rusya, Sırbistan ve Yunanistan konusunda, Ortodoks kiliseleri birliği konusun
daki ittifaka da sizlerin bir nebze dikkatinizi çekerek konuşmalarıma devam ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu ittifak, Türkiye'ye gelen tehdidin nereden geldiği konusunda, 
bize önemli bir işarettir. Bugün Yunanistan'ın yayılmacı megalo idea politikasını, 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtıyla durdurmuşuz. Kıbrıs konusunda en ufak bir tavize, Yunanistan'ın bu geliş-
meci, yayılmacı politikası karşısında, Türkiye'nin tahammülü olamaz, vereceğimiz hiçbir taviz 
olamaz. 

1990'h yıllar, Batı'nın ikili standardını da bize göstermiştir. Geçtiğimiz günlerde, Batı Av
rupa Birliği, NATO, AT, Birleşmiş Milletler ve AGİK toplantılarında edindiğimiz intiba şu
dur : Batı'nın iki standardı vardır. Birisi, kendi dostlarına olan standardı; bir de, Türkiye gibi 
yanında görmek istediği, ama, çeşitli inanç farkları dolayısıyla, kendi inancında, kendi düşün
cesinde olmayan ülkelere uyguladığı standardıdır. Bunu Bosna-Hersek'te gördük değerli arka
daşlarım. Bir NATO ziyaretimizde bize söylenen şudur : "Biz eğer, NATO olarak, Bosna-Hersek'e 
müdahale etseydik, 300 bin insan ölmezdi." Bunu, biz, NATO'nun yetkililerinden dinledik. 
Şimdi diyorlar ki, "bizde siyasî irade kararı yoktur." 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda, sulh ve sükûn varken, bütün dünya kuruluşla
rında siyasî irade kararı var; bunu anlamak mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Doğru 
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Yol Partisi ve Hükümetimizin bu konularda izlediği dış politikayı; soğukkanlı, sabırlı, ileri gö
rüşlü ve her türlü endişelerden uzak dış politikayı, Doğru Yol Partisi olarak destekliyoruz ve 
onun sağlığına inanıyoruz. Uzun vadeli, uzun görülü, her türlü polemiklerden uzak bir dış 
politikadır bu değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, diğer konulara geçmeden önce, bugün Türkiye'nin en önemli mese
lelerinden birisi de, dil konusudur; buna da kısaca değinmek istiyorum. Devletin temeli, top
raktır, millettir ve siyasî otoritedir. Bu üç unsuru birleştiren, dildir, resmî dildir. Bu konuda, 
devlet yapısı itibariyle, bir münakaşa yapmak mümkün değildir; ancak, herkesin, ana dilini, 
istediği yerde -evinde barkında, kahvesinde, eğlence yerinde- konuşması, istediği şekilde şarkı 
söylemesi konusunda, Doğru Yol Partisinin ve Hükümetimizin görüşleri de ortadadır, bunu 
bu şekilde de ortaya koyuyoruz. Bu konuda daha ileri tavizler, bizi devletin bölünmesine götü
rür. Türkiye, dilinden, üniter devlet yapısından ve devlet olarak kimlerle konuşabileceği konu
sunda taviz veremez. Doğru Yol Partisinin temel görüşü budur. 

Değerli arkadaşlarım, değinmek istediğim diğer bir hususa geliyorum : Bugün Parlamen
to olarak bu konuda birlik beraberlik gösteriyoruz; vatandaşlarımızın, her yerde, her toplantı
da, Bayrağımıza, inançlarımıza, örf ve âdetlerimize, Türk Devletinin bölünmez bütünlüğüne, 
Ezana ve Kur'an'a karşı gösterdiği duyarlığı da burada bir defa daha belirtmek istiyorum. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Ezan okuyacak imam kalmadı, kadro yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Memleket için hayatlarını feda eden şehit
lerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum; Silahlı Kuvvetlerimize, em
niyet görevlilerimize, bu konuda görev alan bütün kamu görevlilerine ve destek veren 60 mil
yon vatandaşımıza da şükranlarımızı huzurlarınızda buradan bir defa daha iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe üzerindeki görüşmelerde, gerek ayın 8'indeki genel tartışma
larda ve gerek bugün sabahleyin Sayın Baykal'ın ortaya koyduğu ekonomik konularda bazı 
hususlara değinerek sözlerime devam edeceğim. 

önce, ekonomik gelişmeleri huzurlarınıza getireceğim : 1993 yılı için -geçen yıl burada 
tartışırken- Türkiye, 5.4'lük bir gelişmeyi, zenginleşmeyi öngördü. Memnuniyetle ifade edelim 
ki, 1993 yılı gelişmeleri hedefin üstündedir; bu memnuniyet verici bir husustur, özellikle, bu 
gelişme, AT ülkelerinde -Almanya, Fransa gibi, italya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, bu sa
nayi ülkelerinde- ancak 3.3 oranında gerçekleşirken, Türkiye'de neredeyse onun iki katı, yani 
6.9 oranında gerçekleşmesi, memnuniyet verici bir husustur. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Gerçek büyüme mi bu?! 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Gerçek, reel büyüme budur; 6.9 oranında 
reel bir büyümedir. Burada muhalefet sözcülerinin söylediklerinin aksine, bu, istikrarlı bir bü
yümedir ve bu büyümeyi, Hükümetimiz, 1995 yılı 1996 yılı için de yüzde 5'ler civarında bekle
mektedir. Bugünkü Koalisyon Hükümetinin gelişme stratejisi, Türkiye'nin kaldırabileceği yüz
de 5'ler civarında istikrarlı bir büyümedir; bundan memnuniyet duymak lazım. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Bir tek pozitif nokta bu; başka bir şey yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bunu, muhalefet, bir tek pozitif gösterge 
olarak görebilir. Burada enflasyon konusunda birtakım eleştiriler de söylenmiştir; ama, şunu 
da ifade edelim : Enflasyon politikasında temel hedef, yükselen enflasyonu, hiç olmazsa dur
durmak, daha sonra aşağıya çekebilmektir. 1992, 1093 göstergeleri de bize şunu ifade edi-
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yor : Enflasyon konusunda, Hükümet, hassas davranmıştır, gerekli tedbirleri almıştır; bu ko
nudaki yükselme trendini durdurmuş ve bir iki puan aşağıya çekme noktasına da gelebilmiştir; 
bunu da kabul etmek durumundayız. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Enflasyon yüzde 70. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Savunacağın iş çok zor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunu da kabul et

mek durumundayız. 
1993'ün iki temel göstergesini bu şekilde ifade ettikten sonra, bugün üzerinde durulan en 

önemli konu olan ödemeler dengesi konusundaki eleştirilere değinmek istiyorum. Geçen ko
nuşmalarda da ifade edildi, "efendim, 1980 öncelerine mi gidiyoruz?" denildi. 

Değerli arkadaşlarım, plan ve programlara, Batı'daki yayınlara bakınız... Türkiye'nin öde
meler dengesinde "nereden nereye gidiyor" konusundaki gerçekçi mesajları bu millete vermek 
durumundayız. 

Bugün AT'de bir durgunluk var; EFTA ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde, isviçre'de, Avus
turya'da, Fransa'da bir durgunluk var; yani, ekonomik büyüme durmuş, talep durmuş. Bu ül
keler, Türkiye'den yaptıkları ithalatı durdurmuşlar, kısıtlamışlar. Ayrıca, Türkiye'ye yapılacak 
ihracat konusunda da 24 vadeye varan birtakım teşvikleri getirmişler. Ayrıca, petrol fiyatların
daki düşüşler, Arap ülkelerinin de ekonomik sorunlarını artırmış ve onlarda da bir talep kısıl
masına sebep olmuş. Bunun neticesi olarak, 1993 yılında ihracatımız, hedefin 1.8 milyar dolar 
gerisinde kalmış, ithalatımız 2,5 milyar dolarlık bir fazlalık göstermiştir. 

Netice itibariyle, ödemeler dengesinde, cari işlemler açığında, 1993 yılında 5 milyar dolar
lık bir eksik görünüyor. Ancak, şunu ifade ediyorum : Bu 2,5 milyar dolarlık fazla ithalata 
baktığımız zaman, görüyoruz ki, Türkiye, bunları, temelde, yatırım mallan ithalatına ayırmış. 

ELAATTtN ELMAS (İstanbul) — Ama, yatırım gözükmüyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, yatırım malları ithalatına ayırmış, 

hammadde ithalatına ayırmış ve Türkiye bu ithalatıyla, bu yatırım hamlesiyle, 1993 yılını, üre
tim açısından, sağlıklı bir düzen içinde geçirmiş. 1993'te yatırım da var. 

Şimdi, bunu bu şekilde ortaya koymak lazım. "Efendim, 1980'lere doğru mu gidiyoruz?". 
Hayır. 1980'den 1993'e, Türkiye'nin ihracat büyümesi 5 mislidir, ithalat büyümesi de 3 misli
dir; yani, 1993 rakamlarını aldığınız zaman, 1980'e göre 1993'teki büyüme... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — 1980'deki rakamlar o. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1980'den alıyorum. 1980'den 1993'e, itha

lat büyümesi 3 misli, ihracat büyümesi 5 mislidir. 
Şimdi, Türkiye'nin bugün, ödemeler dengesi hususunda, sağlıklı bir sanayii vardır; sanayi 

ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 90'ı oluşturuyor. 
Hiçbir tedbire gerek yok da demek istemiyorum; ancak, buraya çıkıp da, televizyondan 

vatndaşlara "ödemeler dengesinde döviz buhranı olacaktır" şeklinde mesajlar verme konu
sundaki görüşlerinize de Doğru Yol Partisi olarak katılmıyoruz. 

AHMET KABİL (Rize) — Vatandaş görüyor zaten. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Neyin doğru olup olmadığını, önümüzde

ki günlerde, 1994 yılındaki ekonomik göstergeler gösterecek ve bizi haklı kılacaktır. Vatandaş, 
gerçekleri gördüğünde, bu kürsüden kimin doğru, kimin yanlış konuştuğunu o zaman takdir 
edecektir değerli arkadaşlarım. 
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Şimdi diğer bir konuya geçmek istiyorum : 1994 bütçe kalemleri. 1994 bütçesi üzerindeki 
görüşmelerde en çok üzerinde durulan konu, 192 trilyonluk bütçe açığının isabetli olup olma
dığıdır. 

ANAP Genel Başkanı Sayın Yılmaz'ın 8 Aralıktaki konuşmasında, 192 trilyonluk açık 
için şöyle deniyor : "Efendim, bu açık tutmayacaktır; çünkü, 1993 yılında 53 trilyonluk bir 
açık belirlemişlerdi, bütçede bu açık 122 trilyon oldu. Bu tutmayacaktır." Bunu söylemeyecek 
olan tek Parti Lideri varsa Sayın Yılmaz'dır. Niçin; açıklayayım : 1987 yılındaki bütçe açığımı
zın Parlamentodan geçen ilk kalemiyle 1987 yılı sonundaki gerçekleşmesi arasında 2,5 kat fark 
var. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Şimdi 1987 bütçesini konuşmuyoruz; 1994 bütçesini 
konuşuyoruz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1987 bütçesi değil; sizin sekiz yıllık bütçe
nizde bütçe açıklarını doğru tahmin ettiğiniz bir yıl yoktur. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sen bize gel, ANAP'a gel... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Efendim, şimdi şunu diyoruz : "Doğru 

Yol Partisi olarak, Hükümet olarak, bütçe açıkları konusunda siz doğru tahmin yapamamışsı
nız, yüzde 100 yanılgı var" diyorsunuz; ama, sizin sekiz yıllık bütün bütçe tahminleriniz yüzde 
100 sapmış, 1987 yılında yüzde 250 sapmış. (DYP sıralarında "Bravo" sesleri ve alkışlar) 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Biz çok iş yaptık. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, devenin misali, siz bize "eğri" di

yorsunuz; biz de size diyoruz ki, sizin nereniz doğru? 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siz yüzde 100 artırdınız. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Olay budur; yani, her tarafınız eğri ki, biz 

de bunu buradan söylemek durumundayız. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, dinleyelim... Dinleyelim arkadaşlar... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sabahki konuşma

sından dolayı Sayın Baykal'a cevap vereceğim. 
Sayın Baykal, "1994 yılında 192 trilyonluk açık tutarsa" diyor ve Sayın Başbakanımızla 

iddiaya giriyor, bu iddiada da kendini çok şanslı görüyor herhalde. Yılbaşı geliyor; kendini şanslı 
görenler, böyle bütçe iddialarında değil de, bu şanslarını başka yerde denesinler!.. 

Şimdi, bakın, ben buradan şunu ifade ediyorum : Bütçe, bir tahmindir; memlekette sel 
olur, deprem olur, harp olur, darp olur; yani biz, 192 trilyonluk bu açığa uyacağız diye, ordu
muzu finanse etmeyecek miyiz? Bütçe, bir tahmindir isabetli tahmindir. Biz burada diyoruz 
ki, yüzde 10 fazla olur, yüzde 10 az olur; ama, şunu iddia ediyorum : Gelecek serie bana bura
dan hatırlatınız, 1994 bütçesindeki tahmin, şu geçtiğimiz on yılın en isabetli tahminidir. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Ama, UDİDEM yüzde 4 diyor. 
AHMET KABİL (Rize) — UDİDEM ne oldu?!. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi bütçe açıkla

rından bahsederken, diğer bir konuya değineceğim... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Hani denk bütçe yapıyordunuz ya?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hem şuradan başlayacağım, bütün siyasî 

partilerle ilgili bazı ekonomik döneleri de burada size bilimsel olarak açıklayacağım, bir pole
mik de yapmayacağım. 
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Şimdi, 1994 yılındaki açığın anası faizdir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
ELAATTtN ELMAS (İstanbul) — Babası kim, babası?! 
AHMET KABİL (Rize) — Faizin anası Tansu Çiller'dir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Hatip fikrini söylüyor... Cevap hakkınız var; Sayın 

Genel Başkanınız cevap verir. 
Buyurun Sayın Doğan. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Türkiye, 1994 bütçesinde 217.5 trilyon faiz 

ödeyecektir. Bu faiz nasıl doğmuştur; buradan bunu da millete açıklamak durumundayız. Ba
kın, kimin sayesinde doğmuştur, göreceğiz. 

Elimde, devletin resmî istatistiği var; beni iyi dinleyin; millet bunu dinliyor, siz de dinleyin... 
REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Milleti öyle kandıramazsınız. Onların cevabını martta 

millet size verecek... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) —. Bakın, İktidara geldiğiniz yıl, Anavatan 

Partisinin İktidara geldiği yıl, 1983 sonu, devletin vergi yükü yüzde 17; devlet, 100 lira üzerin
den 17 lirayı, vergi olarak alıyor. 1984 yılında siz bunu 14'e indiriyorsunuz, 3 puan; bu 3 pua
nın karşılığı 65 trilyondur. Sadece 1984 yılında, devleti, 64 trilyonluk borç batağına soku
yorsunuz... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) —• Gene yanlış konuşuyorsun. Biz o 14'ü 24'e çıkardık. 
BAŞKAN — Efendim... Dinleyin efendim... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 14*ü, 24'e çıkardınız da, niye indirdiniz? 

Eğer 24 doğruysa, 14 yanlıştır... 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yalan söylüyor, yalan... Doğru söylemiyor... 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri... Efendim, istatistik okuyor; istatistik yalan söyler 

mi? Cevap verirsiniz. İstatistik okuyor... Dinleyin efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, Sayın Genel Başkanınız konuşmayacak mı? 
Buyurun Sayın Doğan. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, geliyorum 1985 yılı

na... 1985 yılında devletin vergi yükü... 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — .„ devletin vergi yükü 15'e çıkıyor. 1985'te 

devlete getirilen borç yükü 43 trilyondur; 60 daha, etti 100 trilyon. 
Bakın, bugünkü rakamlarla borcu nasıl doğurduğunuzu ve borcun nasıl anası olduğunu

zu ve borcu yaptıktan sonra nasıl bırakıp gittiğinizi bilimsel olarak burada açıklıyorum. 1986 
yılında... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Milleti kandıramazsınız... Bugüne gel; bırak 1986'yı. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1986 yılında 15.2; 1987 yılında 17; 1988-1989 

yıllarında 17, 18'e doğru çıkıyor; 1991'de 20'ye geliyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, bu, yanlış politika. Biz bu toplantıların yakın şahidiyiz. "Devleti 

vergiyle değil, borçla finanse edeceğiz" politikası, bütçeyi 217 trilyonluk faiz batağına sokmuştur, 
300 trilyonluk iç borç batağına sokmuştur. Bu 300 trilyonluk borcun ve 217 trilyonluk faizin 
anası, Anavatan Partisidir ve onun politikasıdır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Babası kim?! 
BAŞKAN — Efendim, nesep tartışması yapmıyoruz... Oturun!.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Anası olup da, babası olmaz mı Sayın Başkan?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, niçin kızıyorsunuz? Bu, bir tercih 

meselesidir. Siz, "devleti vergiyle değil, borçla finanse edeceğiz" demişsiniz; bu, tercih mesele
si; ama, şimdi biz, bu borçları, bu faizleri ödemeye gayret ediyoruz; siz de bize diyorsunuz 
ki, "bu faizler ne olacak?" 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Otoyolları açıyorsunuz; neyle oldu bunlar? 
BAŞKAN — Sayın Pehlivan... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — PTT'nin T'sini satıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Otoyolları açıyorsunuz; PTT'nin T'sini satıyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, siz oradan konuşursanız, hatibe sıra kaimi yor ki; bugün bir de cu

ma namazı var, dikkat edin. 
Buyurun devam edin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, bakın, burada tartışmalar yapılı

yor, "efendim, bu devlet çok büyütülmüş..." Biz daha iki yıldır bir Koalisyon Hükümetiyle 
baştayız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 250 bin kadro ilave ettiniz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfedersiniz... Sayın Genel Başkanınız konuşacak. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi size açıklaya

cağım. 250 bin kadro açılmış. 1991 yılında devletin kadrosu, sadece memur, 1 milyon 600 bin. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Hesap kitap bilmeyenlere konuşma, bu tarafa konuş. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Balyalı... Sayın Balyalı... Oturun efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) ~- Bir dakika... Bir dakika müsaade edin de, 

şunu bir açıklayalım. 
Sayın Korkmazcan, şimdi bakın, bu noktaya nasıl gelmişiz, anlatayım : 1970 yılında, ge

çici işçi yok, devamlı işçi yok, devletin kadrosu 509 bin. 
1973'te Millî Selamet Partisi ve CHP Koalisyonu, 148 bin kadro ilave etmiştir. İşte rakam. 

Tamam; doğruları burada konuşacağız. 
1978'de... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Çok geriye gittik; sen 1991-1992'ye bak. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1978'de ilave edilen kadro 248 bindir. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Şimdi ne kadar? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... Geliyorum. 
Çok ihtiyatlı davranmıştır... Şunu burada tespit etmeye mecburuz : Bu konuda, Adalet 

Partisi hükümetleri, kendi seçmenlerinden ve taraftarlarından eleştiri almıştır; ama, kadro ih
dası konusunda, bütçenin denkliği, ekonomi politikasının istikrarı konusunda, bu rakamlara 
göre, en hassas davranan hükümetler, Adalate Partisi hükümetleri olmuştur. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) •— Kadroyu kimlere verdiniz, kadroyu?.. 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, rakam veriyorum : 
1983'ten 1991'e kadar, Anavatan Partisi döneminde, ihdas edilen kadro 300 bindir; neyin hesa
bını soruyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sekiz senede 300 bin; sizin birbuçuk yılda 250 bin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sekiz senede, dokuz senede... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — işte, rakamlar burada; işte, devletin istatis

tikleri burada; gelin kürsüye, bunları burada çürütün... 
REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Kadroları PKK'cılara dağıttınız. 
BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, faizleriyle beraber borçlanacaksı

nız, devletin kadrolarını dolduracaksınız, çekip gideceksiniz; ondan sonra bize, "çare bulun" 
diyeceksiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sımak Valisini unutma. Niye istifa etti? Kadro
lar kime satıldı? 

BAŞKAN —-Arkadaşlar, lütfen... 1 saat ara vereceğiz, o zaman zabıtları tetkik edersiniz. 
Buyurun devam edin. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şu konuyu huzurlarınızda ifade ediyoruz : 

Biz, devletin bütün meselelerine, dış politika meselelerine, iç güvenlik meselelerine ve ekono
mik meselelerine kefiliz, millete kefiliz, hiçbir davadan geri dönmüşlüğümüz ve arkamıza bak-
mışlığımız da yoktur. Devletin ekonomik meselelerine de çareyi biz bulacağız ve millet bunu 
böyle bilmektedir ve bu böyle devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu genel açıklamalardan sonra, devletin temel politikalarına da kı
saca değinmek istiyorum. 

Şimdi burada tarım konusunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirteceğim ve 
bize yöneltilen eleştiriler çerçevesinde bazı hususları cevaplayacağım. 

• Deniyor ki, "buğday alıyoruz 1993 yılında." Bu söz, Sayın Baykal'ın... (ANAP sıraların
dan "doğru" sesleri) 

"Tütünler ambarda çürüdü. Köylü gübre kullanmıyor; traktör alamıyor..." 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Doğru. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — O doğruysa, rakamlar da burada. Şimdi 

başlayalım : 1993'te buğday üretimi yüzde 8 büyümüş değerli arkadaşlarım. Mevsim iyi git
miş, çiftçi de gübreyi zamanında vermiş, ekini zamanında biçmiş, Allah vermiş -biz bundan 
mutluyuz- köylünün buğday üretimi yüzde 8 büyümüş. Siz, bu gerçeğe rağmen, bunu nasıl kü
çültüyorsunuz bu kürsüden? 

Şimdi gelelim arpa, buğday, çavdar fiyat politikasına : Şimdi, bu fiyat politikasında sizi 
rakamlarla... öyle, burada, gelip, palavra atmak yok. Buğday politikamıza bakın : 1989... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Gübrenin fabrika fiyatı ne?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Mazot?.. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Doğan... 
Arkadaşlar, biraz sonra Genel Başkanınız konuşacak. Siyasette "men dakka dukka" var

dır. Bu Meclis Başkanı olarak rica ediyorum, dinleyin... 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — 1989 yılına geliyorum. Bakın, sizin hakkı
nızı da vereceğim. Şimdi bakın, ANAP'ın buğdaya verdiği fiyat artışı, 1988'e göre yüzde 98. 
Köylüyü düşünmüşsünüz; ama, niçin düşünmüşsünüz?.. Çünkü, belediye seçimleri var! Ana
vatan Partisi, köylüyü düşünmüş, buğdaya yüzde 98 fiyat artışı yapmış(!) Burada rakam; ista
tistik burada. 1990'da artış yüzde 53. Niye?.. Seçim yok! 1991'de bırakıp gitmeye karar verdiği
niz için, buğday fiyatını da yüzde 49 artırmışsınız! Yani, diyorum ki, Anavatan Partisi, seçim 
yıllarında köylüyü hatırlamış, diğer yıllarda hatırlamamış, çekip gideceği yıl da hiç hatırlama
mış. (DYP sıralarından alkışlar) 

Peki, diyeceksiniz ki, "sizin politikanız nasıl?" Bizi de söylüyorum : 1993 yılında buğday 
fiyatlarındaki artış yüzde 70'tir, arpada yüzde 70'tir, çavdarda yüzde 65'tir. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Traktör ne oldu? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi anlatayım. 
Yani, şunu ortaya koyuyorum : Biz, köylü politikasında, çiftçi politikasında, seçimle falan 

bağımlı değiliz. Köylünün alın terinin karşılığını sırtındaki ter kurumadan ona vermemeyi, ken
dimize vebal sayıyoruz, bunu böyle saydık geliyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Acı soğan bile 12 bin lira. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Vatandaş size martta ders verecek. 
BAŞKAN — Sayın Arslan... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Niçin heyecanlanıyorsunuz? Tütün politi

kamızı eleştiriyorsunuz. Tütüne, 1992 ve 1993 yıllarında verilen zam, ortalama -rakam burada-
yüzde 80'dir. (DYP sıralarından alkışlar) 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa).— Traktör 250 milyon lira. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Çaya niye vermiyorsunuz; çay üreticisine niye 

vermiyorsunuz?.. 
. ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, tütün eken bütün vatandaşlarım da 

dinliyor beni; onlar, size değil, bana inanıyor; ben rakamlarla konuşuyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, pancar da böyledir. Bizim politikamız budur. Köylüyü, pancar müs
tahsilini, buğday müstahsilini; pamuğunu, incirini, narenciyesini, çayını, gülünü, fındığını, devlet 
kapılarında bekletmeyiz. (DYP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Çay üreticisi parasını alamıyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sırtındaki ter kurumadan, mahsulünü tes

lim ettikten sonra, daha evine dönmeden, burada malını teslim ettiğinde, parasını burada ödü
yoruz değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET KABİL (Rize) — Vatandaş beş aydır çay parasını alamıyor. 
BAŞKAN — Sayın Kabil, lütfen.;. 
AHMET KABİL (Rize) — Yanlış söylüyor efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Gelirsiniz, burada söylersiniz. 
Rakamlarla ortaya koyuyorum : Traktör sayısı... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa)— Rakamını söyle?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Rakamını söylüyorum... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — 49 milyon lirada bıraktığımız traktör, şimdi 250 mil

yon lira. 
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BAŞKAN — Sayın Pehlivan... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... rakamını söylüyorum : Türk

iye'de 1991 yılında 700 bin traktör vardır. Tamam mı?.. 700 bin traktör 860 bine çıkmış. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Peki, köylünün parası yoktu da, iki üç sene içinde 160 bin traktörü siz mi verdiniz; yani, 
babanız mı finanse etti bunu? Köylü bunu cebinden finanse etti, cebinden... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Baban verdi!.. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi bakın, köylünün gübre kullanımın
da, 1983 yılından bu yana geçen on yıl içinde en yüksek miktarda gübre kullanabildiği yıl, 1993 
yılıdır; rakamlar da burada. 

Değerli arkadaşlarım, destekleme fiyatlarında sağlıklı bir politika güdüyoruz. Köylünün 
durumu budur. Daha da söyleyeceklerimiz var. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Kırsal kesim inim inim inliyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Deniyor ki, "efendim, ithalat yapılıyor." 
Biz, tarım konusunda ithalatta hassasız. Bir memlekette tarım politikası, millî politikadır. Ta
rımcı topraklardan uzaklaşır, yabancı ülkelerden tarım ürünü ithal ederseniz, o ülkelere ba
ğımlı kalırsınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Makarnalık buğday bile ithal ediyorsunuz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Onun için, ithalat konusunda, köylümü
zün ürettiği malların ithalatı konusunda hassasız; millî bir politika izliyoruz. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Bu politika, kuru ürünlerden, meyve ve sebzeye kadar gidiyor, hayvan ürünlerine kadar 
gidiyor. Değerli arkadaşlarım, biz rokfor peyniri ithal ettirmiyoruz, et de ithal ettirmiyoruz, 
süt de ithal ettirmiyoruz, narenciye de ithal ettirmiyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Var; getireyim sana. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen... Genel Başkanınıza da söz bırakın, söz bırak

madınız. 
Buyurun. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bugün, narenciye, yaş meyve ve sebze, al
tın devrini yaşıyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, olayları saptırıyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Olayları saptırmıyoruz, sizlere açıklayacağız. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Bütçe kevgire döndü Sayın Başkan; söyleyecek bir şey 

yok. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, 1987 yılında 10 014 tane damızlık 
ithal edilmiş. Biz et ithal etmiyoruz; ama, köylü üretsin diye, damızlık hayvan ithal ediyoruz. 
1992'de ne ithal etmişiz? 43 225 hayvan ithal etmişiz; ama, Avrupa'nın buzluklarında on yıl 
beklemiş hormonlu etleri değil; vatandaşın et üretmesi için damızlık hayvan ithal etmişiz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Eşek bile kalmadı!.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayenizde eşekler bile pastırma olmaya başladı! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen... 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Rakam veriyorum : 1987 yılında 10 bin 
damızlık hayvan ithal etmişsizin, 1992 yılında bu Hükümet 43 225 damızlık hayvan ithal etmiştir. 

Bakın, burada, bu tarım politikasında, köylüyü sadece seçimden seçime hatırlayan Ana
vatan Partisinin konuşmaya hakkı yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Aykon Bey, sen gelirsin, düzeltirsin!.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayenizde eşekler bile pastırma oluyor! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, nezih konuşalım. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Neden yok?.. 1982 yılında Türkiye'de 69 

milyon, 1983 yılında 82 milyon hayvan varlığı var; 1991 yılında devrettiğiniz zaman 65 milyona 
indirmişsiniz. Sizden, bu millet, 15 milyon hayvanın hesabını soruyor, nerede bu?.. (DYP sıra
larından alkışlar) Bunlar, besleyemedikleri için, hayvanlarını elden çıkarmak zorunda kalmış
lar değerli arkadaşlarım. 

Diğer bir politikaya geliyorum. Burada memur edebiyatı yapmak kolaydır -ücret politikası-
işçi edebiyatı yapmak kolaydır; emekli, dul ve yetim edebiyatı yapmak kolaydır. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Siz vaat verdiniz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLÜ (Artvin) — Hani asgarî ücretten vergi almayacaktınız? 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Sekiz yıldır siz mumura ne verdiniz, biz memura ne verdik; bunları ortaya koyacağız. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Ekmek 3 bin lira oldu; memur sürünüyor. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, burası kahvehane değil. Burada İçtüzüğü tatbik edelim. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Memur, 1983'ten 1991'e kadar geçen yılla
rı unutmadı değerli arkadaşlarım. Geçmiş yıllara değinmiyorum; ama, 1992 ve 1993'te memur 
maaşlarındaki artış pozitiftir. Evet, enflasyonun üstünde reel artış vermiştir. Bu yıl da, 1994 
yılı bütçesinde de memura reel bir artış verilecektir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yüzde kaç verilecek? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Veriyorum : 1992'de yüzde 6,5 reel artmış

tır, 1993 yılında kamu kesimi işçi ücreti -kesin rakamı veriyorum- 8,9 artmıştır. Bu pozitif değil 
mi? Pozitif. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sebebi siz değil, biziz canım. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Asgarî ücret diyorsunuz. Asgarî ücret ede

biyatı yapmak kolaydır. Asgarî ücrette bir şey yapamamışsak, asgarî ücretteki vergi yükünü 
10 puan aşağı çekmişiz. (ANAP sıralarından gürültüler; (DYP sıralarından "onlar ne yapmış?" 
sesi) Ne yaptınız?.. 

Bitmedi... Asgarî ücretteki artışları size veriyorum : Asgarî ücrette 1992 yılında yüzde 9,5 
artış yapmışız, 1993 yılında 6,5 vermişiz. (ANAP sıralarından "enflasyon?.." sesleri, gürültüler) 

Mademki siz "enflasyon" falan diyorsunuz; asgarî ücretin nominal artışı 76,1'dir; yani, 
1993 yılında asgarî ücrette yüzde 76,1'lik bir artış olmuştur, işte, ücret politikası budur. Burada 
"efendim, memur yanıyor, işçi yanıyor..." Buna gerek yok. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Yanmıyor mu?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — İşçiye özel kesim ne vermiş? 1993 yılında, 

kamu kesimi reel olarak 8,9, özel kesim 7,1 vermiş. 
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Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bugün Türkiye'de en önemü me
sele, iş banşdır, sosyal barıştır. Biz Doğru Yol Partisi olarak, memlekette her alanda barıştan 
yanayız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bakın ne gidiyor : Sizin döneminizdeki grevlere bakın, lokavtlara bakın; 1990 yılında kay
bedilen işgünü 3,5 milyon... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bütçe üzerinde biraz konuşsak!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Konuşuyoruz... 
1991'de 3 milyon 800 bin. Yani, 4 milyonluk bu kayıp işgününü, bu Hükümet, 1992'de 

1 milyona indirmiş; 1993'te neye indirmiş?.. 453 bine indirmiş. Demek ki, bu Hükümet, bu 
politikalar, işçi ve işveren sendikaları arasında uyumu sağlayabilmiştir. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sağlamış da, ne kazandırmış?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — "Ne kazandırmış?" diyorsunuz. Türkiye'

nin 1993 yılında reel olarak büyümesi 6,9'dür. özel kesim, büyümenin üzerinde, 7,1, kamu ke
simi de 8,9'luk bir artış vermiş; yani, işçi kesimine daha bonkör davranmış. Gelin bunları tar
tışalım. 

Değerli arkadaşlarım, asgarî ücret konusu, sosyal barış konusu, bizim Hükümet Progra
mımızda var; ama, şu da var : önümüzde günler de var. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, beş dakikanız kaldı. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Eğitim ve hastane konularına da kısaca 

değinmek istiyorum. Artık, hastaların, cenazelerin hastanelerde rehin tutulduğu günler geride 
kalmıştır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 1,9 milyon insana yeşil kart verdik, he
defimiz 5 milyon insana yeşil kart vermektir. 

Eğitimde, meslekî eğitime ve üniversitelere önem veriyoruz. Sizin sekiz yılda açtığınız üni
versite sayısı ile bizim iki yıllık dönemimizde açtığımız üniversite sayısını mukayese etmeyi siz
lere bırakıyorum. 

1983'ten 1993'e kadar bütçeden sağlığa ve eğitime en yüksek pay, 1992 ve 1993 yılında 
bu Koalisyon Hükümeti döneminde verilmiştir. Hasta insanına, eğitim yapmak isteyen insanı
na en çok sahip çıkan, işte bu Hükümettir değerli arkadaşlarım. Bunu rakamlar ifade ediyor 
ve biz de Doğru Yol Partisi Grubu olarak bunu burada teyit ediyoruz ve millete açıklıyoruz. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Bir de konut politikasına cevap verelim. Konut politikasında Ataköy konutlarını falan di
le getirmeyin; ben bu memlekette Türk insanı için lüks saymıyorum. Lüks kavramı, sosyalist 
ekonomilerin kavramıdır. Türk Milleti her şeye layıktır, insanın ürettiği her şeye, her türlü üre
time layıktır. 

Sizlere uçak örneği vereceğim : En iyi uçak, en süratli uçaktır; ama, en pahalıdır; kötü 
uçağa göre, o, lükstür; ama, can güvenliğiniz, hayatınız ona bağlıdır. 

Onbeş sene önce merdaneli çamaşır makineleri vardı, şimdi otomatik çamaşır makineleri 
var; hangisi lüks? Bana göre, merdaneli çamaşır makinesi lüks. Neden?.. Merdaneli çamaşır 
makinesi daha çok elektrik tüketir, daha çok emek israf eder. Siz bunu, lüks diye, bu millete 
layık görmüyorsanız, ben layık görüyorum, Ataköy'deki konutları da layık görüyorum değerli' 
arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Ama, bunu bir şartla layık görüyorum, bunu da burada açıklayacağım : Her vatandaşı 
da konut sahibi yapmak kaydıyla layık görüyorum. Bakın, rakamları veriyorum: Sizin 1984'te 
verdiğiniz inşaat ruhsatı sayısı 189 bin, iskân ruhsatı 122 bin; 1992 yılında bu Hükümetin ver
diği inşaat ruhsatı 467 024; 1 misli katlamış. 

KEMAL NACİ EKŞt (istanbul) — inşaat ruhsatı!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — iskân ruhsatı sayısını da vereyim, beğen-

- mıyorsan, onu da vereyim : 122 bin iskân ruhsatı mı Verdiniz?.. Bu Hükümet, 263 318 iskân 
ruhsatı vermiş; 2.5 misli. (DYP sıralarından alkışlar) Şimdi geliyoruz 1993 yılına, bir de bu 
yıla bakın. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, konut politikasında, sel baskınlarını, deprem yarala
rını sarabilmiş, bir Hükümettir, Erzincan depremini sarabilmiş Hükümettir, çığları sarabilmiş 
Hükümettir. Karadeniz'deki heyelan felaketlerini sarabilmiş Hükümettir... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Vazifeniz!. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, vazifemizdir, bunu bir vazife telakki 

ediyoruz; ama, bunun yanında, en yüksek konut üretimini de gerçekleştirebilmiş hükümettir. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bunlar bir ekstra değildir. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yani, kendisine, bir Erzincan depremini 

mazeret saymamıştır. 1993'te 485 bin inşaat ruhsatı, 260 bin kullanma ruhsatı vermiştir. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Ne çabuk bitirdiniz bu inşaatları?! 
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım, birkaç da

kikam var. 
BAŞKAN — Süre bitti. 
KEMAL NACt EKŞt (İstanbul) — Bizim kurduğumuz sistemi bozmadığınız için muvaf

fak oldunuz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Biraz da özelleştirme konusuna değinece
ğim. Vergi politikasına ve özelleştirme konusuna değinmek istiyorum. Özelleştirme, milletin, 
devletin, vatandaşın, çalışanların menfaatına bir politikadır. Milletin menfaatına bir politika
dır; çünkü, özelleştirilen kurumlar verimli çalışacaktır, Orada çalışanların müktesep hakları
nın korunması konusunda Doğru Yol Partisi Grubu hassastır. Özelleştirilecek hiçbir kurumda, 
işçinin mağdur olmasına taviz veremeyeceğiz değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
En önemli husus bu. 

ikincisi: özelleştirmede temel ilkemiz, açık olacak. Gelip burada geçen hafta yaptığınız 
özelleştirme konusundaki eleştirilerinizi memnuniyetle dinledik, SEK konusundaki eleştirile
rinizi memnuniyetle dinledik, ondan da sonuç çıkardık. Bu konuda kanaatimiz şudur : Eğer 
özelleştirmede kamu tekeli bir özel tekele dönüşecekse, bu da doğru değildir, onu da ortaya 
koyuyoruz. Biz doğruları ortaya koyuyoruz, özelleştirme, işçinin de menfaatınadır; orada ça
lışacak, ücreti yükselecek. Toplumun menfaatınadır; verimsiz çalışan kuruluşlar, verimsiz çalı
şan bir sermaye, verimli hale gelecek, millî gelir artacak, 60 milyon yararlanacak. 

KEMAL NACİ EKŞt (istanbul) — O halde geç kalmayın. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Devletin lehinedir. Bu yıl KİT'lere transfer 

edeceğimiz para 48-50 trilyondur. Bu parayı yarın esnaf için kullanacağız, gençlerin çalışması 
için kullanacağız, ev hanımlarının üretimleri için kullanacağız. Peki, siz bunlara karşı mısınız? 
Değilsiniz. 
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Değerli arkadaşlarım, biz servetten yanayız, servet düşmanı değiliz; verimlilikten yanayız, 
bunu arıyoruz. 

Birkaç dakika da -burada değinildi- altyapı programlarından bahsetmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen bağlayın. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye altyapıda 

da büyüyecektir. Türkiye'de sağlık da büyüyecek, eğitim de büyüyecek. Türkiye, enerji sant-
rallarıyla, havaalanlarıyla, karayollarıyla, otoyollarıyla, limanlarıyla, okullarıyla, üniversitele
riyle büyüyecektir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Dipsiz kuyu; doldurun!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sanayi özel sektör tarafından işletilecek, 

kurulacak; altyapı da özel sektörün bu faaliyetlerini destekleyecektir. Bu, temel politikadır. Bu 
politikaya... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) •— İki yıl geçti, hâlâ "cek, cak" diye konuşuyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) —• Şimdi, bakın; 1994 programında enerjiye 

32,6 trilyon kamu yatırımı ayırılmıştır. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — İstanbul'da her gün elektrikler kesiliyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ulaştırma ve haberleşme sektörüne 59,5 

trilyon ayrılmıştır, tarıma 22 trilyon ayrılmıştır, diğer kamu hizmetlerine de 25 trilyon ayrılmıştır. 
Sözlerimi şöyle tamamlayacağım : "Efendim, büyük projeler yok" deniyor. Var efendim. 

Bakın; 1992 yılında 603 kilometre otoyolu, 6 milyar dolar harcayarak tamamlayan Hükümet, 
bu Hükümettir. Doğru Yol Partisi olarak bunu destekliyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Anayolları icat eden kim; Anavatan Partisi. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Anayolların mucidi, otoyolların mucidi -

memleketimizde- büyük düşünen insan, Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Sayın Demirel'dir. 
KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Otoyolları sahiplenemezsiniz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Kaç kilometre otoyol yaptınız? 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — kaptığınız otoyol 38 kilometre. Nereden sizin oluyor? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, onun 

büyük düşüncesini, onun büyük ideallerini kendimize bir görev sayıyoruz ve onlara sahip çı
kıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılında 1,2 milyar dolar harcanarak 316 kilometrelik otoyol 
yapılmıştır. 1994'te 1 milyar dolara yakın para harcanarak 87 kilometre otoyol yapılacaktır ve 
ilerideki yıllarda bu konuyla ilgili yapılacak harcamalar 11 milyar dolara ulaşacaktır. 

Şimdi, devam ediyoruz... 
BAŞKAN — Devam etmeyin de, bitirelim... 

, ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bakın, 1993'te biten projeleri size sayayım : Zonguldak Taşkömürü Havzası Rehabilitas

yon Projesi, Kırıkkale Hidrokroking Tesisleri 1 trilyon, İzmir Aliağa Hidrokroking Tesisleri 
2 trilyon... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Mega projeler!.. " 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Denizli Adıgüzel Barajı 1.5 trilyon, Kahra

manmaraş Menzelet Birinci Merhale Santralı ve Barajı 2 trilyon 291 milyar... 

— 563 — 



T.B.M.M. B : 54 24 . 12 . 1993 O : 1 

KEMAL NACt EKŞt (İstanbul) — Onlar keşif bedelleri; ne kadar harcama yaptınız, onu 
söyleyin, yapılan harcamayı söyleyin. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şanlıurfa Atatürk Barajı, 1975'te başlamış 
devam ediyor. Bunlar mega proje değil mi değerli arkadaşlarım? 

Saymaya devam edelim : Burdur-Isparta İkinci Karacaören Barajı, hidroelektrik santralı, 
taşkınlardan koruma ve sulama amaçlı... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — İsparta'ya bir şey demiyoruz!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Karayollarına geliyorum : Balıkesir-

Dursunbey-Harmancık karayolu, 152 kilometre; 1976'da başlamış devam ediyor. Edirne-lstanbul 
otoyolu, Ankara-Adana... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Onlar bitti ama. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Izmir-Çeşme, Izmir-Aydın otoyolu, devam 

ediyor. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Kim yaptı onları? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bunlara siz başladınız diye hiç kompleks 

duymuyoruz ve bunlara devam ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, bunların hepsi bütçe tasarısında var. Lütfen bağlar mısınız... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, GAP'a da sahibiz, 

mega projelere de sahibiz. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — GAP durmuş vaziyette. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Devletin bütün altyapılarına, havaalanla

rına, hastanelerine sahibiz; Sinop, İsparta, Şanlıurfa, Bodrum, Kocaeli Havaalanlarına sahi
biz; tçel-Gezende Barajına, Samsun Havaalanına sahibiz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Yani, bizim yaptıklarımıza sahipsiniz! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Garzan Kozluk, Sirim Havaalanlarına sa

hibiz; Kars Şeker Fabrikasına sahibiz. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — DAP ne oldu, DAP?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Çorlu Atatürk Havalimanının genişletil

mesine ve doğalgaz boru hatlarına, Zonguldak, Bursa, Tekirdağ boru hatların asahibiz; Mem
leketin bütün meselelerine sahibiz; 60 milyon insanın bütün sorunlarına sahibiz değerli arka
daşlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — DAP ne oldu, DAP projesi rie oldu? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle ta

mamlayacağım : Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye, terörün hakkından hukuk devleti ilke
leri içinde gelecektir, hukuk devletinin kurallarını işletecektir. Türk ekonomisi, endişelenilecek 
bir noktada değildir. Yanlışlıklar varsa, muhalefetin de, kamuoyunun da basının da, sendika
ların da eleştirilerine, Doğru Yol Partisi grubu olarak açığız ve bunlardan da kendimize düşen 
payı çıkaracağız. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — DAP'ı yuttunuz!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yüzde 2 büyüyen 

Türkiye, büyümeden geri kalamaz. Türkiye her yıl yüzde 5 ve bunun üzerinde büyüyecektir, 
hedefimiz budur. 1993 yılında yüzde 6.9 büyüyecektir. 

Enflasyonla mücadele devam edecektir. 
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Bütün kesimlerin, işçinin, memurun, emeklilerin, tarım kesiminin, köylümüzün, esnafı
mızın, sanayinin, turizmin bütün sektörlerin dertlerini biliyoruz ve bunları çözecek modelleri 
ve çareleri de üretiyoruz. 

Türkiye, 1993 yılında, bir taraftan özel sektörü desteklerken, getirdiği vergi politikasıyla, . 
daha çok adalet, daha çok ekonomik gelişme ve esnafına, işçisine, memuruna, köylüsüne, sa
nayiine, turizmine verebilecek daha çok kaynağı amaçlamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen... Bir dakika sonra sözünüzü keserim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Altyapı konusundaki bütün projelere, kimin başladığı konusunu düşünmeksizin ve bun

dan da herhangi bir komplekse kapılmaksızın, devam edeceğiz; yenilerinin temellerini de, siz
leri davet ederek birlikte atacağız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — GAP'ın sözünü ver; GAP ağlıyor. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu kadar geniş yüreklilikle huzurunuzda
yız, bu kadar geniş yüreklilikle hazırlanmış bu ekonomi politikasının vasıtası olan bu bütçeye 
oyumuz, anamızın sütü kadar aktır. 

Bu bütçenin ve bu politikaların, memleketimize, milletimize 1994 yılında hayırlı olmasını 
diliyorum; bütün vatandaşlarımı, Yüce Meclisi, tekrar, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür, ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Aldığımız karar gereğince, saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.55 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 13.00 

BAŞKAN : Hüsamettin Cin doruk 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

— - — '•"•—• e — . 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimi
nin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

7. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı: 393) (Devam) 

2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı 392) (Devam) 

4. -T 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. Sa
yısı 382) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Necmettin Erbakan'ın. 
Buyurunuz Sayın Erbakan. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) '— Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin muhterem üyeleri ve Hükümetin sayın üyeleri; bugün 24 Aralık 1993, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde 1994 yılı bütçesinin son müzakerelerini yapıyoruz. Refah Partisi Grubumuzun, 
bu bütçe hakkındaki görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu iti
barla, sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve aziz milletimizin bütün evlatları
nı muhabbetle kucaklıyorum... (RP sıralarından alkışlar) Daha sözlerime başlarken, bundan 
önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, Cenabı Hak'tan, bu bütçenin son IMF hükümeti 
bütçesi olmasını ve inşallah, gelecek yıldan itibaren, ülkemizin yepyeni millî görüş bütçelerine 
kavuşarak saadet bulmasını diliyorum. 

Bundan önce, 8 Aralık günü yapmış olduğumuz konuşmada, gerek muhterem milletvekil
leri, gerekse aziz milletimizi yakınen takip ederek gördüler ki, biz, ağız kavgasını, kahvehane 
üslûbunu seçmedik. İlmî bir şekilde, ülkemizin gerçeklerini, bu memleketin evlatları olarak, 
ortaya koymaya çalıştık; ilim yolunu seçtik. Ayrıca, şunu ifade ettik ki, konuşmalarımızdan 
maksadımız, 60 milyon memleket evladının hepsinin saadete ulaşmasıdır ve tenkitlerimiz, yanlış 
zihniyetlerin tenkididir 
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Geçen haftaki konuşmamızda şunu belirtmiştik : Son yıllarda kurulan hükümetlerin hep
si işe başlarken, Türkiye'nin dört ana meselesi olduğunu, bu meseleleri kısa zamanda çözecek
lerini iddia ederek işe başladılar. Bilindiği gibi, bu meseleler, ekonomik meseleler, demokratik
leşme, terörün önlenmesi ve son olarak da dış politika olarak gösterilmiştir. Halbuki, biz her 
zaman ısrarla üzerinde durduk ki, Türkiye'nin, bunlardan başka, yeniden yapılanma, ademi-
merkeziyet, ahlak tahribatının önlenmesi yolsuzlukların önlenip, temiz yönetime kavuşulma
sı, manevî kalkınma, Batı taklitçiliğinden millî görüşe geçiş gibi, başka beş tane çok mühim 
temel meselesi vardır. Ne yazık ki, son yıllarda işe başlayan hükümetlerin hepsi, temeldeki bu 
en mühim meselelerin önemini kavrayamamışlardır; diğer meseleleri çözeceklerini iddia ede
rek işe başlamışlardır ve de o meseleleri çözmek yerine, maalesef, meseleleri daha büyük bo
yutlara, içinden çıkılmaz hale getirmişlerdir. 

Konu, bütçe olduğu için, onbeş gün önceki konuşmamızda, önce bütçe meselesiyle işe baş
ladık ve ekonomik konuları öne aldık. Ben, geçen seferki konuşmamda neyi belirtmeye çalış
tım? 60 milyon memleket evladına ve aydınlarımıza göstermek istedim ki, bu böyle gitmez, 
Görüldüğü gibi, meseleler devasa boyutlar kazanmıştır. " Bunları çözeceğiz" diye yapılan 
çırpınışların hiçbir kıymeti yoktur. Bir an evvel bırakınız, bunu yapmanız mümkün değil. Bu 
kafayla, bu zihniyetle, işte bu gerçeği, 60 milyon memleket evladının saadeti bakımından, ge
çen sefer ekonomik konuları ele alarak göstermeye çalıştım. Ne dedim?.. 

Getirdiğiniz rakamların hiçbir kıymeti yoktur, hatta Mecliste yapılan bu bütçe konuşma
sının da bir kıymeti yoktur; çünkü, gerçekler tamamen Meclisin dışında kalıyor. Açıkça bir 
hesap verdim. Sizin şimdi 62 milyar dolar dış borcumuz yok mu? Ki, maalesef, bugünkü gaze
telerden okuyoruz, bu borç 64 milyar dolara çıkmış. Arkalarından koşup yetişemiyoruz. Farz 
edelim ki 62 milyar dolar... Bu 62 milyar dolar borcu bugün ödemek istesek, 1 dolar karşılığın
da 15 bin Türk lirası ödeyeceğiz. Bu paralar alınmış, harcanmış, gitmiş. Şu milletin insanının 
alın teriyle ödenecek bu paralar. Bu borcu ödemesek, sırtımızda bir sene dursa, gelecek sene 
ödemeye tevessül etsek, bu takdirde 1 doları 25 bin liradan ödeyeceğiz, öyleyse, bu 62 milyar 
doların bir yıl sırtımızda durması bize 620 trilyon lira yük yüklüyor. Bir sene sonra bu 620 
trilyon lirayı ilaveten ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Ayrıca, bu borçların faizleri var. 350 trilyon lira iç borcun, 62 milyar dolar dış borcun, 
önümüzdeki değerlerle, yıl itibariyle, faizleri zaten 500 trilyon lira tutuyor, öyleyse, dış borç 
yükü, bir yıl sırtımızda kalmakla, bize 1 katrilyon 120 trilyon lira yük getiriyor. Bunun 620 
trilyon lirası kur farkından, 500 trilyon lirası da faizlerden kaynaklanıyor. 

Şimdi, bunun yanında, ayrıca bu ana faiz ve dış borç dinozorunun yanında, altı tane de 
yavrusu var. Bütçedeki açık, bunun küçük bir yavrusundan ibaret; geçen seferde söyledim. Büt
çede açık şimdi 192 trilyon gösteriliyor, bu, en aşağı 350-400 trilyon olacak. Aynı şekilde, yine, 
KİT'lerin açığı 120 trilyon olacak; çünkü bu sene 65 trilyon oldu, birliklerin açığı 30 trilyon 
oldu, gelecek sene 35 trilyon olacak, Emekli Sandığı ve SSK açığı 46 trilyon oldu, gelecek se
ne, en aşağı 50 trilyon olacak. Dikkat buyurursanız, bunları enflasyon nispetinde de artırmı
yorum, en mütevazı bir hesap yapıyorum. Belediyeler 15 trilyon... Haydi diyelim ki, bu iktidar 
belediyelere imkân vermemek için savaşıyor, 10 trilyon vermeye mecbur kalacak. Terör 100 tril
yon oldu, en aşağı 120 trilyon olacak. Buyurun, ekonomideki ana dinozor ve altı tane yavru
su... Toplam ne yapıyor? 1,7 katrilyon. 
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Şimdi, bu dinozorların karşısına Sayın Başbakan geçmiş, "Ben bunları önleyeceğim" di
yor. Neyle önleyecekmiş?.. özelleştirmeyle ve şu komik vergi kanunuyla, önce, şu "özelleştirme" 
dediğinden 1993 yılında ne almış? 37 trilyon. Gelecek sene ne alacakmış? 188 trilyon . Devle
tin bütün nesi varsa, hepsini satsa, verse ne alacak? 500 trilyon . Görülüyor ki, dinozor öyle 
büyümüş ki, her şeyimizi versek, dinozorun dişinin kovuğuna gitmiyor, öbür taraftan, yeni 
getirilen vergi kanunu için ise, âlâyı velâlarla gazetelere ilanlar veriliyor; birtakım basına mil
yarlarca lira avanta vermek için, (RP sıralarından alkışlar) Bu ilanlar, günlerden beri, akılsız 
bir şekilde, devleti tahrip edecek bir şekilde verilip duruyor, gerçekleri de çarpıtmak için veri
lip duruyor. Bir defa, önce her şeyi bir tarafa bırakalım; yeni getirilen vergi kanunu 1994 yılın
da ne getirecekmiş? 47 trilyon . 1995 yılında 125 trilyon getirecekmiş. 1.7 katrilyonun yanında 
bunlar nedir arkadaşlar?.. Görüyorsunuz ki, meseleler büyümüştür, çare diye getirdikleri ise 
hiçbir şey ifade etmiyor. Buna, iflas derler. 

Kaldı ki, getirmiş olduğu vergi kanununun hakkında söylenenlerin hepsi yanlıştır. Bu, bir 
reform değil; içinde getirdiklerinin hepsini yapmak için, zaten Hükümetin yetkisi var. Sırf şov 
için getiriliyor; bu miktarlar her sene ayarlanıyor, artırılıyor. Bunu bir vergi reformu gibi gös
tererek şov yapmak için getiriyor. Neymiş?.. Efendim, fakirlerin üzerinden vergi yükünü kaldı
rıyormuş, zenginlerin üzerine koyuyormuş... Buna çocuklar güler. Siz bunu yapamazsınız; çünkü 
siz, zaten o zenginlerin hükümetisiniz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) Yaptığınız 
şeyin gerçeği nedir?.. Yaptığınız; gelmişsiniz, fakir fukaradan, yine asgarî ücretten yüzde 25 
vergi alıyorsunuz, öbür tarfatan KDV'leri artırıyorsunuz ve üstelik bir de ÖTV getiriyorsunuz; 
suya, buzdolabına, elektronik cihazlara... Neymiş?.. Efendim, özel indirim tutarını artırmış-
mış. Bu, üç senelik enflasyon farkını karşılamıyor. Gıda, giyim, eğitim ve sağlık harcamaları
nın vergiden düşürülmesi bir aldatmacıdır; bunlar vergiden düşmüyor, matrahtan düşüyor. Bir 
sene sonra, olsa olsa yüzde 3 ödenecekmiş... Hiçbirisi hiçbir şey vaat etmez, "esnaftan, alınan 
peşin vergiler, asgarî ücretin yıllık tutarının yüzde 50 si idi, bunu da yüzde 200'e çıkartacağım" 
diyor. Bunların hangisi fakir fukaraya hizmet? Sadece, fakir ve fukarayı ezmektir. Buna muka
bil zenginler için ne yapılıyor?.. Faizden alınan vergiler yüzde 10'dan yüzde l'e indiriliyor. Ku
rum vergileri yüzde 45'ten yüzde 25'e indiriliyor. Aynı zamanda (A) tipi yatırım fonlarına yatı
rılan paralardan 2 000 yılına kadar vergi alınmayacak ve zaten "vergi ödemeyenler teşhir 
edilebilir" diyor; "edeceğiz" demiyor. Bunu da politik bir maksat için kullanmaya kalkacak. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Bu ne?.. Bildiğimiz IMF hükümeti, holding hükümeti, klasik hükümetlerden bir tanesi; 
söylenen sözlerin hiçbirinin önemi yoktur, zaten dinazorun dişinin kovuğuna bile gitmiyor. Ba
kınız, yapılan iş şöyle bir zulümdür : Geçen sene bütçe konuşmaları yapılırken, bir simit hesa
bı yaptım. Üç çocuklu bir ailenin; geçen sene, asgarî ücret aldığı takdirde, aylık net eline geçen 
950 bin lira idi; işçi ve memur için. Şimdi, bu sene bu miktar 1,5 milyon liraya yükseldi. Ger
çek enflasyonu bile karşılamıyor; çünkü, peynir, ekmek enflasyonu yüzde yüzdür. Nitekim, 
şimdi vereceğim küçük bir hesap bunu bir kere daha gösterecektir. Geçen sene ne hesabı yap
tım?.. Dedim ki : Bir çay 1 500 lira -geçen seneki hesap- bir simit 1 500 lira, 3 çocuklu bir 
aile günde 3 öğün, sadece çay ve simitle geçinmek istese, geçen seneki 900 bin lira 3/4 simit, 
3/4 bardak çay düşüyor fert başına. Şimdi, aynı hesabı bu sene için yaparsak; bir bardak çay 
-Ankara'da- 3 bin lira, simit 2 500 lira olduğu için, fakir fukara enflasyonu takriben yüzde 
100 yükseldiği için, bir hesap yaparsak; görüyoruz ki, yarım bardak çay, yarım simitle, bu ül
kenin milyonları geçinecek. 
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tşte, Batı taklitçisi zihniyetli partiler, önce ANAP zihniyetiyle başladılar, zannetmeyin ki, 
siz bunlardan farklısınız., (RP sıralarından alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Oraya söyle. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Önce ANAP zihniyetiyle başladılar, bir müddet 

sonra, figüran değişti, aynı politikalar, bu sefer de DYP - SHP ile... Üçünüz birden iflas etti
niz, üçünüz birden... (RP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bizim yakamızı bırak Hoca : 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hiç öyle masa başında yapılmış uydurma an

ketlerle halkı aldatacağınızı zannetmeyin, büyük sükûtu hayale uğrarsınız. Ne farkınız var si
zin Allah aşkına?.. Biriniz gelmiş, 1983 *te 18 milyar dolar olan dış borcu, getirmiş, sekiz sene
nin içerisinde, 48 milyar dolara çıkarmış, öbürü gelmiş, 48 milyar dolardan almış, iki senede 
64 milyar dolara çıkarmış. Şimdi buraya gelmiş, "Efendim, siz bizden daha çok borç aldınız" 
diyorsunuz. Sosyal olaylarda üstel gelişme esastır. Onun için, aynı zihniyet devam ediyor. Eğer 
ANAP olsaydı, gene 64 milyar dolar borç olacaktı ve şimdi gelse, çok daha fazla borç yapacak. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Biz baraj yapıyoruz, yol yapıyoruz Hoca. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — ANAP gelecek diye seni korku almış! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sizden de fazla borç yapacak. (RP sıralarından, 

"bravo" sesleri, alkışlar) Neden?.. Hesap açık; kimse kimseyi aldatmasın. İşte bakınız, bu se
ne dış ticaret açığı ne kadar?.. 15 milyar dolar. Gelecek sene ne kadar olacak dış ticaret açığı?.. 
En aşağı 16 milyar dolar olacak. Bu zihniyetle; öbür taraftan... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Hoca, şu mâdenlerin yerini söyle... Sen ne yapacaksın, 
onu söyle... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Söyledik, gene söyleyeceğiz. 
öbür taraftan, bu seneki ödemeler dengesi açığı 6 milyar dolar oldu, gelecek sene 7 mil

yar dolar olacak. 8,5 milyar dolar da dış borç faizi ödeyeceksiniz, 15 milyar dolar bir senede 
borç alacaksınız. Şimdi, gelmişsiniz buraya, "Siz iki senede 16 milyar dolar borç aldınız" di
yorsunuz. Siz gelirseniz, bir senede alacaksınız. Niye?.. Aynı kafadasınız, hiçbirinizin bir farkı 
yok. (RP sıralarından alkışlar) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Hocam, sen hangi madenlerle, ne yapacaksın? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, şu ilan var ya -bugün tarihî bir gündür-

Şu ilan, elli yıllık taklitçilik döneminin son noktasıdır. Üçünüz birden iflas etmişsiniz. (RP 
siralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben bugün buraya tarihî bir tespit yapmak için geldim. 

Ben bunların hepsini geçen hafta söyledim. Sayın Çiller'e teşekkür ediyorum; üç gün geç
medi, söylediklerimi gazete ilanı olarak, milyarlar verip bastırdı : "Elhak, Erbakan doğru söy
lüyor..." (RP sıralarından alkışlar) 

İşte 11 Aralık tarihli bu ilan, "Bizim topladığımız bütün vergiler faize gidiyor" diyor. Ta
biî, siz faizcisiniz, ya nereye gidecek, ya nereye gidecek?.. Siz başka bir şey yapamazsınız. Ne 
olacak?.. İşte bu dinozor sizi yutuyor. Bu zihniyetle yürüyemezsiniz. Bakın, şu çeyrek simit 
yiyen işçi, köylü, memur, esnafı ezdiniz, ezdiniz, hâlâ bunların boğazını sıkıp, bu dinazorları 
doyuracağım diyorsunuz. Mümkün değil; iflas ettiniz. Bu ilan, o iflasın ilanıdır. Bırakıp git
mekten başka hiçbir çareniz yok. (RP sıralırından alkışlar) Bunun bir tek çözümü var; adil 
düzen ve millî görüş. 
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Biz ne yapacağız?.. 
ABBAS İNCEAiAN (Bolu) — Para basacaksınız. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Biz, sizin gibi 4 ülkeye 16 tane heyet gönderip 

borç dilenmeyeceğiz. Biz, Cenabı Allah'ın şu ülkeye vermiş olduğu madenleri... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Hangi maden Hocam, hangi maden? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) -— Tarım alanlarını, ormanları işleteceğiz, inançlı 

kadrolarla, zengin vatandaş, zengin ülke nasıl yapılır, bunu göstereceğiz. (RP sıralarından al
kışlar) 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Hangi maden? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Onun için, Refah Partisinden başka bir çözüm 

kalmamıştır; bu boşuna çırpınışların hiçbir faydası yoktur. Üçünüz birden iflas etmişsiniz. 
ABBAS İNCEAVAN (Bolu) — Hangi maden? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Onbeş gün önceki konuşmamda, işte bu ekeno-

mi dinazorunun ne hale geldiğini, böylece ortaya koymuştum. Dinazorlar bir tane değil, ülke
nin, söylediğim, dokuz meselesinin hepsi ayrı birer dinazor haline gelmiştir. Asıl en büyük di-
nazor, tabiî, terör dinazorudur. 

Geçen seferki konuşmamda dedim ki, "önümüzdeki konuşmamda terör üzerinde dura
cağım ve terörün asıl temelinde yatan yanlış laiklik anlayışı üzerinde matematik bir açıklama 
yapacağım." Bunu belirtmiştim. 

Bu açıklamayı yaparken, önce, işe Lozan Anlaşmasından başlıyorum. 24 Temmuz 1923'te 
imzalanan Lozan Anlaşmasının birinci faslı siyasî hükümlerle ilgilidir. Bu fasıl dikkatle ince
lendiği zaman, görülür ki, 38, 39, 40,42, 43 üncü maddeleriyle, Türkiye'deki azınlıkların han
gi haklara sahip olacağı gösterilmiştir. Bu maddeleri ayrı ayrı okuyup vaktinizi almayacağım; 
ama bütün arkadaşlarımızın okumasını tavsiye ederim. 

Bu maddeler ne gösteriyor?.. Dış güçler, din hürriyeti nedir, çok iyi biliyor. Azınlıklar için 
bu din ve inanç hürriyetini teminat altına almak üzere bu maddeleri bir bir koymuşlar. 

Din ve vicdan hürriyetinin birbirinden ayrılmaz beş unsurunu -ne dikkat çekicidir ki- beş 
tane maddeyle, azınlıklar için teminat altına almışlar. Nedir bu ayrılmaz unsurlar ve bunları 
teminat altına alan maddeler?.. Birincisi; ifade hürriyetidir. Herkes, kendi inancını açık bir şe
kilde ifade edebilmelidir. Onun için, bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekiyorum; bilip bilme
den konuşuyorlar; "Efendim, herkesin düşünce hürriyeti olabilir; ama, bunu propagandaya, 
eyleme çeviremez..." Mübarekler, sîz tavuk mu istiyorsunuz Allah aşkına?.. (RP sıralarından 
alkışlar) Siz hindi mi istiyorsunuz?.. Kendi kendine kafeste oturacak ve konuşmayacak!.. Bu, 
insan mı hindi mi; böyle din hürriyeti olur mu? Bunları nasıl orada burada konuşuyorsunuz, 
hayret ediyorum. Hangi çağdayız, neredeyiz Allah aşkına yahu?!.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Öyle bir madde yok Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Onun için, herkes, hangi dine ve hangi inanca 

sahip olursa olsun, kendi dinini her türlü vasıtayla ifade etmek ve yaymak hakkına sahiptir. 
Din hürriyetinin ikinci ayrılmaz parçası ise, öğrenim hürriyetidir. Herkes, dinini öğretir 

ve öğrenir. Tabiî, bu söylediğim, mezheplere de şamildir. Türkiye'deki Alevî kardeşlerimiz için 
de aynı hakların tanınmasını istiyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, 
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60 milyon memleket evladının hepsine saadet getirmek için geliyor. Herkes, kendi inancını öğ
renmek hakkına sahip olmak mecburiyetindedir. Herkes, inancına uygun yaşama hakkına sa
hiptir, ibadet hürriyetine sahiptir. Herkes, inandığı yolda örgütlenme hürriyetine sahiptir ve 
hatta, herkes, inancına uygun hukuk seçme hürriyetine sahiptir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — O zaman, Anayasadaki zorlamayı kaldıralım Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, Lozan Antlaşmasısın 42 nci maddesi 

ne diyor : "Gayri müslüm ekalliyetler, aile hukuku ve özel hukuk bakımından kendi örf ve 
adetlerine uygun olarak yaşama hakkına sahiptirler ve bu konularla ilgili hükümleri kendileri 
koyarlar." Ne söylüyorum, duyuyor musunuz?.. 

Muhterem arkadaşlar, işte, yıllardan beri Türkiye'deki bu temel meselenin çözümü bura
ya dayanıyor. Şu memleketteki Müslüman insanlar da diyorlar ki, "Bizim de, en azından ekal
liyetler kadar inanma hürriyetimiz olsun." (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Müca
delenin temelinde yatan işte budur. Ondan dolayı ki, bu mücadele, bir hürriyet mücadelesidir. 
Neden böyle söylüyorlar?.. Çünkü, ne yazık ki, Türkiye'de elli yıldan beri bu hürriyetlerin hiç
birisi yoktur. 

Bakınız sayın CHP'Ii arkadaşlarım -tabiî aradan vakit geçti; ama bu ülke buraya nereden 
geldi, hatırlatmak için söylüyorum- tarih 17 Mayıs 1943, Dahiliye Vekâleti Matbuat Umum 
Müdürü Vedat Nedim Tör imzasıyla yazı gönderiliyor. Ne diyor bu yazıda? "Biz, her ne şekil 
ve suretle olursa olsun, memleket dahilinde dinî neşriyat yapılarak, dinî bir atmosfer yaratıl
masına ve gençlik için dinî bir zihniyet fidyeliği vücuda getirilmesine asla taraftar değiliz." Şu 
hale bakın... Bu ülke nereden gelmiş?.. 1945 yılında İçişleri Bakanı bakin ne demiş : "Gazete
lerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahseden yazı, ima ve mütalaalara rastlan
maktadır. Bundan sonra, din mevzuu üzerinde, gerek tarihî ve gerekse temsilî neşriyat kesin
likle yasaktır. Başlanmış dinî yazı ve mütalaalardan oluşan tefrikaların, en çok on gün zarfın
da nihayetlendirilmesi gerekmektedir." İşte bu ülke, elli yıl bu zulüm altında ini emiştir. 

Size bir tek şey göstereceğim; bu nedir?.. Bu, Türkiye'de laikliğin nasıl tatbik edildiğinin 
kara kitabıdır. Şu harita, Türkiye'nin her yerinde, "Tam Nur Risalesi" adlı kitabı okuduğu 
için açılmış olan 6 bin tane davanın haritasıdır. Şu hale bakın... Neymiş?.. Kitap okumuş!.. 
Şimdi, ne gariptir ki, SHP'nin bugünkü Kültür Bakanı, "Efendim, kitap okunuyordu da, ya
kıyorlardı da, ben bunları kurtardım da..." Bu ne bu?.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, ay-
kışlar) Bir Müslüman, eğer kendi dinî kitabını okursa, bu günah oluyor; ama, solculuk, ko
münistlik, Ateistlik aşılayan kitap oldu mu, o kitap baştacı edilecek!.. İşte, bu yanlış tutum, 
Türkiye'yi elli sene kasmış kavurmuştur ve bu yanlış zihniyeti savunanlar bugün, Allah'a şü
kür ki, fosil olmuşlar, ufacık bir azınlık haline gelmişlerdir. (RP sıralarından "bravo" sesleri 
alkışlar) 

Elimde çok vesika var; ama, vaktim çok dar. Şu memlekette "Allah" demenin suç oldu
ğuna dair, size üniversite profesörlerinin bilirkişi raporlarını gösteririm. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yapmayın Hocam, iftira ediyorsunuz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet... Evet.. Basında yayınlayacağım. Vaktim 

yok; kim istiyorsa, göstereyim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siyasî iktidara iftira ediyorsun. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Efendim,' 'Allah kelimesi dinlerden biri olan Müs
lümanlık dinine göre mukaddes bir tilciktir." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Dini siyasete alet etme Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Neymiş?.. Bir kongre açılırken, "Allah kongre

mizi mübarek etsin*' denmiş... "Bu kelimeyi bir siyasî kongrede kullanmak, teştit sebebidir" 
diyor. Buyurun, işte Türkiye'nin haline bakın siz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ülke yok
tur. Hâlâ başörtü zulmü devam ediyor. Bu ülkede "faiz dinimizde haramdır" diyen vaiz hapse 
konuşmuştur. 

Gülistan kolonyaları... Ne yapmış?.. Adamcağızın bir tanesi etil alkol yerine, metil alkolle 
kolanya yapmış. Müslümanlar alkol kullanmak istemiyor; gazeteye ilan vermiş, "Benim yap
mış olduğum kolonya içerisinde etil alkol yok, metil alkol var; dolayısıyla, alkollü bir kolonya 
değildir" demiş. 'Vay, sen ayrım yapıyorsun" diye alınıp bu insan mahkeme edilmiş ve hapse
dilmiştir. Gülistan kolonyalarını hatırlayın. İşte böylece, bu gülistan vatan, ne yazık ki, zulmis-
tan haline çevrilmiştir; gelmiş olduğumuz elli yıl esnasında. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Dini siyasete alet etmeyin Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ne olacak?.. Bakınız, Türkiye'nin meselelerini 

düzeltmek için, önce bu temel meseleleri halledecek noktaya gelmiş bulunuyoruz. Onun için 
biz, geçen seneki anayasa değişikliği esnasında Sayın Meclis Başkanlığına değişiklik hakkın
daki önergelerimizi verdik. Bunların içerisinde her şey gösterilmiştir. 

Dünyada 200'e yakın ülke var. Bunların 100'den fazlası, kendi anayasasında devletin dini
ni bildirmiş. Mesela, Norveç, "Bizim dinimiz Luther Dinidir" diyor; İtalya, "Apostolik ve Romen 
Katolik Dini, devletin yegâne dinidir" diyor. Dünyada yarıdan fazla ülke, anayasasında devle
tin dinini bildirmiştir. Anayasasında "laik" kelimesini kullanan, sadece Fransa ve Türkiye var. 
Ancak, bütün ülkelerin hepsi, kendi anayasalarına laiklik için -Fransız Anayasası dahil- üç ta
ne unsuru matematik bir şekilde tarif edip ortaya koymuşlardır : "Laiklik" demek; herkes din 
ve inanç hürriyetine sahip olacak; bir. Kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şid
det ve zor kullanamayacak; iki. Devlet teşkilatı kilise teşkilatına karışmayacak, kilise teşkilatı 
devlet teşkilatına karışmayacak; üç... Bu kadar... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hocam, bütçe üzerinde konuşuyorsun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — O normal Hocam; tamam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakın, devlet, "Din ve dünya ayrıdır" demiyor, 

'Teşkilatlar birbirlerine karışmayacak" diyor. Anayasalara konan budur. Bakın, Batı'da "Te
okratik devlet" demek, dinî kurallardan istifade eden devlet demek değil. Ya?.. Doğrudan doğ
ruya papazların yöynettiği devlet demektir. Mesela, Vatikan gibi; mesela, Ortaçağ'daki Engi
zisyon gibi. Bundan dolayıdır ki, laiklik, Batı'da bu üç unsurla tarif edilmektedir; onun için 
Amerikan Dolarının üzerine "Ln God We Trust" diye yazarak iftihar ediyorlar; Amerika'da 
ve batıda devlet başkanı İncil'e basarak işine başlıyor; parlamentolarda, Üniversitelerde mera
simler hep dinî dualarla beraber yapılıyor; bir kanun yapacakları zaman, din bu hususta ne 
söylüyor diye uzun uzun bunu inceliyorlar; ama, arkadan serbest bir iradeyle kabul ediyor ve
ya reddediyorlar. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Batı'yi mı taklit edelim Hocam? 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Batı'da nikâhlar kilisede kıyılıyor, Hıristiyanlı
ğa dayalı Hıristiyan demokrat partiler kuruluyor, ordularında, tabura kadar papazlar bulunuyor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Taklitçilik yapıyorsun Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ne yazık ki, her şey taklit edildiği halde, bizde 

bunun yerine "Moral subayı" diye şarkıcı kadın oynatma subaylığı ihdas ediliyor. (RP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, neden bu dinazorların ağzında mahvoluyor; işte, bunun en açık ispatlan bura
lardadır. Şimdi, Türkiye'de bütün bu zulümlerin yapılmasının sebebi, Anayasaya Türkçe ol
mayan bir "laik" kelimesinin konulmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, şu Anayasanın haline bakın... 2 nci maddesinde, "Devletin niteliği 
laiktir" diyor; 3 üncü maddeye geliyor, "Devletin resmî dili Türkçe'dir" diyor. E, peki, "laik" 
kelimesi Türkçe mi? Bu ne çelişki; bu ne turşu, bu ne perhiz?.. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi size bir şey soruyorum : Gelin, hep beraber, şu Anadolumuzun bir köyüne gidelim, 
60 yaşındaki bir ninemize, laiklik nedir diye soralım... Yerin dibine batarsınız. (RP sıraların
dan alkışlar) Neden?.. Çünkü, bu kelimenin manasını hiçbir vatandaşımız bilmez de onun için. 
Bu, yabancı bir kelimedir, Türkiye'de bu kelime, gerçek laiklik tatbikatı içirt değil, laiklik adı 
altında Müslümanlara baskı yapmak> tslam düşmanlığı yapmak için kullanılmak maksadıyla, 
tatbikat buna yol versin diye burada konulmuştur. (RP sıralarından alkışlar) Onun için, bu 
kelime, laikliğe değil, laikliğin ortadan kalkmasına hizmet etmektedir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hocam, din dersinde değiliz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bugünkü Anayasanın 24 üncü maddesindeki bir 

paragrafı aynen okuyorum : "Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel dü
zenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlama amacıyla..." 

Sayın Başbakan, "Ezan sesini çok severim" diyor, bu suç sayılmıyor; ama, başka biri 
"Allah" diyor, suç sayılıyor... Bu nasıl ülke allahaşkına, bu nasıl ülke?.. (RP sıralarından al
kışlar) Bu nasıl tatbikat?.. 

Bu paragrafı okumaya devam ediyorum "... her ne suretle olursa olsun, dini veya din duy
gularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." Efendim, 
istismar etsin mi, kötüye kullansın mı?.. Kimse kimseyi aldatmasın. Bunun manası, "Biz ateistiz" 
demektir. (RP sıralarından alkışlar) Neden?.. Çünkü, bir şey iyiyse de, güzelse de... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Yok öyle şey. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet... Ben burada ilmî konuşuyorum. Buyu

run gelin, cevap verin. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sözünü geri al. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Anayasada ne yazıyor?.. Bakın, Anayasada di

yor ki : "Bir şey iyi de olsa, güzel de olsa, dinlerin bir tanesinde varsa, bu konuşulamaz, görü
şülemez, kabul edilemez..." Bu nasıl bir rejim allahaşkına?.. Yeryüzündeki bütün dinlere harp 
açmışsınız, haberiniz yok. (RP sıralarından alkışlar) 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Türkiye ateist değildir; Türk Milleti müslümandır. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Onun için, bu böyle gitmez; mutlaka, medenî 
bir ülke haline döneceğiz. 

Her şeyi Batı'dan taklit ediyorsunuz da, bu meseleye gelince, neden taklitçilik bırakılıyor?.. 
Yeter artık, illahlah!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Yıllardan beri bu oyunlara sarılarak, bu memlekette, tam bir yamyam dansı yapılmıştır. 
Bir münevver insan dinden mi bahsedecek, hemen kaynayan kazan konmuş, etrafında gulu 
gulu, "istemezük, urun..." Türkiye'yi, bu Afrika ülkesi halinden Refah Partisi kurtaracak; ha
beriniz olsun. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) e • . 

Bütün mesele şudur: Dünyanın bütün ülkelerinde, laikliğin üç tane unsuru vardır, bu üç 
tane unsur neyse, Türkiye'de, elbette bunlar tatbik edilmelidir. Laikliğin gerçek manası neyse 
o tatbik edilmelidir; ama, 50 yıldan beri uydurulmuş bu dördüncü bacak var ya, bu dördüncü 
bacak mutlaka kırılacak. (RP sıralarından alkışlar) 

Böyle laiklik olmaz; bu, ateistlik demektir : "Her şeyi konuşuruz, ancak bir şey dinde 
varsa konuşmayız!.." 

Bu Mecliste, bir milletvekili vefat ettiği zaman, eğer bu milletvekili Müslümansa Fatiha 
okunsun diye tçtüzük teklifi yapıldığında reddedilmiştir, laikliğe aykırıdır denmiştir. Bu Mec
liste, 15 yıl evvel, güneydoğudaki medreselerin ihya edilmesi için Diyaynet İşleri Başkanlığı büt
çesine 44 milyon liralık bir ödenek aktarılması teklifi de vermiştik; tabiî bunu, operanın isra
fından alınıp aktarılmak üzere vermiştik; ama, bu tekliflerin hepsi, laikliğe aykırıdır iddiasıyla 
reddedildi. Hayır, bunların hiçbiri laikliğe aykın değildir. Bu Meclis, bu milletin temsilcisidir. 
Hangi dinden fikir getirirseniz getirirsiniz -fikir hürriyetinin sınırı olmaz- teklif edersiniz, Meclis 
kabul ederse yürürlüğe girer, kabul etmez de reddederse yürürlüğe girmez. İşte, sistem budur. 

Bunun için, birtakım tabular koyarak, siz, faydalı şeylerin dahi konuşulmasını yasak eder
seniz, halimiz böyle olur. 

Bu gerçeklere işaret ettikten sonra, şunu belirtmek istiyorum : Meclise, terörle mücadele 
için bir tasarı geldi. Bu tasarıda yapılan teklif, 163 üncü maddenin ihyası değildir; 1925'teki 
Hıyaneti Vataniye Kanununun ihyası manasını taşımaktadır. Buyurun, size aynen okuyorum, 
bu, 1925'deki Hıyateti Vataniye Kanununda ne deniyor : "Dini veya dince mukaddes sayılan 
şeyleri siyasete alet ederek, her ne suretle olursa olsun, ahali araşma fesat ve nifak bırakanlar, 
gerek ferdi gerekse topluca sözlü veya yazılı veyahut fiilî bir şekilde veya nutuk iradı veya neşri
yat icrasıyla bu çeşit harekette bulunanlar kezalik vatan haini sayılacaklar." Şimdi ne getirili
yor?.. Getirilen şey şu : "kimse, herhangi bir toplantı, gösteri yürüyüşü, devletin laiklik ilkesi
ni bozma amacına yönelemez, baskı, cebir ve şiddet, korkutma, sindirme veya tehdit yöntem
lerinden birini kullanarak propaganda yapmak suretiyle kişileri ve toplulukları..." vesaire. Pro
paganda nedir?.. Bir insanın fikrini söylemesidir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Şiddet, şiddet... Şiddet... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu nasıl yasaklanır? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) •— Şiddet... Şiddet... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir dakika... Bakınız, 'Gerek örgütlü veya 

örgütsüz" diyor, korkutma ve tehdit... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Şiddet, korkutma... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir dakika efendim... 
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Bunlar, o kadar tefsire müsait şeylerdir ki, Türkiye'de... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) -— Şiddeti savunmayın hocam! Savunuyorsun şiddeti 

hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hayır, savunacağız. Biz matematik konuşuruz; 

hiçbir şey değil, matematik. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Otelleri yakmak yasak. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Dinle de öğren. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, Türkiye'de, Anayasada laikliğin tarifi 

yok; halk da ne olduğunu bilmiyor. Bir defa, hukukta, mutlaka bunların kesin ifade edilmesi 
icap eder. Kaldı ki, şimdi, önemli olan şudur : Türkiye'de laiklik meselesi hakkında en geniş 
görüşme, 1949'da 163 üncü madde çıkarken Mecliste yapılmıştır. Bir hafta süreyle yapılan bu 
müzakere sonunda nereye gelmiştir Meclis?.. Bilhassa o zamanki Başbakan Şemsettin Günal-
tay, Adalet Bakanı Şemsettin Sirel, konuşmaları şöyle topladılar; bunu bütün arkadaşlar lüt
fen okusunlar, Meclis zaptında tam 135 sayfa tutmuş. O vakit ki birçok milletvekili şunu söy
lemek suç mu, İslama ait şöyle yaşamak suç mu, gibi, sayısız misaller verdiler. Kalktılar yetki
liler, "Efendim, hayır, biz bunların hiçbirini suç saymak için getirmedik. Bakın, laikliğe aykırı 
olarak bunları yapmak suçtur diyoruz, bunun da manası, skolastik, dogmatik zihniyetle şid
det kullanmak, Biz bunu yaşatmak istiyoruz" dediler. Ama, ne yazık ki, Mecliste bunlar sara
haten konuşulduğu halde, kırk yıl, işte böyle tatbik edildi bu Kitap okuyan hapse kondu, "Allah" 
diyen hapse kondu. Onun için, Türkiye'de "laiklik dendiği zaman, "laiklik" kelimesi asıl ma
nasının tersinde kullanıldığı için, Müslümanlara baskı yapma hakkı olarak tarif edildiği için, 
bu kelime bir yere girdi mi, hayır gelmez. (RP sıralarından "bravo' sesleri, alkışlar) 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — 163'ü biz kaldırdık hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun ne olduğunun açıkça Anayasa yazılması 

da şarttır. Kaldı ki, Terörle mücadele Kanununun 1 inci maddesinde, zaten mevcut maddede 
"Baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme, tehdit yöntemlerinin biriyle, Anayasada 
belirtilen Cumhuriyetin niteliğini siyasî, hukuksal, laik, ekonomik düzen, devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak -vesaire, vesaire- her türlü eylem terördür" demiş, 
bütün bunların hepsini içine almış, Bu açık tarif varken, bu 8 inci maddeye ne lüzum var? 

Sayın Karakaş'a teşekkür ediyorum, "Bu madde kökünden kalkmalıdır" diye kanun tek
lifi vermişlerdir; doğru söyledi. (RP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, asıl teşekkürü, DYP'nin içindeki 80 tane kardeşimize yapıyorum. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bütün milletimizin huzurunda bu DYP'Ii kardeşlerimi alınlarından 
öpüyorum. (RP sıralarından alkışlar) Türkiye'yi yetmiş sene geri gitmekten kurtardınız, bu şe
ref size yeter. (RP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, "laiklik" ve "antilaiklik" diye Türkiye'yi ikiye bölmek, dış güçle
rin planıdır, kimse bu oyuna gelmemelidir ve önemli bir noktaya dikkatinizi çekiyorum; şu al
datmacaya da kimse kanmamalı: Sanki, Türkiye'de inançlı insanlar baskıcıymış da, laiklik bas
kısı yapmak isteyenler hürriyetçiymiş gibi bir aldatmacaya başvuruluyor. Hayır, inançlı insanlar 
hürriyetçi; onlar, sadece azınlıkların sahip olduğu din hürriyetine kendileri de sahip olsun isti
yorlar. Onların istedikleri bunlardan ibaret. Ama, onların bu isteğine, çeşitli bahanelerle, gulu 
gulu dansıyla cevap vermeye kalkan ve bugün çok şükür fosil olmuş, devri tükenmiş olan insan
lar ise, asıl baskıcılardır ve çok şükür ki, Türkiye, bu dönemleri çoktan geride bırakmıştır. 
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Hükümet İProgramına "Din hürriyetini en kümil manada tatbik edeceğiz" gibi cümleler 
yazmak, hiçbir şey ifade etmez. Bu söylediğim beş tane ayrılmaz unsuruyla, din hürriyetini 
hayata geçirmek, asıl yapılması icap eden iştir; işte bunu ne yazık ki, Batı taklitçisi zihniyetli 
partiler yapamıyor, bunu, Refah Partisi yapacak inşallah. Tabiî, ondan önce kim yaparsa, al
nından öperiz. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, şimdi geliyorum, Türkiye'deki terörün durumuna. Bu rakamlar çok 
konuşuldu, ayrı ayrı konuşarak vaktinizi alacak değilim, bir ana fikri belirtmekle iktifa edece
ğim. Anafikir nedir? Dediğim gibi, bakın, ekonomi dinazor olmuş; terör de dinazor olmuştur. 
Bu terör, dış güçlerin planıdır; bunun maksadı, Türkiye'yi Bosna'ya çevirmektir, Çünkü, Gü
neydoğu Anadolumuzda herhangi bir şehit verdiğimiz zaman, bu, Batı Anadolu'ya geliyor, 
provokatörler hemen bir Türk-Kürt kışkırtması yapıyorlar. Ne demek istiyorlar?.. Bütün Türk
iye'de herkes birbirini öldürsün, Türkiye Bosna'ya dönsün. Bu, zaten dış güçlerin arzusudur. 
Onun için, 60 milyon memleket evladı tek bir vücut olmalıyız, bu propagandaya alet olmama
lıyız, bu meseleyi mutlaka, bir an evvel kökünden çözmeliyiz. Ancak, ne yazık ki, bu yanlış 
zihniyetli partilerle bunun çözülmesi mümkün değil. Benim bu sözümü kim ispat .ediyor?.. Ger
çekler. 

Bu, önce ANAP döneminde başladı; önce, Sayın özal, -Allah rahmet etsin- "Efendim, 
üç beş eşkiya ne ifade eder" dedi ve bunu küçümsedi. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş, aynı dinozor 
büyüdü, bugün İstiklal Harbinde verdiğimiz şehit kadar, her hükümet döneminde şehit yeri
yoruz, terör dinazoru doymuyor, 'İlle, hepinizi istiyorum" diyor. Nasıl, ekenomide, "Neyiniz 
varsa bana vereceksiniz diyorsa ekenomi dinazoru, dış güçler tarafından planlanan terör dina
zoru da, "İstiklal Savaşında verdiğiniz kadar şehidin her hükümet döneminde verilmesi yet
mez, hepinizi yutacağım" diyor, tşte, gelinen nokta, maalesef budur. Onun için ANAP döne
miyle SHP-DYP döneminin hiçbir farkı yoktur. 

MEHMET CAVtT KAVAK (istanbul) — tnsaf hocam, insaf! 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) —- Hocam, günaha girme; günaha girme hocam. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ANAP'lı kardeşlerimize sesleniyorum; kendini
zi aldatmayın. Çünkü, sizin döneminizde başladı ve geçen sefer... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Günaha giriyorsun hocam; günaha girme hocam. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Geçen sefer, bakınız, 1991 seçimlerini katiyen 
huzur içinde yapamadık. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Günaha girme hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Güneydoğu'da, tamamen baskı oldu; evet, biz 

bunların hepsini gördük. (ANAP sıralarından gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Hocam günaha giriyorsun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Güneş balçıkla sıvanmaz ki.. 
Şimdi geldiniz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunlarla aranızda hiçbir fark yok; siz başlattı

nız, bunlar da aynen devam ediyor. Zaten bunlar sizin talebeleriniz. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Onlar iyi talebe çıkmadı hocam. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, teferruata girmiyorum, sadece şunu be
lirtmek istiyorum : Sayın Çiller, her meselede olduğu gibi, çocuğumsu bir şekilde, "Efendim, 
terörü hallettik" diye bir hava meydana getirmeye kalkışıyor; bu, gülünç bir şey. Ne hallol
du?.. "Efendim, dış güçlere kabul ettirdik..."* Hiçbir şey yaptığın yok; dış güçler kendi takti
ğini değiştiriyor. Dış güçler, Türkiye'yi bölmek Türkiye'yi Bosna'ya çevirmek gayesinden vaz 
geçti mi?.. Hayır. Bu gayesine şimdi, demokratik çözüm istiyorum diye boğazını sıkarak ulaş
mak istiyor; o kadar. Gayesi değişmiş değil. Kendilerini de rahatsız ettiği için, teröristler bir 
takım kararlar aldılar; bunlara aldanmayın. 

Bu senenin Nevruz ayında nasıl aldanıldı ve bu aldanma çok pahalıya mal olduysa, bu
günkü aldanma da aynı şekilde, maazallah çok pahalıya mal olur. Gerçekleri kimden saklaya
caksınız? Güneydoğu Anadolu'da geceleri kimse sokağa çıkamıyor, Güneydoğu Anadolu'ya 
trenler gidemez, her gün 20-30 kişi öldürülür. Okullar kapanmıştır. 4 100 okul... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — 4 000 okul kapalı durumda. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Siyasî paprtiler kapalı; Refah Partisinden baş

ka. (RP sıralarından alkışlar) öbür taraftan, gazeteler satılmıyor ve böylece, bütün Güneydo
ğu Anadolumuz göçe zorlanmış, ekenomik hayat felç olmuş, mezralar, köyler yakılmış, aç ka
lan fakir fukaraya hiçbir yardım yapılmamış; ülkenin hali böyleyken, "Terör işini hallettik" 
demek, dinazor önünde hatıra fotoğrafı çektirmeye benzer. (RP sıralrandan alkışlar) 

Teferruata girmiyorum, bugün hepimiz biliyoruz, maalesef, Güneydoğu Anadolumuz, ha
kikaten göç etmiş, bir Diyarbakır nüfusu 1,5 milyona çıkmış, 5 aile bir odanın içinde oturuyor. 
Çok büyük zulümler yaşanmaktadır. Ondan dolayıdır ki, kimse kendisini aldatmasın; terör, 
dış güçlerin bir planıdır. 

Ziraat Bankası bugün Anadolumuzda kredi verirken, Güneydoğu Anadolu'daki araziyi 
teminat olarak kabul etmiyor, "Batı Anadolu'da araziyi teminat göstereceksiniz" diyor. Siz 
hâlâ, "Bu ülkeyi bir ve beraber tutuyoruz" diyorsunuz... Tatbikat nedir?.. Devlet bankası bu. 
Ne hale gelmişsiniz?.. Bu hale gelinmesinin sebebi, dünyanın genel planıdır. O sizin, her za
man kendisinden medet umduğunuz Batılı ağabeyleriniz, Türkiye'yi Bosna'ya çevirip yok et
mek istiyor. Çünkü, onların planı yeryüzünden Islamı kaldırmaktır. Kendi sömürü düzenine 
mukabil, adil düzene dayalı, Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasını önlemek 
istiyor. Bunun için de, Türkiye'yi un ufak hale çevirmek istiyor; planları budur. Bundan dola
yı, getirmiş, Çekiç-Güç'ü koymuş, Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirmiş, orada 
teröristleri yerleştirmiş. Bir yandan o teröristleri, kendisi her şeyiyle besliyor, bir yandan koru
yor. Onlar sizden izin almıyor, siz onlardan izin alıyorsunuz. 

Şunlar nedir Allahaşkına, şunlar?.. Televizyoncu kardeşimden rica ediyoryum, bu tarafa 
çevirin de bütün millet görsün. Hanginiz alıyorsunuz?.. (SHP sıralarından "bu tarafta" sesle
ri) Ha, şurada... Bak, ne gösteriyorum?.. Çekiç-Güç'ün Güneydoğu Anadolu'da ve Kuzey Irak'ta 
dağıttığı propaganda bantları. Bunlar, sadece Kürtçe değil, Her bir lisana göre lehçe farklarıy
la da hazırlanmış. Daha bir çuval getirebilirdim, ancak bu kadarını taşıyabildim. 

Şu hale bakın... Şimdi bunlar, Kuzey Irak'ta Bushistan kuruyor. 16 tane kilise teşkilatı, 
orayı Hıristiyanlaştırmak için canla başla çalışıyor, kendi planlarını yürütüyor. İşte, Çekiç-Güç 
dediğiniz budur... İkinci Sevr Gücü... Hâlâ bunu anlamak mümkün değil... Şimdi, üç gün sonra 
bu Hükümet çıkacak, 'Efendim, Çekiç-Güç'ü altı ay daha uzatalım" diyecek. Allahtan kor
kun, bu kadar şehit sizi çarpar; sizi çarpar... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Neden?.. Ağabeyleri böyle emrediyor. Siz Çekiç-Güç'ü bu ülkede tuttukça, ne bağımsızlıktan 
bahsedebilirsiniz nede bu ülkede millî bir menfaati koruyabilirsiniz. Bu, bizim bütün haysiye
timizi kıran bir güçtür; bu bize karşı getirilmiş, 'Buranın hâkimi Amerika'dır" diyen bir güç
tür. Şahsiyetli politikanın ilk yapacağı iş, bu gücü, geldiği yere göndermektir. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hocam 5 dakikanız var. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, bakınız, Sayın Başkanımız da hatırlattılar, zaman nasıl su gibi 

akıp geçiyor. 
Bu terör olayları için yapılanlar hiçbir şey değildir. Asıl tedavinin bir an evvel yapılması 

lazım gelir. Bunun için, biz, reçetemizi Sayın Başbakana da verdik, her gün de ifade ettik. Biz 
böyle değildik, 1 400 yıl tek bir vücut halindeydik. Vücutlarımızı birbirimize siper ettik. Çün
kü bizi, Müslüman kardeşliği birbirimize bağlıyordu. Bu politikadan vazgeçildiği için, ırkçı po
litikalara, materyalist politikalara sapıldığı için, şimdi ülke bu felaketin içine gelmiştir. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Bakın sizin açmazınız şurada; siz bu işi halledemezsiniz. İnsanların kendi anane ve örfle
rine göre yaşamak, en tabiî insan hakkıdır; anadilini konuşur, ona göre çocuğuna öğretir. Bunları 
önlerseniz, zalim olur. Ama, siz bugün öyle bir noktadasınız ki, eğer bu hakları o bölgedeki 
kardeşlerimize verecek olursanız, dış güçlerin etkisiyle Türkiye bölünmeye gidiyor; vermeye
cek olsanız, meseleyi çözemiyorsunuz... Siz açmazdasınız. Halbuki, bakın bize gelince, bir ar
kadaşımıza diyoruz ki, "Kürtçe konuşmakmı istiyorsun; öyle mi?. Ne konuşacaksın, söyle ba
kayım?" "Efendim, ataestlik konuşacağım, Türkiye'yi böleceğim..." O zaman Türkçe konuş-
san bile zararlısın sen. (RP sıralarından alkışlar) Ne konuşacaksın?.. Müslüman kardeşliğimi
zi, birlik ve beraberliğimizi konuşacak... İstersen Ugandaca konuş, ben senin alnından öpe
rim. (RP sıralarından alkışlar) 

İşte ilaç, işte çözüm budur. Bunu siz çözemezsiniz; her meselede olduğu gibi, bunu ancak 
Refah Partisi çözer; ancak adil düzen çözer. Bunu, şimdi güneydoğudaki bütün kardeşlerimiz 
de biliyor. Allaha şükürler olsun, güneydoğuda her üç parti de şilindiniz, siz yoksunuz. Gü
neydoğuda iki alternatif var; bir tanesi Refah Partisi, öbürü de terör. Şimdi, 27 Marttaki se
çimler bir referandumdur. Terör mü istenecek, Refah mı istenecek?.. "Refah" demek, ülkenin 
birliği demek, huzuru demek, 60 milyonun kardeşliği demektir. Eğer seçim emniyeti olursa, 
ülkenin her yerinde olduğu gibi, güneydoğuda da, inşallah Refah Partisi 27 Martta en büyük 
zaferi kazanacaktır. Huzurlarınızda bütün milletimize bugünün hatırası olarak ilan ediyorum 
ki, Refah Partisi, Türkiye'nin birliğinin teminatıdır. (RP sıralarından "bravo" sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, zaman su gibi akıyor. Bakınız, terör dinazoru bu; acizsi
niz, çözemiyorsunuz. Dış Politika dinazoru da böyle. Bütün dünya bir araya gelmiş, "Islamı 
yeryüzünden kaldıracağız, Türkiye'yi böleceğiz, yok edeceğiz..." diyorlar. Etrafımızda, bir de 
gelmişler Ortodoks çemberi kurmuşlar, sıkıştırdıkça, sıkıştırıyorlar. Şimdi siz, bu dinazora Bos
na'yı verdiniz, dişinin kovuğuna yetmedi, Azerbaycan'ı verdiniz, dişinin kovuğuna yetmedi, 
şimdi Kıbrıs'ı Allah muhafaza etsin -vermeye kalkacaksınız, gene dişinin kovuğuna yetmeye
cek. Neden?.. Çünkü, bu Ortodoks birliği, "Bizansı ihya edeceğim, Anadolu benim olacak" 
diyor. Karşınızdaki dış politika dinazoru bu. Bakın, İngiltere'de 7 tane Bizans Enstitüsü harıl 
harıl çalışıyor, Sizde burada, gidiyorsunuz ANAP'lı bakanlarla, Yunan bakanlarla Patrikhaneye, 
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alây-i valâyla tamir ediyorsunuz. Şimdi, aklınız sıra İstanbul Belediye Başkanlığını alacaksınız 
da, Patrikhaneyi İstanbul'un merkezi yapacaksınız... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Günaha giriyorsunuz... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Surları gördünüz; ihya ettiniz, önünü yeşil saha 

yaptınız, tamirat için izin verdiniz, etrafındaki mahallelerin satın alınmasına sebep oldunuz, 
onlar da sizden yüz buldu, "Ben Bizans Kralıyım" diyor. Bütün Ortodoks Kilisesinin başı ol
du, papalıkla beraber, yeniden Bizansın ihyası için çalışılıyor, İşte dış politika dinazoru bu... 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) — Günaha giriyorsun günaha... Ne ilgisi var?.. Çar
pılacaksın. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ben size bir şey söyleyeyim mi; Allah muhafaza 
buyursun, siz bu yabancı güçlere karşı, hatta "İşte biz Hıristiyan olduk" deseniz, gene inan
mazlar, gene bu ülkeyi yok etmek isterler. Bundan dolayı, geliniz, artık, Batı taklitçiliğinden 
vazgeçiniz. 

Dış politika için sadece üç cümle söyleyeceğim : önce, bir defa Dışişleri Bakanımıza da 
sesleniyorum : Bugünkü kadroyla lider ülke Türkiye'nin dış politikası yürümez. Bizim Dışişle
ri Bakanlığımızda bin tane diplomat ya var, ya yok. Bir Mısır'ın diplomasisi 5 bin tane diplo
matla çalışıyor, bir Yunanistan 5 bin tane diplomatla çalışıyor. Dış politika çok mühim; onun 
için, mutlaka Dışişlerimize yeni yeni kıymetli diplomatlar almalıyız, Bizim Dışişlerimizde arapça 
bilen bir tane diplamat, yok, Farsça bilen bir tane diplomat yok... 

EKREM PAKDEMlRLİ (Manisa) — Var, var... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok büyük noksanlarımız var, bu noksanları 

süratle telafi etmeliyiz. 
Dünyanın hiçbir yerinde ayaküstü dış politika yürütülmüyor. Ne kısa ne orta ne de uzun 

vadeli millî politika yok. Dünyanın her yerinde, strateji enstitüleri alternatifler oluşturuyor, 
siyasî gücün karar vermesine yardım ediyor; Türkiye'de böyle bir şey yok; ayrıca, dünyanın 
bütün parlamentolarında dışişleri bakanlığı temsilcileri her gün meclisin dışişleri komisyonu
na geliyor, her soruyu cevaplandırıyor, bütün partilerle beraber dış politika olgunlaştırılıyor. 
Yalnız, Türkiye diye bir ülke var ki, bunun Başbakanı gidiyor, hatta Clinton'Ia konuşurken, 
Dışişleri Bakanı bile toplantıdan dışarı çıkarılıyor... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) —• Başbakan yok ki... Sayın Hocam Başbakan yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dünyada böyle dışişleri politikası yürüten hiç

bir ülke yoktur. Bu, böyle gitmez. Bu ülke kimsenin çiftliği değil, (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen, rica ediyorum... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —Bu vatan, 60 milyon insanın vatanıdır. Çare, bir 

an evvel şahsiyetli dış politikaya dönmek, dışişlerinin önemini kavramak ve de islam birliğini 
kurmak. 

Şimdi, bakınız şu Hükümetin yanlış politikasına : İslam birliğinin nüvesi ECO'dur. Bunu 
geliştirmek lazım gelirken, maalesef şu anda Tahran'da bizim bürokrasimiz, "ECO yazılarının 
başına besmele konsun mu konmasın mı?., bunun kavgasını yapıyor. Eskiden, RCD'nin geliş
mesine Şah mani olurdu, şimdi o görevi Türkiye yapıyor; her adımı frenliyor. 
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Bakınız, Habibi geldi; Sayın Başbakan, "Efendim, bize Kıbrıs politikasında yardım edin" 
dedi, Habibi ne dedi?.. "Biz zaten size yarım ediyoruz. "İran'da insan haklarına riayet edilmiyor' 
maddesi Birleşmiş Milletlerde oylanırken, biz Yunanistan ve Kıbrıs'ın oyunu kaybettik; biz si
zin yüzünüzden bunları kaybettiğimiz halde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi nerede 
idi, niye gelip bizi desteklemediniz de genel kuruldan kaçtınız?.." (RP sıralarından alkışlar) 

işte, bu kafayla siz, Türkiye'nin menfaatlarını koruyamazsıız. 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi toparlayarak kapatıyorum. Bakınız, size üç tane dina-

zordan bahsettim;.terör dinazoru, ekenomi dinazoru, dış politika dinazoru. Dinazorlar bun
lardan ibaret değil, demokratikleşme de bir dinazordur. öbür taraftan, savunma sanayimiz ta
mamen dışarıya bağımlı hale gelmiştir, o da bir dinazor halindedir. Diğer yandan, temiz yöne
tim, ademimerkeziyetçilik, Türkiye'nin yeniden yapılanması... Erzurum'da bir insan emekli ol
duğu zaman, çocuğuna sağlık karnesi çıkartmak için Ankara'ya geliyor. Bu, böyle yürümez 
ve de bunu siz yapamazsınız. Neden?.. Çünkü, "Mahallî idarelere yetki verelim" diyorsunuz, 
mahallî idarelere yetki verdiğiniz zaman onlar, imam-hatip okulu açacak diye ödünüz patlar 
da onun için yapamazsınız. (RP sıralarından alkışlar) İspatı da açık; işte bakın ihtilâlden son
ra "Üniversitelere" "özerklik" diye sözde atıp duruyorsunuz. Hani üniversitelerde özerklik? 
Ne zamanki üniversitelerin adedi çoğaldı, bunu kontrol altında tutamadınız, hemen, "YÖK" 
diye bir avuç insanla totaliter bir rejim kurdunuz, bunun kâşifi sizsiniz. Temeliniz bu, böyle 
geliyorsunuz, (RP sıralarından alkışlar) 

Halbuki, bunlar artık yürümüyor, büyük değişim mutlaka gerçekleşecektir; çünkü, dava
lar dinazor haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağ olun. (Gülüşmeler) 
Bu gelişme, milletimizin, vatanımızın, 60 milyon insanın sağduyusuyla oluyor. 
Bakın, hepinize bir müjde vereyim. Bu ay Refah Partisine yeni kaydolan üyelerin adedi 

100 bindir. (Gürültüler) İşte, 27 Mart, inşallah yeni bir dünyanın kuruluş günü olacak, gelecek 
sene ekim ayı ise, lider ülke Türkiye'nin kuruluş günü olacaktır. 

Bu temenniyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum, Aziz Milletvekilimize saadetler diliyorum. 
Allah'a emanet olun. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erbakan; sağ olun. 
Değerli milletvekilleri, söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına, Genel Başkan Sayın Me

sut Yılmaz'da. "Bravo" sesleri, 
Buyurun. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
Evet arkadaşlar, lütfen sükûneti sağlayalım. 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına, sizleri ve bu görüşmeleri izleyen bütün vatan
daşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce bu kürsüden konuşan Sayın Erbakan, İktidarı eleştirirken, bundan biz de na
sibimizi aldık; (RP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) Anavatan dö
nemiyle bugünkü Koalisyon dönemi arasında hiç fark olmadığını söyledi; üç partinin aynı parti 
olduğunu söyledi. (RP sıralarından "doğru" sesleri) Sanıyorum ki, Sayın Erbakan'ın bu sal
volarının asıl nedeni, mart ayındaki seçimde önündeki en önemli engelin Anavatan Partisi ol
duğunu fark etmesidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Ama, değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan, konuşmasının en geniş bölümünde, Türk Ce
za Kanununun ilga olan 163 üncü maddesinin geçmişte nasıl kötü kullanıldığını, nasıl yanlış 
uygulandığını, din ve ibadet hürriyetini kullanan insanlara nasıl zulüm yapıldğını ifade etti. 

Sayın Hocam, şimdi şu televizyondan sizi seyredenler size sormazlar mı; siz Millî Selamet 
Partisinin Genel Başkanı olarak, Başbakan Yardımcısı olarak, Cumhuriyet Halk Partisiyse be
raber kurduğunuz Koalisyon Hükümetinde, hani "bizim talebemiz" dediğiniz, beğenmediği
niz, bugünkü iktidarla birlikte kurduğunuz Birinci MC Hükümetinde, tkinci MC Hükümetin
de o 163 üncü maddeyi neden kaldırmadınız? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Eğer gücünüz yetiyor idiyse niye kaldırmadınız? Eğer gücünüz yetmiyor idiyse, o koltukta na
sıl oturdunuz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bakın, Anavatan Partisi gelmiş, tek babşına iktidar olmuş; sadece 163 üncü mad
deyi değil 141'i de 142'yi de; Türkiye'de hürriyetlerin üzerine gölge düşüren ne kadar madde 
varsa hepsinide paçavra gibi, kaldırıp atmış. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; RP 
sıralarından alkışlar) Sayın Hocam, bize bir teşekkürü bile çok gördünüz. Yoksa, sizin o adil 
düzeninizde, doğru iş yapanlara teşekkür etmekde mi yasaktır? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; RP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — O kaldırdığınız engellerden, daha, 24 tane var. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bugün yapılan bu görüşmeler, 

bir anlamda, 8 Aralık 1993 günü bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin devamı mahi
yetindedir. Bu görüşmeler, yani bütçe görüşmeleri, siyasî iktidarın, önümüzdeki bir yıl içeri
sinde ülkeyi nasıl yönlendireceğini ortaya koyan program ve bütçesi üzerinde tartışmaların ya
pıldığı Meclisin en önemli oturumlarıdır. Sayın Başbakan, 8 Aralık günü bu kürsüden yaptığı 
konuşmanın başlangıcında aynen şöyle söylemiş : "Bu yüce çatı altında herkes, bütün partile
rin sözcüleri istedikleri gibi görüşlerini belli ettiler; konuştular, bütçeye ilişkin sözlerini dile 
getirdiler, başka konulara ilişkin görüşlerini dile getirdiler; hepsini saygıyla ve büyük bir mem
nuniyetle izledik. Bunlardan yararlı olanları, uygulanabilecek olanları da dikkatle yine izledik 
ve bunlardan da yararlanma çabası içinde olacağız." Evet, Sayın Başbakan, onbeş gün önce, 
bu kürsüden bunları söylemiş. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, benim bugün burada Sayın Başbakanın bu sözlerini tekrar
lamamın nedeni, Türk Dilinin Başbakan ağzıyla nasıl katledildiğinin yeni bir örneğini size ver
mek değil; benim söylemek istediğim asıl husus şu : Bunları söyleyen Sayın Başbakan, bütçe
nin tümü üzerindeki açılış görüşmelerini, bu görüşmelerin başlamasından 5,5 saat sonra teşrif 
etmişlerdir; muhalefet partilerini dinlemedikleri gibi, kendi sözcülerini de izlememişlerdir ve 
bugün de Mecliste yoktur Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından "Kuaförde" sesleri) Şimdi de
necektir ki, "Sayın Başbakan televizyondan görüşmeleri izliyor." 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Makyaj tazeliyor!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, bugün, sabah

tan beri, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısındadır. Meclisin bütün bir sene boyunca yap
tığı en önemli görüşmeye katılmayan Başbakan, adeta, bu görüşmelere katılmamak için, kendi 
partisinin yetkili organını bugün toplantıya çağırmıştır. Bunun, daha, Türk Parlamento 
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tarihinde örneği yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Başbakan Mecli
sin çalışmasını isterken, önce kendisi Meclise saygılı davranmak zorundadır. Meclise saygıda 
kusur demokrasiyi zedeler, halkın Meclise olan inancını sarsar; çünkü, Meclis, demokrasinin 
olmazsa olmaz şartıdır. 

Sayın Başbakanın, kendisini kendi milletvekillerine karşı bir lütuf gibi gören tavrını Yüce 
Meclise karşı da göstermesine izin veremeyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Ama, itiraf edeyim ki, bir erken seçim kararını, dünyanın her demokrasisinde fazilet sayılan 
halka gitme kararını kaçmak olarak gören zihniyetin, halkın iradesinin tecelli yeri olan Meclise 
de aynı ölçülerle bakmasını tabiî karşılamak zorundayız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Demagog o. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, Sayın Başbakan, gene bu görüşmelerde, büt

çenin tümü üzerinde yapılan ilk görüşmelerde, alışılmadık ölçüde düşürmeye çalıştığı tartışma 
düzeyini ve kullandığı üslubu bu görüşmeleri izleyen vatandaşlarımın sağduyusuna, Meclis tu
tanaklarını da siyasî tarihin şahitliğine tevdi ediyorum. 

Kendi grubuna, milletvekillerine, kadrolarına gerekli saygıyı göstermeyen bir Başbakan
dan, muhalefete saygı göstermesini beklemek biraz fazla iyi niyetlilik olur; ama, buna rağmen, 
Sayın Başbakana, hiç kimseye, hele hele muhalefete kapıkulu muamelesi yapmaya hakkı ol
madığını, "Gel" dediğinde toplantıya koşulmayacağım, devlette her işin bir adabı ve usulü 
olduğunu, gelenekleri olduğunu; Hükümetlerin, her sıkıştıkları konuyu muhalefete ihale ede
meyeceklerini hatırlatmak da benim görevimdir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Sayın Başbakanın devlet adabını bilmemesinin faturasını ne milletin ne de muhalefetin 
ödemeye tahammülü yoktur. Başbakanlık makamı staj makamı değildir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bu makamda yapılan hataların bedelini bütün millet öder; 
öyle, batmış bir bankanın ortakları, batmış bir yapı kooperatifinin ortakları değil. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Çiller'in altı aya yaklaşan 50 nci Hükümet döneminin bilan
çosu, başlatılıp arkası getirilemeyen, el atılıp tamamlanamayan, heves edilip vazgeçilen işlerin 
listesinden ibarettir; işte radyo televizyon yasası böyledir, Terörle Mücadele Yasası böyledir, 
PTT'nin özelleştirilmesi böyledir ve öyle görünmektedir ki, bir haftadan beri Mecliste görüşü
len vergi tasarısının akıbeti de aynı olacaktır. Çünkü, bu Hükümet, Meclisi çalıştıramamakta-
dır; Meclisten geçiremediği vergi tasarılarını gazete ilanlarıyla millete şirin göstermeye çalış
maktadır; bir yandan devletin gelirlerinin azlığından yakınmaktadır, öte yandan, milyarlarca 
liralık gazete ilanlarıyla kendi propagandasını yapıp, tek taraflı kamuoyu oluşturmaya çalış
maktadır. Kaldı ki, bu ilanların muhtevası, Koalisyon Hükümetinin izlediği ekonomik politi
kanın iflasının tescilidir, iflasının itirafıdır. 

Bakın, bu ilanlarda, "devletin bütün gelirleri faiz ve borca gidiyor, önümüzdeki sene bütçe 
192 trilyon açık verecek" deniliyor. Aslında, bunlara başka rakamları da ekleyebilirsiniz : tç 
borçlar 360 trilyona varmış, dış borçlar 64 milyar dolar olmuş; dış ticaret açığı 14 milyar dolar, 
carî işlem açığı Cumhuriyet tarihinde ilk defa 6 milyar dolar olmuş. Bu, bundan önceki bütün 
açıkların toplamına eşit, yani, yedi yıllık carî işlem açığının toplamı, sadece 1993'te gerçekleş
miş; enflasyon yüzde 70'e yükselmiş... 

Değerli milletvekilleri; bu verdiğim bütün rakamlar, geçen yirmibeş ayın cömertçe ve basi
retsizce, yanlış politikalarla harcanmış olmasının sonucudur. Bu tablo son yirmibeş ayın 
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ürünüdür. Bu tablo, yirmibeş aydan beri ekenomiden sorumlu olan Sayın Başbakanın ekeno-
miyi getirdiği nokta demektir. 

Aslında, istikrar programı uygulayan bir hükümet, gelirlerini artırmak için halktan feda
kârlık isterken, kendisi de giderlerini azaltmak suretiyle fedakârlık yapmak zorundadır. Oysa, 
bu vergi tasarılarıyla halktan 125 trilyon liralık fedakârlık beklenirken, Hükümet, kendisi hiç
bir fedakârlığa yanaşmamıştır; hatta tam tersine, geçen konuşmamda da belirttiğim gibi, iki 
sene içerisinde devlet kadrolarında çalışanların sayısında 200 bin kişilik bir artış söz konusu
dur; bunların çoğu parti kontenjanından işe alınmışlardır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, dev
letin bir valisi, devlet kadrolarına iktidar partisi teşkilatınca eleman alındığını Bakanlar Kuru
lunda dile getirdiği için, Koalisyon Hükümeti tarafından merkeze alınmıştır. Yine cumhuriyet 
tarihinde ilk defa, bu Hükümetin bir bakanı, yeteri kadar adamını işe almadığı için, bir millet
vekili tarafından, Meclis salonunda yumruklanmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, devlete partizanca yerleştirilen bu kadroların bedeli, şimdi bu vergi 
tasarısıyla millete ödettirilmek istenmektedir. 

Sayın Başbakanın, son zamanlarda sıkça kullandığı bir Üeyim de, "ekenomide terör" de
yimidir. Ben Başbakanın yerinde olsam bu terimi kullanmazdım; bu terimi kullanırken çok 
dikkatli olması lazım; çünkü, nerede törör varsa orada mutlaka terörist vardır. 

"Başbakan olduğumda, Maliye, benim önüme 150 trilyon liralık bütçe açığı getirdi; enf
lasyonu da yüzde 70'lerde devraldım" diyor. Bu sözlere gülmek mi gerekir ağlamak mı, karar 
vermek zordur. Acaba, kendisi yeni bir seçimle mi işbaşına gelmişti, yoksa Koalisyon ortağı 
mı değişmişti?!. Kendisi, Koalisyon Hükümetinin başlangıcından beri ekonomiden sorumlu 
Bakan değil miydi?! "Maliyeden sorumlu değildim, Hazineden sorumluydum" diyor. O za
man kendisine 150 trilyon liralık bütçe açığı bırakan Bakan, şimdi kendisinin yardımcısı değil mi? 

"Ben 50 inci hükümetim; 49 uncu Hükümet olsaydım bana 50 inci Hükümet denmezdi" 
diyor. İşine gelince, Demokrat Partiye kadar uzanan tüm geçmişe sahip çıkıyor, işine gelme
yince, kendisinin de içinde olduğu Demirel Hükümetindeki sorumluluğunu dahi inkâr ediyor. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Beyaz ata bile sahip çıkıyor (!) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, demogojinin, çifte standardın, 

Sayın Çiller'le Türk siyasetine giren bu tarzı, Türk siyasetinde yeni bir zirvedir. Ekenomide, 
yirmibeş ayda, hiçbir konuda bir adım bile iyileşme sağlanamamıştır. Hükümet ve Sayın Baş
bakan, bizim devrettiğimiz birikimleri cömertçe harcamışlardır. Maalesef, yaşanan ve bekle
nen ekenomik tablo kötüdür, son on yılın en kötü durumudur. Alınan göstermelik tedbirler 
çare değildir. İki yıldan beri tekrarlanan o çok iddialı beyanlar, o gösterişli modeller hep boş 
çıkmıştır. Halkımız, fiyat artışlarının altında ezilmekte, döviz sıkıntısı kapida beklemektedir. 
Sayın Başbakan, ülkenin ekonomik durumunu, kendi ekenomik durumuna bakarak değerlen-
dirmemelidir. Artık, ne özel bir yıl olan, -geçen konuşmamda söyledim- bir savaş yılı olan, 
bir seçim yılı olan 1991 yılının olumsuz koşullarına sığınarak ne de millete 2001 masalları anla
tarak gerçeği gizlemek mümkün değildir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ne savaşı yaptınız? 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Ne savaşı?.. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ekenomi profesörü Başbakanın, ekenomiyi yirmibeş 
ayda getirdiği durum artık milletin gözleri önündedir. 

Çıkardığı yetki yasası ve kanun hükmündeki, kararnameler Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilen Sayın Başbakan bize kızıyor, "niye Anayasa Mahkemesine gittiniz?" diyor; 
Anayasa Mahkemesine de "niye bunları iptal ettiniz?" diye kızıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu ne demektir? Bu, kendisinin hukuk devleti anlayışı yok demektir. 
Bu, bağımsız yargıya inançsızlık demektir. Aslında, hukuka saygılı bir iktidarın, kendisini yan
lıştan kurtardığımız için bize teşekkür etmesi gerekirdi. 

Bir de Başbakanın şu yaptığına bakın, tşte, belki de en önemli terör nedenlerinden birisi, 
Türk Devletinin terörle mücadelesindeki en önemli engellerinden birisi, devlet yönetimine hâ
kim olan bu hukuk dışı anlayıştır. Bu anlayıştan şimdiye kadar hiç kimseye hayır gelmemiştir. 
Sayın Başbakan, konuşmasında, 'halkın huzurunda açıkça söz veriyoruz" dedi. Neye söz veri
yor? Enerjide Türkiye'yi şaha kaldıracaklarmış, enerji sorununu Türkiye'de en iyi bilenlerden 
birisi kendisiymiş. Ve Sayın Başbakan bunları söyledikten sonra, birtakım barajların, 13 tane 
barajın adını sayıyor; ama, Gümüşhane ile Giresun'daki Harşit Grubuna "Hurşit Grubu" di
yor. (ANAP sıralarından alkışlar) "Bu barajların hepsinin ya temelini atacağız ya da açılışını 
yapacağız" diyor. 

Sayın milletvekilleri, bu barajların önemli bir bölümü zaten Anavatan İktidarı dönemin
de başlamış olan yatırımlardır; ama, bakın bunlardan Kralkızı, Dicle ve Batman baraj ve hid
roelektrik santrallarının şantiyeleri uzun zamandan beri kapalıdır; Kralkızı'nın müteahhidi if
las etmiştir; devamı için Bakanlar Kurulundan karar çıkmadığı için, santralın ne zaman elek
trik üreteceğini tahmin etmek dahi mümkün değildir. 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Bu taraf da Meclis!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Dicle ve Batman'da türbin jenaratör grupları daha 

ihale bile edilmemiştir. İhale edildikten sonra, imalat ve montaj süresi asgarî ikibuçuk senedir. 
Kredisi bizim zamanımızda temin edilmiş olan Peri Çayı üzerindeki barajının ihalesi daha yeni 
yapılmıştır Harşit Grubundan Beyköy Santralının türbin jenaratör ihalesi daha yapılmamıştır. 
Bu sene devreye girmesi programlanan, bu sene devreye girmesi gereken Çatalan Barajında enerji 
üretimi ancak 1995'te başlayabilecektir. Sayın Başbakanın bütçe konuşmasında, "iki gün önce 
finansman sorunu çözüldü" dediği Birecik Barajının finansman sorunu çözülmemiştir. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Onlar alışkındır. 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Babası iyi yetiştirmiş. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sadece Alman tarafının finansman sorunu çözülmüş

tür. Onu çözen de, Başbakanın dediği gibi, Hermes Bankası değildir; çünkü, Hermes, banka 
değildir, bir sigorta şirketidir. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Farkında değil. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Avusturya tarafının finansman sorunu daha çözüle

memiştir. Şimdi, bakın, temeli atılalı yedi ay olmuş, daha projenin finansmanı bile çözüleme
miş... Yedi ay önce temelini atmışlar, daha finansmanını çözememişler... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Pişkinleşmiş (!) 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bütün yeni projelerde, aynı şekilde, önemli gecikme
ler söz konusudur. İşte, Hükümet Programında söylemişler, 7 tane baraj, 4 tane de termik santral 
yapacaklarmış. Bu 4 tane gaz çevrim santralından daha hiç haber yoktur; yani, Bursa'da, Çor
lu'da, Tekirdağ'da yapılacak olan gaz çevrim santrallarından hiç haber yoktur. Rusya'dan alı
nan doğalgazın artırılması anlaşması bugüne kadar yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, kısacası, enerjideki tablo ekonomiden daha kötüdür. Enerji soru
nunu çok iyi bildiğini, en iyi bildiğini iddia eden Sayın Başbakan, bu işten hiç anlamadığı için 
ve bu konularla, bu yatırımlarla hiç ilgilenmediği için, elektrik sıkıntısı bağıra bağıra gelmek
tedir. Türkiye karanlıkta kaldıktan sonra, "Mesut Yılmaz söylemişti" denmesi beni mesul et
meyecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu Hükümetin Programında, Şanlıurfa tünellerinin bu sene tamamlanacağı ve Harran 
Ovasına su akıtılacağı yazılıyor. Değerli millevtekiîleri, "bu sene" dedikleri bitiyor, bir hafta 
kaldı; şu anda şantiye kapalıdır. 15 Nisan 1994 tarihine kadar tünellere su verilemezse, vatan
daşa hiçbir faydası yoktur. Eğer 15 Nisan 1994'e kadar su verilecekse, bunun bugünden vatan
daşa duyurulması lazımdır ki, orada ekim yapılabilsin. Görüşüne bakılırsa, çiftçiler bu tünel
lerden ancak 1995'te yararlanacaklardır; yani, iki senelik bir gecikme söz konusudur. Bu ge
cikme, bu Hükümetin geciktirmesidir. 

MEHMET SEVEN (Bilecik) — At yoruldu efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gene Hükümet Programında, bu Hükümetin Prog

ramında, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Büyük Melen Projesinin 1993 yı
lında başlatılacağı yazılıdır, .işte 1993'ün sonu gelmiştir, daha projeyi hazırlayacak firmaların 
önseçimi dahi yapılmamıştır. Biz, bu projenin fizibilete etüdünü tamamlayarak Koalisyon Hü
kümetine devrettik. İki seneden beri, daha, kati projenin yapımına dahi başlanamamıştır. Ge
ne İstanbul'da, bizim ihale ettiğimiz Sazlıdere Barajının inşaatı durmuştur, Istranca dereleri
nin Terkos'a akıtılması projesi durdurulmuştur. Özetle, İstanbul'daki içme suyu projelerinin 
durumu hiç iç açıcı değildir. 

CENGİZ ÜRETMEN (Aydın) — Suya zam yaptılar!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, bütçe konuşmasında, "ülkenin iki 

geliri var, bunlardan bir tanesi, özelleştirmeden gelmesi hedeflenen 37 milyar dolarlık bir 
kısımdır" diyerek, özelleştirmenin en büyük talihsizliğini ısrarla devam ettirmektedir, özelleş
tirme, Sayın Başbakanın düşündüğü gibi, bütçe açığını kapatmak için kamu kuruluşlarını sat
mak demek değildir. Özelleştirmeden sağlanacak gelirle, işini kaybedecek olan kişilerin eğitil
mesi, yeni iş sahalarının açılması ve kendi işini kuracak olanlara ucuz kredi verilmesi gerekir. 
Bu, bütün dünyada yapılan bir uygulamadır, özelleştirme uygulayan bütün ülkeler aynı şekil
de hareket etmektedir ve bunu görmek için ekenomi profesörü filan olmaya lüzum yoktur; sa
dece, dünyada olan biteni izlemek ve bu uygulamalardan ders almak gerekir. Sayın Başbaka
nın yanlış yaklaşımı, maalesef, Türkiye'de özelleştirmenin önündeki en önemli engeldir. 

Sayın Başbakan, partisinin seçim beyannamesindeki vaatlerle kendisini bağlı Saymakta
dır; Kendisinin içinde bakan olarak yer aldığı Birinci Koalisyon Hükümetinin icraatındaki or
tak sorumluluğunu dahi reddetmektedir; ama, bir de, Sayın Başbakanın kendi ağzından yaptı
ğı vaatler var; umarım ki bunları inkâr etmez. 
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19 Eylül 1991, yani genel seçimlerden yaklaşık bir ay önce, Sayın Çiller, Cumhuriyet Gaze
tesinde yayımlanan bir demecinde, ödenmemiş olan Bağ-Kur primlerine af getirileceğini vaat 
etmiştir. Şimdi, Sayın Çiller'in Başbakan olduğu dönemde, onbinlerce Bağ-Kur üyesi, ödeye
medikleri prim borçları nedeniyle icra takibine maruz tutulmaktadır. Bakın, bunlar, Nevşehir 
İcra Ceza Mahkemesinin mahkûmiyet kararlarıdır. 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Sayın Başkan, Meclis yalnız o taraf değil, bu tarafa 
da baksın biraz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Nevşehir merkez Kaymaklı Kasabasında, Sabri Yar-
bulan isimli vatandaşımız, Bağ-Kur'a olan borcunu ödemediği için, mahkeme tarafından 10 
gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Mustafa Bozbay 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Yusuf 
Koksal 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştır... Bu liste daha böyle uzayıp gidiyor. Sadece Nevşe
hir'de, son iki yılda, icraya verilen Bağ-Kur'Iu sayısı 2 500'dür, Bunlardan 300'ü mahkeme ta
rafından cezaya çarptırılmıştır ve bu cezalar infaz edilmiştir. Yani, bunların tecili de yoktur, 
para cezasına çevrilmesi de mümkün değildir. İşte, Sayın Başbakanın sözünün değeri bu ka
dardır!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, konuşmasında, uzmanı olduğunu iddia ettiği ekonomik sorunlardan he
men hemen hiç söz etmezken, çarpıtıcı birtakım değerlendirmelerle işi geçiştirmeye çalışırken, 
bizi de terör konusuna değinmemekle itham etti, terör mevzuuna değinmemekle eleştirdi. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kendi çok başarılıymış da (!) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - - Oysa, ben, konuşmamda, sürenin yetersizliği nede

niyle terör konusunu bu konuşmamda ele alacağımı ifade ettim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Anlamıyor... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) —• Anlaşılan, Sayın Başbakan salonda olduğu ender za

manlarda da konuşulanları dinlememektedir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yoktu... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ayrıca, ben o konuşmamda, terör konusuna girme

dim; ama, Sayın Başbakandan, ateşkesle ilgili çelişkili beyanlarına açıklık getirmesini istedim, 
bunu da duymazlıktan geldiler. Halbuki, terörün kendi Hükümeti döneminde tırmanmasının 
izahını yaparken, bu olayı, önceki Hükümetin eşkiyanın oyununa gelerek ateşkesi kabul etmiş 
olmasına bağlamıştı; daha sonra, bu beyanının nerelere uzanacağını fark edince, söylediklerini 
inkâr eden bir açıklama yaptırdı. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Karşınızdaki devlet mi de ateşkes isteyecek? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Biz ses bantlarını açıklayınca, mahcup olacak yerde, 

bizi terör zirvesine gelmemekle suçladı. 
Şimdi, bakın, Sayın Meclis Başkanının parti başkanlarını toplantıya çağırmasından son

ra, bu toplantının günü belli olmuşken, bu toplantıdan sadece iki gün öncesi için, Sayın Baş
bakan, bir terör zirvesi yapıyor; sanki Sayın Meclis Başkanı ile yarışa çıkmış, aynı gün, yaptığı 
çağrıyı iptal ediyor, sonra, Meclis Başkanının zirvesine geliyor, dişe dokunur hiçbir şey söylemiyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne biliyor ki ne söylesin... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hatta, "burası bunun için uygun yer değildir. "Ben 

parti liderlerini ayrıca ziyaret edeceğim, onlarla başbaşa görüşeceğim" diyor, bugüne kadar 
da bu görüşmelerin hiçbirini yapmıyor... 
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Sayın milletvekilleri, bu kadar kısa bir zamanda bu kadar zikzak yapan, bu kadar çok 
şeye el atıp bu kadar çabuk vazgeçen bir Başbakanın hak ettiği kadar ciddiye alınmasına da 
şaşmamak gerekir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

RÎFAT SERDAROĞLU (izmir) — Meydanlara çık meydanlara; yarın Antalya mitingine 
bak... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok basit konuşuyorsun, çok! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başbakan, Hükümetin kuruluşundan sonra, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaptığı ilk gezide, bölgeye 2,5 trilyon liralık bir yatırım pake
tiyle geldiğini ve bu yatırımların kaynağının da bulunduğunu söylemişti. Daha sonra, bu meb
lağı yetersiz bulmuş olmalı veya hızını alamamış olmalı ki, ertesi, gün, yatırım paketini 10-15 
trilyon liraya çıkardı. (ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, sükûneti muhafaza edin. 
Devam buyurun Sayın Başkan. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 23-24 Temmuz 1993 tarihli gazetelere bakarsınız şu 

manşetleri göreceksiniz : "Çiller'in doğuyu kurtarma planı" "Başbakan Tansu Çiller doğuyu 
huzura kavuşturmak için ekenomik şok programı uygulayacağını açıkladı." Gazetelerin man
şetleri bunlardır. 

Sayın Çiller, bir demecinde de, "gezim sırasında, bu işin aheste şırıngayla olmayacağını 
gördüm, en kısa zamanda ekenomik şok programı uygulama kararı aldım" diyordu. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten şok tesiri yapan davranışlarla karşı karşıyayız. 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — O konuşma metnini kim yazdı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aynı Sayın Başbakan, üç ay sonra, "güneydoğuya 

yapılan yatırımlar PKK'ya kaynak olarak gidiyor; önce terörü keseceğiz, sonra yatırım yapacağız" 
diyor, bütçe konuşmasında da, buraya gelip bu kürsüden aynı görüşleri tekrarlıyor. Sayın Baş
bakanın dünkü teşhisi neye dayanıyordu, bugünkü teşhisi neye dayanıyor belli değildir; ama, 
Sayın Başbakanın bu iki zıt görüş arasında artık bir karar vermesi lazımdır. 

Sayın Başbakanın bu tutumu, konuları, bakanlarına, milletvekillerine, uzmanlara danış
madan ortaya atmasından ve kendisini her konunun uzmanı saymasından kaynaklanmaktadır. 
Neticede, bu Hükümet, bırakınız Güneydoğu Anadolu Bölgesine yeni yatırımlar yapılmasını, 
devam eden yatırımların tamamına yakınını durdurmuştur. 

Sayın milletvekilleri, terörle mücadelenin, Türkiye'nin en öncelikli meselesi olduğu doğ
rudur. Bu konuda neler yapılması gerektiği de kamuoyunda sürekli olarak tartışılmaktadır. Biz 
de, Anavatan Partisi olarak, bu konudaki görüşlerimizi, önerilerimizi ve eleştirilerimizi zaman 
zaman ortaya koymaktayız. Ancak, terörle mücadelede yapılmaması gereken şeyler üzerinde 
yeteri kadar durulduğu söylenemez. Terörle mücadelede yapılması gereken şeyler vardır; ama, 
bir de hiç yapılmaması gereken şeyler vardır. Bize göre, terörle mücadelede özellikle uzak du
rulması gereken üç şey vardır : Bunlardan birincisi, gerçeklerden kopmak, bazı gerçekleri giz
lemek veya gerçekleri görmezlikten gelmektir. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Hepsini siz yaptınız be! 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — İkinci önemli yanlışlık, terörle mücadeleyi siyasî prim 

vasıtası olarak görmektir; terörle mücadeleden siyasî prim çıkarmaya çalışmaktır. 
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RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) •— Millet veriyor primi, millet... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Üçüncüsü, bu mücadelede kendi sorumluluklarını 

unutarak, başkalarının, başka ülkelerin eylemlerinden, davranış ve kararlarından medet um
maktır. Sayın Başbakan, bu üç yanlışın üçünü birden yapmaktadır. Bu yanlışlıklar, son zaman
larda Sayın Başbakanın dört elle sarıldığı propaganda malzemesine dönüşmüştür. Sayın Baş
bakan, terör konusundaki kamuoyu duyarlılığını her fırsatta siyasî prime dönüştürme çaba
sındadır. Konunun bu şekilde istismar edilmesi, terörle mücadelenin ön şartı olan millî desteği 
tehlikeye sokacaktır. 

Sayın Başbakanın, ANAP döneminde terörle yeterli mücadele yapılmadığı, kendi dönem
lerinde işin kararlılıkla ele alındığı ve sonuç olarak çok başarılı olunduğu iddiası gerçeklerle 
taban tabana zıttır... 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Hayır, katiyen... 
A. MESUT YILMAZ (De zamla) — Bir defa, terörü 1984'ten, yani Anavatan İktidarı dö

neminden itibaren başlamış gösteren bütün değerlendirmeler sakattır. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Devlet arşivleri öyle diyor ama... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Terör, 1970'li yıllarda 5 500 insanımızın hayatına mal 

olmuş ve ancak demokrasinin yıkılmasıyla son bulmuştur; askerî yönetimden sonra mahiyet 
değiştirerek yeniden ortaya çıkmış olması, Türkiye'deki terörün birinci gerçeğidir. ANAP dö
neminde, terörle mücadelenin sıkıyönetim dışındaki usullerle sürdürülmesine dönük bütün dü
zenlemeler yapılmış ve bu mücadelenin Bölge Valiliğinden Eskişehir Cezaevine kadar, özel ha
rekât timlerinden koruculuk sistemine kadar bütün altyapısı bizim tarafımızdan hazırlanmıştır. 

1991 genel seçimlerinden sonra kurulan Koalisyon Hükümeti, Eskişehir Cezaevinin kapa
tılmasıyla başlayan bir dizi yanlışlıkla, terörün kitlesel boyut kazanmasına yol açmış, meşhur 
Nevruz olaylarından sonra da, işi tamamen güvenlik güçlerine ihale etmiştir. Bugüne kadar, 
daha, bizim kurduklarımıza ilave olarak getirilmiş bir tek mücadele aracı yoktur, değişen ko
şullara uygun olarak geliştirdikleri tek bir mücadele esası yoktur. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak, 1984-1991 arasındaki sekiz yılda 978 olan şehit sayısı 
geçtiğimiz iki yılda 1 500'ü aşmıştır; sekiz yılda terörden ölen vatandaş sayısı 1 332 iken, sade
ce geçtiğimiz iki yılda ölen vatandaş sayısı 2 400'ü geçmiştir. Şu anda, Sayın Başbakanın "çok. 
başarılıyız" dediği bugünkü ortamda, bölgede 4 136 okul kapalıdır. Kapalı olan... 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Sende de kapalı idi. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — İki sene önce kapalı olan okul sayısı 700 idi, bugün 

4 136'dır! Aradaki fark sizin eserinizdir! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, değerli arkadaşlar... 
Siz, cevaba meydan vermeyin; buyurun, devam edin efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Laf atarlarsa mecburum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tamam efendim, zatı âliniz devam edin Sayın Başkan... Devam ediniz lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 200 bin çocuk şu anda okulsuz ve eğitimsizdir. Gece 

ulaşım yapılamamaktadır ve bakın -en acısını söylüyorum- kamu bankaları, bölgedeki gayri-
menkulleri teminat olarak kabul etmemektedirler. Bütün bunların yaşandığı bir ortamda, Sa
yın Başbakan başarıdan söz edebilmekte, başka ülkelerin aldıkları kararlarla zafer sarhoşluğu
na kapılabilmektedir. 
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Bazı ülkelerin, çok geçdc olsa, gerçekleri, Türkiye'nin yıllardır istediği doğrultuda değer
lendirmesini kesin çözüm olarak görmek son derece yanıltıcıdır. Evvela, unutulmamalıdır ki, 
bu ülkelerin tutum değişikliği, kendi kamu düzenlerinin tehlikeye düşmüş olmasından sonra 
ortaya çıkmıştır. 

Geçtiğimiz sene nisan ayında, Nevruz sırasında, Almanya'daki bine yakın Türk işyerine 
PKK tarafından saldırılar yapılmıştır. Alman Hükümeti, bu olaylardan sonra, ciddî olarak 
PKK'nın yasaklanmasını incelemeye almıştır. Açın bakın, haziran ayındaki gazetelerde, yani 
daha bu Hükümetin kuruluşundan önceki gazetelerde dahi, PKK'nın yasaklanması konusu
nun Alman Hükümetinin gündeminde olduğu yazılıdır. 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Pes yani, bu kadar kıskançlık olmaz!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Geçtiğimiz kasım ayı başında, sanıyorum 2 Kasımda, 

Almanya'daki 50 Türk işyerinin PKK tarafından yeniden saldırıya uğraması ve bu arada bir 
Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, Alman Hükümetinin kendi kamu düzenini tehlikede 
görerek bu kararı almış olmasının en önemli sebebidir. 

Bu karardan dolayı memnunluk duyuyoruz. Bu karardan dolayı, başta Dışişleri Bakanlı
ğının olmak üzere, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin yapmış oldukları girişimlerden dolayı 
kendilerine müteşekkiriz; ama, değerli milletvekilleri, bu karar, bölücü terörle yürüttüğümüz... 

HÜSEYÎN BALYALI (Balıkesir) — Sen Almanya'da deri ceket satıyordun ya! (ANAP 
sıralarından, "sus be sesleri" gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Yılmaz. 
Değerli arkadaşlar, konuşmaları uzatıyorsunuz; gereksiz yere uzuyor... 
Siz de lütfen susar mısınız?!. 
Sayın Başkan, devam buyurun... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, deri ceket satıyor ya Almanya'da! 
BAŞKAN — Ben size demin dedim; onun için, sakin olun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Siz de sakin olun... 
Devam buyurun... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Türkiye'nin zavallılığına bakın ki, böyle cahiller ge

nel başkan oluyor. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, lütfen, yardımcı olun Başkanlığa. 
Devam ediniz efendim... Sayın Yılmaz, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, Almanya'nın bu kararı, Türk Devletini, bölü

cü terörle yürüttüğü meşru mücadelede rehavete sürüklememelidir. Asıl mücadele yeri Türki
ye'dir, bu mücadeleyi yürütecek olan Türk Hükümetidir, Türk Devletidir ve eğer bu mesele 
hakikaten bir devlet meselesiyse, bu meselede yürütülen politikalar devlet politikalarıysa, o za
man, bunda sağlanacak başarı da Hükümetin değil devletin başarısı olmalıdır. 

Sayın Başbakan, sırf kişisel başarı görüntüsü yaratabilmek için, maalesef, iç kamuoyuna 
da çok sakıncalı mesajlar vermektedir. Son günlerdeki açıklamalarında ve burada yaptığı büt
çe konuşmasında, muhalefetin, terörle mücadeledeki kendi başarısından rahatsız olduğunu ima 
etmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, böyle bir şeyi düşünebilmek dahi, devlet yönetiminde ciddiyetten ve 
sorumluluktan çok uzaklardaki bir zihniyetin işidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Eskişehir 
Cezaevinin kapatılmasıyla işe başlayan bir Hükümete bile terörle mücadelede her türlü desteği 
esirgememiş olan Anavatan Partisine böyle bir haksız itham yönelten Sayın Başbakanı, mille
tin önünde kınıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, son 5 dakikanız. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Nasıl 5 dakika Sayın Başkan; Sayın Erbakan tam bir 

saat konuştu?!. 
BAŞKAN — Bakıyorum... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bugün, kendilerinde, Anavatan Partisini böylesine 

haksızca itham hakkını görenler ateşkes zanlılarıdır, Terörle Mücadele Yasasını sürüncemede 
bırakmanın sorumlularıdır; şimdi, kendi alamadıkları tedbirlerden, kendi yapamadıkları icra
atlardan, başkalarının aldıkları kararlara sığınarak, kendilerini başarılı göstermenin çabasın
dadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bir hükümetten, terörle mücadelede, devlet adına yürütülen bir mü
cadelede beklenen en önemli icraat nedir? Bir Hükümet neyi yapmalıdır? O mücadeleyi, elbet
te ki, alanda, devletin güvenlik güçleri yapacak, devletin askeri yapacak, devletin polisi yapa
cak, özel harekât timleri yapacak, Peki, bu Hükümet ne yapacak? Hükümetler ne yapacak? 
(DYP sıralarından, "bırakıp kaçacak (!)" sesleri) 

Hükümetlerden beklenen en önemli icraat şudur : O güvenlik güçlerine, bir kere, sahip 
çıkacak, onların moralini yüksek tutacak. Gelir gelmez, daha güvenoyu almadan, Eskişehir 
özel Tip Cezaevini kapatmışsınız; o askerin, o polisin moralini düşürmüşsünüz. Ondan sonra, 
onun ihtiyaç duyduğu donanımı sağlamanız lazım ona yeterli imkânları sağlamanız lazım. Devlet 
bütçesinin başka yerlerinde kısıntı yapıp, -eğer en önemli ve öncelikli mesele buysa- buraya 
kaynak aktarmanız lazım, tşte bakın, huzurunuzda ifade ediyorum : 1994 bütçesinde, devletin 
bu konuda en öncelikli kuruluşları olan Jandarma Genel Komutanlığının, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün, Sahil Muhafazanın Hükümetten talep ettikleri toplam yatırım ödeneklerinin tu
tarı 24 trilyon liradır, bütçede bu kuruluşlara verilen yatırım ödenekleri ise sadece, 3,6 trilyon 
liradır. Yani, teröre bu kadar önem verdiğini söyleyen, terör için her türlü fedakârlığı yaptığını 
söyleyen bu Hükümet, bu kuruluşların yatırım taleplerinin ancak 6'da, 7'de l'ini karşılayabil-
miştir. Halbuki, Sayın Başbakan, KDV'deki artıştan sağlanan gelirle terörle mücadelenin yü
rütüleceğini söylemişti; terörle mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakların, bu KDV oranlarında
ki artıştan sağlanacağını söylemişti. 1994 yılında KDV artışlarından beklenen gelir 25 trilyon 
liradır. Bunların yatırım talebi de 24 trilyon liradır; ama, KDV'den sağlanan 25 trilyon liranın 
sadece 3,6 trilyonunu bunlara vermişsiniz. Şimdi, Hükümet olarak, "ben, güvenlik güçlerine 
sahip çıktım, ben, onların donanımı için her türlü fedakârlığı yaptım" diyebilir misiniz? 

Peki, bir siyasî iktidardan başka ne beklenir? 
RİFAT SERDAROĞLU (izmir) — Bırakıp kaçmak (!).. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yasal düzenleme yapacaksınız. Bu mücadelenin şart

ları her gün değişmiş, her gün değişiyor; bunlara karşı yeni tedbirler getireceksiniz. Anavatan 
iktidarının sekiz yılda yaptığı gibi, değişen şartları izleyip, değişen şartlara uyan tedbirler geti
receksiniz. tki seneden beri terörle mücadele konusunda bir tek kararname çıkardınız; o da 
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bizim önerdiğimiz, özel harekât timlerinin sayısını artırmak için çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamedir. Ondan başka, yaptığınız bir tane yasal düzenleme yok, bir tane kararname yok, 
bir tane yasa yok. 

Her şeyi bir yana bırakalım, hâlâ olağanüstü halin alternatifini bulamadınız. Seçim be
yannamenizde, Hükümet Programınızda, olağanüstü hali kaldıracağınızı söylediğiniz halde, 
yirmibeş aydan beri alternatifini bulamadınız. Geldiniz, burada, Meclisten destek istediniz; or
tağınızın vermediği desteği biz verdik, Anavatan Partisi Grubu verdi. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından "siz ortak olun" sesleri) Siz, bu yapınızla, bu mü
cadelede Türk Devletinin gücünü temsil edemezsiniz. 

Sayın millevtekilleri, terör yeniden tırmanmış, yasal tedbir düşünülmümş, Millî Güvenlik 
Kurulu toplanmış, Hükümete, Terörle Mücadele yasasında değişiklik yapmasını önermiş. Hü
kümet, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasarıyı Meclise getirmiş; aradan aylar 
geçmiş, henüz Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasarı Meclisten çıkmıyor, takılıp 
kalmış... Sebep biz değiliz, sebep Yüce Meclis değil, sebep Yüce Meclisin muhalefet partileri 
değil; Koalisyon ortakları kendi aralarında anlaşamamışlar. Terörle mücadelede Türk Devleti
nin şu andaki en önemli engeli, şu andaki en önemli handikapı Koalisyon Hükümetinin kendi 
iç uzlaşmazlığıdır, kendi iç uyum eksikliğidir, anlayış eksikliğidir ve bu meseleye farklı gözlük
lerle bakmalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, 21 Aralık 1991 günü, Sovyetler Birliğinin, yani, dünyadaki son impa
ratorluğun çökmesiyle birlikte, dünyada komünizm iflas etti; iki kutuplu Yalta düzeni de sona 
erdi. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, vakit tamam. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tamamlayacağım, merak etmeyin. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müdahale etmeyin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Dünyadaki bu önemli değişiklik, Türkiye'nin önüne 

çok büyük ufuklar açtı; hem Yugoslavya'dan kopan cumhuriyetlerle hem de Sovyetler Birliği
nin paprçalanmasıyla ortaya çıkan yeni Türk cumhuriyetleriyle kucaklaşma imkânını bize ge
tirdi. Bugüne kadar bu büyük fırsat değerlendirilememiştir. Bu Hükümetin, kısır, beceriksiz 
dış politikaları nedeniyle, Türkiye, tarihinin önüne gelen bu en büyük imkânı değerlendireme
miştir; ama, bu, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu imkânı değerlendiremeyeceği anla
mına gelmeyecektir; çünkü, bu Hükümet geçicidir; ama, Türk Devleti kalıcıdır. Türk Devleti, . 
yarın, bu imkânı mutlaka değerlendirecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sizlere, bugünkü Hürriyet Gazetesinden, bir yazarın makale
sinden sadece kısa bir bölüm okuyacağım. 

"1983-1993; bu on yılı unutmayın. O gün çim sahalar yoktu, bu Galatasaray yoktu; Der-
wall'e maaşını ödeyecek yasal düzen bile yoktu. Elinde bond çantasıyla şimdi dünyayı turlayıp 
ihracat bağlantıları kuran bu pırıl pırıl gençler on yıl önce kıvranıyor, hiçbiri kabına sığamı-
yordu. Faks yoktu, otomatik telefon yoktu. Taksimetreler henüz açılmıştı; her köşe başında 
şoförlerle kavga ediyorduk. Fatih Köprüsü yoktu. Bu otoyollar böyle değildi. İnşaat ve turizm 
sektörü acaba neredeydi? Avrupa'da acaba kaç bin çocuğumuz okuyordu? Türk Hava Yolları
na acaba kaç Türk biniyordu? Acaba kaç otel, kaç yatak vardı? Daha sayayım mı? Hayır, ha
yır, daha önce hiçbir iş yapılmadı demek istemiyorum. Bu, belki kaçınılmaz bir süreçti; ama, 
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son on yıl tam bir patlama getirdi. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bu on yılı unutma
yın; hangi partiden olursanız olun, hangi siyasî fikri taşırsanız taşıyın; ama, öldürdüğünüz her 
yiğidin hakkını verin. On yıl önce Davos'un adını bile duymamıştınız. Gazetelerdeki şu güze
lim ekonomi sayfalarıyla on yıl içinde tanıştınız. Televizyon mu dediniz? Haklısınız, on yıl ev
vel tek kanala ve de siyah beyaz ekrana talim ediyordunuz. Ne zarif vitrinler, ne hoş marketler 
vardı. Görüyorsunuz ki, bu iş çikita muzla kalmadı. Radyomu istiyorum... Ya radyo yoksa ne
yi isteyeceksiniz? TKP ile barışıldı, Nazım Hikmet ile helalleşildi, Cem Karaca'lara, Melike 
Demirağ'Iara kavuşuldu. Düşünün ki, Rusya'dan kaçan bir küçük balina, Gerze halkına mut
luluk getirdi; çünkü, yeşille tanışıldı. Daha sayayım mı? Hayır, siz sayın... 

Bu on yılı unutmayın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, elbette ki siz iktidar partileri, siyasî çıkar hesaplarıyla bu gerçeği gör

mezlikten geleceksiniz, bu gerçekleri inkâr edeceksiniz, bu gerçekleri milletten saklamaya çalı
şacaksınız; ama, unutmayın, bu memlekette Rauf Tamer gibi vefakâr dostlarımız da var ve 
bu milletin kendisi bu yapılanları hiç unutmayacak. 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Aynı vefayı özal'a gösterseydin ya!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Türkiye'de, İ983 *te, siyasetin kamplara böldüğü in

sanları birleştirmek Anavatan Partisine nasip oldu; bugün, yeniden, bu siyasî bölünmüşlüğe 
son vermek, gene Anavatan Partisine nasip olacak. (ANAP sıralarından alkışlar) Türkiye'de 
şu on yılda gerçekleştirilen büyük siyasî değişim, Anavatan Partisinin eseri oldu; iki yıldan 
beri bu değişimi durdurdunuz, Türkiye'nin yolu tıkandı; bu yolu açmak gene bize nasip olacak. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Nihat Matkap'ta. 
Buyurun Sayın Matkap, (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA NÎHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sizleri ve bizleri ekranları başında izleyen sevgili yurttaşlarımızı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına, en derin saygılarımla selamlıyor, 1994 yılının ülkemize ve sizlere esenlik ve mut
luluk getirmesini diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli millevtekilleri, bütçe görüşmeleri, hükümetlere ekonomik, politik ve sosyal sorunlara 
yaklaşım biçimlerini sunma ve aynı zamanda, beraberinde diğer siyasî partilerimize de, hükü
metlerin bu yaklaşım biçimlerini değerlendirme fırsatını vermektedir. Bu görüşmelerin, kamu
oyu önünde yapılması da önemli yararlar sağlamaktadır. Bu görüşmeler, en azından, tüm siya
sî partilerin, ülke sorunlarına yaklaşım şekillerini ve çözüm önerilerini halkımıza sunabilmele
ri açısından da çok değerlidir. 

Ne var ki, bütçe görüşmeleri sırasında, muhalefete mensup siyasî partilerin değerli sözcü
lerini hep beraber izledik; tamamı, aynı üslubu kullanarak, hükümetlerin yapamadıklarını eleş
tirerek konuşmalarını başlatıyorlar ve böylece noktalıyorlar; eleştirmeleri doğal; ancak, eleş
tirmenin yanında, tasvip etmedikleri uygulamalara karşı kendi ilke ve programlarındaki çö
züm önerilerini sunarlarsa, bütçe görüşmeleri daha gerçekçi ve daha anlamlı olur. (SHP sırala
rından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Demek ki siz çözümsüzsünüz. 
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NtHAT MATKAP (Devamla) — Ne yazık ki, bu yaşamsal görüşmelerde bu gerçekçi yak
laşımları görememekteyiz. Bütçe görüşmelerinde, Hükümete mensup partiler ise, sadece kendi 
dönemlerinde yapılanlardan söz etmekle kalmayıp, seçim öncesi vaatlerinin geriye kalan bölü
münü ne zaman yapacaklarını veya yapamayacak iseler bunun nedenlerini, Yüce Parlamento
ya ve kamuoyuna çok açık ve net bir şekilde sunmalıdırlar. Ben konuşmamı bu çerçevede ya
pacağım, . 

Sayın milletvekilleri, Anvatan Partisinin ve Refah Partisinin, iktidara gelmek için çok bü
yük bir sabırsızlık içinde olduğunu görmekteyiz. (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" serle
ri) Acaba, iktidar olma veya hükümet kurma taleplerinde haklı mıdırlar? Bunu bir değerlen
dirmemiz gerekiyor. 

ANAP Genel Başkanı Sayın Yılmaz, hem ilk günkü görüşmelerde hem bugünkü görüş
melerde, özellikle ANAP dönemiyle Koalisyon Hükümetinin yirmidört aylık dönemini karşı
laştırmakla vakit geçirdi ve özetle, Koalisyon Hükümetinin, ülkeyi, ANAP'tan daha iyi yöne
temediğini vurgulamaya çalıştı. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Doğru... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — ... bugün de aynı şeyleri söyledi; ayrıca, geçen seferki 

konuşmasında, mart ayında Hükümetin işinin tamam olduğunu da söyledi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bu da doğru. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Söyleyebilir; ancak, unuttuğu bir şey var : ANAP'ın se

kiz yıllık icraatını halkımız 20 ekim 1991 seçimlerinde reddetti, ANAP yönetim tarzının ülkeyi 
çıkmaza sürüklediğini oylarıyla kanıtladı ve ANAP'ın istirahate çekilmesini istedi. ANAP, is-
tirahatte olduğu bu iki yıllık dönemde, hiçbir yeni politika üretemedi, yeni çözüm önerileri 
sunamadı, uygulama politikaları ve programları yönünde, üzerinde durulacak hiçbir değişik
lik yapamadı. Buna karşın, halen, bazı medya unsurları, kamuoyunda ANAP'ı birinci parti 
göstermek için, durmak bilmeyen çabalarını sürdürmektedirler. Halkımız, sekiz yıllık uygula
ma politikalarını aynen korumakta olan ANAP'a, yeniden ülkeyi yönetme yetkisini hangi umutla 
verebilir veya neden versin? 

Anavatan Partisi döneminde, telekomünikasyon alanında, otoyol yapımı alanında ve dışa 
açılma konusundaki olumlu hizmetleri hep beraber gördük. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Ancak, onun dışında, diğer sektör ve sahalarda başarılı hizmetlerinden söz edemeyiz. 

Başarılı olduğu bu alanlarda, acaba Koalisyon Hükümetimiz ne yapmış* bu hizmetleri ge
riye mi götürmüş, konuşmamın ilerleyen bölümlerinde bunlara da değineceğim. 

Halkımız, mart seçimlerinde veya diğer seçimlerde sandığa giderken düşünecek ve kendi 
kendine soracak : ANAP, sekiz yıllık icraatları döneminde acaba enflasyonu mu düşürdü? Ül
kenin iç ve dış borçlarını mı azalttı? Ülkenin işsizlik oranını mı azalttı? İktisadî politikalarıyla 
ülkede sanayileşmeyi mi ilerletti? Kişi başına düşen millî geliri mi artırdı? Sosyal ve siyasî alan
daki politikalarıyla toplumda rüşvet, kirlilik ve yolsuzluk olaylarını mı kaldırdı? 12 Eylül hu
kukunun antidemokratik kalıntılarını mı kaldırdı veya bu konuda bir çabaya mı girdi? Ülke
nin bütünlüğünü tehdit eden anarşi ve terörü mü yok etti? Bu sorulara halkımız yanıt versin, 
biz yanıt vermeyeceğiz. İnsanoğlu unutkandır, ben sadece bazı hatırlatmaları yapmakta yarar 
gördüm. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde çok ciddî olarak durulması gereken bir hu
sus daha var : Bütçe görüşmelerinde olsun, kamuoyunda olsun, Türkiye'de, sağ partiye alter
natif olarak, diğer bir sağ parti sunulmaya çalışılıyor. Dünyanın çoğu ülkelerinde, sağ partile
rin alternatifi, sol partiler; sol partilerin alternatifi ise, sağ partilerdir. 1950 yılından 1980 yılı
na kadar olan çok partili dönemde, Demokrat Parti veya Adalet Parti iktidar, CHP anamuha
lefet; CHP iktidar, AP anamuhalefet oldu. Ancak, günümüzün Türkiye'sinde dengeler çok 
ilginç DYP'ye alternatif ANAP, ANAP'a alternatif DYP sunulmak isteniyor. 

Bu dengesizliğin mimarları, 12 EylüTü organize eden ve yaratan güçlerdir. Senaryo çok 
iyi hazırlandı ve çok iyi uygulandı, Demokrasiyi yok etmek için solun sesini kesmek gerekiyor
du. Bunun için sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin siyaset yap
ması engellendi. Siyaset, dar kalıpların içine sıkıştırıldı. Toplumun önderleri, asıl siyaset yap
ması gerekenler, siyasetin asıl sahipleri siyasetin dışına itildiler. Tabiî ki, bütün bunlar amaçlıy
dı ve amaca varıldı. 

Bu yasaklamaların bir sonucu olarak Türkiye'de siyaset kirlendi, bireycilik ön plana çıktı, 
siyasetin kalitesi düştü, artık, siyaset, önemli ölçüde çıkarlar için yapılmaya başlandı. Otoyol
lar yolsuzluğu, tSKt yolsuzluğu, İLKSAN, hayali ihracat yolsuzluğu bunların bir sonucudur. 
Siyasetin kirlenmesine neden olanlar ne bu Parlamentonun üyeleri ne de belediye başkanlarıdır. 

Sayın Baykal, konuşmasında sistem meselesi olduğunu ifade etti; ancak, bizi bu sisteme 
kimler getirdi, onu da bir düşünmek gerekiyor. Siyasetin kirlenmesine neden olanlar, 12 Eylü
lün mimarları, destekçileri ve antidemokratik 1982 Anayasasını hazırlatan ve zorla kabul etti
renlerdir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 1982 Anayasasını, ülkemizin her açıdan gelişi
minde bir engel olarak görüyor, bu çarpıklıkların giderilmesi ve toplum dengelerinin oturması 
için ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini istiyoruz. Bu amaçla, 1994 
yılında, Hükümetimizden büyük gayret, siz değerli milletvekillerimizden de katkı bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Erbakan'ın ilk günkü ve bugünkü konuşmalarına çok dikkat 
ettim, ilginç diyagramlarla, grafiklerle sunuşunu yaptı. Her zaman da çok iyi tenkit yapıyor; 
ancak, tenkit ettiği hususlarla ilgili olarak, bir gün olsun çözüm önerisi getirdiğine tanık ola
madık. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bilmez ki!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Erbakan Hocanın sloganlarından birkaçı : "faize son" 

"adil düzen ve millî görüş" Ben, Sayın Erbakan'a ve dolayısıyla Refah Partililere soruyorum : 
26 aydır milletvekiliyim, hemen hemen her konuşmanızı dinliyorum, bir gün olsun çözüm öne
rinizi dinleme şansını yakalayamadım.... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Her zaman anlatıyoruz, her zaman. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Atatürk'lü ve ismet İnönü'lü dönemlerden sonra, şöyle 

olmuş, böyle olmuş; ancak olmuş; Türkiye'nin 61 milyar dolar borcu, 300 trilyon lira iç borç 
stoku var... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayenizde... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hazırlanan bütçede 192 trilyon lira açık var ve bu yıl 

için ayrılan 217 trilyon lira faiz ödeneği var. Ülkenin gelir kaynakları, bütün zorlamalara karşı
lık 627 trilyon lira. Gider kaynaklan ise 820 trilyon; sizce 850-900 trilyon. Burada yapılması 
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gereken bir şey var; ülkenin kaynaklarını artırmak. Bu konuda alternatifiniz nedir, bu konuda 
düşünceleriniz nedir, bu konuda çözüm önerileriniz nedir? Bunları bir gün olsun bile burada 
dinleyemedik. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Anlatıyoruz anlamıyorsunuz... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Faizi kaldıracaksınız... Nasıl kaldıracaksınız?.. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Adil Düzen kitabını oku; programda var. 
NÎHAT MATKAP (Devamla) — Eğer halkımıza saygınız varsa bunları açıklamak zorun

da değil misiniz? 
Hükümetimiz, bütçe açıklarını azaltmak için çözüm önerisi olarak, Meclis gündeminde 

olan ve bir haftadır görüştüğümüz vergi yasa tasarısını Yüce Meclisin önüne getirdi. Ayrıca, 
sağlıklı, katılabileceğimiz özelleştirme politikalarıyla da önümüzdeki yıl kısmen, 1995 yılında 
ise 200 trilyonluk bir kaynak yaratmayı hedeflemiştir. Bütün bunlara rağmen, katkı vereceğini
ze, hazırlanan vergi yasa tasarısının içeriğini kamuoyuna değişik şekilde lanse etmeye çalışı
yorsunuz. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sisteminiz ükandı artık. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Meclis gündeminde tartışılmakta olan vergi yasa tasarı

sıyla, 8 yıldır çok az vergi ödeyen üst gelir gruplarının gereken düzeyde vergi ödemeleri öngö
rülmektedir. Yasa tasarısıyla, hayali ihracata zemin teşkil eden Kurumlar Vergisi istisnaları kal
dırılmaktadır. Yıllardır vergi cennetinde yaşayanlar, kâr payı alanlar, bu vergi yasasıyla, kâr 
paylarının vergisini ödeyecek duruma gelecektir, bunlardan niye söz etmiyorsunuz? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —• Bohçacıları bile soyacaksınız. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Onlar, sakallı holdinglerin adamları... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Tasarı, 12 Eylül 1980'den sonra yapılan düzenlemelerle, 

vergi ödeme konusunda özveri gösteren dar gelirli kesime önemli katkı vermiyor gibi takdim 
edilmeye çalışılıyor ise de bizler buna katılmıyoruz. Yasanın yürürlüğe girmesi ve sonuçlarının 
1995 yılında alınmasıyla birlikte, yaratılacak 150 trilyon liralık kaynak, enflasyonu önemli dü
zeyde aşağıya çekecektir. Ülkemizde enflasyonun en çok etkilediği kesim, dar gelirli kesimdir, 
bu husus unutulmamalıdır. Enflasyonun aşağıya çekilmesinden en büyük payı bu dar gelirli 
kesim alacaktır, bunu hiç düşünemiyorsunuz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bohçacıları düşünüyoruz!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Vergi tasarısı konusunda yaygarayı basan kesim, özde, 

üst gelir gruplarına yaranmak isteyenlerdir. Grup olarak, vergi ödemeyenlerin teşhirinden ya
nayız, ve Sayın Maliye Bakanlığımızın yetkisinde olan bu hususu mutlaka kullanmalarını is
tiyoruz. 

Bütçe olanaklarının elverdiği ölçüde, dar gelirli kesimin lehine gerekli düzenlemelerin ya
pılması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

Sayın Refahlılar, ekonomik politikanız hiç yok, anladık; peki, sosyal ve siyasal politikala
rınız nedir? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Geldiğimizde görürsünüz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — örneğin, biz SHP olarak, başkalarının, ermeni sorunu, 

güneydoğu sorunu olarak takdim ettiği sorunu, Kürt sorunu olarak ifade ediyoruz. Sorunu, 
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sadece bir güvenlik sorunu olarak görmüyoruz; siyasal, etnik, kültürel, ekonomik, sosyal ve 
psikolojik boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Partimizin bu konuda 1990 yılında hazırladığı ve ka
muoyuna sunduğu bir rapor da var. Bu konuda, sizin sözcüler kürsüye çıkıyor "Dinî bağlar 
güçlenirse iş çözülür" deyip geçiştiriyor. Dinî bağlar, PKK'yı mı yok edecek; dinî bağlar, faili 
meçhul cinayetleri mi önleyecek? Eğer dinî bağlar çözüm olsaydı, koskoca osmanlı imparator
luğu, halife varken, o koskoca İmparatorluk çökmezdi sayın Refahlılar. (SHP sıralarından al-
kışi-.r) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gelince göreceksiniz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Ayrıca, kamuoyunda birtakım endişeler var : Acaba, Refah 

Partisi iktidara gelirse teokratik bir düzen mi kuracaktır? Acaba, dine dayalı bir devlet yapısı
nı mı öngörüyorlar? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Seni de kurtaracağız, gelince göreceksiniz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu bağlamda, şu sorular soruluyor : 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gelince görürsünüz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hayır olmaz; sizine bunları, kamuoyuna çok açık ve net 

olarak anlatmanız, izah etmeniz gerekir. (RP sıralarından gürültüler) 
Bakın, bakın... 
BAŞKAN — Sayın hatip, Genel Kurula hitap edin efendim. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bakın, acaba, Refah Partisi iktidara gelirse, kuruluşun

dan bu yana çağdaş ve modern olmayı hedef edinmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dinî buy
ruklara göre mi yönetilecek? Yargılama kurumlarımız olan çağdaş mahkemeler iptal edilip, ye
rine şeriat mahkemeleri mi ihdas edilecek? 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - - Gelince göreceksiniz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Çağdaş hâkimlerin işine son verilip, yerlerine kadılar mı 

. göreve getirilecek? Vatandaşlarımız, yaşayan yasa hükümleri ve çağdaş hukuk ile muhataptır. 
Bunlar kaldırılıp, yerine mutlak ve tartışılmaz olan yasa hükümleri mi tesis edilecek? 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Bozuklar gidecek, doğrular gelecek. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Ümmet toplumu istiyorsunuz; geçen gün bir sözcünüz 

burada açıkladı, "Türkiye ümmet devleti olmalıdır" dedi. O zaman şu soru akla geliyor : İkti
dar olursanız, kadınlarımızın demokratik hakları, çalışma, okuma, seçme ve seçilme gibi ka
zanmaları ellerinden alınacak ildnci sınıf vatandaş mı olacaklar?... (RP sıralarından gürültüler) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Geldiğimizde görürsünüz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Peki, başka inanç ve düşünce grupları, din ve vicdan 

özgürlüğüne sahip olacaklar mı? (RP sıralarından gürültüler) 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Geldiğimizde görürsünüz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu demokrasi sürdürülecek mi? 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Daha fazla. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Seni de kurtaracağız.. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Bozuklar gidecek, doğrular gelecek. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Daha sorular, çok sorular var; ben bunlarla yetiniyorum... 
Benim, Refah Partisinin değerli yetkililerinden ricam; bu sorulara ilk fırsatta, çıkın, çok 

net bir yanıt verin, halkımızı ve bizleri de aydınlatın. 
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İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan sataşma kabul ederse, cevap ve
receğim. 

NİHAT MATKAP (Devamla) — Hocanın "Adil düzen" sloganını bugüne kadar sadece 
laf olarak dinledik, ne olduğunu halen merak ediyoruz. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Kafan almaz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Yoksa, Kağıthane Belediyesindeki uygulamalar mı adil 

düzen?!. (SHP sıralarından alkışlar) Adil düzen savunucuları, Sivas'ta 37 aydın ve sanatçının 
yanmasının ardından bu kürsüye çıkıp, şöyle bir ifade kullandılar : "yakanları tahrik ettiler..." 
İktidar olursanız, yönetime gelirseniz... (RP sıralarından gürültüler) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Hükümetin sözü bu Hükümetin... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — ... bu tahriklerle karşı karşıya gelirseniz, yine aynı tavır

ları mı sürdüreceksiniz? (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın hatip, Genel Kurula hitap edin. Bir siyasî partiyi hedef alamazsınız, 

Genel Kurula hitap edeceksiniz. Lütfen... (RP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ÎBRAHlM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — ISKfyi anlat, tSKl'yi. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Çaldıklarınızı anlat. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — ... bu hususları açıkladıktan sonra, Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubu olarak, yeni yılda, bugün oylayacağımız bütçe uygulamalarında eksik gördüğü
müz, yapılmasını istediğimiz uygulamaları ve bu uygulamalarla ilgili çözüm önerilerimizi sun
mak istiyorum. Ancak, sunuşuma geçmeden önce, bir hususu belirtmekte yarar görüyorum. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Millet sizin yaptıklarınızı görüyor. 
NlHAT MATKAP (Devamla) — Bütçeyi uygulayacak olan Hükümettir, SHP'nin veya 

DYP'nin grupları değildir. SHP'nin de DYP'nin de bugüne kadarki Hükümet uygulamaların
dan hoşnut olmadığı durumlar mevcuttur. Bunların olması da doğaldır. Eleştirilerimizi yadır
gamamanız gerekir. Buradaki konuşmalarımızda, politikamız, sadece Hükümetin uygulama
larını alkışlamak olsa ne DYP ne de SHP Grubunun bu bütçe görüşmelerinde konuşmasına 
hiç gerek kalmaz. Hükümet zaten kendi kendini savunacak güçtedir. 

İBRAHİM HALtL ÇELtK (Şanlıurfa) — İcraatınız ortada, bittiniz, bittiniz; 27 Martta 
gideceksiniz. 27 Mart geliyor. 

NlHAT MATKAP (Devamla) — Doğru Yol Partisi, merkez sağ parti; SHP ise sol bir par
tidir. İki partinin ilkeleri, programları ayrıdır. Ancak, Koalisyon Hükümetini oluştururken uz
laştıkları bir metin vardır. En azından, bu metne, diğer bir deyişle, Koalisyon Protokolüne Hü
kümetin uyup uymadığını denetlemek işi Partinin gruplarına düşer. Eleştirilerimizi böyle algı
lamanızı istiyorum; hem bütçe görüşmelerinde, hem de bundan sonraki Meclis görüşmelerinde. 

Hükümetimizi, tabiî ki, ülkemize yararlı olduğu sürece destekliyoruz ve destekleyeceğiz. 
Ancak, eleştirilerimiz, onların daha iyi bir icraat yapabilmesine, daha başarılı olmasına, hal
kımızın beklentilerine daha çabuk ve güçlü yanıt vermesine yöneliktir. 
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Ülkemizin 20 Ekim 1991 seçimleri öncesi içinde bulunduğu zor koşulların sonucu olarak, 
halkımız bu Koalisyonun oluşmasını uygun bulmuş, hatta buyurmuştur. 

Bakınız, bir siyasî partinin en zorlu devresi, Koalisyon devresi olarak geçirdiği devredir. 
Koalisyon olduğunuz dönemde, ilke ve programlarınızın ancak bir bölümünü uygulama ola
nağını bulabilirsiniz. Buna rağmen seçmenleriniz sizi tam iktidar sanır ve her türlü beklentinin 
içine girer. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — İSKİ'den bahset biraz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ağlama, ağlama!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Beklentilerine tam kavuşamayınca size küser, sizi eleşti

rir, yıpranırsınız. Biz, bunları bile bile, ülkemizin bu zor koşulları nedeniyle görevimizin ba
şındayız. 

20 Ekim Seçimleri öncesi, iki parti de tek başına iktidar olma hedefiyle yola çıkmışlardır. 
Bu hedef, bugün de iki siyasî parti için aynı geçerliliği korumaktadır. Yanlış anlaşılmasın; bu 
sıralarda tek hedefimiz, ülkemizi, terör, kronik enflasyon, anarşi ve demokratikleşme gibi so
runlardan birlikte kurtarmaktır. Yurtseverliğimizin sorumluluğuyla, bu sorunları aşmak için 
her türlü gayretin ve azmin içinde olacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan, İstanbul'daki her söyleminde "İs
tanbul'u istiyorum" diyor. Tabiî ki, haklı, Her siyasî partinin geleceği açısından, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye ve ilçe belediye seçimlerini kazanmak önemlidir. Anavatan Partisi de çok 
hararetli bir şekilde İstanbul'u istiyor. Medyanın bir bölümü istemiyor; ama, biz de İstanbul'u, 
tüm partilerden daha kararlı bir biçimde istiyoruz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — İstanbul kimi istiyor?!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu isteğimizde haklı olup olmadığımızı, 5 yıllık ANAP 

döneminde yapılanlarla, son 5 yıllık SHP döneminde yapılanları karşılaştırarak izah etmek 
istiyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — tSKt'yi ne yapacaksınız? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Tabiî ki, takdiri, önyargılarından arınamayan bir iki yo

rumcu değil, İstanbul'da yaşayan seçmenler yapacaktır. 
İstanbul, 1989 yılından bu yana geçen 5 yıllık dönemde, SHP yönetiminde, altyapı yatı

rımları ve kentleşme açısından cumhuriyet tarihinin en şanslı dönemini geçirmiştir. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Aman Yarabbim, aman!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bakınız, 1984 ve 1989 yılları arasında ANAP dönemin

de, İstanbul'da altyapı yatırımları yapılmış ve reklamı ta Anadolu'nun en ücra köşesine kadar 
ulaşmıştır. SHP döneminde ise bu yatırımların 4 katı yapılmıştır. Bu nedenle, ANAP ve SHP'ye 
ait iki 5 yıllık dönemde yapılanları karşılaştırmak istiyorum. 

Ulaşım sektöründe, raylı sistemler olarak, Anavatan döneminde, 6,5 kilometre hızlı tram
vay yolu yapılmış; SHP döneminde ise 10,3 kilometre tramvay yolu yapılmıştır. Tam İki katı... 
Anavatan döneminde, çağdaş tramvay yolu hiç yapılmamış; SHP döneminde 11 kilometre ya
pılmıştır. ANAP döneminde hiç düşünülmeyen Beyoğlu tramvay yolu 1,8 kilometre olarak ya
pılmış ve işletmeye açılmıştır. İstanbul'un yüz yıllık rüyası olan metroya başlama onuru SHP'nin-
dir. Çok kısa bir sürede 6 kilometre metro yolu yapılmıştır. ANAP döneminde, 33 kilometre 
kent içi yol yapılmışken; SHP döneminde 78 kilometre yol yapılmıştır, yani 2 kat fazla... (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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ANAP döneminde, 180 adet kavşak yapılmış; SHP döneminde, 270 adet kavşak yapılmış
tır. 1989 yılında, yüzde 15*i yapılan otogarın, bu dönem, geriye kalan yüzde 85'i yapılmış ve 
otogar açılış aşamasına gelmiştir. 1989 yılı itibariyle, İstanbul'da otobüs sayısı 1 000 iken, sa
dece bu dönem 1 500 otobüs daha alınıp, İstanbul'un hizmetine sunulmuştur ve filo şu an 2 
500'e çıkmıştır. 

ANAP, kendi döneminde, yeşil alan düzenlemesinde hakikaten başarılı olmuş; ancak, Ana
vatan Partisinin 300 bin metrekare park düzenlemesine karşın, SHP döneminde 400 bin met
rekare park düzenlenmiştir. ANAP döneminde 550 bin metrekare kıyı düzenlenmesine karşı
lık, SHP döneminde tam 3 katı 1 milyon 505 bin metrekare kıyı düzenlemesi yapılmıştır, 

ANAP döneminde, katı atık projeleri üzerinde hiç durulmamış, oysa SHP döneminde, 
3 adet hijyenik depolama tesisi, 1 adet hastane atıkları imha tesisi, 9 adet çöp aktarma istasyo
nu kurulmuştur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Süt dağıtacaktınız, ne oldu?!. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Ümraniye çöplüğü patladı... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Şehircilikte iddia, kentsel mekân düzenlemeleriyle ölçü

lür. Bu bağlamda, ANAP döneminde 7 adet tesis yapılmış, SHP döneminde ise tam 16 tesis 
yapılmıştır, önceki dönemde 1 800 metre sur onarımına karşılık, bu dönem 6 650 metre sur 
onarımı yapılmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

ANAP döneminde Haliç kıyılarının temizlenmesi halen politik malzeme olarak kullanılı
yor. Bunlardan iki kat önemli olan, bu dönemde, Kazlıçeşme'nin dericilerden arındırılması projesi 
ve kumcuların Zeytinburnu'ndan kaldırılması gibi 2 büyük dev proje gerçekleştirilmiştir. An
cak, SHP döneminde yapılmayan bir şey vardır, o da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı-
mızca, İstanbul'un, Boğazımızın, Boğazdaki ormanlarımızın çıkar gruplarına peşkeş çekilme-
mesidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Beykoz Belediye Başkanınız ne yaptı?.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halihazırda merkezi

yetçi ve bürokratik devlet yapısı aşırı büyümüş ve hantal hale gelmiştir. Etkisini de büyük ölçü
de yitirmiştir. Tüm yetkileri ve kaynak kullanımını kendisinde toplayan merkezî yönetim kont
rolünü yitirmiştir. Bu nedenle özde küçülmüştür. Denetim ve gözetimi sağlayamayan, vergi top-
layamayan, sağlıksız kentleşmeyi önleyemeyen, plan gereklerini yerine getiremeyen ve kaynak
ları verimli kullanamayan bir merkezi yönetim görüntüsü kalıcılık kazanmıştır. Durum böyle 
olunca, devlete olan güven sarsılıyor. Bu boşluklar, organize yasa dışı güç odaklarınca doldu
ruluyor, toplumun ahlakî değerleri sarsılıyor. 

Bu nedenle, yerel örgütlerin, Türkiye'nin idarî yapılanmasında gerçek yerlerini almaları 
artık bir zorunluluktur. Halen, yerel yönetimlerin kullandığı ve ekonomik ömrünü tamamla
mış bir otomobilin kaydının silinmesi için bakan onayı gerekiyor. Bir belediye başkanının bel
desine, ilçesine bir vidanjör, bir arazöz alabilmesi için defalarca Ankara'ya gelmesi gerekiyor. 
Köyüne içme suyu tesisi yaptıracak, yolunu asfalt kaplama veya stabilize yapacak olan bir muhtar, 
birkaç defa Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Niye değiştirmiyorsunuz?.. Konuşmak değil, 
değiştirmek lazım. 

NİHAT MATKAP (Devamla) — Biraz dinlerseniz cevabı alacaksınız Sayın Çelik. 
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Milletvekilleri, asli görevi olan yasama görevini yapamıyor; çünkü, insanlarımız, hastane
ye yatabilmek için milletvekilinden yardım istiyor. Köyüne lamba alamayan muhtar, milletve
kilini arıyor yardım istiyor. Köyü için bin metre boru ihtiyacı olan muhtar, milletvekilinden 
yardım istiyor... Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Hiçbir vatandaşımız veya muhtarımız, zevk olsun diye milletvekilinden yardım istemez. 
İdarî yapı bozuk ki istiyor. İllerde valilerimiz, il müdürlerimiz, il genel meclis üyelerimiz, bele
diye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz var. Yapılması gereken, bu yukarıda saydığım 
yerel yöneticilerimize, merkezi yetkilerin devredilmesine olanak tanıyacak yasal düzenlemele
rin bir an önce yapılmasıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bravo!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Şimdi yanıtınızı yeriyorum Sayın Çelik : 
Bu konuda, Hükümetimizin çok ciddî bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Hükü

metimizden, 1994 yılı başlarında bu çalışmaları bitirmesini ve merkezi yönetimle yerel yöne
timler arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımını esas alan ilke ve kuralları 
yeniden belirleyecek yasa tasarısını Meclise sunmasını bekliyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Biz çıkaracağız, biz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hep beraber yapacağız, bu Türkiye'nin sorunu. 
Tasarının yasalaşması ve hayata geçmesiyle beraber, inanıyorum ki, bir daha, Meclis Ge

nel Kurulunda karar yetersayısı aranmasına gerek kalmayacaktır; çünkü, milletvekili arkadaş
larımız, artık, tali işlerinden kurtulup, asıl görevlerini yapabileceklerdir. Zaman zaman kamu
oyunda tartışıldığı üzere, "milletvekili Meclise devam etmiyor" tanımlamasına katılmıyoruz. 
Ancak, "devam ettirilmiyor" denirse katılırız; çünkü, milletvekili arkadaşlarımız o anda Mec
lis genel Kurulunda değilse, genellikle, odasında, onlarca, yirmilerce, kendilerinden sorunları 
için katkı bekleyenlere hizmet vermektedir. 

Koalisyon Protokolünde "Yerel yönetimlere idarî ve malî özerklik kazandırılacaktır" diye 
başlayan bölümün bir gereği olarak, Hükümetimizden, reform diye nitelendirilebilecek bu dü
zenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için çok ciddî gayretler bekliyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bu iş, gayretle değil, icraatla olur. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi, gerek 

iktidarları döneminde, gerekse şimdi, sürekli olarak, büyük yatırımlarla övünmektedirler, özel
likle, otoyol ile oturur, otoyol ile kalkarlar. Bu nedenle, iki yıllık iktidarımız döneminde, Ba
yındırlık Bakanlığımız bu konuda neler yapmıştır, bunu, ANAP dönemiyle karşılaştırmalı olarak 
kısaca anlatmak istiyorum. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Vallahi, Anavatan Partisinin yaptıklarının kurdelesini 
kestiniz. 

NİHAT MATKAP (Devamla) — 1985-1991 arası 6 yıllık Anavatan Partisi döneminde 303 
kilometre otoyol yapılmış -bunu da takdir ediyoruz- Oysa, 1992-1993 yılları arasında, sadece 
bu 2 yıllık Hükümetimiz döneminde, toplam 706 kilometre otoyol yapılmış. Tam iki katı. (SHP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Bizim yaptıklarımızın kurdelesini kestiniz. 
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NİHAT MATKAP (Devamla) — ANAP döneminin yıllık ortalama otoyol yapımı 43 kilo
metre, Hükümetimizin yıllık ortalama otoyol yapımı 353 kilometredir. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sadece kurdele kestiniz. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Onu bile beceremediniz; rahmetli Kahveci orada öldü. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sadece bu örnek "Türkiye'yi, acaba, kim en iyi şekilde 

yönetir?" sorusuna sanırım çok iyi cevap vermektedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, müsaade edin. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Aslında diğer örnekleri de verecektim; ancak süreye ria

yet etmek için bir kısmını geçiyorum. 
Sayın milletvekilleri, 20 Aralık 1993 tarihli, Anadolu Ajansında bir haber, bakınız ne di

yor : "Şekerde rekorlar yılı..." 
ABBAS İNCE AYAN (Bolu) — Şeker fiyatlarına zam ne kadar? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — "... Türkiye'nin şeker üretimi ilk defa 2 milyon tona ulaştı. 

Şeker ihracatı 500 bin tonla rekor düzeyde gerçekleşirken, getirişi 150 milyon doları buldu" 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Şeker fiyatlarına zam ne kadar? O da rekor. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — 1992 yılında şeker fabrikalarının kârı 64 milyar liraydı. 

Teslim aldığımız 1991 yılında ise zararı 52 milyar liraydı. Bu sene beklenen kâr 450 milyar. Bu 
rakamlar, iş bitirici ve icraatçı olduklarını ileri sürenlerin bilgisine ve kamuoyunun takdirine 
sunulur. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Fabrikada kâr yüksek; ama, bütçe açığı 200 trilyon. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yıl, ilk kez, kütlü 

pamukta, üreticinin, köylünün doğrudan desteklenmesi esası üzerine kurulmuş bir prim siste
mine geçilmiştir. -Sayın Çelik, dinleyin; bunlar size örnek teşkil eder belki- Bu, Türk tarımı 
açısından devrim sayılabilecek bir gelişme ve tarımsal desteklemede Avrupa Topluluğu stan
dartlarına ulaşmak için atılmış çok önemli bir adımdır. Bu uygulama, her yörede yapılmış ve 
köylülerimiz, çiftçilerimiz arasında çok büyük memnuniyet yaratmıştır. Bu uygulamada, müs
tahsil, ürününü, hem Tariş'e hem çukobirlik'e hem de tüccara ve sanayiciye satmış ve bunun 
neticesinde, devletin öngördüğü fiyata ilaveten 3 bin lira primi de anında almıştır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Fındıkta ne oldu? 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Millet kan ağlıyor. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Üstelik, ödemeler bir aydan kısa bir süre içinde yapıl

mıştır. Bu arada, pamuktan yararlanma durumunda olan ve uluslararası ölçekte rekabet eden, 
ekonomimizin can damarlarından biri olan tekstil dalında, hazır giyim dalında rekabet koşul
ları yaratılmıştır. En azından, sınai üreticilerimiz, Bangladeş'ten, Pakistan'dan ucuz iplik al
ma durumunda bırakılmamışlardır. Hem onlara, hem de üreticiye destek verilmiştir. Ayrıca, 
1992 ve 1993 yıllarında, tarım satış kooperatiflerimiz aracılığıyla pazarlanan ürünleri üreten 
çiftçilerimiz enflasyonun altında gelir elde etmemişlerdir. Bazılarında enflasyon düzeyinde, ba
zılarında ise enflasyonun üzerinde fiyat verilmiştir. Bunun yanı sıra, ödemeler, 14 yıldan bu 
yana ilk kez, 1992 ve 1993 yıllarında peşin sayılabilecek bir hızla yapılmıştır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Gübre ne oldu, gübre?.. 

— 601 — 



T.B.M.M. B : 54 24 .12.1993 0 : 2 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Millet kan ağlıyor. Esnaf, Vergisini ödeyemiyor, dükkânını 
kapatacak duruma gelmiştir. 

NtHAT MATKAP (Devamla) — Bunlar, ANAP döneminde unutulan çiftçimize, köylü
müze, Hükümetimizin verdiği önemin çok somut bir göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yaşanan terör olaylarına karşın, Türkiye'nin, 1993'ün 11 
aylık verilerine göre, Batılı turist sayısında, geçen yıla oranla yüzde 7, ilk 10 aylık döviz girdi
sinde ise yüzde 6'Iık artış olması çok sevindiricidir. Ülkemizde bu gelişmeler yaşanırken, turist 
sayısında, 1993 yılı itibariyle, Yunanistan'da yüzde 15, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 22, İspan
ya'da yüzde 3, İtalya'da ise yüzde 14'Iük bir gerileme yaşanmıştır. Turizm sektöründe gördü
ğümüz bu başarının önümüzdeki yıllarda da yaşanacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığımız, devletin ve toplumun, çağdaş, çoğulcu, katı
lımcı, demokratik bir doğrultuda yeniden yapılanması ve 12 Eylül kalıntılarının temizlenmesi 
konusundaki 24 yasa tasarısını, yoğun bir çalışma sonucunda Meclise sunmuştur. 

NEVSAT ÖZER (Muğla) — Netice?.. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Ortağınızla anlaştınız mı?!.. 
NtHAT MATKAP (Devamla) •— Bu yasa tasarılarıyla ilgili bilgi vermeden önce bir husu

su açıklamak istiyorum : Eskişehir Cezaevine müdahale edildiği sıradaki hali, o andaki Eski
şehir Cezaevinin hali, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin bir ayıbıydı. Orayı kapatmak, bu 
ayıbı temizlemek gerekiyordu. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Lice nasıl? Lice'nin ayıbı ne olacak? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hazırlanan taşanlardan CMUK, adaletin, gerçekliğe dayalı 

olarak tecellisi; temel hak ve özgürlüklerin, hukukun güvencesine kavuşturulması açısından 
gerçek bir reformu oluşturmuş ve yabancılar nezdinde ülkemizin prestijini olabildiğince yük
seltmiştir. 

Çocuk Mahkemeleri Kanunu Tasarısıyla, Çocuk Hakları Sözleşmesinin hemen hemen tüm 
hükümlerinin ülkemizde yaşama geçirilmesi amaçlanmış, çocukların, erginler gibi, suçlu sayı
labilecekleri anlayışına son verilerek, onların, cezaevlerine değil, eğitim evlerine konulmak su
retiyle topluma kazandırılmaları esası getirilmiştir. 

Avukatlık Kanunu Tasarısıyla, bağımsız ve etkili bir savunma ve muhtaç vatandaşların 
da devlet katkısıyla, bu savunmadan yararlanmaları amaçlanmıştır. 

Basın Kanunu Tasarısıyla, basında sansürün tarihe terk edilmesi, düşünce ve basın özgür
lüğünün güvence altına alınması amaçlanmıştır. Bir başka tasarıyla, güvenlik soruşturmasının 
kaldırılması, 12 Eylül döneminde güvenlik soruşturması ye 1402 uygulamalarından zarar gö
renlerin yaralarının sarılması ve tüm özlük haklarının iadesi amaçlanmıştır. Bu yasanın yürür
lüğe girmesiyle beraber, bundan sonraki uygulamalarda, sadece İçişleri ve Millî Savunma Ba
kanlığına alınacak personel için bu güvenlik soruşturması yürürlükte olacaktır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Adalette aranmayacak mı? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Güvenlik ve disiplinle insanî uygulamaları birlikte ger

çekleştirecek yeni cezaevi yapılanması ve çağdaş bir infaz sistemini gerçekleştirecek tasarılar 
Yüce Meclistedir. En önemlilerinden biri, adlî kovuşturmayı, bağımsız yargının bir unsuru olan 
cumhuriyet savcısının emrine vererek, hukuku egemen kılacak ve yargısız infaz iddiaları ve fai
li meçhul cinayet kuşkularına son verecek bir düzenlemeyi sağlayan Adlî Kolluk Kanun Taslağı 
Bakanlar Kurulunun incelemesinde bulunmaktadır. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 4 bin tane faili meçhul cinayet var, ondan bahset. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Yargının hızlandırılması, yargı işleyişinin basitleştirilme

sini, şeffaflaştırılmasını, bu işleyişinin, kendisinden kuşku duyulmayacak koşullara kavuştu
rulmasını amaçlayan ve cumhuriyetin ilk yıllarından sonra en kapsamlı paketi oluşturan 12 
kanunluk reform paketi de Meclise sunulmuştur. Bu paketin yasalaşması halinde, yargı işleyi
şinde karşılaşılan tüm aksaklıklar ve tüm yakınmalar ortadan kalkacaktır. 

Bütün partilerimize sesleniyorum : Buyurun, hiçbir siyasî tercihi içermeyen, sadece tek
nik bir düzenleme olan bu paketi en kısa zamanda birlikte yasalaştıralırn, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hâkim ve savcılarımızın ekonomik bağımsızlığa ka
vuşturulması bu Hükümete nasip olmuştur. Yargının birikmiş sorunlarının çözümü için, yar
gının tasarrufunda olacak önemli bir kaynak yaratılması bu Hükümete nasip olmuştur. Yargı
ya tekniğin sokulması, yargıda bilgisayar kullanımı ve tüm yargı işlemlerinde otomasyona ge
çilmesi konusunda ciddî gelişmeler bu Hükümet zamanında gerçekleştirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, kendisini tanımak ve ifade etmekten korkmayan bir top
lum yaratmak için, demokrasi kültürünü, tüm kurum ve kuruluşlarıyla yerleştirmeye yönelik 
bir çaba da göstermiştir. Yasakları yasaklayan anlayış bu çabanın uzantısıdır. Özgür düşünce 
yaratının gelişmesini sağlamakla, yeni yayın ve kütüphane politikasının dünyaya, çağdaşlığa 
açılan yanını, gene bu anlayış oluşturmuştur. 

Din, köken, mezhep ayırımı gütmeden, vatandaşlık kültürünü yerleştirerek, birlik ve be
raberliğimizi, ulusal kültürümüzün zenginliğini tüm dünyaya anlatma çabasıyla, evrensel de
ğerlerle kucaklaşmayı geliştirdik. Resmî, kısıtlayıcı ve tekçi bir kültür politikasından değil; ka
tılımcı, sevil ve çoğulcu bir anlayıştan yana olmuştur, toplumla ve onun örgütleriyle iç içe geç
miştir. özgür, canlı, katılımlı bir sanat ve kültür ortamı yarattık. Bu dönemde, yeni bir Türki
ye imajıyla, ulusal değerlere ve onları korumaya yönelik bilinci yaratmak ve toplumsallaştırma 
çalışmaları son derece başarılı oldu. Pamukkale'nin kurtarılması, tüm dünyanın Türkiye'ye say
gısını bir kez daha pekiştirdi. 

Ulusal Kurtuluş Savaşıyla antiemperyalist harekette dünyaya örnek olan Türkiye, Karun 
hazinelerini geriye alarak bu konuda da evrensel bîr öncülük yapmıştır. Böylelikle, yerel değer
lere sahip çıkmış ve dünya arkeolojik eser trafiğini etkileyerek yeniden yönlendirmiştir. Kaçak 
kazılara ve kaçakçılığa darbe vurmuştur. Türkiye, bir kültür devleti olarak dünyada layık oldu
ğu yere ulaşmıştır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — SHP'li belediye başkanı mahkûm oldu orada. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet Programı

mızda "Türkiye, sosyal devleti gerçekleştirmek zorundadır" cümlesi yer almaktadır. Bu çerçe
vede, Hükümetimizin, çalışma yaşamına yönelik önemli icraatları ve vaatleri vardır. Tabiî ki, 
yılların biriktirdiği sorunları kısa sürede aşmak mümkün değildir. 1982 Anayasasının getirdiği 
engelleri de göz önünde bulundurursak, Hükümetimizin bu konudaki ciddî ve gayretli yakla
şımından hoşnut olmakla beraber, bu konuda alınmış sonuçların da yeterli olmadığını, bu cid
dî çalışmaların daha da hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. 

Anayasanın izin verdiği sınırlar sonuna kadar zorlanarak, çalışanlarımızın haklı beklenti
lerine mutlaka yanıt verilmelidir. Bu bağlamda, Hükümetimizin ve Parlamentomuzun gayre
tiyle, son yirmi yılda, yalnızca Uluslararası Çalışma örgütünün bir sözleşmesini onaylamış
ken, kısa sürede, altı yeni sözleşmenin onaylanmış olması sevindiricidir. 
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İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — İç hukukta ne yaptınız, iç hukukta?.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu sözleşmelerle, memurlar dahil, tüm çalışanlara ör

gütlenme hakkı, kamu görevlilerinin sendikalarına işlerlik, işçi temsilcilerine güvence, gelece
ğimiz olan çocuklara koruma, meslek, rehberlik ve eğitim hakkı ile üçlü yapıya işlerlik sağlan
mıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hani! nerede?.. Ankara'nın göbeğinde sendi
kacılar dövülüyor. 

NİHAT MATKAP (Devamla) — Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilip, dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli özal tarafından veto edilen, iş güvencesini düzenle
yen 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, değerli milletvekili arkadaşlarımızın gayretleriyle süratle onay
lanmalıdır. 

Ayrıca, halen Bakanlar Kurulunda görüşülmekte olan tş Güvencesi Yasa Tasarısı, Meclise 
bir an önce sevk edilmelidir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Fabrikalardaki bütün işçiler dışarıda... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Konuşmamın başında, bu müdahaleleri yapmamanız için, 

bu konudaki düşüncelerimi açıklamıştım. Bu müdahaleleri yapmamanız gerekiyor. 
BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin Sayın Matkap. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — İş Güvencesi Yasa Tasarısı ile, işten çıkarma hallerinde, 

işverenin, işçiye neden bildirmesi; işçinin, bu nedenin haksızlığını ileri sürerek yargıya başvu
rabilmesi; yargı tarafından, işten çıkarma nedeni haksız bulunursa, işçinin işine iade edilmesi 
veya işverenin, işçiye tazminat ödemesine karar verilmesi öngörülmektedir. SHP Grubu olarak 
bu yasa tasarısını çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. 

İşsizlik Sigortası Yasa Tasarısının yasalaşması için de her türlü gayretin içinde olacağız. 
Sayın Erdal İnönü'nün Başbakanvekilliği döneminde yayımlanan Başbakanlık genelgesi 

halen yürürlükte olmasına karşın, kamu çalışanları sendikalarının çalışmalarına yönelik ola
rak, bazı vali ve kaymakamlarımızın genelgeye uygun hareket etmediği şeklinde duyumlar al
maktayız. Bu nedenle, Sayın Başbakanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın, konuya yeteri ka
dar duyarlı olmasını istiyor ve bekliyoruz. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Biraz da mutfağa gel Sayın Matkap... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hükümetimizce hazırlanmakta olan Kamu Çalışanları 

Sendikaları Yasa Taslağında, kamu çalışanlarına, sadece örgütlenme hakkının tanınacağını öğ
renmiş bulunmaktayız. Bundan mutluluk duyduğumuz söylenemez; ancak unutulmamalıdır 
ki, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bir ortak hükümet içindedir ve olanakları sınırlıdır. Bizim 
programlarımızda, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grevli sendikal hakların verileceği ya
zılıdır. Ancak, ne yazık ki, bu hususu, Koalisyon Protokolüne bu açıklığı ile koyduramadık... 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sabırlı olun Sayın Sayın Çelik. Sizin, Demokrasi ile pek alakanız yok, bu hususlar sizi 
pek ilgilendirmiyor. 

... ancak, yine de, Hükümetimizin, bu hakkı, kamu çalışanlarından esirgememesi gerekti
ğini düşünüyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizin 24 aylık döneminde, DÎSK'in mal var
lığının iade edilmesi çok sevindirici bir gelişmedir. Yine, 20 Ekim seçimleri öncesi çok mağdur 
edilen, hatta onları dernek kurmaya götüren süper emeklilerimizin haklarının verilmiş olması
nı da takdirde karşılıyoruz. 

Çalışma yaşamını 12 Eylül bozdu, ANAP bozdu, hâlâ onları düzeltmekle meşgulüz. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Acaba!.. Acaba!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Emeklilikte yaş koşulunun kaldırılması dolayısıyla, Sos

yal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Emekli Sandığına bağlı çalışanların, kadın ise 20, erkek ise 
25 hizmet yılını doldurduklarında, istedikleri takdirde emekli olabilmeleri olanağına kavuş
ması, Partimizin ve de Hükümetimizin önemli bir vaadi-idi. Bunun da gerçekleşmiş olması 
sevindiricidir. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Batırdınız, sandıkları mahvettiniz... 
NÎHAT MATKAP (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisince hepinizin katkılarıyla 

kabul edilip, 8 Aralık 1993 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Si
gortalar Kurumu Yasası ile, Hükümetimiz ve Meclisimiz Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı ça
lışanlara ve emeklilerine çok büyük bir hizmet yapmıştır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Maaş alamıyorlar ki... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu yasanın Meclisten geçmesiyle beraber, o kurum için 

"iflas" bir daha konuşulmayacaktır. 
BAŞKAN — Sayın Matkap, 5 dakikanız var. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bakın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları, ilk defa 

bu dönemde teşhir edilmiştir. Aynı tarihlerde kabul edilen yasayla, işçi emeklilerimiz de, Sos
yal Sigortalar Kurumu yönetiminde yeniden temsil edilme olanağı bulmuştur. 1980'de ellerin
den alınan bu hakkın iadesi, bizini açımızdan çok sevindiricidir. Halen Meclis gündeminde 
bulunan Bağ-Kur Yasa Tasarısının yasalaşmasıyla beraber, Bağ-Kur, gerçekten bir sosyal gü
venlik kuruluşu kimliğine kavuşacaktır. Milyonlarca Bağ-Kur'lumuz, gözünü, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve Emekli Sandığına dikmekten vazgeçecektir. Esnaf ve sanatkârlarımız için ya
şamsal öneme haiz bu yasanın bir an önce çıkarılmasıyla, Bağ-Kur'a tabi olanlara, kendi ecza
nelerinden ilaç alma; kendi hastanesinde, hiçbir ücret ödemeden tedavi olabilme ve emeklilik
lerinde tatmin edici maaş alabilme yolları açılacaktır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Vatandaş inanmıyor ki. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bu nedenle, sayın muhalefetten, engelleme yapmaması

nı ve bu tasarıyı görüşürken katkı vermelerini bekliyoruz. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Gelsin de... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Yasayla, esnaflarımızın, sanatkârlarımızın beklediği ba

samak yükseltmeye de olanak tanınacaktır. 
Hükümetimizin, bu 24 aylık döneminde, kamuoyunda çok tartışılan emekli kuyruklarına 

son veren düzenlemesi de çok sevindiricidir. Ancak, nedense, muhalefet sözcüleri "hiçbir şey 
yapılmamıştır" diye başlayıp, konuşmalarını böyle noktalıyorlar. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Vallahi billahi öyle ... 
NtHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işsizlik, ülkemiz için 

yaşamsal bir sorun olmaya, ne yazık ki, devam etmektedir. 
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Küçük girişimleri koruyacak adil ve pratik bir vergi düzeni de henüz kurulamamıştır. Bu 
kesim, ilkel, maktu bir hadde dayanan hayat standardıyla vergisini ödemektedir. Bunun sonu
cunda, zarar da etseler, az da kazansalar, bu kesime giren mükellefler, belli bir vergiyi mutlaka 
ödemektedirler. Kelle vergisine dönüşen hayat standardı uygulamasına son vermek temel ama
cımızdır. Ancak, bütçe açıklarını dikkate alınca, bu uygulamayı hemen kaldırmayı Hükümeti
mize öneremiyoruz. 

Bugünkü şartlarda, günümüzde, bir işyeri açmak isteyen küçük esnaf, o yıl hiç gelir elde 
etmese de, yaklaşık 20 milyon Türk Lirası bir vergi ödemeyi göze almalıdır. Aynı şekilde, dok
tor, avukat, mühendis, serbest muhasebeci olan serbest meslek erbabı için de bu rakam 33 mil
yon Türk Lirasıdır. Diğer giderleri göz önüne alsa bile, işyeri açacak küçük esnaf veya serbest 
meslek erbabı, vergiyi göze alamamakta ve bu nedenle işyeri açma cesaretinde bulunamamak
tadır. Durum böyle olunca, ister istemez, devlet kapısına dayanıp, devletten iş beklemektedir. 
Bir de, yanında istihdam edeceği iki-üç elemanı düşünürseniz, yasanın bu maddesinin, işsizlik 
konusunda ne kadar olumsuz etkisi olduğunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz. 

Görüşülmekte olan vergi yasa tasarısında bir Önerge de verdik. Sayın Maliye Bakanlığımı
zın, Sayın Hükümetimizin bunu değerlendirmesini istiyoruz. Teklifimiz şudur : tik defa işyeri 
açacak olan küçük esnaf ve serbest meslek erbapları 3 yıl müddetle hayat standardı esasından 
muaf tutulsun. 

Sayın milletvekilleri, vergi kayıp ve kaçaklarını Önlemede, kayıt dışı ekonominin sınırları
nı daraltmada başvurulacak çok önemli müesseselerden biri de Hazine ile mükellef arasında 
köprü görevi yapan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavirlik ve yeminli malî 
müşavirlik müessesesidir. 40 bini aşkın serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavire 
vergi denetimi konusunda yeterli sorumluluk ve yetki verilmesi halinde, bu müessese büyük 
bir boşluğu doldurmuş olacaktır. Yeni vergi düzenlemelerinde, bu konuda önemli bir adım atılmış 
olmasına rağmen, yetkilerin kullanılması Maliye Bakanlığının takdirine bırakılmıştır. Bu yet
kilerin mutlaka verilmesini öneriyoruz, özellikle, vergi beyannamelerinin ön denetim ve imza
lanması yetkisinin, meslek mensuplarına acilen verilmesini istiyoruz. Bunların dışında, vergi 
denetimleri, perakendeci aşamasından, toptancı ve üretici aşamasına mutlaka kaydırılmalıdır. 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Bunları vergi kanunu tasarısında konuşuruz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, sorunları 

çok olan bir ülkedir. Bu sorunlar ağırdır da. Hiçbir hükümet, hele iki yıllık bir hükümet, bu 
ağır sorunlara hemen çözümler ve rahatlamalar getiremez; kimse, Türkiye'yi, iki yılda sorun
suz bir cennet yapamaz. Bir hükümetin değerlendirmesinde asıl olan, hükümetin izlediği yol 
ve yöndür. Bu yol ve yön doğrudur. Hükümet, doğru bir yol ve yönde, sorunların çözümü için 
gayret göstermektedir. Bu yolun ve yönün rehberi ise doğruluğuna yürekten inandığımız Koa
lisyon Protokolüdür. Hükümete, bu Koalisyon Protokolü ile aykırılığa düşmediği, bundan sap
madığı sürece, desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yoksa, ayrılacak mısınız? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Ancak, daha büyük bir kararlılık ve hız bekliyoruz. Bu 

yolda Hükümetimizi sıkıştıracağız ve zorlayacağız. Bu, SHP olarak bizim, Türkiye'ye olan sev
gimizin ve borcumuzun bir gereğidir. Hükümeti hem destekleyeceğiz hem denetleyeceğiz ve de 
onu yönlendireceğiz. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, 1994 yılı bütçesine kabul oyu vereceğimizi ifade ediyor, bütçe
nin, ülkemize ve halkımıza refah, adalet, özgürlük, demokrasi ve iç barış getirmesini diliyor, 
hepinize derin saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Hükümet söz almadan önce açıklı

ğa kavuşturulması gereken bir husus var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Arz edeyim efendim. 
Sayın Baykal'ın konuşması sırasında, tam iyi tespit edememiştim; ama, şimdi tutanakları 

aldım ve tutanaklardan şu sözleri tespit etmiş bulunuyorum. Hükümetin de kendi konuşması 
sırasında, bu konuyu değerlendirmesine fırsat vermek için zatı âlinizin imkân... 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Baykal konuşmasında "Böyle bir tablonun 

içinde belediyelerde ve kamu yönetiminde kadrolar satılıyor, ihaleler paylaşılıyor. Parlamento, 
yatırımcı daire başkanlarının atanmasının peşinde. Niye peşinde? Çünkü, 'Benim adamım olur
sa ihaleleri ben yönlendiririm' diye!... Artık, olay çığırından çıkmış, sistemin bir parçası haline 
gelmiş, ihale pazarlıkları yapılıyor, ihaleler veriliyor millevtekillerine, siyaset adamlarına ve on
larla alınıyor. Böyle şey olur mu?" diyor. Bu, Sayın Baykal'ın beyanı. Zatı âlinizin müdahale 
etmesi gereken bir beyandı, dikkatinizden kaçmış olabilir; ama, tutanaklarda aynen bu kelime
lerle yer alıyor ve hem Parlamentoda hem Hükümet hem de milletvekilleri bir itham altında bı
rakılıyor. Bu sebeple, Hükümetin, konuşması sırasında bu konuya açıklık getirmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, bu doğru da, Meclis Başkanı, kürsü dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu 
karşısında buna nasıl müdahale ederdi, o da câyi sualdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Meclisin itibarını korumak Sayın Başkanın görevi. 
BAŞKAN — Kayda geçmiştir Sayın Korkmazcan, tutanaklara geçmiştir. 
Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Karayalçın. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizin 1994 yılı bütçesiyle ilgili olarak ortaya konulmuş 
olan eleştirileri yanıtlamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Şahsım ve Hükümetimiz adı
na hepnizi sevgi ve saygıyla selamlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sizleri doğrudan selamlayabiliyorum; ama, biraz önce burada "Başbakan yok, Başbakan 
Yardımcısı yok, bizim eleştirilerimizi kim dinleyecek, kim yanıtlayacak" deyip de, Parlamen
todan, Genel Kuruldan Genel Kurul salonundan ayrılanları, maalesef, selamlama olanağını 
bulamıyorum; ancak, sorularını yanıtlayacağım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, ANAP, 
RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Acele etme, ısınma turu yap sen. 
BAŞKAN —Dinleyelim arkadaşlar. Soruya, soruyla cevap verdi. Lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, bugün, bu Hükümetin kuruluş protokolünün imzalanmasının al
tıncı ayı. 24 Haziranda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu Hükümetin ku
ruluşuna can veren, olanak veren protokolü imzalamışlardı. Bir hafta sonra da Hükümetimi
zin güvenoyu alışının altıncı ayını kutlayacağız. 
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SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sende mi beyaz sayfa açtın!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın milletvekilleri, altı ay, yarım yıl ilginç bir süre, ilginç bir uzunluktur. Bu süre için
de hiç kuşkuya fırsat vermeyecek ölçüde, bazı gelişmelerin ortaya konulabilmesi gerekiyor. Bu 
altı aylık süre, hem o kadar uzun, hem de kimi dallarda somut sonuçların elde edilmesine fır
sat vermeyecek kısalıktadır. Bir açıdan baktığınızda uzun, bir açıdan baktığınızda ise kısa bir 
süredir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin etkinlikleriyle ilgili olarak yapılan eleştirileri yanıt
lamaya geçmeden önce, zamanlama açısından, Hükümetimizin, her iki yanıyla başarılı, an
lamlı ve olumlu sonuçlar aldığına inandığımı, inandığımızı önemle belirtmek istiyorum. 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Gazete ilanları öyle demiyor ama. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Burada eleştiriler yapılırken, bu Hükümetin ilk bütçesiyle ilgili eleştiriler ortaya konu
lurken, yalnızca bu Hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 50 nci Hükümetinin eleştirisi 
yapılmadı. 49 uncu Hükümetin etkinlikleriyle ilgili eleştiriler de genellikle kapsam içindeydi. 
Her iki hükümeti, değerli milletvekilleri birlikte eleştirdiler. Aslında, belki yalnızca bu Hükü
metin değerlendirmesini yapma durumundayım ama, sayın milletvekillerimiz konuya öyle yak
laştıkları için, öyle eleştiride bulunmayı tercih ettikleri için, ben de çok büyük bir kıvançla, 
her iki hükümetin etkinliklerine ilişkin olarak yapılan eleştirileri birlikte yanıtlamak istiyorum... 

RASÎM ZAlMOĞLU (Giresun) — Ben olsam oraya hiç girmem Sayın Karayalçın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın milletvekilleri, aslında, açıklıkla belirtmek gerekirse, burada yapılan eleştirilerin 
çok daha farklı olmasını beklerdim. Daha doğrusu, haddim değil, eleştirilerle ilgili bir değer
lendirme yapma durumunda değilim, onu biliyorum; ama, burada yapılan eleştirilerin çok da
ha farklı bir noktaya ulaşması gerekirdi. Yeni yöntemlerin, yeni yaklaşımların, yeni telkinlerin, 
ilkelerin, politikaların ortaya konulabileceği bir performansın, bir başarının gösterilmesini bek
lerdik; bu yapılmadı. Yalnızca "işler kötü gidiyor" denildi; o kadar. 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Bütçe öyle söylüyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Onun ötesinde, hiçbir milletvekilimizin bir farklı yaklaşımı olmadı. Olsaydı iyi olurdu, 
daha zevkli bir tartışma yapardık. Bunu o amaçla söylüyorum. 

Anavatan Partisi milletvekillerinin, Anamuhalefete mensup milletvekillerinin söylemiş ol
dukları şey de, çok özetle ifade etmek gerekirse şuydu "Her şey iki yıl öncesine göre daha kötü 
gidiyor" (ANAP sıralarından gürültüler, "doğru" sesleri) 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Yalan mı, yalan mı?.. 
BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bunun değerlendirmesini yapacağım : Her şey nasıl gidiyor ve ne zamana göre nasıl gi
diyor; iki yıl öncesine göre baktığınızda nedir iyi olan, nedir kötü olan, bu soruların yanıtını 
genel olarak vereceğim. Ancak, özellikle bugünkü toplantıda bazı soruları ortaya koyup, son
ra buradan gidenlerin sorularını yanıtsız bırakmamak zorundayım. O nedenle, Anavatan 
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Partisinin ortaya koymuş olduğu ya da ortaya konulmasını istediği iki yıllık karşılaştırmaya 
geçmeden önce, bugün yapılan seansta sorulmuş sorularla ilgili bazı yanıtları ortaya koymak 
zorundayım. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Anavatan Partisi zemzemle yıkanmış. 
BAŞKAN — Sayın tnceayan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın Deniz Baykal, bugün, çok net bir aritmetik değerlendirme yaptı... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — tSKt'yi de anlat. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Her istediğini anlatırım, hepsini tek tek anlatırım. 
BAŞKAN — Sayın Karayalçın, siz konuşmanıza devam edin, arkadaşlar sizi dinleyecektir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Merak etmemeleri için söylüyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın BaykaPın konut kredi büyüklükleriyle ilgili yapmış olduğu he

saplama şudur: "80 metrekarelik konutların yapımı için kullanılan konut kredilerinin toplam 
maliyet içindeki payı yüzde 19'dur" Böyle bir iddiayı ortaya attı Sayın Baykal. Bu, benim çok 
iyi bildiğim bir iş, hesabını çok iyi yaptığım bir iş. O nedenle, çok büyük bir vukufla ifade 
etmek istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, 100 metrekarelik konutların finansmanıyla, daha küçük metrajlı ko
nutların finansmanı arasında çok büyük bir farklılık var. Biz, Hükümet olarak, konut sorunu
nun çözümüne angajeyiz. Yurttaşlarımızın barınma gereksinmelerinin karşılanmasını istiyo
ruz ve kıt kaynaklarımızı, bu amaçla konut sektöründe kullandırıyoruz. 100 metrekarelik ko
nut için kullandırdığımız kredilerin toplam maliyet içindeki payı farklı, 80 metrekarede farklı, 
60 metrekarede farklı. 100 metrakarelik konutun finansmanında bu oran yaklaşık yüzde 40 
dolaylarında; ama, 80 metrekareye indiğinizde, oran yüzde 19 değil; 80 metrekareye indiğiniz
de, bu oran yüzde 46'ya çıkıyor. Eğer yurttaşlarımız, barınma gereksinmelerini 60 metrekare 
üzerinden karşılamayı düşünürlerse, yani 60 metrekarelik konuta sahip olmayı düşünürlerse, 
bizim vermiş olduğumuz kredilerin toplam maliyet içindeki payı yüzde 61'e çıkmaktadır. Altı 
ayda yaptığımız bu. İnşallah önümüzdeki aylarda, olanaklarımız ölçüsünde, bunu daha da ar
tıracağız. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Elma ile armudun kıyaslaması oldu bu ama. Bu oran 
o oran değil. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bana oranı öğretmeyin, ben oranın ne olduğunu çok iyi bilirim. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Kooperatifçilikten bahsediyorsunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kredi büyüklüğünün maliyet içindeki payını söylüyorum. Hangisi armut, hangisi elma? 
Kredinin, maliyet içindeki payı, Sayın Baykal'ın söylemiş olduğu yüzde 19'luk büyüklüğü ifa
de ediyor, öyle değil... 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Ne alakası var... Tutanakları okuyun bari. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — 60 metrekarelikte farklı, 80 metrekarelikte farklı... Sayın Baykal, 80 metrekarelik konut
lara verilen kredilerin maliyet içindeki payının yüzde 19 olduğunu söylüyordu değil mi? Bunu 
söylüyordu... öyle değil!.. Burada yüzde 46; 60 metrekarelik konutlara çıktığınızda o yüzde 
61. Sayı bu. Bunu değiştirmek mümkün mü? Verdiğimiz kredi, kullandırdığımız kredi. Tüm 
yönleriyle bildiğimiz bir işlem. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Anap döneminde yüzde 80, sizin döneminizde yüzde 19. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Aslında, Sayın Baykal'ın sormuş olduğu bir başka soru var, hemen ona geçmek zo
rundayım. 

Sayın Baykal, Kırklareli Projesi ve Antalya Çay Boğazı Projelerinin, 3-5 milyar liralık ya
tırımlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Bu da doğru değil. 1993 yılında, Kırklareli Projesine 45 
milyar lira para ayırmış durumdayız. Belki virgül oynamış olabilir. 45 milyar lira... 3,5 milyar 
lira değil, 45 milyar liralık bir büyüklük. Antalya Çay Boğazı ise, 22 milyar liralık bir büyük
lük. Bu, 1994 yılında -merak edenler için söyleyeyim- 90 milyar liralık bir büyüklüğe çıkmaktadır. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Bakan, ayırmak başka, ödemek başka. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Aynı şekilde, İkitelli Projesi için de durum farklı. İkitelli Projesi için de yanlış bir bilgi 
verilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, İkitelli Projesine 1993 sonu itibariyle 8,5 milyar liralık bir harcama 
yapmış bulunuyoruz. 1994 yılı ödeneği, İkitelli Projesi için 250 milyar liradır, 1995 yılında, bir 
250 milyar lirayı daha koyarak, inşallah, İkitelli Projesini bitirmiş olacağız. (SHP ve DYP sıra: 
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, belediyelere ne kadar kaynak ayrıldığı soruldu. Belediyelere ne ka
dar kaynak ayrıldığını da söyleyeyim, oransal olarak söyleyeyim : 1990 yılından başlayarak söy
leyeyim isterseniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İSKİ?1. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bir derdiniz mi var İSKİ ile ilgili olarak? (SHP sıralarından gürültüler) 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)— Benim değil, milletin derdi var. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bir derdiniz varsa söyleyin, açıkça söyleyin. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler)' 
BAŞKAN — Sayın Karayalçın... Sayın Karayalçın... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kendinizi yargıç yerine mi koyuyorsunuz? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İSKİ bandını kim sakladı, onu söyleyin. (SHP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, oturun, oturun lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kendinizi yargıç yerine mi koyuyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hayır. 
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BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Koymuyorsanız, oturun... 
Belediyelere verilen kaynak büyüklüğünü söylüyordum, orada kalmıştım, izin verirseniz 

devam edeyem. 
1990 yılında belediyelere verilen kaynak cari fiyatlarla 4,5 trilyon lira, 1991 yılında bu artı

yor, 8,5 trilyon liraya çıkıyor. Bu, önemli bir artıştır. 1992 yılında 14,5 trilyon liraya çıkıyor 
ve 1993 yılında ise bunu 30 trilyon liraya çıkarmış bulunuyoruz; iki kat artmış bulunuyor. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1994 yılında ayırmış olduğumuz kaynağın büyüklüğü 55 trilyon liradır. 
Sayın Baykal, işsizlik sigortasıyla ilgili olarak yapılan çalışmaları da değerlendirdi. İşsiz

lik sigortasıyla ilgili olarak herhangi bir teknik çalışmanın yapılmadığını söyledi. 
Değerli arkadaşlarım, bu bir söylem meselesidir... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Cek cak meselesi... Hiçbir şey yapmadınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bu bir söylem meselesidir. Kimileri, "teknik çalışma" der, uzmanları toplar, uzmanlarla 
çalışma yapar; ama, bizim Hükümetimiz için, emekçiler, işçiler, memurlar söz konusu oldu
ğunda, yalnızca uzmanlarla çalışma yapılmaz, doğrudan doğruya işçilerle çalışma yapılır, me
murlarla çalışma yapılır, onların temsilcileriyle çalışma yapılır; biz bunu yapıyoruz. (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) İşsizlik sigortası için işçile
rin temsilcileriyle çalışıyoruz. Konu Bakanlar Kuruluna gelmiştir.... 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel) — Ne verdiniz?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la)— Rahatsız olabilirsiniz, ama işsizlik sigortası çıkmak üzeredir değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Dinleyelim arkadaşlar... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — İşsizlik sigortasıyla ilgili olarak çalışma yapıyoruz, İşsizlik sigortası için çalışmalar baş
latıldı; Maliye Bakanı var devrede... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Palavra, palavra. 
BAŞKAN— Sayın Akarcalı... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız var devrede, sendika temsilcileri var devrede; on
ların görüşlerini alarak, yalnızca uzmanların görüşüyle değil, onların görüşlerini alarak... 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sen, vergi kanununu çıkar da konuş. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Memur sendikalarına ne oldu?.. (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — ... İşsizlik sigortası yasa tasarısını, onlarla birlikte hazırlıyoruz. Sizi üzebilir, sizin canı
nızı da sıkabilir; ama doğrusu bu, böyle yapmamız gerekiyor, onun için böyle yapıyoruz. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sizi uyarayım, yalnızca orada canınız sıkılmayacak; eğer bizim, Hükümet olarak, sendi
kalarla çalışma yapmamızdan rahatsızlık duyuyorsanız, şimdiden uyarıyorum, memur sendi-, 
kalarıyla ilgili de aynı çalışmanın içine girmiş bulunuyoruz. Kamu çalışanları sendikalarının 
temsilcileriyle birlikte çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Ocak ayında, inşallah bütçeyi çıkar
dıktan sonra, inşallah vergi yasalarını çıkardıktan sonra, hiç kimse kaygı duymasın, bu iki ya-
sayrda, sendikaların temsilcileriyle birlikte tartışarak, Hükümette karara bağlayacağız ve ona
yınıza sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olacağız. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğuya ne verdik, ne kadar verdik; merak ediliyor. Güneydo
ğuya her şeyimizi vermeye hazırız; güneydoğu sorunumuzun çözümü için, bu partiler, bu hü
kümet, varlarını yoklarını ortaya koymaya hazırdırlar, önce bir defa onu söyleyeyim. (SHP 
sıralarından alkışlar) Sonra da 1994 yılı için, 1994 yılı bütçesiyle 21 trilyon liralık bir kaynağın 
ayrılmış olduğunu söyleyeyim. 1993 yılında cari fiyatlarla 13 trilyon liralık bir harcama yaptık. 
1993 yılının büyüklüğü... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Yetmiyor, 30 trilyon lira daha vermeniz lazım. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kesimler itibariyle bakarız, kesimler itibariyle tek tek bakarız, savunma itibariyle baka
rız, onun değerlendirmesini yaparız; ne gerekiyorsa onu veririz. Neyin yeteceğini çok iyi izliyo
ruz, çok iyi değerlendiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kuşkusuz, telkinlerinizin ve önerilerinizin önemle dikkate alınması 
söz konusu olacaktır. Bunu göz ardı etmeyeyim... 

FAÎK ALTUN (Antalya) — Sosyal demokrasiyi satmayın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Ama, çok açık olarak, bu büyüklüğü de, burada ifade etmek durumundayım. 1993 yı
lında bu kadar verdik, 1994 yılında 21 trilyon lira vermiş olacağız. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Yetmiyor, 30 trilyon lira daha vermeniz gerekir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, yalnızca Şırnak ve Hakkâri'de, yalnızca bu iki ilimizde, bu yaz 
aylarında yapmış olduğumuz, yani yıl içinde yapmış olduğumuz harcamanın toplam büyüklü
ğü 677 milyar lira dolaylarındadır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, buradan, Sayın BaykaPın, Sevgili Baykal'ın bir başka sorusunun yanıtlanmasına 
geçmek istiyorum... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Lice'ye ne yapünız? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sevgili Baykal, geçmiş yıllarda Enerji Bakanlığı yaptığı için, Sevgili Baykal'ın, Sayın Bay
kal'ın, enerji yatırımlarıyla ilgili olarak sormuş olduğu her soruyu, çok büyük bir önemle ya
nıtlamak gerektiğinin bilinci içinde söylüyorum. Şimdi, hidroelektrik şantrallarıyla ilgili bilgi 
sunuşunda bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adana Seyhan Çatalan... (RP sıralarından, "Adana..." sesleri) Tam 
o zaman işte, Adana Seyhan Çatalan 169 megavat. Batman birinci aşama 198 megavat... 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — GAP'a ne yaptınız?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Batman, Batman... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — GAP'a ne yaptınız? 716 işçi aç şu anda. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın Çelik, GAP'a da geleceğim, bekleyin. Batman'ı söyleyelim, GAP'a ondan sonra 
geleceğim, bekleyin. 

Diyarbakır Kralkızı... Sayın Yılmaz da buna değinmişti... Diyarbakır Kralkızı ve Dicle 204 
megavat; Bingöl Peri özlüce 170 megavat; Orta Sakarya Yenice grubu 53 megavat. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Onları biliyoruz, kitaplar yazıyor onları. Siz ne 
yaptınız; onları söyleyin. Kaç para verdiniz; onları söyleyin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Şimdi, Orta Sakarya Yenice grubu söz konusu olunca, burada, izin verirseniz, Sayın Me
sut Yılmaz'ın bir düzeltmesiyle ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Hurşit Barajı (!) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Evet "Hurşit Barajı" çok iyi bildiniz; doğru. 
Sayın Başbakan bilmeyebilir, Sayın Başbakan o bölgeyi bilmeyebilir... [ (ANAP sıraların

dan alkışlar) (!) ] Bu, ancak, o bölgede yaşayanların -alkışlayanların tümünün değil- o bölge
den gelmiş olan insanların bileceği bir şeydir; (u) ile (a) kolaylıkla geçebilir. Ben de o bölgeden 
geliyorum, doğru, "Hurşit" değildir, "Harşit" tir. Bu düzeltmeyi yapması doğru oldu. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Başbakana söyle. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Ama, Sayın Yılmaz, sayın milletvekilleri; Sayın Yılmaz, bu düzeltmeyi yaparken, Orta 
Sakarya Yenice grubunun bir işleyişinde, transformatöründe ya da benzer sistemlerinde ortaya 
çıkmış olan bir aksaklığı Harşit Kürtün grubu için ortaya çıkmış bir aksaklık diye gösterdi. 
Bunu da doğru görmek mümkün değil. İsimler yanlış olabilir, isimler şaşırılabilir; ama sistem
ler şaşırtmamalıdır; projelerde hiç şaşırma olmamak lazım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Aslında, Sayın Yılmaz'ın bu uyarısını, bu değerlendirmesini doğru karşılıyorum; yalnız, 
bu konuda, doğru telaffuz konusunda gösterilen duyarlılığın bununla sınırlı tutulmaması ge
rekmektedir. 

Vergi yasalarının değerlendirirken, burada, Anavatan Partisinin bir değerli sözcüsü, tem
silcisi, "şu anda Kutadgu Bilig mezarında dört dönüyordu" dedi. 

Burada söyleyeyim : Kutadgu Bilig yazarın adı değil, Kutadgu Bilig kitabın adıdır; yaza
rın adı Yusuf Has Hâcib'dir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O duyarlılığı kendi 
milletvekillerinize de göstermenizi rica edeceğim. 

Devam ediyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, herkes konuşursa, kim dinleyecek?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Devam ediyorum izin verirseniz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — îçel Kayraktepe 421 megavat; Adana Yedigöze 300 megavat; Sinop Boyabat 513 megavat; 
Şanlıurfa Karkamış 180 megavat; Muş Alpaslan - birinci ve ikincisi birlikte- 300 megavat; Art
vin Deriner 500 megavat. . 

Şimdi, bunlar hidroelektrik santralları, Biraz da termik santrallara ilişkin bilgi vermek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Afşin Elbistan; Çayırhan Kangal; Tekirdağ doğalgaz ve Bursa do-
ğalgaz projeleriyle birlikte, bu çalışmalar yürütülmektedir. 

Aslında, yeri gelmişken ifade edeyim; kurulu kapasitenin büyüklüğünden çok, ortaya çı
kacak talebin ne olduğu önem taşımaktadır. Bunun hesaplaması yapıldı, bunun planlaması 
yapıldı; bu konuda kaygı duymayın. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Metro planı gibi değil mi?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) —• 1997 yılında 102 milyarlık bir elektrik talebi olmasına karşın, 1997 yılında 104 milyar 
kilovat/saatlik bir üretim gerçekleşmiş olacaktır. Bundan kimsenin kaygısı olmasın; hesabı ya
pıldı, planı yapıldı; yatırımlar son derece düzenli bir biçimde sürdürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yılmaz, biraz önce, gerçekten hepimiz için önem taşıyan bir 
değerlendirme yaptı. Sayın Rauf Tamer'in makalesinden bir alıntı yaptı. 

Aslında, bilmiyorum, Davos'a gidilmesiyle halkımız ne kadar kıvanç duyuyor, Davos'a 
gidilmesiyle ne kadar kıvanç duyulması gerekiyor?! Aslında, bilmiyorum, güzel vitrinlere sa
hip olunmasıyla kimler kıvanç duyuyor, bundan mutluluk duyuyor? Ancak, şunu biliyorum 
ve çok önemsiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yılmaz, 1983-1993 yılları itibariyle yapılan bir değerlendir
meyi okudu. Hatırlatmak gibi olmazsa, 1983-1993 yıllannın on yıl olduğu ve bunun iki yıllık 
bölümünün de bize ait olduğunu söyleyeyim. Yani, bize ait bir dönemin değerlendirmesini ya
parak okumaktadır (!) 

MUSTAFA PAPLAK (Rize) — O, on yılın iki yılını çıkarın, gerisi bize aittir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la)— İki yıl bize ait olan dönemin iki yılına referans verilmesini bizim dönemimizin; yani, 
son iki yılın, bu başarılı tablo içinde değerlendirilmiş olduğu şekliyle alıyorum. Sayın Parlak, 
size rahatsızlık vermezse, bunu bu şekilde alıyorum, bu şekilde almak durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Yılmaz'ın bir başka eleştirisi üzerinde durmak istiyo
rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gürültüyü biraz azaltalım... 
Devam edin Sayın Karayalçın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Çatalan Barajının... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Sayın Mesut Yılmaz'ı en dikkatli bir biçimde SHP Gru

bu dinledi ve hiçbir sözünü kesmedi. Oturun yerinize aynı şekilde, aynı siyasî nezaket içinde, 
ANAP Grubunun da Sayın Murat Karayalçın'ın dinlemesini rica ediyorum. Oturumu bura
dan gayet dikkatle takip ediyorum, çünkü burası havaalanı kulesi gibi. 
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Buyurun, devam edin Sayın Karay al çın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; izin verirseniz, Sevgili Yılmaz'ın bir başka eleştirisini 
daha yanıtlamak istiyorum: Sayın Yılmaz, Adana-Seyhan üzerinde yapılma durumunda olan 
Çatalan Barajının, 1995 yılında tamamlanacağını, kaygı duyarak ifade etti. Gözüken de o; an
cak, burada, bu kaygıyı yanıtlama durumunda olan kişiler, tabiî Anavatan Partisi İktidarların
da bu konuda görev üstlenmiş değerli arkadaşlarımız olma durumundadır. Neden?.. Bu, 1982 
yılında başlamış bir proje 1982'de başladı ve bu projenin başlangıcında yapılan teknik hesap
lamalara göre, bunun 1987 yılında bitirilmesi gerekiyordu. 1982 yılında temeli atılmış bu baraj 
31.12.1987 tarihinde bitirilme durumundaydı; ama bitirilemedi. 1987 yılında bitirilmesi gere
ken bir barajın hesabını şimdi, 1993 yılında bize mi soruyorsunuz?! 1987 yılında bitmedi, 1988 
olabilirdi; bunun 1989'u vardı, 1990'ı vardı, 1991*i vardı... Orada bitmedi, bugün soruluyor... 

KEMAL NACİ TARHAN (İstanbul) — İki yıldır Hükümetsiniz... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bakın Sayın Ekşi, ne olmuş diye size de bir hesap yereyim; bu hesabı siz de dinleyin... 
Değerli arkadaşlarım, bu baraj için 1990 yılında 100 milyar lira, 1991 yılında 110 milyar 

lira, 1992 yılında 263 milyar lira ayrıldı ve harcandı. Bu paralar bu baraj için kullanıldı. 1993 
yılında 403 milyar liralık bir ödenek ayrıldı. Gerçekten, -Sayın Yılmaz haklı- çok önem taşıyan 
bu barajın bitirilebilmesi ve halkımızın, tarımımızın hizmetine sunulabilmesi için 1994'te 420 
milyar liralık bir kaynağın ayrılması söz konusudur. Onayınıza sunduğumuz bütçe biraz son
ra, inşallah kabul edilirse, bu sorun da aşılmış olacak, çözülmüş olacak; O proje için ayrılmış 
olan bu ödenek de, 1994 yılı bütçesiyle verilmiş olacak. 

Değerli arkadaşlarım, terörle mücadele için ayrılan kaynağa geliyorum. Terörle mücadele 
için ayrılan kaynağın gayri safi millî hâsıla içindeki payı 1988 yılında yüzde 3,2 iken, 1993 yı
lında terörle mücadele için ayrılan kaynağın gayri safı millî hâsıla içindeki payı yüzde 5,6'ya 
çıkarılmıştır. Yine, bu bütçeyi onaylarsanız, eğer bu bütçe geçerse, destek verirseniz, 1994 yı
lında, Hükümetimiz, terörle mücadele için, gayri safi millî hâsılanın yüzde 5,8'i dolaylarında 
bir büyüklüğü ayırmış olacaktır. Tahsis edilen bu. Bu, genel olarak söylediğim bir bilgi. Şimdi, 
bunların genel müdürlükler itibariyle değerlendirmesine girmek istiyorum. Bu, gerçekten çok 
duyarlı olduğumuz bir konu, gerçekten çok kararlı olduğumuz bir konu ve hiçbir biçimde pe
şini bırakmayacağımız bir konu. 

Değerli arkadaşlarım, Emniyet Genel Müdürlüğünün yalnızca o bölgede yapmış olduğu 
harcama, 1992 yılında 1,4 trilyon lira iken, bu, 1993 yılında 5 kat artırılarak 7 trilyon lira do
laylarına çıkarılmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayırmış olduğu kaynaklarda da benzer bir şekilde artış vardır. 
Bu, 1992 yılında 6,2 trilyon lira iken, 1993 yılında 12,5 trilyon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Boşaltılan köyler için ne veriyorsunuz?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın Çelik, o köyler için sizden daha çok duyarlıyım; hiçbir şekilde kaygınız olmasın. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Oradaki insanlar perişan, kan ağlıyorlar o in

sanlar. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Bana gelen bütün bilgileri değerlendiriyorum, Sayın Kazan'ın basın toplantılarını bile 
izliyorum, sizin demeçlerinizi izliyorum. Hiç merak etmeyin, o köyler konusunda sizin göste
receğiniz duyarlılığın çok daha fazlasını göstermeye hazırım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Birecik Barajına geliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Birecik Barajıyla ilgili Sayın Yılmaz'ın yapmış olduğu bir açıklama 

vardı. Biliyorsunuz, Birecik Barajı çok önemli; Suruç Ovasını sulayacağız. Suruç Ovasının su
lanmasında Birecik Barajının çok büyük bir önemi bulunmaktadır; ivedilikle devreye sokul
maktadır. Baziki Ovası ve Suruç Ovası, birlikte, Birecik Barajıyla sulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Birecik Barajının finansmanı için dört ülke devrededir. Almanya, Avus
turya var, doğru; ama, Fransa ve Belçlika da var. Sayın Yılmaz yalnızca Avusturya ile ilgili ola
rak bir değerlendirme yaptı; "Almanya'nınki çıktı, ama Avusturya'nınki çıkmadı" dedi. Avus
turya'nınki de çıktı. Ben düzelteyim; Almanya'nınki çıktı, Avusturya'nınki de çıktı; ancak, he
nüz Belçika'nınki ve Fransa'nınki çıkmadı. Ocak 1994'te ödeme takvimi görüşmeleri yapıla
caktı. Merak ediyorsanız, onu da birlikte izleriz. Bunun muhakkak yapımına başlanacak; bir 
kaygınız olmasın. 

Sayın Yılmaz, son olarak şunu da söyleyeyim. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Temeli atılalı yedi ay oldu... Nasıl oluyor?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kamulaştırma yapıldı, kamulaştırma yapılıyor. 
Devlet yönetiminde, kafasını yalnız ihaleye takmış olanların anlayamayacağı başka yön

temler de vardır; devlet yönetiminde, "doğrudan yapım" diye adlandırılan bir yöntem vardır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Kamulaştırma yaparsın, kaynaklarını kullanırsın... İhale bir araç; 
o, bir yaklaşım; ama, "mobilizasyön" denen bir şey var, onu kullanırsın. Biriktirdiğin kaynak
larla yapımı başlatırsın. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) — Yedi aydır ne yapıyordun... ISKİ'de de öyle olmuş 
zaten. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Bilmeyenlerin ya da devletin yönetiminde kaldığı halde öğrenemeyenlerin dikkatine sun
mak için bunları söylüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yılmaz, 200 bin öğrencinin o bölgede eğitim olanaklarından 
yoksun olduğunu söyledi; doğru. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Kamulaştırma olmadan temel mi atılır Sayın Karayalçın? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la)— Sayın milletvekilleri, gerçekten o bölglede, yalnızca bu açıdan değil, başka açılardan da 
çok ciddî sıkıntılar yaşıyoruz. O bölgenin, doğu ve güneydoğmuzun tek sorunu bu mu? Doğu_ 
ve güneydoğu bölgesinde yaşadığımız tek sorun bu mu? Halkımızın karşı karşıya olduğu tek 
sorun yalnızca orada 200 bin öğrencinin okula gidememesi mi? Orada çok ciddî sorunları ya
şıyoruz. O sorunların arasında bu da yaşanmakta; maalesef, 200 bin öğrencimiz okula gide-
memekte. Ancak, Hükümet olarak, bunun önlenmesi, 200 bin öğrencinin, velilerinin karşı karşıya 
olduğu sorunların aşılması için kısa ve uzun vadeli önlemleri almış bulunmaktayız. 
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M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Açıköğretim... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Onları da açıköğretime alın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam-

la) — Uzun vade, en son 1995 yılıdır. 1995 yılına kadar aşama aşama devreye girecek önlemleri 
aldık. Bir kez, 200 bin öğrenci, o bölgedeki okulların teorik kapasitesini yansıtmaktadır. Teo
rik kapasitedir bu; fiilî durumdan çok teorik kapasiteyle ilgili olarak ifade edilmiş bir büyük
lüktür. Ancak, kısa vadede, hemen bu yıl, bölge içinde ve bölge dışındaki yatılı okullarda alın
mış olan önlemlerle içinde ve bölge dışındaki yatılı okullarda alınmış önlemlerle, 111 bin öğ
renci için yeni bir kapasite yaratılmış bulunmaktadır. Bunun 70 425'i bölge içindedir, 40 897'si 
ise bölge dışındadır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Açıköğretim gibi mi?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Tümü bölge içinde olmak üzere, inşallah 1995 yılı sonunda, 113 bölge okuluyla yaratıla
cak kapasite 113 bin öğrenci olacaktır ve böylelikle, kısa ve uzun vadeli önlemlerle, yani 1995 
yılına kadar alınacak önlemlerle, bölgede okuma olanağını yitirmiş olan 200 bin öğrencinin 
tümünü devreye sokmuş olacağız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, izin verirseniz, biraz büyümeden bahsedelim, biraz daha teknik 
konulara gelelim. Hani deniyor ya, "iki yıl öncesiyle karşılaştırıldığında her şey kötüye gidi
yor..." Bu, bir iddia. İnsanların gönlünden böyle şeyler geçiyor olabilir, iki yıl önceye göre her 
şey kötüye gitsin diye gönlünüzden geçirebilirsiniz; ama, bir de gerçek duruma bakmak lazım; 
acaba nedir gerçek durum? 

Büyümeye bir bakalım, büyüme itibariyle bir değerlendirme yapalım; büyüme daha önce
ki yıllarda neydi, son iki yılda ne noktaya geldi?.. (ANAP sıralarından gürültüler) İtirazınızı 
anlıyorum; çünkü, 1991 yılı büyüme oranının ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ben şimdi söy
leyeceğim; 1991 yılı büyüme oranı yüzde 0,5 (ANAP sıralarından gürültüler) 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Ortalama yüzde 5... 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — İç borçlanma ne kadar?.. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Şimdi, dünyadaki büyümeye genel olarak bakmakta yarar var. Dünyada, büyüme hızın
da çok büyük bir düşme var. 1960'lı yıllar, büyümenin en coşkulu on yılı; ama, 1960'larda 
bile, dünya genelindeki gayri safı millî hâsıla büyümesi yüzde 4,9. 1970'li yıllarda, o on yılda, 
bu 4,9'luk büyüme hızı, 3,8'e düşüyor, 1980'lerde 2,7 oluyor, 1990'ların ilk yıllarında yüzde 
Tin altında oluyor. Aslında, bu açıdan baktığımızda, Anavatan Partisinin 1991 yılında elde 
etmiş olduğu yüzde 0,5'lik... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sıfır, sıfır.... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sıfır değil; aşkolsun Sayın Balyalı, yüzde 0,5... 
Anavatan Partisinin yüzde 0,5'lik büyüme hızı, dünya trendine uyuyor. 
KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — 1990'da yüzde 10... 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — O uyuyor da, 49 uncu Hükümetin büyüme hızı ve 50 nci Hükümetin büyüme hızı dünya 
hızı dünya trendine uymuyor; dünya trendinin çok üzerinde. (ANAP ve RP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Enflasyondan bahset; vatandaş aç, perişan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bakın arkadaşlar, 1991 yılıyla karşılaştırdığımızda, 1992 yılında büyüme hızı yüzde 5,9 
olmuş. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 1993 yılında, büyüme hızı, yüzde 6,8 olacak. Bu
nu, bir hesaplayın, kaç katı?.. (ANAP sıralarından, "1990 yılı kaç?., sesleri) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Karayalçın, 1990 yılı büyüme hızı yüzde kaç, 
bilmiyor musun?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Bence, bağırmak yerine hesaplamak daha doğru bir yaklaşım olur; 10 katı, 11 katı de
ğerli arkadaşlarım. 

Bazıları diyorlar ki, "aslında, büyüme oldu; ama, bu büyüme tüketimden kaynaklanıyor.* • 
Şimdi, bir de buna bakalım; bu büyüme gerçekten tüketimden mi kaynaklanıyor... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyin lütfen. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; bu büyüme tüketimden kaynaklanmıyor. Bu bü
yüme, sanayi sektöründe ve hizmetler sektöründe elde edilen gelişmelerden kaynaklanıyor. 1991 
yılında sanayi sektörünün büyümesi yüzde 2,7 olmuş; 1992 yılında bu büyüme yüzde 5,8 ola
rak gerçekleşirken, 1993 yılında da yüzde 8,1 olacak. Bu, sanayi sektörü... 

Hizmetler sektörünü söylüyorum : 1991 yılında hizmetler sektöründeki büyüme binde 9, 
yani yüzde Tin altında gerçekleşmiş. 1992 yılına geldiğinizde, hizmetler sektöründeki büyüme 
yüzde 5,9 olmuş; 1993 yılında da yüzde 7,8 olarak gerçekleşecektir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Borç artışını da söyleyin, daha iyi anlaşılır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Tamam, tamam, bunu anlıyorum; yani büyümeden rahatsızlık duyabilirsiniz; ama, izin 
verirseniz sayın millevtekilleri, ben bir de kapasite kullanımına bakmak istiyorum. Acaba ka
pasite kullanımı'ne noktada? 

1991 yılında, Türkiye sanayiinde kapasite kullanım oranı yüzde 73 iken, 1992 yılında bu 
oran yüzde 76 olmuştur. 1993 yılında Türkiye tarihinin rekoru kırılacak; Türkiye sanayiinde 
kapasite kullanımı yüzde 81 düzeyine çıkacaktır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 1991 yılında elektrik enerjisi üretimi 60 milyar kilovat/saat. 1993 
yılında bu üretime 14 milyar kilovat/saat daha eklenmiş durumdadır; 1993 yılında elektrik enerjisi 
üretimi, 73,9 milyar kilovat/saat dolaylarında... 

Sektör itibariyle baktığımızda; çimentodaki büyüme yüzde 31... Bakın, gübrede yüzde 52... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Traktör fiyatlarını bir söyleyin. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Bekleyin. 

Şekerde yüzde 107'lik bir gelişmeyi elde etmiş oluyoruz. 
İsterseniz yalnızca böyle bir karşılaştırma yapmayayım, isterseniz bayındırlık hizmetleri 

itibariyle bir karşılaştırma yapayım, isterseniz otoyollara geleyim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz mi yaptınız?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) .— Altı yılda üretilen otoyolun ne olduğunu Sayın Matkap söyledi. Altı yılda ne üretilmiş, 
ne kadar otoyol yapılmış, iki yılda ne kadar otoyol yaptık; yuvarlak olarak söyleyeyim : Altı 
yılda yıpalan otoyol uzunluğu 280-300 kilometre iken, biz iki yılda 49 uncu ve 50 inci Hükü
met olarak 800 kilometre otoyol yapmış bulunuyoruz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 213 kilometre... s 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Borcunuz ne kadar borcunuz?... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Canım, bunda sıkılacak bir şey yok, kıvanç duyun; niçin üzülüyorsunuz?! Kıvanç duyun. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Müteahhide borcunuz ne kadar? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kıvanç duymanız gerekir. 
Değerli arkadaşlarım, 1994 yılında buna 213 kilometre daha ekleyeceğiz. 1994 yılında ek

leyeceğimiz 213 kilometreyle birlikte, 1994 yılı itibariyle Türkiye'de 1 500 kilometrelik otoyol 
uzunluğunu, şebekesini elde etmiş olacağız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yalnızca o değil, otoyol demişken aklıma geldi; Karadeniz otoyolundan da bahsedeyim 
isterseniz. Karadenizin 1 500 kilometrelik bir uzunluğu vardır; Samsun'dan - Sarp'a kadar 536 
kilometre uzunluğundaki otoyolu 250 metre kotunda yapmak üzere konuyu Yüksek Planlama 
Kurulunda ele aldık. 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Bu işte sizi biz uyardık. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bu arada Sayın Zaimoğlu sizin propagandalarınıza da çok teşekkür ederim. Bir millet
vekilinin ancak bu kadar katkısı olabilirdi Hükümetin çalışmalarına. Sağ olun Sayın Zaimoğ
lu. (SHP sıralarından alkışlar) 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Teşekkür ederim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Yüksek Planlama Kurulunda konuyu ele aldık. Yüksek Planlama Kurulunda, Sayın Baş
bakan, proje çalışmalarının başlatılmasıyla ilgili önerilerimizi kabul etti. İnşallah, 1994 yılının 
otoyolun yapımına başlamış olacağız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, iki yılda, bu Hükümet, Türkiye'de 1,5 milyon dönümlük bir alanın 
sulanmasını sağladı. 1994 yılında bunu 2 milyon düzeyine çıkartmış olacağız. 

Ben, Sayın Matkap'ın dediklerine çok fazla bir şey eklemek istemiyorum; ama bakın bu
rası gerçekten çok önemli, Gerçekten son onbeş yılın en yüksek ödemesini yaptık. Çiftçimiz
den bahsediyorum. Gerçekten, son onbeş yılda en hızlı ödemeyi gerçekleştirdik. Şimdi dinli
yorlar, dinlemekteler, radyodan dinliyorlar, televizyondan izliyorlar; hemen hemen tüm bölge
lerde ödeme yapılmamış çiftçimiz kalmamış durumdadır. 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Orman köylüsüne 1 trilyon borcunuz var. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, ödeme çok önemli görülmeyebilir; ödemenin hızlı olarak yapıl
ması zaten bizim boynumuzun borcu. 

Orman köylerini 34 üncü maddede ele alıyoruz; hiç merak etmeyin, orman köyleriyle ilgi
li konuyu da gündeme getireceğiz. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Orman bırakmadınız ki memlekette.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Ama, izin verirseniz, ben, ödemelerin dışında, sizlere, bu Hükümetin, artık kronikleş
miş, hastalanmış olan konularda yapılmış düzenlemelere ilişkin çalışmalarını söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, buğdayda, pamukta, tütünde, çayda yepyeni düzenlemelerle geldik. 
Bunlar, eğer ortaklarımız izin verirse -biz "devrim" sözcüğünü severiz- eğer ortaklarımız izin 
verirse söyleyeyim... (Gürültüler) 

Vermiyor musunuz?.. Peki, "reform" diyeyim öyleyse. 
Bunların hepsi reform niteliğindedir. Bunların hepsi, tüm bu ürünlerde yaptığımız düzen

lemelerin tümü reform niteliğindedir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tütünleri satın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, tütünde yarım milyon tona çıktı Üretim. 15 trilyon liralık bir yük 
var. 1993 yılında yaktığımız tütünün büyüklüğü 350 milyar lira. Tütünd^e yepyeni bir düzenle
meyi devreye soktuk. 

Pamukta, hem üreticimiz için hem pamuğu girdi olarak kullanan sanayicimiz için yeni 
düzenlemeyi gündeme getirdik. 

Bunların yapılması, yetmiyor, bunların yapılmasıyla yetinemeyiz. Bizim için önem taşı
yan, kuşkusuz, bu Koalisyonun sol ortağı olarak, sosyal demokrat ortağı olarak bizim için önem 
taşıyan, bir de gelirin nasıl dağıtıldığıdır, gelirin nasıl paylaşıldığıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) Sol bitti... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, kişi başına düşen gelirde sürekli, düzenli artışları gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — İç borçlar ne oldu; bir de ondan bahset... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — 1991 yılında... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, hatibe laf atmayın! Dikkat ederseniz, dördüncü viteste 

konuşan bir hatip; beni duymuyor, sizi mi duyacak?! Sadece su içerken nefes alıyor. Gayet hız
lı konuşan bir hatip. Sözünü kesmeyin! Boşuna vakit kaybediyorsunuz... 

Devam edin Sayın Karayalçın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1991 yılında Türkiye'de yarattığımız değerin kişi 
başına düşen büyüklüğü 2 640 dolar. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — ASKt'ye gel, ASKİ'den bahset. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — 2 640 dolarlık.... 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Karayalçın; hızınız iyi, devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Ne var ASKt'yle ilgili, ASKl'deyim ben?! Ne var ASKl'yle ilgili, ASKİ 'deyim ben?! Ben 
ASKt'nin Yönetim Kurulu Başkanıyım; ne var ASKt'yle ilgili olarak?.. Bir şey varsa söyleyin! 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karayalçın, siz hızınızı kesmeyin, devam edin. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — 60 tane dosya var, ne olacak?.. 
BAŞKAN — Devam edin siz, dakikalar geçiyor, devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın milletvekilleri, 1992 yılında, 1991'de 2 640 dolar olan kişi başına düşen geliri 
2 660 dolara çıkardık. Bu yıl da 2 735 dolarlık bir geliri elde etmiş bulunuyoruz, tki yıl içinde, 
kişi başına, reel fiyatlarla 100 dolarlık bir artışı sağlamış bulunuyoruz. Aslında bu da yetmez, 
bu da tek başına bir şey ifade etmiyor; bundan daha çok önem taşıyan gelirin nasıl paylaşıldı
ğıdır; emekçilerin, işçilerin, memurların, çalışanların ulusal gelirden aldığı paydır; bizim için 
asıl önem taşıyan odur. 

İBRAHÎM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Enflasyon kaç? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bakın, 1980'li yıllarda, biraz önce Sevgili Yılmaz'ın açıklamış olduğu gelişmeler ortaya 
çıkarken -Sayın Çelik, ilgiyle izleyeceğinizi bilerek söylüyorum- emekçilerin millî gelirden aldı
ğı pay yüzde 15'lere düşmüş durumdaydı. 1970'lerin sonunda emekçilerin millî gelirden aldığı 
pay yüzde 30'lardayken, 1980'lerde, o geniş vizyonlu kalkınma, emekçilerin payını, millî gelir
den aldığı payı yüzde 15'e düşürmüştü. 1989 yılı sonu itibariyle, Devlet Planlama örgütünün 
tahminlerine göre, emekçilerin ulusal gelirden aldıkları pay yüzde 25'e ulaştırılmıştır. 1993 yı
lında, işçilerin, memurların ulusal gelirden almış oldukları pay yüzde 35 dolaylarındadır. Bu
nun için sizden takdir beklemiyorum, zaten bunu takdir edecek olsaydınız, bunu bu yüzeyde 
tutardınız. Yüzde 15'e indirmiş olduğunuz bir paylaşım büyüklüğünü biz sadece yüzde 30'a 
çıkardık; onu ifade etmiş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz üretimi artırdık, verimliliği artırdık, büyümeyi tüm sektörlere 
yaydık. 

Biraz işsizlikten bahsedeyim mi?.. 1991 yılında yüzde 7,8 olan işsizliği... 1993 yılı itibariy
le yüzde 7,8 Sayın Hacaloğlu... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Yüzde 14. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — DPT'nin verilerini bilirsiniz siz Sayın Hacaloğlu; niye yoruyorsunuz beni?... Devlet Plan
lama Teşkilatının tablolarını okumasını çok iyi bilen bir uzmansınız; orayı açın, bakın, yüzde 
7,8 diyor. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) —• Sayın Başbakana sorun bunu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) —- Ama, 1993'te bu, yüzde 7,2'ye inmiş durumda. 
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Değerli arkadaşlarım, bizim, kuşkusuz yapamadıklarımız var; onu da biliyoruz. Borçtan 
bahsettiler; doğru. (ANAP sıralarından "ihracat?.." sesleri) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Vatandaş merak ediyor... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Borçlarda sıkıntı var, ihracatta sıkıntı var; doğru; borç yapısında sıkıntı yar; onda hiç 
kuşkunuz olmasın. (ANAP sıralarından "İSKİ'de sıkıntı var" sesleri) 

Arkadaşım, tSKÎ'de sıkıntı var dersen, suçsuzluklarına yüzde yüz inandığım iki değerli 
bakanınızın, Yüce Divanda yargılanmasını açıklayamazsınız. Kendinizi eğer yargıç yerine ko
yarsanız, bu iki sayın bakanla ilgili açıklamayı burada veremezsiniz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Onun için, İSKİ diye bağıracağınıza, mahkemenin sonucunu bekleyin! Yargıçlara inan
mıyor musunuz?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yargıya inanıyordunuz da neden savcıyı değiştir
diniz siz?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) *— T&rgıçların vereceği kararlara inanmıyor musunuz, içinize sindirmiyor musunuz?! Ne 
diye İSKİ diye bağırıyorsunuz?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yargıya inanıyorsunuz da niye savcıyı değiştirdi
niz?.. Siz İSKİ'de boğuldunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Ha (!) ASKİ ile bir derdin varsa, gel onu söyle, onun da yanıtını alırsın! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sen ASKİ'yi de bırakıp kaçtın. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, sakin olun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Kuşkusuz, sorunlarımız var, bütçe açığı var, finansman açığı var... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — ASKİ'yi de bırakıp kaçtınız... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sakin olun. 
Devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Enflasyon sorunu var. Bu sorunların tümü önümde. Bu sorunları daha da artırabiliriz; 
örnek olarak söylüyorum; bu sorunları daha da artırabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, bunların tümünü çözeceğiz. Tekrar ediyorum, bunların tümünü çö
zeceğiz; bu Hükümet onun için kuruldu. Biz bu sorumluluktan korkmuyoruz; biz sıkıştığımız 
zaman, çözemeyeceğimizi gördüğümüz zaman bırakıp gidenlerden değiliz, biz buradayız! (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel kurşun yaralarından bahsediyordu. Sayın Demirel 
Başbakanken, bu kürsüde, başka yerlerde yaptığı konuşmalarda, "kurşun yaraları var" diyor
du. Sayın Erbakan küçük dinazorlardan bahsetti, bir başka terminoloji getirdi. (RP sıraların
dan "büyük dinazor" sesleri) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Küçük değil, büyük dinazor. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Sayın Çelik, aslında Sayın Erbakan, eskiden, kadayıf gibi daha millî örnekler veriyordu. 
Şimdi dinazor... 

(İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, elindeki belgeyi hatip kürsüsüne bıraktı.) 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — İşsizlik yüzde 14; Başbakanlık raporu... (CHP, 

ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hatibi... 
Sayın Karayalçın, siz Hükümet adına konuşuyorsunuz... 
Buyurun, devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Şimdi dinazor örneğini kullanıyor. Dinazor Örneğini, kadayıfa göre gayri millî bulduğu
mu belirtmek istiyorum. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sakin olun! Sayın Hatip Hükümet adına konuşuyor, oturun! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, Sayın DemirePin deyimiyle kurşun yaraları ya da Sayın Erbakan'-
ın deyimiyle dinazorlar, gerçekten sorundur; çözmemiz gereken sorunlardır ve biz de zaten o 
sorunları çözmek için buradayız. O sorunları çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olma
sın. Hatta bunların, biraz önce örneğini verdiğim sistemlerin işletilmesiyle birlikte, çözümüne 
de başlamış bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, kısaca, birkaç kelimeyle de dış ilişkilerimizden bahsetmek istiyo
rum. Gerçekten, Dışişleri Bakanlığımız, bir örgüt olarak, bir Bakanlık kurumu olarak ve dış 
ilişkilerimiz bir bütün olarak, bir dönüşüm süreci içinde bulunmaktadır. Tek sorunlu ve blok
lar arası ilişkilere endekslenmiş bir dış politika yapısından, Türkiye, çok geniş bir alanda, çok 
yönlü, çok ilişkili, yeni bir ilişki sistemine doğru geçmektedir. 

Türkiye, son derece krtik bir üçgenin içinde bulunmaktadır : Balkanlar, Kafkaslar ve Or
tadoğu... Buradaki bütün gelişmeleri. Hükümet olarak, Bakanlık olarak yakından izlemekteyiz. 

Sayın miletvekilleri, olmayan kazançlardan hayalî kayıplar üreterek ve ancak uluslararası 
birtakım kuruluşların katkılarıyla çözülebilecek sorunların çözüm sorumluluğunu bu Hükü
mete yükleyerek, hiç kimse Türkiye'de dış politikayla ilgili bir yere varamaz. Bunu herkes, çok 
büyük bir ciddiyetle göz önünde bulundurmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, dünya barışına kuşkusuz, katkıda bulunma çabası içindeyiz. An
cak, bizim için, yurtta barış ve bölgedeki barış, en azından dünya barışı kadar önem taşımak
tadır, ondan daha da önemlidir. 

Dış politika Türkiye içindir; dış politika halkımızın geleceği içindir; dış politika kalkınma 
içindir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) •— Azerbaycan ne oldu?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Azerbaycan, Ege'yi, Batı Trakya'yı, çok özel olarak Kıbrıs'ı -hepsini saymayayım, bu
nunla ilgili bilgi verildi- özellikle bunları, bu üçgenin içinde her metrekareyi izliyoruz. Bu üç
genin içindeki her metrekareyle ilgiliyiz, her metrekareyi gözlemekteyiz. 

Azerbaycan'ı, Kıbrıs'ı ve Batı Trakya'yı son derecede yakından izlemekteyiz; bundan bir 
kaygınız olmasın. 
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Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımız, 1993 yılında, son derecede önemli çalışmalar 
yaptı, son derece ciddî kazanımlar elde etti. Bunları gerçekten kıvançla karşılamak gerekir; 
ama hepimizin kıvançla karşılamamız gereken temel gelişme, teröre karşı almış olduğumuz so
nuç oldu. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Azerbaycan'a ne oldu?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan ile ilgili gelişmelerin çok yakından izlendiğini söyle
dim. Azerbaycan ile ilgili hiç kimsenin kaygısı olmasın. Azerbaycan ile ilgili gelişmeler daha 
da yakından izlenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, hepimizin ortaklaşa sorunu olduğunu bildiğim için 
PKK terörüyle ilgili, elde edilen -belki bazılarımız hoşlanmıyor ama- sonuca ilişkin birkaç kısa 
şey söylemek istiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Hepimiz hoşlanıyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Hepimiz hoşlanıyoruz; çok güzel; bunu bir kez daha saptamış olduk, hiçbir itirazım yok. 
Değerli arkadaşlarım, önce PKK'nın bir terör örgütü olduğunu anlattık. Bu bölücü terör 

örgütünün çalışmalarıyla ilgili, elimizde bulunan bilgileri yabancı ülkelerle paylaştık, onlara 
verdik; başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da, PKK'nın, silah ticareti yaparak, eroin ticareti 
yaparak, para ticareti, döviz ticareti yaparak elde etmiş olduğu gelirlerin yolunu kestik. 

Bunlar acaba kendiliğinden mi oldu?! Birdenbire Almanya hidayete mi erdi?! Birdenbire 
Almanya PKK'nın terör örgütü olduğunu kendiliğinden mi öğrendi?! Birdenbire Fransa, ani
den PKK'yı terör örgütü olarak mı gördü?! Burada hiç kimsenin katkısı olmadı mı?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başbakan sadece Clinton'la görüştü... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Olur mu?.. Olur mu değerli milletvekilleri? Bütün Hükümet, yalnızca Dışişleri Bakanlı
ğımız değil... Kuşkusuz, Sayın Başbakanın, Sayın Dışişleri Bakanımızın çok büyük katkıları 
oldu; hemen hemen bütün bakanların katkıları oldu, Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Cum
hurbaşkanımızın katkıları oldu, hepinizin katkıları oldu. Bu, hepimizin ortaklaşa kıvanç duy
mamız gereken bir gelişmedir... (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karayalçın, 5 dakikanız var. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çekiç Güç'ten, Somali'den bahset... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Çekiç Güç konusunu Salı günü buradan konuşacağız, tartışacağız. Çekiç Güç'le ilgili 
olarak, Salı günü burada, Dışişleri Bakanımız size bilgi sunuşunda bulunacak Sayın Çelik... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bağımsızlık nerede kaldı, solculuk nerede kaldı?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISIMURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Bağımsızlık ilişkilerini nasıl etkiliyor, bağımsızlık ilişkilerini nasıl pekiştiriyor, bağımsız
lığın altyapısına nasıl katkıda bulunuyor; Sayın Dışişleri Bakanımız Salı günü bunları bilgile
rinize arz edecek. 

— 624 — 



T.B.M.M. B : 54 24 . 12 . 1993 O : 2 

Değerli arkadaşlarım, sizlere biraz da laiklik konusuyla ilgili olarak, burada yapılan tar
tışmalara ilişkin düşüncelerimi söylemek istiyorum... 

ÎBRAHÎM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa)— Oraya gel... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, laiklik konusunda hiçbir düşünce çarpıtılmamalıdır. Terörle ilgili 
konuda -tekrar ediyorum- hiçbir şekilde yanlış anlamaya fırsat vermemek için söylüyorum, Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin düşünceyi suç sayma gibi bir yaklaşımı yoktur. Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin 163 üncü maddeyi geri getirme gibi bir yaklaşımı, bir talebi yoktur. Sosyalde
mokrat Halkçı Partinin, yalnızca düşünce sözcüğü değil, propaganda sözcüğüyle ilgili de bir 
değerlendirme yaptığını ve ikisini birlikte değerlendirdiğini burada ifade etmek isterim. Hiç 
kimse bunu çarpıtmasın. Türkiye'de... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 8 inci maddeyi geri çekiyor musunuz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Hiç kimse çarpıtmasın... 
Bakın, çok açık olarak söylüyorum : Düşünce suçunun getirilmesi diye bir yaklaşımımız 

yok, böyle bir talebimiz yok. 
İBRAHİM HALlL ÇELlK (Şanlıurfa) — 8 inci maddeyi çekelim... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Düşünceyi suç saymıyoruz, propagandayı suç saymıyoruz. Şiddeti suç sayıyoruz değerli 
arkadaşlarım. Şiddetle, baskıyla, bütün karşı laik gelişmelerin önünde direnmeyi, hep birlikte 
direnmeyi talep ediyorum. 

Türkiye'de, hiç kimsenin, "Ben elhamdülillah Müslümanım" dedi diye bir ceza yediğini 
ben duymadım... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ben gördüm, ben! Örneği benim Türkiye'de, 
ben girdim!.. Ben gördüm!.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam
la) — Ben görmedim... 

Sayın Çelik, öyle bir şey olsaydı, her şeyden önce benim rahmetli babam ceza yerdi. Hiç 
merak etmeyin, böyle bir olay olmadı; ama, cumhuriyetimizin ilk şehidi Kubilay, "din elden 
gidiyor" diyenler tarafından katledildi; Sivas'ta 37 yurttaşımız, "din elden gidiyor" diyenler 
tarafından katledildi. (SHP sıralarından alkışlar) O örneği veremezsiniz; ama, size karşı örne
ği verebilirim... 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Onlar sarhoşlar tarafından katledildi. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Sayın milletvekilleri, 1994 yılı bütçesi, son derece gerçekçi bir biçimde hazırlanmış bu
lunmaktadır. 1994 bütçesi de, 1994 programı da son derece gerçekçi değerlendirmelerin ışığın
da ortaya konulmuştur; onayınıza sunulmuştur. 

1993 yılında yarattığımız değerle ilgili bir bilgi vermek istiyorum : 
1993 yılında, Türkiye, 15-20 gün sonra bir bütün olarak 1 katrilyon 300 trilyon lira gelir 

yaratmış olacak. 1993 yılının değerleri bu olmuş olacak; eğer Sayın Hacaloğlu'ndan bir başka 
itiraz gelmeyecekse. 
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1994 yılında... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, dinleyin, çok hoş bir şey söylüyorum, hoşunuza gitmesi gereken 

bir ş/ey söylüyorum; bakın bu ülkenin geliri ne kadar artacak... 1994 yılında bu ülkenin gelirini 
814 trilyon lira artıracağız; öngördüğümüz bu. 

REFİK, ARSLAN (Kastamonu) — Millete vergi salarak. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİMCİSİ MURAT KARAYALÇIN (Devam

a—Vergiye de geleceğim, bir dakika... (Gürültüler) 
Bu ülkenin gelirini 814 trilyon lira artırarak, Türkiye'nin gayri safi millî hâsılasını, cari 

fiyatlarla, 2 katrilyon 100 trilyon liraya çıkarmış olacağız. (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, 1993 yılında nüfusumuz 60 milyon 200 bin kişi, Türkiye'nin nüfusu 

bu. 1994 yılında tahminimiz, Türkiye nüfusunun 61,5 milyon kişi olacağı şeklinde, böyle bir 
tahminimiz var. Şimdi, 814 trilyon liralık gelir yaratacağımızı söyledim. Gelirdeki artış 814 tril
yon lira, nüfustaki artış 1,5 milyon kişi... (Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in anlaşılamayan 
müdahalesi) 

Kimden aldım o öneriyi?.. 
AHMET DERİN (Kütahya) — Benden. 
BAŞKAN — Sayın Hatip, siz devam edin lütfen, dakikalar geçiyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım, 1994 yılında, kişi başına, bu ülke, 13 milyon 200 bin liralık gelir 
yaratmış olacaktır. 

Yanlış anlaşılmasın, bir örnek olarak söylüyorum; biliyorum değerli Refah Partili millet
vekillerinin zaman zaman buna tepkisi oluyor; ama eğer nüfusumuz 1,5 milyon kişi artmasa 
idi, nüfusumuz bunun yarısı kadar artsaydı, 13,2 milyon lira olan gelir, tasavvur edin, 26,4 
milyona çıkacaktı. Bunu da parantez içinde bilginize sunmuş olayım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gene bir şey yapamazdınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — 1994 yılında 2,1 katrilyon liralık gayri safi millî hâsılamızın yüzde 38,1'ini bütçe için ayırmış 
bulunuyoruz. Bütçe soruldu; bütçenin büyüklüğü bu. Gayri safı millî hâsılamızın yüzde 38,1'i 
bütçe oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1994 yılı bütçesi 819 trilyon lira olarak size takdim edildi. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Millet sizin halinize gülüyor. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — 1994 yılı bütçesiyle ilgili olarak, Sayın Maliye Bakanını, Sayın Başbakanın sizlere ayrın
tılı bilgiler sunduğunu biliyorum; bakanlar da Genel Kurul çalışmalarında ayrıntılı bilgi sunu
şunda bulundu. 

Ben yalnızca burada "istikrar" sözcüğünün altını çizmek istiyorum. 1994 yılında ve daha 
sonraki yıllarda, daha büyük bir atılımı gerçekleştirmek amacıyla, muhakkak istikrarı ön planda 
tutan bir yapıyı oluşturmak zorundayız. 

"İstikrar" deyince, televizyonlarda ya da radyolarda beni dinleyen işçiler, memurlar, "eyvah" 
diyeceklerdir; çünkü, Türkiye'de, şimdiye kadar "istikrar" dendiğinde, hep devlet, işçiyi 
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yakalamıştır, memuru yakalamıştır, esnafı, sanatkârı yakalamıştır; istikrarın kurbanı onlar ol
muştur; ya boğazı sıkılmıştır ya beli sıkılmıştır. O nedenle, emekçilerin "istikrar" sözcüğüne 
karşı bir duyarlılığı var. 

Buradan söylüyorum; işçilerimiz korkmasınlar, korkmasın memurlarımız, esnafımız, sa
natkârımız; bu yük onların sırtında olmayacak; bu yük, yüzsüzlerin sırtında olacak!.. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Bu yük, vergisini ödemeyen, sigortasını ödemeyen; ama, milyar
lık düğünleri yapanların cüzdanlarını sıkarak karşılanmış olacak. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, sözlerimizi bağlayabilir miyiz.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN (Devam

la) — Çünkü, burada, bu konuya çok özel olarak duyarlılık gösteren bir Hükümet bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılında biz yine buradayız evvelallah; 1995, 1996 yılların da da 
burada olacağız. Bizi eleştirmeye devam edin; çünkü, "biz iş yapmaya devam edeceğiz" diyo
rum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve 1994 yılı bütçesinin ulusumuz, yurdumuz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. (SHP sıralarından ayakta alkışlar, DYP sıralarından al
kışlar) 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim; söz vermiyorum, oturun... (SHP sıralarından "otur" 

sesleri) 
Sayın milletvekilleri, gruplar ve Hükümet adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, yerinize oturunuz! Buraya, usulsüz, getirdiniz, bir belge 

bıraktınız; ona rağmen ben sizi herhangi bir şekilde cezalandırmadım. Yerinize oturunuz; sıra
sıyla size de söz vereceğim; buyurun yerinize. Bir dakika... Şu birinci müzakereyi bitirelim, sonra 
halleşiriz. . 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşîar, İçtüzüğün 87 nci maddesi uyarınca, oyunun rengini be

lirtmek için lehte söz alan Sayın Alparslan Türkeş'e söz veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Türkeş. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Türkeş, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, diğer sözcülere söz verirseniz; Sayın 

Karayalcın, benim söylediğim bir rakama "yanlış" dedi, o nedenle ben de söz istiyorum... (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Siz onu Sayın Karayalçın'a söyleyin. 
Sayın Türkeş, buyurunuz. 
Arkadaşlar, dinleyelim Hatibi. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve televizyonları

nın başında Büyük Meclisimizin müzakerelerini takip eden muhterem vatandaşlarım; konuş
mama girerken, hepinizi en derin sevgiler ve saygılarla selamlıyorum. (MHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 
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Muhterem milletvekilleri, 1994 yılı bütçesi, Türkiyemizin içinde bulunduğu bunalımlı du- . 
rumu ortaya koymaktadır. Türkiyemiz, hem içeride büyük meselelerle karşı karşıyadır hem de 
çevresini teşkil eden dış ülkelerle, bunalımla karşı karşıyadır. 

Bu durumda, bütçenin kısa özetini incelediğimiz zaman şunu görüyoruz : Bu yılki bütçe 
819 trilyon Türk Lirasıdır. Bu 819 trilyon Türk Lirası, ancak 192 trilyon açıkla kapanma duru
mundadır. 819 trilyonun içinden 217,5 trilyon sadece borç faizi ödemesine gitmektedir. Bu 217,5 
trilyonluk faiz ödemesi, bütçemizin yüzde 27'sine tekabül etmektedir. 

Dış borcumuz, malum, 62 milyar doları bulmuştur, iç borcumuz da 300 trilyonu geçmiş 
durumdadır. 

62 milyar doları Türk Parasına çevirdiğimiz zaman, aşağı yukarı 862 trilyon Türk Lirası 
etmektedir. 300 trilyonluk iç borçla bu rakamı topladığımız zaman, 1 katrilyon 162 trilyon ye
kûn borcumuz olduğu göz önündedir. 

1993 yılı gayri safi millî hâsılasının 1 katrilyon 228 trilyon olacağı tahmin edilmektedir. 
Yani, 60 milyon Türk vatandaşı, çoluğuyla çocuğuyla, 1994 yılında yapacağı çalışmaların neti
cesinde elde edeceği kazancı yemeden, içmeden borca tahsis ederse, ancak Türkiye'nin borçla
rını karşılamış olabilecekti. Yani, durumumuz, bu şekilde, gayet bunalımlı olarak görülmektedir. 

Bütçe açığımız, seneden seneye artmış. 1983'ten 1993 yılına kadar, 257 milyar liradan 192 
trilyona çıkmıştır. Bütçe açıkları oniki yılda 646 kat artmıştır. Tabiî ki, bu durum, altı aylık 
Hükümetin veyahut iki yıllık Hükümetin icraatıyla değil; oniki yıllık hükümetlerin icraatı ne
ticesinde meydana gelmiş bir durumdur; yani, 1983'ten 1993'e kadar geçen dönemin ortaya 
çıkardığı bir durumdur. ' 

Bu oniki yıllık dönemde, Türkiyemizi, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu almış 
olan meşru Cumhuriyet hükümetleri yönetmiştir. Hangi partinin hükümeti olursa olsun, hep
si, Türkiye Cumhuriyetinin meşru cumhuriyet hükümetleridir, bizim hükümetlerimizdir. Bu 
dönemde, Türkiyemizin varmış olduğu sonuç, 1994 yılında, hiç iç açıcı değildir. Buna bir çare 
bulmamız lazım. 

Buna çare bulabilmek de, her şeyden evvel, siyasî partilerimizin, parti rekabetlerini bir ke
nara bırakarak, üç beş yıl süreyle, büyük fedakârlıkları göze alan bir millî mutabakat progra
mı yapmalarına bağlıdır, millî uyum programı yapılmasına bağlıdır. Yoksa, bu durum, gittikçe 
devletimizin açılmasına ye daha büyük dertlerle karşı karşıya gelmemize sebebiyet verecektir. 

Bir de içeride karşı karşıya bulunduğumuz bölücü terör olayları vardır. Bölücü olaylarıyla 
yıllardan beri mücadele eden hükümetlerin, ekonomik kalkınmayı rahatça yürütmeleri, tabiî 
ki mümkün olamamıştır. Bölücü terör olayları bitirilmeden, söndürülmeden, yurdumuzun, bek
lediğimiz hızda, beklediğimiz ölçüde kalkınmasının sağlanması mümkün olamayacaktır. 

Bu vesileyle, bu bölücü terör olaylarının cereyan ettiği sırada, memleketimizin rahat bir 
seçim geçirmesi de düşünülemez. Türkiyemiz bu bakımdan da ciddî bir durumla karşı karşıya
dır. Onun için, bütün siyasî partilerimizin, bu halleri dikkate alarak, serbest.hür ve âdil seçim
lerin yapılabilmesi için, evvela terörün söndürülmesini bir plana ve programa bağlamak ve se
çimleri de, terörün söndürülmesine kadar tehir edecek hukukî tedbirlere -Anayasada değişik
lik gerekiyorsa ona- başvurmalıdır. Yoksa, terörün devam ettiği bir sırada, vatandaşımızın can 
güvenliği sağlanmadan yapılacak olan seçimlerin, serbest, hür ve âdil seçimler olarak cereyan 
etmesi beklenemez kanaatindeyim. 
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Muhterem milletvekilleri, buna işaret ettikten sonra, Türkiyemizin, son zamanlarda şahit 
olmuş olduğu önemli bir olaydan da bahsetmek sitiyorum. Bu önemli olay, DEP kurultayında 
gördüğümüz manzaralardır. 

Türkiyemizde, bölücülüğü ifade eden, bölücülüğü ileri süren DEP kurultayı, çok üzücü 
konuşmalarla geçmiş, çok üzücü gösteriler cereyan etmiştir. Türk Milletinin daima düşmanı 
olmuş olan Yunanistan'ın halen iktidarda bulunan partisinin milletvekilleri bu kurultaya davet 
edilmiştir ve bu kurultayda, Türkiyemizin toprak bütünlüğü aleyhinde, Türkiye'mizin millî birliği 
aleyhinde, kısacası devletimiz aleyhinde çirkin konuşmalar yapmışlardır. Türk Milletine dai
ma düşmanlık göstermiş olan Yunanlılarla beraber olan bir siyasî partinin Türkiye'de yeri ola
maz arkadaşlarım. (MHP DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Yunan milletvekillerini kongre salonuna getirip Türkiye aleyhine konuşturan bir siyasî parti, 
Türkiye demokrasisi için leke teşkil eder. (MHP DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yanlış demokrasi anlayışlarıyla Türkiyemizi şehit vermeyelim; 
bu, çok ciddî meseledir. Hiçbir ülkede böyle bir olay cereyan etmez, edemez. Türkiye'nin, Ata
türk'ün bize emaneti olan kutsal bir varlık olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Atatürk'
ün etrafında toplanmış olan, doğulu batılı, kuzeyli güneyli, Kürtçe konuşan veyahut Arapça 
konuşan bütün vatandaşlarımız, elbirliği ederek, o zaman böyle bir parçalanmayı kışkırtanla
ra karşı da gerekli cepheyi alarak, bu devleti, üniter bir devlet olarak kurmuşlardır. Devletimi
zin üniter yapısını, toprak bütünlüğünü, mutlaka her şeyin üzerinde gözetmeliyiz ve bunun 
böyle sağlanması, bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması, her kurumdan önce, herkesten 
önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin kutsal görevidir, milletvekillerimizin kutsal görevidir. 
Bu noktada hiçbir tavize yanaşmamak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Millet Meclisi Sayın Başkanımız yurt dışına yaptığı gezi neticesin
de, Almanya'da yaptığı temaslar neticesinde, Türkiye'yi teşriflerinde, bütün parti liderlerini zi
yaret etmişler ve bu gezileri hakkında bilgi lütfetmişlerdir, ayrıca bu konuda yazılı notlar da 
takdim etmişlerdir. Bundan dolayı, Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu notları 
dikkatle inceledik ve bu notlarda şunu gördük : Alman Parlamentosunda konuşma yapan çe
şitli partilere mensup milletvekilleri, Türkiyemizin karşılaştığı bölücü terörün mahiyeti hak
kında aydınlatılmamışlardır; Türkiye'nin karşılaştığı kanlı katil çetelerin köylerimizi basarak, 
masum insanlarımızı, masum çocuklarımızı acımasızca kati edişlerinden tam haberdar edilme
mişlerdir. Çünkü, kendi meclislerinde yaptıkları konuşmalarda Türkiyemizi suçlamaktadırlar. 
Türkiye'nin Kürt halkına karşı devlet terörü uyguladığını ileri sürerek, bundan vazgeçilmesini 
isteyen ifadeler kullanmışlardır; "PKK terörünü tasvip etmiyoruz; ama, Türkiye'nin devlet te
rörü de durmalıdır" şeklinde, gerçekleri yansıtmayan ifadeler ortaya koymuşlardır. Bu, bizim 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak karşı karşıya bulunduğumuz belanın, uğradığımız haksız
lıkların, maruz kaldığımız kanlı saldırıların mahiyetini, dünya kamuoyuna hakkıyla açıklayıp 
duyuramadığımızı gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, bağlayabilir miyiz.. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkan. 
Biz kimseye saldırmadık, hele kendi vatandaşlarımıza, Kütrçe konuşan insanlarımıza... 

Onlar bizim sevgili kardeşlerimizdir. Onların her türlü rahatını temin etmek, her türlü hakkını 
korumak, onların kılına dokunulmamasını, sağlamak, bizim, hepimizin kutsal görevidir. Ama, 
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elinde her türlü silahlarıyla, hırsızlama, hudutlarımızdan geçerek, memleketimizin insanlarına 
saldıran, onları katleden, çoluk çocuk demeden öldüren, trenlerimizi ateşe veren, o bölgeleri 
imar etmek için tahsis ettiğimiz iş makinelerimizi yakan, o bölgelerde çocuklarımızı eğitmek 
için her türlü mahrumiyeti göze alıp, gidip hizmet vermeye çalışan öğretmenlerimizi katleden, 
şehit eden, okullarımızı yakanlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletin meşru güçleri
ni kullanıyor, polisini kullanıyor. Jandarmasını kullanıyor. Silahlı Kuvvetlerini kullanıyor. Bunda 
kınanacak bir taraf yoktur. Bunu, Türkiye Devleti olarak, bütün dünya kamuoyuna etraflı şe
kilde, inandırıcı şekilde açıklamak, anlatmak mecburiyetindeyiz. Alman Meclisinde yapılan 
konuşmaların, bu bakımdan bizim çok zayıf kaldığımızı gösterdiği intibaını aldım, kanaatine 
vardım. Bunu da Yüksek Meclise arz etmeyi bir görev sayıyorum. 

Tekrar, sayın üyeleri, Sayın Başkanı ve bizi seyreden muhterem vatandaşlarımızı sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 
Söz sırası, 87 nci maddemize göre, aleyhte... 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in 

partisine sataşması nedeniyle konuşması 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, Sayın Türkeş partimizi itham altında 

bıraktı, söz istiyorum; lütfen söz verin. 
BAŞKAN — Şimdi, size söz veriyorum... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — O ayrıdır; o, kişisel görüşmeyle ilgilidir. Ben, Sataş

madan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN—Hayır... Size söz hakkı veriyorum. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Partimizin bölücü olmadığını ifade etmek zorunda

yım, ithama cevap vermek zorundayım. 
BAŞKAN — Sayın Kılınç, zaten söz sırası sizde, Buyurun. 
(DEP ve MHP milletvekillerinin birbirleri üzerine yürümeleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaştan.. Değerli arkadaşlar... tdare Amirleri... Oturun yerinize 

arkadaşlar. 
OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Vatan haini... 
BAŞKAN — Sayın tdare Amirleri, lütfen... 
Şu ana kadar, gayet sakin, birbirimize yardımcı olarak, birbirimizi dinleyerek geldik. Yeri

nize oturun. 
Çok sevgili arkadaşlarım, lütfen... Müzakerenin son noktasına geldik. Sayın idare Amir

leri... (DEP ve MHP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, burası Parlamentodur. Burada sadece söz söylenir, burada fiilî durum 

olmaz, şiddet olmaz. Oturun yerinize;.. 
Buyurun. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Türkeş'in 

biraz önce yapmış olduğu konuşmadan dolayı, partimizi itham altında bırakmasından dolayı, 
bir iki şey de ben söylemek istiyorum. 
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önce, Yüce Parlamentonun şunu çok açık ve net bir şekilde bilmesi gerektiğine inanıyo
rum : Demokrasi Partisi, hiçbir zaman bölücü olmadı ve olmayacaktır. Kimsenin, bu konuda, 
bizi itham altında bırakmaya hakkı ve yetkisi de yoktur. Tersine, biz, Türkiye'nin bütünlüğünü 
herkesten çok daha iyi ve çok daha akıllı bir biçimde savunuyoruz. Bugünkü politikaları savu
nanlar, ülkenin böUünmesiyle ilgili endişelerini ortaya koymak zorundadırlar. Biz, bu ülkede 
hiçbir zaman, Kürt ve Türk halkının iki farklı halk, iki farklı düşman kampa bölünmesi için 
hiçbir şey yapmadık ve yapmayacağız. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Yunanistan'la yapmadınız mı? 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Bütün tahriklere karşı yapmayacağız, bütün tahriklere 

karşı... Bunu çok açık söylüyoruz. Biz, devamlı. Türk ve Kürt halkının kardeşliğini ve birliğini 
savunduk, onun koşullarını da ortaya koyduk. Bu, demokrasinin gereğidir. Eğer, bu ülkede 
demokrasinin var olduğu savunuluyorsa, bu fikirlerin de dinlenilmesi, bu fikirlerin de değer
lendirmeye tabi tutulması gerekir diye söylüyoruz. Hiçbir zaman, Türkiye'nin düşmanlarıyla 
işbirliği yapmadık. Kimsenin, bu ülkenin kuruluşunda kanı, emeği olan insanları, halkı, düş
manla işbirliği yaptı diye göstermeye hakkı yoktur. 

îşte Malazgirt... 20 bin insanımız, Alparslan'ın ordusuyla Anadolu'yu fethetmiştir. İşte, 
1849 yılına, kadarki Kürt beyliklerinin Osmanlı sarayına bağlılığı... İşte Kurtuluş Savaşı... îşte 
Çanakkale'de insanlarımızın döktüğü kan, emek, gözyaşı... İşte, sadece benim köyümden - Adı
yaman'ın Kuyucak Nahiyesinde- 82 kişi, seferberliğe gitmiş, 80'i geri dönmemiştir. Kimdir bu 
ülkeyi kuranlar? Bu nedenle, çok açık ve net bir biçimde şunu öğrenmeniz ve bilmeniz gerekti
ğine inanıyorum : Bu ülkede hiçbir kurt; ama, hiçbir Kürt, bu ülkenin düşmanıyla işbirliği ya
pacak kadar alçak değildir; bunu herkes, açık ve net bir şekilde bilsin. (DEP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

Şunu açıkça söylüyorum : Bu ülkede tüm partiler, yabancı partileri kendi kongrelerine da
vet ederler, onlara konuşma hakkı tanırlar. Nihayet, Demokrasi de aynı şeyi yapmıştır. Neden 
sizler kendi partinizin temsilcilerini gönderemediniz kongreye? Neden o insanların kongreye 
gelip kendi görüşlerini ifade etme imkânı tanımadınız? 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Yunanlının geldiği yerde bizim işimiz yok ki. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Siz misafirlerinize "şu şekilde konuşun, bu şekilde 

konuşun" diye bir şartla, bir önkoşulla yaklaşabilirmisiniz? Biz, hiçbir zaman, kongremizdeki 
konuşmalardan dolayı bir başkasının sorumluluğunu yüklenecek durumda değiliz. Bunu, ben 
sizin takdirlerinize sunuyorum. 

RİFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — İstiklal Marşı ne oldu?!. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — O ayrı bir konu... O ayrı bir konu. (DYP sıralarından 

gürültüler) Beni susturamazsınız... Beni susturamazsınız... Yerinde otur... Beni susturamazsın... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın, Kılınç, sizi susturmak isteyen yok. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Tertip yok. Tertip yok. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Önce şunu açık öğren. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kılınç... Sizi burada susturmak isteyen yok. Meclis müza

kerelerinde her hatibe buradan laf atılıyor, ben sükûneti sağlıyorum. 
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MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, burada tehdit etmekle, kalkıp saldır
makla, kimsenin bir yere varması mümkün değildir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kimse tehdit etmiyor... 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Bir dakika... Önce şunu öğrenelim : Şu Yüce Mecliste 

siz sayın milletvekillerinin ne kadar hakkı varsa, benim de o kadar hakkım var; önce bunu 
bir bilin, bunu bir öğrenin. Bu ülkede 20 milyon insan yaşıyor... 

KEMAL NACİ EKŞİ (istanbul) — 60 milyon... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Hangi ülkede?.. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Bu ülkede 20 milyon insan yaşıyor, bu 20 milyon insan 

askerlik yapıyor, bü 20 milyon insan bu ülkede yaşıyor, vergi ödüyor, bu 20 milyon insanın 
hakkını nasıl yok sayabilirsiniz bu Parlamentoda? Olacak şey mi bu? (DYP ve ANAP sırala
rından gürültüler) 

KEMAL NACt EKŞİ (İstanbul) — 60 milyon insan yaşıyor. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Hangi ülkede?.. 
BAŞKAN — Sayın Köymen, hatibi dinleyelim. 
MAHMUT KILINÇ (Devamla) — Sayın Ekşi, Demokrasi Partisi, siyaseti falan da kirlet-

memiştir. Demokrasi Partisi, demokrasinin gereğidir. Mutlaka sizin gibi düşünmek zorunda 
değiliz; farklı seçeneğimizi, farklı düşüncelerimizi sunmak zorundayız. Bu, ülkenin yararına
dır, gereklidir, Buna tahammül gösterilmesi gerekir. Israrla benim de sizin gibi düşünmemi zor-
luyorsanız, bu, hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sizin kalıplarınıza girmek zorunda deği
lim; ama, benim çözüm önerilerim farklı olacaktır; bu ülkenin selameti de, bence, bundadır. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, bütün ithamları da reddediyorum. (DEP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kılınç, teşekkür ediyorum. 

2. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Adıyaman Millevtekili Mahmut Kılınç'm, 
kendisinin söylemediği şeyleri söylemiş gibi göstererek sataşması nedeniyle konuşması 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, bir hususta açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Peki, buyurunuz. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın Türkeş, yeni bir sataşmaya meydan vermeden, sadece birkaç cümle lütfeder misi

niz... Çünkü, bütçe müzakeresini bağlayacağız. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim söyle

diklerimi başka şekle sokarak konuşmak doğru değildir. Adıyaman milletvekili sayın arkada
şımız, benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi göstererek bana cevap vermeye kalkmıştır. 
Ben, Kürt halkına karşı, "bunlar düşmanla işbirliği yapmıştır" diye bir şey söylemedim. Ben, 
Türk Milletinin düşmanı olan Yuynanistan'ın milletvekillerini, bu parti, kongresine davet et
miştir ve kongresinde konuşturmuştur, bu doğru değildir dedim; Kürt halkını kastetmedim. 
(MHP, DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, Kürt halkı için, Kürt kardeşlerimiz için -ki, ben onlara, "Kürtçe konuşan kardeşlerimiz" 
diyorum- onlar için; onlar bizim sevgili kardeşlerimizdir, onların bir kılına bile zarar gelmesini 
istemeyiz. Biz, herkesten çok onları severiz ve her düşman harekete karşı onları korumak azmin
deyiz. Bizden koparılmasına da asla müsaade etmemek, bizden onları koparmaya kalkanları ko
parmak azmindeyiz. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Kürtçe konuşan kardeşlerimizi bizden ayırmak isteyen, koparmak isteyenleri biz de param
parça edeceğiz, koparacağız; bunda azimliyiz... (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yoksa ben, "Kürt halkı düşmanla işbirliği yapmıştır" demedim, hâşâ böyle bir şey söyle
mem; çünkü, onları tanıyorum, onların içinde yaşadım yıllarca. Onların, bu konuşan hatibi, 
mensup olduğu partiyi tasvip etmediklerini de biliyorum. "Bizi bunlardan kurtarın" diye yal
varıyorlar. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) "Bizi bunlardan kurtarın, koruyun" diye yal
varıyorlar. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Kürt halkı da sizi tasvip etmiyor Sayın Türkeş. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bizi tasvip edip etmediklerini göreceksiniz. 
Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun. (MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Bütün hatiplere teşekkür ediyorum. 

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

1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı: 393) (Devam) 

2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Devam) 

3. — Katma Bütçeli idareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı 392) (Devam) 

4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli ida
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. Sa
yısı 382) (Devam) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, aleyhte son söz hakkı Sayın Selim Sadak'ın. 
Buyurun. (DEP sıralarından alkışlar) 
Deminki, sataşmalarla ilgiliydi arkadaşlarım. Şimdi, bütçe üzerinde aleyhte oyunun ren

gini belki edecek sayın hatip. 
SELİM SADAK (Sımak) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, Yü

ce Kurulu ve televizyonları başında bizleri izleyen bütün yurttaşlarımı, kardeşlerimizi sevgiyle 
ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 49 uncu Demirel Hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Devlet Ba
kanı ve 50 nci Hükümetin, yani görev başındaki Hükümetin de Başbakanı ekonomi profesörü 
Sayın Tansu Çiller'in sunduğu 1994 yılı bütçesi, sizlerin de izlediği gibi, tam bir iflas bütçesi
dir. (DYP sıralarından 'Allah Allah" sesleri) 

Bugün, Sayın Çiller'in başında bulunduğu Hükümetin, insanlarımıza fatura ettiği dış borç 
toplamı 61 milyar dolar, iç borç toplamı ise 350 trilyon lira civarındadır. Bunun anlamı şudur : 
Yeni doğan bebekler dahil, her bir vatandaşımızın, çektiği yoksulluğa, sıkıntılara, açlığa ve acılara 
rağmen, faizi yüzde lOO'ün üzerinde işleyen 15 milyon lira civarında bir borç altına sokulması 
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demektir. Bunun sorumlusu, bu ekonomik sistemdir, hükümetlerdir, bu Hükümettir, Sayın Çiller 
Hükümetidir... (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Çiller Hükümeti, bir yandan ekonominin bütün ağırlığını işçinin, memurun, çiftçi
nin, esnafın, emekli, dul ve yetimin sırtına yüklerken; yani, hayatı, bütün bu kesimler için, 
çekilmez hale getirirken; öte yandan, ülkenin bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, emekçi
nin alın teıini, bir avuç azınlığa sunmuştur, işte, bu nedenle işsizlik önlenememiş, enflasyon 
düşürülememiş, üstelik hayat pahalılığı artarak devam etmiştir. Sağlık, eğitim, ulaşım, konut 
ve benzeri hiçbir soruna çözüm getirilememiştir. 

MAHMUK ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, televizyon yayınının kesildiğinden habe
riniz var mı? 

SELİM SADAK (Devamla) — Daha da kötüsü, bu siyasal iktidar, demokratikleşme ko
nusunda hiçbir adım atmamış ve ülkeyi 12 Eylülden kalma yasa ve kurumlarla yönetmeye he
vesle devam etmiştir. Sayın Çiller Hükümetine "12 Eylül Hükümeti" demek, acaba haksızlık 
mı olur? 

Değerli milletvekilleri, vaatlerine rağmen, tş Güvenliği Yasasını çıkarmayan, memurlar için 
grevli toplusözleşmeli sendika kurma, işçiler için de genel grev hakkını tanımayan; çiftçinin 
ürününü ucuz fiyatla elinden alan, esnafı iflasa götüren, işsizlere bütün kapıları kapatan bu 
Hükümet, çağını doldurmuş ve köhnemiş bu sistemi sürdürmek için, demokrasiyi askıya al
mış, halka baskı ve şiddet uygulamıştır. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Sayın Başkan, televizyon çekimi yok; bu nasıl demokrasi anlayışı? 
SELÎM SADAK (Devamla) — Basına konan sansür ve yasaklamaların nedeni budur. Bi

lim adamlarının, gazetecilerin, parti genel başkanlarının, politikacıların cezaevine kapatılma
larının nedeni budur. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'nın göbeğinde, demokratik haklarını isteyen memurlara sal
dırılıp onların coplanmalarının, gözaltına alınmalarının nedeni budur. 

Ankara'da, İstanbul'da, Tunceli'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Diyarbakır'da, Muş'ta keyfî in
fazlarla insan yaşamına son verilmesinin, köy yıkmalarının, köy boşaltmalarının, zorla göç et
tirmelerinin; köylerin haritadan silinmesinin, toplu gözaltıların, işkencelerin, Şırnak, Digor, 
Malazgirt, Lice, Muş, Yüksekova ve benzeri yerleşim birimlerinde kitle katliamına başvurul
masının nedeni budur. 

özetle; ekonomik terör, siyasal teröre uygulanarak sürdürülmeye çalışılmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, üzülerek belirtmek istiyorum ki, işin en acısı, Parlamento devreden 

çıkarılmış; ülke, villalardan, yalılardan, karargâhlardan yönetilmeye başlamıştır. Millî Güven
lik Kurulunun iradesi, halkın iradesini aşmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir güç 
haline gelmiştir. 

Sayın DemirePin, bir zamanlar dilinden düşürmediği Kürt realitesi Genelkurkaya havale 
edilmiş, silahla bastırma politikaları egemen hale gelmiştir. Kürt sorununu silahla bastırma 
politikasından dolayıdır ki, vergiler ve zamlar yoluyla yoksul halktan toplanan paralar skorsky'-
lere, kobralara, panzerlerle, kariyerlere, silah ve araçlara, köy korucularına, muhbirlere, ispi
yonculara harcanmaktadır. 
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Bilindiği gibi, olağanüstü halin bir saatlik olağanüstü harcaması 11 milyar liradır. Bu de
mek oluyor ki, her yıl harcanan yüzlerce trilyon lira, enflasyonun, hayat pahalılığının, zamla
rın, işsizliğin ve benzeri ekonomik sorunların en önemli nedenini oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu işin askerî yükünü olduğu gibi, ekonomik yükünü de yine halk 
kesimleri çekmektedir. Üst gelir gruplarının, başbakanların, milletvekillerinin, bakanların ço
cukları, bir yolunu bulup doğu ve güneydoğuda askerlik yapmamaktadırlar. Yani, parası giden 
halk, çoğunu ölen halk, can veren halk, kani dökülen yine halktır. 

Değerli milletvekilleri, demokratik bir çözüm programının yaşama geçirilmesi halinde, akan 
bu kardeş kanını durdurmak ve yeşeren şiddeti sona erdirmek mümkündür. Ancak, siyasal ik
tidar, âdeta, kanın durmasını istemiyor ve ne acıdır ki, geleceklerini, demokratik çözüm yerine 
şiddete bağlamışlardır. Bu nedenle, Kürt-Türk kardeşliğini ve birliğini, eşitlikçi temelde sağla
mak isteyenler, bölücü olarak sunulmaktadır. Kürt-Türk halkının kardeşliğini ve birliğini savu
nan bizler, bu nedenle, bölücülüğü şiddetle reddediyoruz. 

Bölücüler, iki halkın kardeşliği temelinde politikalar oluşturmaya çalışan bizler değil; iş
çileri, çiftçileri, işsizleri, esnafı, emekli dul ve yetimi, emekçi halk kesimlerini bir avuç mutlu 
azırlığa sömürtenler ve onları ezdirenlerdir. 

Bölücüler, inancından dolayı Alevîyi, Sünnîyi, gençliği, kadını baskı altında tutanlardır. 
Bölücüler, Kürt halkının bütün iradesine rağmen, 1978 yılından bugüne kadar olağan yö

netimi yasaklayan terör yasaları ve SS kararnameleriyle yöneten ve Ankara'daki iki günlük gözaltı 
süresini Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Muş'ta otuz güne çıkaranlardır. (DEP sıralarından alkışlar) 

Bölücüler, halkın oylarıyla seçilen bizleri devre dışı bırakıp, sorunu korucubaşına havale 
edenlerdir. 

Bölücüler, uluslararası sözleşmeleri doğu ve güneydoğuda askıya alan, insan temel hak 
ve özgürlüklerini yok sayanlardır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu Ülkenin sorunları, ne Demokrasi Partisine yönelik davada oldu
ğu gibi parti kapatarak ne de yüzbinlerce oyla seçilmiş bizlerin dokunulmazlıklarının kaldırıl
masıyla çözülebilir. Bu yaklaşımları, tarih mahkûm edecektir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, kırmadan, dökmeden ve bölmeden, bu kanı kısa bir süre içeri
sinde durdurmak ve şiddeti sonaerdirmek mümkündür. Bunun için ve genel olarak demokra
tikleşmek için -geçen yılki bütçe görüşmelerinde de belirttiğim gibi- kamu çalışanlarına grevli, 
toplusözleşmeli sendikal haklar verilmelidir, tş güvencesi yasası, işsizlik sigortası derhal çıka
rılmalıdır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ile getirilen ayrımcı ve bölücü uygulamalara son veril
melidir. En başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere antidemokratik bütün yasalar yürür
lükten kaldırılmalıdır. 12 Eylül Anayasası kaldırılarak, çağdaş bir Anayasa yapılmalıdır. Böyle 
bir,Anayasayla kişilerin hak ve özgürlükleri sınırlandırılmamalıdır. 

Kürt sorununun ve çözümlerinin özgürce tartışılabileceği bir demokratik ortam yaratıl
malıdır. Her türlü siyasal düşünceyi ifade ve örgütleme özgürlüğü getirilmelidir. 

Olağanüstü hal ve köy koruculuğu kaldırılmalıdır. 
Kan, kanla yıkanmaz. Bu nedenle, daha çok ocağın sönmemesi, daha çok canın kaybedil

memesi için, toplumsal banşa katkıda bulunmak için, bir genel af çıkarılmalıdır. 
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Bu duygularla, Yüce Kurula ve bütün yurttaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunarım. (DEP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadak. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 
3. — tstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

Murat Karayalçm'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır; ancak, Sayın Hacaloğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Murat Karayalçm'ın konuşmasında, iki kez şahsına atıfta bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ken
dilerine, iki dakikayı geçmemek üzere söz veriyorum. 

Sayın Hacaloğlu, çok kısa ve yeni bir sataşmaya meydan vermeden tavzih edin efendim. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
ALGAN HACALOĞLU (tstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Parlamentonun bu en önemli gününde tansiyonu yükseltmek amacıyla bu kürsüye gelme

dim. Ancak, bütçe doğru rakamlar üzerinde kurulur, doğru rakamlar üzerinde tartışılır. Hele, 
işsizlik gibi, toplumun en önemsemesi gereken ve özellikle sosyaldemokratların en özenle izle
meleri gereken rakam konusunda gerçeği burada bir daha tekrar etmek istiyorum. 

Türkiye'de işsizlik oranı, Sayın Başbakanın, basın toplantısında dağıtılmış bulunan ve be
nim biraz evvel kürsüye takdim etmiş olduğum kapsamlı rapor içinde ayrıntısıyla mevcuttur 
ve orada Sayın Başbakanımız, Türkiye'de 1993 yılında işsizlik oranının yüzde 14 olduğunu be
yan etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, soruyorum : Sayın Başkanımıza mı inanacağız, yoksa bir başka ra
kama mı? Bu konuda ben Sayın Başbakanıma inanmak istiyorum. 

Bu arada... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Neye cevap veriyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, tavzih tamam efendim, tavzih ettiniz. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verin... 
BAŞKAN — Hayır, Tüzük izin vermiyor, ben veririm de... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sayın Başbakan Yardımcısı, millî gelir içinde emek

çilerin payının yüzde 15'den yüzde 30 veya 35'e -iki farklı rakam vererek- çıktığını söyledi. (SHP 
sıralarından 'ne alakası var?" sesleri) Bütçe, doğru rakamlar üzerinde kurulur, önce, bu yüz
de 30 mudur, 35 midir? Arada yüzde 5'Iik bir fark vardır. Buna karar vermek lazım. 

Onun ötesinde, hiçbir resmî belgede, hiçbir çalışmada, bu oranın yüzde 35 olduğunu ka
nıtlayan resmî bir belge yoktur. 

Elimde Devlet Planlama Teşkilatının 1994 yılı programı var. Sayın Başbakan Yardımcısı, 
kişi başına millî geliri 2 650 dolar olarak verdi. Burada, bütçenin temelini oluşturan, onunla 
tutarlı olması gereken yıllık programın 22 nci sayfasında, kişi başına millî gelir 1 990 dolar 
olarak verilmektedir. Hangisine inanmamız gerekiyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN — Eskisi, 
eskisi... 

BAŞKAN— Sayın Hacaloğlu... 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
4. — İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat 

Karayalçın'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, Sayın Güneş Taner de bir tavzih yapacak; Kutadgu Bilig 

hadisesinden ötürü; Kutadgu Bilig'in yazarını söyleyecek, herhalde. 
Buyurunuz. 
Sizden de rica ediyorum, iki dakika içinde sözlerinizi tamamlayın. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, bana da iki defa sataşma oldu, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Tutanakları getirip inceledikten sonra, burada bir karar veriyorum; o karara 

göre arkadaşlara söz hakkı veriyorum. Televizyon da kesti yayını, merak etmeyin!.. (Gülüşmeler) 
Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 1994 bütçesini konuştuğumuz şu günlerde, 

bunun paralelinde, hepinizin yakından tanıdığı, bildiği ve gazetelerdeki reklamlardan da göre
bildiğiniz kadarıyla, bir vergi tartışması var; yeni bir vergi tasarısı getiriliyor. 

Bu tasarının görüşüldüğü zamanlardan bir tanesinde, benden evvel söz alan bir siyasî par
ti sözcüsü, Yüce Meclise Kutadgu Bilig'ten misaller vermişti. Daha sonra kürsüye ben çıktı
ğımda, aynı misal üzerinde devam ettirdim ve bu konuşmam sırasında Sayın Başbakan Yar
dımcısı da ön sırada oturuyorlardı; biraz evvel gelmişlerdi; tahmin ediyorum, bir evvelki ko
nuşmayı izleme fırsatını bulamamışlardı. 

Bu konuşmalar sırasında, Kutadgu Bilig'in yönetimdeki adaletinden bahsedilirken, biz de 
vergide bu adaletin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda şüphelerimiz olduğunu ifade ettik 
ve sonra dedik ki, "olmayacağı belli" ve "herhalde, Kutadgu Bilig mezarında ters dönecektir." 

Simdi, Sayın Karayalçın, Kutadgu Bilig'in, yani kitabın ters döndüğü anlamındaki mecazî 
anlamı anlamadığı için... (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) Bakın, bir dakika... İfade 
edeceğim efendim... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Biz lafları boşuna konuşmuyoruz. Şimdi, "mezarda ters 

dönme" deyimi, Türk deyimi değildir efendiler, hanımefendiler; bu, Batı'dan gelen bir deyim
dir. Halbuki, biz, Yusuf Hac Hâcib'e, ancak ve ancak, Yüce Tanrı'dan rahmet dileriz. 

Bunlar, vergiyi o hale getirdiler ki, biz ancak bu Kutadgu Bilig'in mezarında ters dönece
ğini ifade ettik; kendileri, tabiî, anlamamışlar, onu bu şekilde anlama ihtiyacını hissetmişler, 
burada ifade ettiler. 

Yalnız, şuna dikkat ediniz ; Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcısı çıktı, bu sözlerden sonra, 
bitirirken, bu vergi tasarısından bahsetti, "Vatandaş hiç merak etmesin. İşçi, memur, emekli 
ve esnaf, bu tasarıda vergi yükü altına girmeyecektir" dedi. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Kutadgu Bilig hakkında konuş. 
BAŞKAN — Sayın Taner, Kutadgu Bilig'te yok bu. Bu yeni laf, bu bugünkü laf. 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, Kutadgu Bilig'le ilişkisi olduğu için söylüyorum. 
Müsaade buyurunuz... 

Şimdi, Kutadgu Bilig'te -ki, Kutadgu Bilig, hakanlara, yöneticilere hitaben bunu yazmıştır-
"adil olunuz" demektedir ve bu adaleti sağlamakla görevli olan bu Hükümetin Başbakan Yar
dımcısı, televizyonlarda, vatandaşın gözüne baka baka, "siz bu vergi altında ezilemeyeceksi-
niz, sizden vergi almayacağız" demiştir, vatandaş da bunu duymuştur. 

Şimdi, ben bunun cevabını, bu vergi tasansı geçtikten sonra, sayın vatandaşlara bırakıyo
rum. Bu vergi onlara gelirse, herhalde Hükümete ve bu ifadeleri kullanan Sayın Başbakan Yar
dımcısına, dolayısıyla üzerinde konuştuğumuz Kutadgu Bilig'in dönüp dönmediğini ve onu 
bu meselede ortaya çıkaran yazarı Yusuf Has Hâcib'e Tanrı *dan rahmet dileyip dilemediğimizi 
hep beraber göreceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Altınkaya'nın da bir talebi var; tutanakları inceledim, siyasî 

polemik hudutları içinde görüyorum ve söz veremiyorum, özür dilerim. 
Değerli arkadaşlar... 
HÜSEYİN SALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, benim tutanakları da inceleyin. Ben, 

buraya, televizyona çıkmak için değil, milletin hakkını savunmak için geldim. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, siz merak etmeyin, sizin hakkınız her zaman mahfuzdur. 

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

/. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı: 393) (Devam) 

2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Devam) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı 392) (Devam) 

4. -—1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S, Sa
yısı 382) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşlarım, dört ayrı kanun tasarısını müzakere ettik. 
Riyasete yaptığınız yardımlardan ve katkılardan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. 

Şimdi, bu dört tasarıyı okuyorum : 
1. 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 
2. 1992 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesabı Kanunu Tasarısı. 
3. Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 
4. Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
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Bu dört kanun tasarısının tümünün açık oylamasını yapacağız. 

Açık oylamaların, bir arada ve ad okunmak suretiyle yapılmasını; adı okunan sayın mil
letvekilinin, kürsü önüne konacak dört ayrı oy kutusuna oylarını atması suretiyle yapılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, 
seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kâtip üye arkadaşımız, şimdi, sayın üyelerin adlarını Adana 
İlinden başlayarak okuyacak. Sizlerden ricam şudur : Arkadaşlarımız burayı seçim çevrelerine 
göre teşrif ederlerse, bir izdiham yaşamayız. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz : 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oy vermemiş sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Değerli arkadaşlar, oy verme işlemi bitmiştir. 

Kupaları kaldıralım, tasnife başlayalım. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tasnif sonuçlarını açıklıyorum : 

1994 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında katılan milletvekili sayısı 417'dir. 

Kabul 
Ret 
Çekimser 

: 243 
: 171 
: 3 

1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığın Tezkeresiyle, 1992 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısının oylamasına katılan arkadaşlarımızın sayısı 416; 

Kabul 
Ret 
Çekimser 

247 
168 

1 (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Katma Bütçeli İdareler 1994 YılrBütçe Kanun Tasarısı, katılan milletvekili sayımız 416; 

Kabul : 245 
Ret : 169 
Çekimser : 2 

1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin Hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanun Tasarısının oylamasına katılan sayın milletvekili sayısı 417; 

Kabul : 247 
Ret : 169 
Çekimser : 1 

Bu sonuçlarla, her tasarı, yasalaşmıştır. Hayırlı olsun diyorum. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 
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Sayın Başbakan söz istiyor. 
Sayın Başbakan, teşekkür konuşmasını yapmak için söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından ayakta alkışlar ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; he

pinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, 
1994 bütçesini kabul etmiş bulunuyoruz. Bütün görüşmeler, demokratik biçimde herkesin 

görüşlerini söyleyerek geçmiştir/Kendi içerisinde bir demokrasi sınavını daha Yüce Meclisimiz 
vermiştir. 

Bütün fikirleri değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ileriye sevinçle bakmak 
için ve umutla bakmak için çok neden vardır. 1994 yılı, uzunca bir zaman, milletimizin günde
minin başında olmuş terörün, artık gündemin arkalarına doğru itildiği bir yıl olacaktır. Bunu, 
Hükümetimiz başaracaktır ve halkımızın desteğiyle başaracaktır. Bunun için ilk işaretleri, ge
rek dış dünya kamuoyunda gerekse içeride almış bulunuyoruz. 

Bir başka sevinerek bakılacak olay ise, büyüme oranlarındaki Türkiye'nin dünyaya göre 
ve eskisine göre gösterdiği başarıdır. Bu yıl yüzde 7.8 civarında olan büyümemiz, önümüzdeki 
yıl yine devam edecektir, Bunun inmemesi için bütün tedbirleri de alıyoruz. Kişi başına gelirin 
büyümesi ve Türkiye'nin önder ülkeleri arasına girebilmesi için alınabilecek bütün tedbirleri, 
1994 yılında hep beraberce almaya devam edeceğiz. 

Önümüz açıktır, sevinerek bakacağımız çok şey vardır. Bu yıl ve önümüzdeki yıl; her yıl, 
birbirinden daha iyi olarak geçecektir. 

Bu bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum hepinize, tekrar sevgi ve saygılarımı su
nuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan; başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, daha önce aldığımız karar gereğince, Vergi Kanunu Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam etmek üzere, Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.16 

o 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 1839 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Abbas İnccnynn (Bolu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

VI. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. —Genel Kurulun çalışma gün, saat ve görüşülecek konuların yeniden düzenlenmesi 

ile 410 sıra sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gün
demdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var; okutup oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi : 
No : 115 Tarih : 24.12.1993 
Danışma Kurulunun, 24.12.1993 Cuma günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Ge

nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Hasan Korkmazcan 
SHP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Uluç Gürkan 
RP Grubu Başkanvekili 

Şevket Kazan 

öneriler : • ' ' • ' 
1. Genel Kurulun, 25 Aralık 1993 Cumartesi gününden 30 Aralık 1993 Perşembe gününe 

kadar (30 Aralık 1993 Perşembe günü dahil) her gün 10.00 - 13.00, 14.00 - 19.00 ve 20.00 -
24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bugünlerde, sunuşlar hariç, sadece kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

2. 24.12.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 410 Sıra Sayılı Siyasî partiler Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 48 saat geçmeden gündemin Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler Kısmının 11 inci sırasına alınarak, gö
rüşmelerinin Genel Kurulun 25.12.1993 günkü Birleşiminde ve yarım kalan diğer işlerden önce 
yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerilerini tekrar okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım 
efendim. 
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1. Genel kurulun 25 Aralık 1993 Cumartesi gününden 30 Aralık 1993 Perşembe gününe 
kadar (30 Aralık 1993 Perşembe günü dahil) her gün 10.00 - 13.00, 14.00 - 19.00 ve 20.00 -
24.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi ve bugünlerde, sunuşlar hariç, sadece kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi aylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — "Kabul edenler" dedim... (ANAP sıralarından "Hayır, hayır" sesleri, gü

rültüler) 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Hayır, demediniz. 
BAŞKAN — "Kabul edenler" dedim... (ANAP sıralarından gürültüler) Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
îkinci öneriyi okutuyorum : . . - ' • • 
2. 24.12.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 410 Sıra Sayılı Siyasî Partiler Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 48 saat geçmeden, gündemin Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 11 inci sırasına alınarak, gö
rüşmelerin, Genel Kurulun 25.12.1993 günkü Birleşiminde ve yarım kalan diğer işlerden önce 
yapılması önerilmiştir. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı arayacağım. 
tkinci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Bakanlardan kim kime vekâlet ediyor Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, grup başkanvekillerinizin müşterek önerisi; benim için 

bir şey yok. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Yani, karar yetersayısı olmadan devam mı edelim? 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

' 5. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Vergi Yasa Tasarısını görüşmeye 
devam ediyoruz. 

Geçen birleşimde 7 nci madde üzerinde verilen önergelerin okunması bitmişti. Şimdi, ay
kırılık sırasına göre okutup, oylarınıza sunacağım. 

7 nci madde üçe bölünerek müzakere edilmiş. Benim anlayışıma göre, 7 nci madde tek 
maddedir, 3 tane ek maddenin değişikliği yapılmış; ama, bu üçe bölünmüş. Yapan arkadaşlar 
böyle düşünmüşler. 

Önergeyi okutuyorum : 

(1) 403 S. Sayılı Dasmayazı 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sadece turizm işletmeleri için" ifadesi

nin "turizm ve sanayi işletmeleri için" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yeni olanlarının" ibaresinin çıkarılma

sını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "araç" ibaresinden sonra gelen parantez 

içi hükmünün madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMSİYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil

miştir. 
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Değerli milletvekili eri i önergeler çok. Uygun görürseniz, Divan Kâtibi arkadaşımız otura
rak okumaya devam etsin. Bu hususu oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Divan Kâtibinin oturarak okuması kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bina sadece turizm işletmeleri için" 

ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şu anda bir yoklama isteği geldi. Biraz önce, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde, yapılan açık oylama sonucunda... 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — O karar yetersayısı... (ANAP ve RP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN ~ ... Genel Kurul salonunda 420 kişi olduğu tespit edildi. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — O ayrı bir oturum. • . ' . 
BAŞKAN — Bakın, benim kararım bu. Şu anda, henüz, aşağı-yukarı yarım saat olmadı, 

bu çoğunlukla devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla salonda da çoğunluk var, önergelere de-
vame diyorum. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısını zor buldunuz biraz evvel. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... (Gürültüler) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Önerge 

reddedilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, okutamazsın. 
BAŞKAN — Lütfen... Ben kararımı verdim, kararımda bir hata yok. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Senin kararına bağlı değil. (ANAP ve RP sırala

rından gürültüler, kürsü önünde toplanmalar) 
BAŞKAN — Rica ediyorum... Lütfen, yerinize oturur musunuz... 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "maliyet bedelleri" ifadesinin "emsal 

bedelleri" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
ı' Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Kesinlikle mümkün değil. Hiçbir şekilde okuta-
mazsın. Yoklama yapman gerekir; zorunluluk bu. 

BAŞKAN — Ben kararı verdim... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sen karar veremezsin. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Karar veremezsin, senin yetkin yok. 
BAŞKAN — Efendim, bakın... Sayın Asiltürk, beni fazla... (Gürültüler) 
Bakın, daha önce.., 
OĞZUHAN AStLTÜRK (Malatya) — Şimdi 420 kişi mi var burada? 
ALİ ER (tçel) — Bütçe oylamasıyla ne ilgisi var bunun? 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bakın, ara verildi de... (Gürültüler) Daha yarım saat önce, 

Genel Kurul salonunda 400 küsur milletvekili vardı; oylama yapıldı. Biraz önce karar yetersa
yısı istendi, karar yetersayısını aradık; arkadaşlar biliyorlar, karar yetersayısı var. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı 114. Biz yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Biraz daha zaman geçsin, yoklama isteğinizi yerine getireceğim; ama, "şu 

anda salonda çoğunluk görüyorum" diyorum. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — O yetki senin değil. Mecburiyet var. Öyle şey olur 

mu?.. 
BAŞKAN — Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Asiltürk... (Gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen yerinize oturursanız izah edeceğim. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Oturamayız. 
BAŞKAN — Oturamazsanız; yani, eğer Başkanı dinlemezseniz, o zaman neyi... (Gürültüler) 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Başkan, öyle yanlış hareket edemezsin. İçtüzüğü uygu

la! (ANAP VE RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşlarım, geçen gün usul müzakeresini açtık, benim 

bu usulümü Genel Kurul onayladı. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, biraz önce 114 kişiyi bulamadınız, şim

di 150 kişiyi nasıl bulacaksınıaz? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yoklama yapmak zorundasınız, böyle 

bir hakkınız yok. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın başkan, yoklama yapmak zorundasınız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, yoklama isteniyor, niye yoklama 

yapmıyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen devameder misiniz? (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. (ANAP ve RP sıraların

dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor?.. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

(ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, yoklama yapmak zorundasınız. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Burdarın hepsi geçersiz. 
ALÎ ER (tçel) — Sayın Başkan, yoklama yapmak zorundasın. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 Üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "daha öne hiçbir şekilde kullanılmamış 

bulunmasıdır" ibaresinin, "daha evvelce altı aydan fazla kullanılmamış bulunmasıdır" şek
linde değiştirilmesini arz ye teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları. 
ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
ALÎ ER (tçel) — Sayın Başkan, olmaz bu kadar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yoklama istedik, biraz önce 114'ü bula

madınız, şimdi 150'yi nasıl bulacaksınız? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) —• Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN— önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Böyle devam edemezsiniz, yoklama yapmak zorun

dasınız. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlış yapıyorsun, böyle devam ede

mezsin. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) —. Yoklama istiyoruz. 
ALİ ER (tçel) —- Yoklama istiyoruz; duymuyor musun... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, böyle devam edemezsin, bunların 

hepsi geçersiz. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "daha önce hiçbir şekilde kullanılmamış 

bulunmasıdır" ibaresinin, "daha önce bir yıldan fazla kullanılmamış bulunmasıdır" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları. 
(ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlış yapıyorsun, bunların hepsi 
geçersiz. Bu şekilde devam edemezsin. Yoklama istedik, yoklama yapmak zorundasın. 

BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz, rica ediyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Niye oturalım, yoklama istiyoruz. Yoklama yapmak 

zorundasın. 
ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, yoklama yapmak zorundasın. Meclisi böyle idare ede

mezsin. 
BAŞKAN —̂ Lütfen oturur musunuz, ben size söyledim, ben kararımı verdim. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ne demek "kararımı verdim", yoldama yapmak 

zorundasın, Meclisi keyfi idare edemezsin. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Niye yoklama yapmıyorsun? 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. (ANAP ve RP sıralarından sıra 

kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yoklama yapmadan görüşmelere devam 

edemezsiniz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Niçin yoklama yapmıyorsun; sarhoş musun? 
ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, yoklama yapmak zorundasın. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. (ANAP ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
Lütfen, İdare Amirlerini göreve davet ediyorum, sükûneti sağlasınlar efendim. (ANAP 

ve RP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yurt içinde ve yurt dışında" ifadesinin 

madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, Meclisi bu şekilde idare edemezsin. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, niye yoklama yapmıyorsun? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, böyle devam edemezsin. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. ; 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) —• Sayın Başkan, yoklama istiyoruz yoklama yapmak 

zorundasınız. Bu şekilde devam edemezsiniz. 
ALİ ER (tçel) — Yoklama istiyoruz. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bizi niye dinlemiyorsun, illa yukarı

ya mı gelelim? 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz, yoklama yapmak zo

rundasın. 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, takdir benim. 
SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Artvin) — Öyle takdir olur mu? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) —- Sayın Başkan, yoklama yapmak zorundasınız, bu 

şekilde devam edemezsiniz görüşmelere; yaptığınız geçersiz. 
BAŞKAN — Biraz zaman geçtikten sonra... (Gürültüler) 
ALt ER (tçel) — Ne demek biraz sonra? Şimdi yoklama yapmak zorundasınız. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "arazi veya arsa tedarik yedek parça temini" 

ibaresinin "Arazi veya arsa tederaki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, böyle olmaz, yoklama yapsanıza. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "araç mubayaası için yapılan harcamala

ra indirim uygulanmaz" ibaresinin, "için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
ALt ER (tçel) — Sayın Başkan, niye yoklama yapmıyorsun? Mecliste ilk defa böyle şey 

oluyor. Yoklama yapmak zorundasın. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlış yapıyorsun. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Yoklama istiyoruz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Niçin yoklama yapmıyorsun? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Tutumun hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Eteyenler... önerge redde

dilmiştir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, niçin yoklama yapmıyorsun? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakın, ben size yoklama yapmam demiyorum, "Be

nim Başkan olarak takdir hakkım var" diyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Sivas) — Öyle bir hakkınız yok, yoklama yapmak zorundası

nız. Biraz önce karar yetersayısını bulamadınız; 150 kişiyi nasıl bulacaksınız? 
ALİ ER (İçel) — Yoklama yapmak zorundasın.' 
BAŞKAN — Sayın Şener... (Gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, hepiniz bir ağızdan konuşursanız ben size bir şey söyleyemem. 

Rica ediyorum, beni bir dinleyin canım, (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Dinlemiyor 
musunuz beni?.. 

, ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Dinliyoruz. 
BAŞKAN — Ben size bir izah edeyim, bir dakika... Lütfen yerinize oturun, yerinize otur

mazsanız devam edeceğim. Lütfen yerinize oturur musunuz? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, grup başkanvekilisiniz, lütfen yerinize oturunuz. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Meclisi böyle yönetemezsiniz, yoklama yapmanız lazım. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, geçen birleşimde ben bu tutumumu bir usul meselesi yaptım.za-

tı âliniz çıktı konuştu. Yani bu tutumum ne idi?.. "Başkan, eğer Genel Kurul salonunda ço
ğunluğun olduğu kanısına varırsa yoklama yaptırmayabilir" şeklinde Genel Kurula karar al
dırdık. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Öyle karar olur mu? 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, yoklama talebimiz vardı, onu yerine ge

tirmek zorundasınız. 
ALİ ER (İçel) — Yoklama talebi var, niye yoklama yapmıyorsun? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yanlış yapıyorsun, yoklama yapmak 

zorundasın; böyle devam edemezsiniz. 
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BAŞKAN — Şu önergeleri halledelim, sizin isteğinizi yerine getireceğim; tamam. İsteğini
zi maddede yerine getireceğim. 

ABDÜLLATtF ŞENER (sivas)— Şimdi yapın, 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "arazi veya arsa tedariki" ibaresinin, 

"arazi tedariki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN'— Komisyon önergeye katılıyor mu?., efendim 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, hani yoklama?.. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Efendim, maddenin oylamasında yoklama yapacağım. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)•— Niye baştan yapmıyorsun? 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan, "esas proje dışında münferit makine" 

ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : '. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan, "ilgili bakanlığın görüşü alınmak 

suretiyle" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, hani yoklama yapacaktınız? 
BAŞKAN — Ben size kararımı bildirdim. Maddenin oylaması sırasında... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -—Sayın Başkan, senin kararınla olmuyor bu iş. 
BAŞKAN — Hüseyin Bey (Gürültüler) 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sizin kanaatinizle olmuyor. Yoklama istendiğinde yapıl

mak zorundadır; hüküm çok açık. 
BAŞKAN — Hüseyin Bey, lütfen... Ben size kararımı bildirdim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İçtüzük çok açık, 10 kişi yoklama istediğinde yoklama 

yapılır. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, 64 Üncü maddeye göre, tutumunuz 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki, şu önergenin oylanmasından sonra yoklama yaptıracağım. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — 64 üncü maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yalnız, Sayın Asiltürk, o 64 üncü maddeyi... (Gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. Siz eğer bil

miyorsanız, yanınızdakilere sorun. 
BAŞKAN — Lütfen önergeyi okur musunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan, "ilgili bakanlığın görüşü alınmak 

suretiyle" ibaresinin "Enerji Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle" şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bunu yapamazsınız. Yani, burada 

kabadayı mısınız? 
BAŞKAN — Bakın, aslında yoklamayı yapma takdir hakkımı kullandığım zaman, salon

da şu anda muhalefetten en azından 50 milletvekili var. İktidar kanadına mensup milletvekil
lerini de kattığımız zaman çok fazla bir çoğunluk var; bunu arkadaşlarımız da görüyorlar. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Biz gideriz. 
BAŞKAN — Ama siz, İçtüzükten doğan bu hakkınızı çok istismar ediyorsunuz. Sırf bu 

hakkınızı tescil etmek için yoklama yapacağım... 
Evvela, yerinize oturur musunuz Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hayır, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
Siz, yoklama talebimizi aldığınız halde birçok önergeyi oyladınız. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bakın, siz geçen Birleşimde yoktunuz. Ben, tutumum hak

kında müzakere açtım, aynı konuda benim tutumum kabul edildi. Buna rağmen... (Gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — O anda kabul edilmiş olabilir. 
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III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz; yoklama yapılacak. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, yoklamadan evvel tutumunuz hak

kında söz istiyorum... 
BAŞKAN — Hayır efendim, tutumumda bir yanlışlık yok, lütfen oturun. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Ama, 64 üncü madde size bu tercih hakkını 

vermiyor. 
BAŞKAN — Peki, şimdi yoklama için verileri önergeyi okutup, yoklama isteyen sayın üye

lerin burada olup olmadıklarını arayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmeler için gerekli çoğunluk yoktur. Yoklama yapılarak, Genel Kurulda çoğunluk 

olup olmadığının tespitini emirlerinize arz ederiz. 
BAŞKAN — Oğuzhan Asiltürk?.. ("burada Sayın Başkan" sesleri) 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Yahu, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk?.. (RP sıralarından gürültüler) 
Efendim, "burada" demezse, ben nasıl ''burada'! diyeyim?.. 
Sayın Asiltürk, ancak yoklama isteğinin devam ettirilmesi lazım. 
Diğer isimleri arayalım efendim, buyurun. 
"Abdüllatif Şener, Sivas Milletvekili?.. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — isimleri tekrar baştan okutuyorum efendim : 
Oğuzhan Asiltürk, Malatya Milletvekili?.. Burada. 
Abdüllatif Şener, Sivas Milletvekili?.. Burada. 
Melih Gökçek, Ankara Milletvekili?.. Burada. 
Ahmet Feyzi tnceöz, Tokat Milletvekili?.. Burada. 
tsmail Coşar, Çankırı Milletvekili? Burada. 
Abdulilah Fırat, Erzurum Milletvekili?.. Burada. 
Zeki Ünal, Karaman Milletvekili?.. Burada. 
Hüseyin Erdal, Yozgat Milletvekili?.. Burada. 
Cevat Ayhan, Sakarya Milletvekili?.. Burada. 
İbrahim Halil Çelik, Şanlıurfa Milletvekili?.. Burada. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yalnız, yoklama isteyen arkadaşlar sonuna kadar bura

da duracaklar, yoksa yoklamayı devam ettirmeyeceğim. Çünkü, herkes sırasında okunacak. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — O, seni ilgilendirmeyen bir konu. 
ALt ER (tçel) — Sen burada yeni bir yönetim şekli mi uyguluyorsun? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Babanın çiftliği değil burası. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
"Bahattin Alagöz?.. Burada." 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bundan sonra, yoklama isteyen arkadaş, yoklama sırasında bu
rada bulunmazsa, yoklamayı geçersiz sayacağım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayıyorsunuz ya... 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Hayır efendim, öyle bir kural yok. Önce, yoklama 
isteyen 10 kişinin burada olup olmadıkları aranıyor, ondan sonra yoklama yapılıyor. (DYP sı
ralarından gürültüler, "otur yerine" sesleri) 

Burası babanızın çiftliği değil. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen yerinize oturur musunuz. Ben yoklama yapıyorum. 

Sizi mi dinleyeyim, yoklama mı yapayım? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Öyle bir kural yok. 
BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum, oturun ve susun. Bakın, size saygı duyuyorum, rica 

ediyorum... 
Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklamaya devam edildi) -

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 

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

5. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. 
Sayısı : 403) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamışlardı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca belirlenenler" iba

resinin, "Bakanlar Kurulunca tespit edilenler" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz, efendim 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamakta. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin 4 üncü fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamakta. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin S inci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaştan 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATT İLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamakta. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin 5 inci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "Bakanlar 

Kurulu" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (RP ve CHP sıralarından "say, say" 

sesleri) Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "Maliye 

Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (RP ve CHP sırala

rından "say, say" sesleri) 
Arkadaşlarım, bakın, yani bizde de göz var; rica ediyorum. (RP ve CHP sıralarından "say, 

say" sesleri) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki, sayalım kardeşim. 
Önergeyi kabul edenler... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Say, orayı da say. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "Enerji 

Bakanlığı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? efendim 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (CHP sıralarından "say, 

say" sesleri) Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğere önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan "yatırım indirim nispeti, yatırım miktarı

nın yüzde 20'sidir" ibaresinin "indirimin nispeti yatırım miktarının yüzde 10'u" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu bu oranı" ibaresinden 

sonraki kısmın "hiçbir yöre farkı gözetmeden yapılan yatırımlar için yüzde 50 oranına kadar 
artırmaya yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki, karar yetersayısı arayacağım. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil

miştir efendim. 
Şimdi, sayın milletvekilleri, bakın, rica ediyorum... Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi

dir; burada, herkesin, ciddî görev yapması gerekiyor. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Başta sizin, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız orada her şeye karışıyorlar. 

Rica ediyorum... Biraz sessiz oturursak, memnun olurum. Biz de burada bir görev yapıyoruz. 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sen ciddî olursan biz de oluruz, sen ciddî ol

mazsan biz de olmayız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan "kanunî orandan az olmamak üzere yeni

den tespit etmeye yetkilidir" ibaresinin "kanunî nispetin bir katını aşmamak üzere yeniden 
tespit etmeye yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin altıncı fıkrasının Bakanlar Kuruluna artırma yetkisi veren bölümü

nün kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin son fıkrasında yer alan "Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itiba

ren "ifadesinin "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden yılın başından itibaren" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 Üncü maddenin son fıkrasında yer alan "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten 

itibaren" ibaresinin "Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek.3 üncü maddenin son fıkrasına "bu oran, o yılın başından itibaren yapılmış olan har

camalara da uygulanır" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 3 üncü maddenin son fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete

de yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır" ibaresinin, "Bakanlar Ku
rulu Kararının Resmî Gazetede Yayımlandığı yılın başından itibaren yapılan harcamalara 
uygulanır" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

KÂTİP ÜYE KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, önergeler bitti. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Şimdi kim ciddî Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Madde üzerindeki önergeler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
1, MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, sorularımız vardı. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Ek 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Çerçeve 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Çerçe

ve 7 nci madde kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. —- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanlar hariç 
olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az 
iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasın
da maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak üzere her tak
vim yılı için Vergi usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artı-
Iırarak kazancın tespitinde dikkate alınır.*' 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Ayhan... 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır; rica ediyorum, hem konuya bağlı kalın hem de süreye 

riayet edin. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya).— Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı, vergi kanunlarında tadilat yapan kanun tasarısının, Ge
lir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde yapmakta olduğu tadilatla ilgili olarak, Refah Parti
si Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada getirilen fıkrayla, 38 inci maddenin sonuna eklenen fıkray
la, gayrimenkul ve menkul kıymetlerin alım-satımıyla uğraşanların dışında kalan mükellefle
rin, gayrimenkul ve menkul değerlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulması hükmü getiril
mektedir. Maddeyle, gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın tespitinde, 
bunların maliyet bedelinin tespiti için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeni
den değerleme oranının esas alınması hükmü getirilmiştir; ancak, bunun istisnaları vardır. Bu 
istisnalar veya şartlar arasında, bilanço esasına göre defter tutma şartı vardır, gayrimenkul ve 
menkul kıymetlerin alım-satımıyla uğraşanların hariç tutulmuş olması hususu vardır, en az iki 
tam yıl süreyle aktifte tutma mecburiyeti vardır, iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yılların ye
niden değerleme hesabında dikkate alınmama şartı vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu, tabiî, gayrimenkullerle, menkul değerlerle ilgili makul bir yak
laşımdır, kabul edilebilir bir tekliftir; bu anlayışı destekliyoruz. Ancka, bunun burada kalma
ması gerekir; bu anlayışın, menkul ve gayrimenkul ticaretiyle meşgul olanlara da uygulanması 
gerekir, bu anlayışın bütün ticaret hayatına da uygulanması gerekir. 

Diğer konuşmalarımda zaman zaman arz ettim, maalesef, Türkiye, onaltı seneden beri 
yüksek enflasyon altında yaşamaktadır. Bunun manası, iş hayatının, ticaret hayatının, enflas
yon canavarı altında, çok zor ayakta durabitmesidir. Tabiî, diyeceksiniz ki, bu dönemde büyük 
holdingler daha da büyüdü; evet, doğrudur; onların lehine mevzuat vardı, onlar menkul ser
maye iradlarından, Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden faiz gelirlerinden hiçbir vergi öde
mediler. Şimdi, yeni kanun ne getirecek ne götürecek bilmiyoruz. Tabiî, her an burada değişik
likler de olabilmektedir; çeşitli sermaye gruplarının da baskısı vardır, bunu her gün hissediyo
ruz. Ancak, benim söylemek istediğim, orta ve küçük iş hayatıdır. Bakın enflasyon altında olan 
olay şudur : 
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İçinizde birçok arkadaşımız ticaretle meşgul olmuştur, yakınları ticaretle meşgul olmak
tadır, çevremizde, seçmenlerimiz arasında esnaf, işadamları vardır. Enflasyonlu bir ortamda, 
bunun manası şudur : Beşe al, altıya sat, yediye yerine koy. Yani, bugün, samimiyetle ifade 
edeyim, dürüst olarak vergisini ödeyen bir tüccar, bir sanayici, bir esnaf, -ki gerçek usulde ver
gilendirilen, Gelir Vergisi mükellefi olan bu insanlar- her yıl, her gün servetini kaybetmektedir; 
yani, bir kuruş kâr etmese dahi, sadece fiyat artışları sebebiyle yıl sonunda, enflasyondan do
ğan fiyat farkları sebebiyle vergi ödemektedir. Şimdi ben size soruyorum : Yani, bu insanlara, 
hadi gelin bakayım, verginizi tam ödeyin diyelim ye diyoruz; ama, bunlara, riayet ettirebilme
miz için önce adaletli olmak gerekir; burada adalet var mı? Maliye Bakanlığımız bunu çok 
iyi bilir, değerli uzmanlar çok iyi bilir; ama, bunu uygulayacak olan siyasî iktidardır. Adalet 
olmayan yerde, zulüm olan yerde, herkes, kendi hakkını korumak için başka yollara gider. \a-
ni, bugün Türkiye'de vergi kaçağının temel sebeplerinden biri, Maliye teşkilatımızın vergi ala
caklarının üzerine gidememesi, takip edememesi, tahsil edememesi olduğu kadar, aynı zaman
da vergi kanunlarımız ve uygulanmasındaki zulümdür. Batılı ülkelerde eğer enflasyon kronik 
hale gelmişse, değil onbeş sene, bir sene, iki senede önlenememişse, yüzde 5'in altına indirile-
memişse, derhal, enflasyon muhasebesine gidilir. 

Bundan önceki vergi paketi, 1993 başında Meclise, Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiş 
olan vergi paketinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerine ben de bir dinleyici millet
vekili olarak katılmıştım, üyesi olmadığım halde ve orada, o zamanki Sayın Maliye Bakanımı
za, bu istikamette, ticaret hayatının temsilcileri tarafından sorular tevcih edilmişti, "biz, enf
lasyon yangınından yanıyoruz, dürüst bir vergi mükellefi olmak isteyen insan bu fırının içine 
girer kavrulur gider, iş hayatı söner gider. Lütfen, buraya adil bir disiplin, düzen getirin. Yani, 
enflasyon muhasebesini getirin" dendiği zaman, Sayın Bakanın ifadesi, -iyi hatırlıyorum- "ma
alesef, Türkiye'de bunu uygulayacak gücümüz yok" şeklinde olmuştur. Bakın arkadaşlar, niye 
gücümüz yok: 1991'in Ekim seçimlerinden sonra, kasım ayında DYP-SHP Hükümeti kurul
duğu zaman, 1992'nin ilk aylarında, hemen getirilen vergi affı, bu Mecliste müzakere edilir
ken, o zaman Sayın Bakan, bu kürsüden "biz vergi mükelleflerini takip edemiyoruz; onun için, 
önümüzdeki dönemde yeni bir düzene geçeceğiz, vergi mükelleflerini takip edeceğiz ve vergile
ri toplayacağız, adil bir vergi düzeni getireceğiz, yeni bir vergi reformu getireceğiz" demişti; 
ama, şimdi, bakıyorum, bu getirilen vergi kanunu tasarısında bir reform olma niteliği yok; 
yamalı bohça gibi, onun sırtına biraz düşüyor, bunun sırtına biraz yüklüyor. Ne yüklüyor ba
kın görelim : Ne yüklüyor? özel tüketim vergisi gelecek, -daha Plan ve Bütçe Komisyonunda-
20 trilyon oradan toplayacak; başka, peşin vergi artışından 7 trilyon toplayacak; -aslında, bu 
da 1955'in vergisini bir sene önceden, bir kısmını peşin olarak almak demektir. Peşin vergi, 
müteakip yılda ödenecek olan, hesaplanan vergiye mahsuben ödenen vergi demektir- motorlu 
araçların sırtına ilave vergi olarak 3 trilyon yükleyecek; teşvikli ithalatı vergileyerek 17 trilyon 
yükleyecek ve 47 trilyon vergi toplanacak; ama, biz elimizdeki donelere, bilgilere bakıyoruz, 
1993 yılının on ayında tahakkuk eden vergi 338 trilyon, tahsilat 262 trilyon, tahsil edilmeyen 
vergi ise 76 trilyondur. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, bir dakikanız var efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Demek ki, 76 trilyon lirayı bu hükümet teşkilatıyla tahsil edememiş onun yerine 47 tril

yonluk ilave bir yük daha mükelleflerin sırtına yüklemektedir. Ama, -biraz evvel de arz ettim-
bu tadilatlar eğer adaletli olacaksa, buraya -önergemiz de var- sadece menkul, gayrimenkul 
ticaretiyle meşgul olmayan vergi mükellefleri için değil bütün vergi mükellefleri için, 
1 Ocak ve 31 Aralıktaki bütün değerlerini, işletme değerlerini, stoklarını, 
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mamullerini, hammaddelerini ve yardımcı maddelerini, yıl sonu stoklarını rayiç bedellere göre 
değerlendirip, ona göre vergi tahakkuk ettiren bir enflasyon muhasebesine gitmek gerekir. Bu 
yapılmadığı takdirde, bu tasarı kanunlaşsa dahi, zulüm daha da artacaktır, hiçbir netice alın
mayacaktır. Bakın, iki sene sonra burada bunu konuşuyoruz, -1992 başında da konuştuk- yine 
konuşacağız ve bu mesele daha da kötüleşerek devam edecektir. 

Arz ederim, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
ANAP Grubu adına, Sayın Nevşat özer, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır SAyın özer. 

ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; sözlerimin hemen başında, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bu vesileyle, Ana
vatan Partisi Grubu adına, vergi yasa tasarısının 8 inci maddesi hakkında görüşlerimi arz et
meye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, malumu âliniz devletimizin en önemli gelirlerinden birisi de vergiler
dir. Geliniz, vergi hangi hallerde alınıyor, bunu hep beraber gözden geçirelim: Müellifler, eko
nomistler vergi nedenlerini şöyle sıralamışlar ; 

1. Fiskal nedenlerle ... 
BAŞKAN — Sayın özer, rica ediyorum maddeyle ilgili konuşun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bir cümleden hemen nasıl anladınız ki? 
BAŞKAN — Rica ediyorum... Bakın, bu maddede bir bilançonun değerlendirilmesi var. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Maddeye bağlayacağın Sayın Başkan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Bunlar verginin bütün konularını ilgilendirir efendim. 
BAŞKAN — Benim ikaz etme hakkım var arkadaşlar... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne konuşacağımızı başkana verelim, ondan sonra ko

nuşalım. (RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, vergi hangi halde alınır ondan bahsediyor. 
Buyurun. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Vergi yasa tasarısı görüşülmeye başladığından beri, her mad

de hakkında görüşen, konuşan hatipler fiskal nedenleri belki defalarca söylediler Sayın Baş
kan, yine de söylemeye devam edeceğiz; hatta, daha da ötesinde, bütçe tekniğini de gözden 
geçireceğiz. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne konuşacağımızı önceden verelim de sonra ko-
nuşalım(!) 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Gelir getirici nedenler, sosyal nedenler, getir dağılımını dü
zenlemek maksadıyla yapılanlar, yine ekonomiyi yönlendirme maksatlı sebepler ve bunların 
tümünü içeren, bileşkesi olan nedenler de olabilir. Ancak, geliniz görünüz ki, biraz önce tasvip 
ettiğiniz 1994 malî yılı bütçe tasarısı -ki kanunlaştı- 819 trilyonu kapsamaktadır ve Hükümete 
bu yönde izin vermiş bulunmaktadır. Ancak, 819 trilyon gider yetkisi verilen Hükümetin bütçe 
yapma tekniğine baktığımızda, maalesef, bu Hükümetimiz ve bundan önceki Hükümetimiz, 
dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen tarzda, giderleri alt alta yazarak, "benim giderlerim 
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budur, ben bu giderlere göre de bütçe yaparım* * demektedir. Heyhat, bugün modern ülkelere 
bakıldığı zaman, hükümetlerin bütçelerini gelirlerine göre yaptığı anlaşılmaktadır. Maalesef, 
49 uncu ve 50 inci Koalisyon hükümetleri, bütçelerini giderlerine göre tanzim etmişlerdir. Dün
yanın hiçbir ülkesinde, Patagonya'da dahi bulunmayan bütçe tekniği, bu hükümetlerde görül
mektedir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Orman tomruğunu istif etmeye benzemiyor bul 
NEVŞET ÖZER (Devamla) — Onu sizden iyi öğretirim, merak etmeyin. Bunu da öğreti

rim size Sayın Hoşver. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
NEVSAT ÖZER (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bütçenin gelirlere göre yapılması ge

rekmektedir; ama, maalesef, bu Koalisyon hükümetleri, gelirlerine göre değil, giderlerine göre 
bütçe yaptığı için, sokağa çıkıp; dolayısıyla, getirdiği vergi tasarısı, bir vergi reformu değil, ma
alesef, salmadır. 

Değerli arkadaşlar, bu koalisyon hükümetleri, 1991 yılının 20 Ekimi öncesinde, asgarî üc
retten vergi almayacaklarını, yine, peşin vergiyi kaldıracaklarını beyan etmiş olmalarına rağ
men, maalesef, asgarî ücretten vergi almaya devam etmektedirler, peşin vergiyi artırmış bulun
maktalar ve maalesef, yine fakir fukaranın ekmeğine göz koymuş bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlar, vergi nasıl tahsil edilir, ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. 
1. Vergi, kazanırken tahsil edilir. 
2. Vergi, harcarken tahsil edilir. 
3. Vergi, servet halindeyken tahsil edilir. 
Yine, Sayın Başbakan, zaman zaman, konuşmaları içerisinde "vergi reformunu ben yap

tım; on yıldan beri yapılamayan konulara ben müdahale ediyorum, ben yapıyorum" diyor; 
ama, size kısaca, Anavatan'ın ve cumhuriyet Türkiyesi hükümetlerinin ne yaptığından da bah
setmeden geçemeyeceğim. 

Şöyle ki: 1950 yılında, zamanın hükümeti, Gelir Vergisini ve Kurumlar Vergisini ortaya 
koyarak, gerekli devrimi, yani, kazançtan vergi olma devrimini yapmış bulunmaktadır. Yine 
Anavatan Partisi, harcamadan vergi toplama sistemi olan KDV'yi 1984 yılının sonunda yasa-
laştırmış, 1985 yılının başında uygulamaya koymuştur. Dolayısıyla, vergi reformu, 1950 yılın
da, zamanın hükümetleri tarafından, yine vergi reformu, Anavatan hükümetleri tarafından, 
harcamadan toplanan vergilerden olan KDV olarak yapılmış bulunmaktadır. KDV'nin de ver
gi reformu olduğu hepiniz tarafından bilinmektedir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Konuya gel... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) —- Konuya da geleceğim, merak etmeyin; hem size öğreterek 

geleceğim Sayın Hoşver. 
Pekala, ona dönüyorum; konsantre olmaya niyetiniz yok... 

Değerli arkadaşlar, maalesef, hazırlanılmadan, konsantre olunmadan, kamuoyu oluştu
rulmadan hazırlanan vergi yasa tasırısının 8 inci maddesini okuyor, size de, anladığım tarzını 
izah etmeye çalışıyorum; Sayın Başkana da ithaf ediyorum. 

"Madde 8. — Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımıyla devamlı olarak uğ
raşanlar hariç olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden 
itibaren en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin 
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elden çıkarılmasında maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç 
olmak Üzere her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden de
ğerleme oranında artırılarak kazanan tespitinde dikkate alınır." 

Değerli arkadaşlar, aranızda ekonomist olan arkadaşlarımızın dahi yorumlayamayacağı 
bir maddeyle ilgili ekonomist arkadaşlardan aldığım bilgiyi, kendi birikimlerimi katarak, siz
lere arza çalışacağım. Şayet bu kanunu özümlemiş olsaydınız, inanırdım ki, siz bir maddesine, 
bir paragrafına dahil, oy vermezdiniz. 

Şimdi arz ediyorum... 
NECMI HOŞVER (Bolu) — Plan ve Bütçe Komisyonunda niye oy verdiniz bunlara?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Oy vermedim hiç. Benim, muhalefet milletvekili olarak, 

hiçbir konuda olumlu oy verdiğim vaki değildir; buna dikkat ediniz Sayın Hoşver. 
Değerli arkadaşlar, Anavatan Partisi iktidarları döneminde, bu maddeyle ilgili hüküm ka

nunla getirilmişti. Halk arasında "villanı sat, sermayene kat" olarak bilinen bir maddeden 
bahsediliyor. Bunun biraz daha Türkçeleştirilmiş şeklini size izaha çalışacağım. Eskiden, Ana
vatan iktidarları döneminden önce, işletmelerin aktiflerinde kayıtlı gayrimenkuller ve iştirak 
hisseleri satıldığı ve buradan doğan kâr özsermayeye katıldığında, tamamı vergiye tabiydi. Sa
yın milletvekilleri, mademki, ısrarla, madde üzerinde konuşmamı istiyorsunuz, onun için, dik
katinizi çekiyorum ve devam ediyorum. Anavatan iktidarları dönemiyle birlikte, bu değiştiri
lerek, buradan doğan kârlardan vergi alınması hükmü getirildi. Dolayısıyla, şirketlerin, ku
rumların özsermayesi çoğaltıldı ve bu vesileyle üretim, yatırım, istihdam imkânı artırıldı ve eko
nomi de canlandırıldı. 

İkinci Koalisyon Hükümetinin getirdiği bu maddeyle özsermaye artmaz, dolayısıyla üre
tim, yatırım, istihdam da artmaz, ekonomi de, maalesef, canlanmaz. 

Sayın Hoşver, lütfen dikkat buyurun, devam ediyorum: Farz ediniz ki, bir işletme, akti
finde bulunan bir gayrimenkulunu, 1 milyar Türk Lirası kârla sattı... 

BAŞKAN — Sayın özer, 1 dakikanız var efendim. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu 1 milyar liralık kârın, -Maddeyi Türkçeleştiriyorum- o yılın oniki aylık toptan eşya 

fiyatları endeksindeki beliren rakama göre tutulan rakamın -ki, şu anda oniki aylık rakamımız 
yüzde 58 seviyesindedir- yüzde 58*i vergiden muaf ediliyor, arta kalan yüzde 42'si de vergiye 
tabi tutuluyor. 

Değerli arkadaşlar, hiçbir kişi gayrimenkulunu satıp, özsermayesini bu şartlarda artırmaz. 
Dolayısıyla, siz bu kafayla ne üretimi ne istihdamı ne yatırımı artırabilir ne de ekonomiyi can
landırabilirsiniz. 

Değerli arkadaşlar, konuşmamı toparlamam lazım gelirse, demin de arz etmeye çalıştığım 
en son maddeye ilave edilerek, servet halindeyken alınan vergi nispetlerini de kısaca arz 
edeceğim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Özer, süreniz bitti. Son cümlenizi söyleyin lütfen, rica ediyorum... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Türkiye'de vergi miktarı 1983 yılında gayri safi millî hâsı

laya göre yüzde 14'tü; Anavatan iktidarları, gayri safi millî hâsılaya göre vergi miktarını yüzde 
24,5'lere ulaştırmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, bugün bütçede konuşulan rakamın yanlış ol
duğunu huzurlarınızda ifade ediyor, bu vesileyle, vergi yasa tasarısının -ümit ederim geçmez-
mitletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, Sayın Şener konuşacaklar. 
BAŞKAN — Sayın Matkap, buyurun efendim... 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Matkap. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmiş uygulamalarda, 
bir şirketin iktisap ettiği bir gayrimenkul satıldığı zaman, maliyet bedeliyle satış bedeli arasın
daki fark vergiye tabi tutuluyordu. Bu maddeyle bu durum düzeltiliyor ve satılan gayrimenku
lun enflasyondan olan getirişi vergi dışında bırakılıyor, bu suretle, gerçekten kazanç olmayan 
değer artışının da vergisi verilmemiş oluyor. Bu nedenle, haksız verginin kalkması dolayısıyla 
maddeyi olumlu bulduğunu arzediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
İkinci olurak konuşma sırası Sayın Abdüllatif Şener'de. 
Sayın Ayhan konuşma sırasını size verdi efendim; buyurun. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, bütün maddelerde söz isteğim vardır. 
BAŞKAN — Sayın Şener, süreniz 5 dakikadır; buyurun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 403 sıra sayılı vergi 

kanunlarında değişiklik yapan tasarının 8 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticarî kazan
cın tespitiyle ilgili bir düzenleme yer almış bulunmaktadır. Gelir Vergisinde, elde edilen ka
zançların safi tutarının nasıl hesaplanacağıyla ilgili değişik usuller vardır. Gelir Vergisi Kanu
nunda, safi gelirin Gelir Vergisine tabi tutulacağı ifade edilmektedir ve bu safi gelirin, vergiye 
tabi gelirin hangi usullerle bulunacağıyla ilgili de farklı düzenlemeler vardır. Safî gelir, götürü 
mükellefiyette başka bir yötemle tespit edilir; gerçek usule tabi mükelleflerde ise, işletme esası
na tabi mükellefler ve bilanço esasına tabi mükellefler olarak ikiye ayrılır ve her birine ait ola
rak vergiye tabi gelirin tespitinde farklı esaslar ve usuller belirlenir. Hangi usule tabi olan mü
kellefte, matrahın safi geliri nasıl belirleneceği de Gelir Vergisi Kanununun ilgilimaddelerinde 
ifade edilmiştir. 

Şimdi, bilanço esasına tabi mükelleflerde kazancın nasıl tespit edileceğiyle ilgili madde 
38 inci maddedir. Bu madde aynen şöyledir : "Bilanço esasına göre ticarî kazanç, teşebbüsteki 
özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır. Bu dö
nem zarfında sahip veya sahiplerce -bir- işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir 
-iki- işletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur." 

Böylece, bilanço esasına tabi mükelleflerin ticarî kazançlarını nasıl tespit edecekleri 38 in
ci maddede düzenlenmiştir. 

Şimdi, önümüzde bulunan bu vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 8 in
ci maddesiyle, bu 38 inci maddeye bir fıkra ilave edilmektedir. Bu ilave edilen fıkrada ise "gayri-
menkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımıyla devamlı uğraşanlar hariç olmak üzere, bi
lanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl sürey
le aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında maliyet bedeli, 
bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın 
tespitinde dikkate alınır" denilmektedir. 
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Burada, bir ticarî işletmenin aktifine kayıtlı olan gayrimenkullerin veya amortismana tabi 
sabit kıymetlerin satılması halinde bunların alım-satım değeri arasındaki farkın kazanca nasıl 
intikal ettirileceğiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Daha önceki uygulamada 1 milyon liralık 
bir amortismana tabi iktisadî kıymet, işletmenin aktifine girdikten sonra, aradan üç beş yıl 
geçtikten sonra 2 milyon liraya satıldığı takdirde, amortisman hesapları hariç, aradaki 1 mil
yon liralık fark, olduğu gibi kâr sayılıyor ve vergilendiriliyordu. Halbuki, satım tarihiyle aktife 
girdiği tarih arasında belli bir dönem geçtiği için, ortaya çıkan fark gerçek geliri, kazancı ifade 
etmiyor, âdeta enflasyondan aşınma ile meydana gelen fiktif... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi lütfen tamamlayın efendim. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Devamla) — ... bir kâr ortaya çıkıyordu. Burada, Vergi Usul Ka

nununun 298 inci maddesindeki yeniden değerlemeye atıfta bulunulması aslında olumlu bir 
görüntü vermesine rağmen, sistemi tamamen ıslah edecek bir özelliğe sahip değildir. Grubu
muz adına konuşma yapan Cevat Ayhan Beyin ifade ettiği gibi, bir enflasyon muhasebesi siste
miyle, böylesi yedek payandalardan kurtulmanın daha faydalı ve yerinde oludğunu belirtir, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki gruplar ve kişisel konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye BüyükMiIIet Meclisi Başkanlığına 
8 inci maddenin birinci satırında yer alan "harç" ibaresinin "dahil" olarak değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 inci maddenin üçüncü satırında yer alan "iki tam yıl" ibaresinin "beş tam yıl" olarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Mustafa Zeydan 
Afyon Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci 

maddesinin sonuna eklenen fıkranın sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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"İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerin envanterlerinde yer alan gayrimen-
kuller hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas Yücel Seçkiner 
İstanbul Ankara 

Mehmet Keçeciler Kadir Ramazan Coşkun 
Konya İstanbul 

Nabi Poyraz Temel Gündoğdu 
Ordu İstanbul 

Gerekçe : Maddeyle getirilen fıkra mükellefler arasında farklı uygulamalar yaratacağın
dan, Anayasanın 10 uncu maddesinde yer alan eşitlik prensibine aykırılık teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık sırasına göre okutup İşleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Takdir Yüce 

Genel Kurulundur. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet katılmıyor... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, sizin imzanız yok Sayın Aşık. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci 

maddesinin sonuna eklenen fıkranın sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerin envanterlerinde yer alan gayrimen-

kuller hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAŞKAN •— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 inci maddenin üçüncü sırasında yer alan "iki tam yıl" ibaresinin "beş tam yıl" olarak 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8 inci maddenin birinci sırasınd ayer alan "hariç" ibaresinin "dahil" olarak değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) — Katıl

mıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, "görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinin oylaması 

sırasında İçtüzüğün 82 ve 84 üncü maddeleri gereğince her fıkranın ve meselenin (bendin) açık 
oylama suretiyle yapılmasını teklif ediyoruz" diye bir önerge var. 

Madde zaten tek fıkra olduğu için, önergeyi işleme koyamayız. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Biz açık oylamayla istiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. ' 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Önergemiz öyle değildi. 
BAŞKAN — önergenizi inceleyin lütfen. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, o kısmı çizilmiş; "ayrı ayrı" kelimeleri çizilmiş. 
BAŞKAN — Efendim, bakın, sizin önergeniz ile ilgili, tçtüzüğün 84 üncü maddelerini 

okuyalım... Sayın Aşık rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, o kısmı çizilmiş, "ayrı ayrı" kelimeleri çizilmiş. 
BAŞKAN — Efendim, maddeyi oyladık, kusura bakmayın; özür dilerim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Olmaz efendim, böyle keyfî yapamazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, özür dilerim, bakın biz burada bir görev yapıyoruz; siz de, öner

genizi açık seçik yazın... 0 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben size önerge verdim. ' 'önerge yanlış" dediniz; önerge yanlış 
değil, sizin dediğiniz gibi değil. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, sonra hallederiz. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Götürü Usulde Ticarî Kazancın Tespiti 
Madde 46. — 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticarî ve sınaî 

işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirti
len iş nevilerine göre götürü olarak tespit olunur. 

Bu suretle tespit olunacak safi kazanç asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 
— 5 inci dereceye giren mükellefler için % 20'si, 
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için % 40'ı, 
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için % 60'ı, 
— 2 nci dereceye giren mükellefler için % 90'ı, 
— 1 inci dereceye giren mükellefler için °?a 140'ı dır. Bakanlar Kurulu, bu oranları iki katı

na kadar artırmaya veya kanunî oranlarına kadar indirmeye yetkilidir, Bu yetki, iş grupları, 
sektörler, il ve ilçeler büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları 
(mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faali
yet yapılıp yapılmadığına göre topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir. 

Bakanlar Kurulu ayrıca, bu maddeye göre tespit edilen safi kazanç tutarlarını, 
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— Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 
50'ye, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için °/o 40'a 
kadar indirmeye, 

— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır
ları hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükellefler için °/o 70'e kadar indirmeye, 

yetkilidir. 

Birinci fıkrada yazılı safı kazanç tutarları, mükelleflerin götürü matrahları addolunur. 
Götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesi

minde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı esas 
alınır. Asgarî ücrette artış yapılmayan yıllarda, takvim yılı başında geçerli olan safi kazanç tu
tarları, o yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranın
da artırılarak, ertesi takvim yılında uygulanacak götürü safi kazanç tutarları hesaplanır. 

Safı kazanç tutarlarının hesaplanmasında 100 000 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 
Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı emlak vergisi tarhına 

esas olan vergi değerleri toplam (vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli, her ikisinin 
de belli olmaması halinde, takdir komisyonlarınca takdir edilecek kira bedeli toplamı) ve 48 
inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı 
ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer or
takların ticarî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsî bir işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 numaralı 
bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsî işine ait olanlara ortaklıklardan hissesine 
düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsî işin mevcut olmaması halinde bu 
ölçülerden muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hissesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye gö
re bulunan kazanca her ortak için % 50 nispetinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan miktar, 
ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit olarak 
ortak sayısına bölünmek suretiyle tespit olunur. 

Mükelleflerin birinci fıkrada yazılı derecelerden hangisine gireceği, vergi dairesi tarafın
dan tayin edilir. Ancak, vergi dairesi ilgili meslek kuruluşunun görüşünü isteyebilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
Sayın Taner, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 9 uncu madde, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında üzerinde hassasiyetle 
durulan maddelerden bir tanesidir. Bu madde daha ziyade esnafı ilgilendirdiği için, üzerinde 
uzun uzun konuştuk, tartıştık ve Hükümetin teklif ettiği metindeki oranlarda bir redaksiyona 
gittik, rakamları azalttık. 
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Zabıtlara geçmesi açısından arz ediyorum: Hükümet metninde, 5 inci dereceye giren mü
kellefler için yüzde 50*İik artış öngörülmüştü, bu yüzde 20'ye, 

4 üncü dereceye giren mükellefler için yüzde 80'di, bu yüzde 40'a, 
3 üncü dereceye giren mükellefler için yüzde 120 idi, bu yüzde 60'a, 
2 nci dereceye giren mükellefler için yüzde 150 idi, bu yüzde 90'na, 
1 inci dereceye giren mükellefler için yüzde 180 idi, bu da yüzde 140'a indirildi. 
Yalnız, burada ince bir nokta vardır: Hepinizin hatırlayacağı gibi, bugün yapılan bütçe 

görüşmelerinde Hükümet adına konuşan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Genel Başkanı, açıkça 
dediler ki, "Bu vergiden esnaf, memur, işçi ve emekli etkilenmeyecektir." 9 uncu maddede, 
hepinizin göreceği gibi, bilhassa 4 üncü ve 5 inci dereceye giren mükellefler için yapılan artışla, 
büyük şehirlerde değil ama, bilhassa küçük şehirlerdeki, Anadolu'nun ücra köşesindeki esnaf 
maalesef etkilenecektir. Söylediğimizle yaptığımız arasında bir tutarlılık olması lazımdır, yani, 
bir taraftan, vatandaşlara "hayır, bu olmayacak" diyoruz, öte taraftan da çıkardığımız yasa 
ile vatandaşa bunu yüklüyoruz. 

Büyük şehirlerdeki bazı esnaf öyle konuma gelmiştir ki, Anadolu'daki esnafla mukayese
si kabili kıyas değildir. Burada bir ayrıcalık getirmek lazım, bu doğrudur. Yalnız, bu ayrıcalığı 
kim getirecektir? Maliye teşkilatı, tasarıda yazıldığı şekle göre, "İstanbul'daki esnaf şudur, Ana
dolu'daki esnaf budur" şeklinde bir ayrıcalık yapamaz. Tasarı metninde ne yazıyorsa, oran 
neyse, İğdır'daki esnaftan da aynı oranda vergi isteyecektir. Bu, haksızlık oluyor mu, olmuyor 
mu diye sormak lazım. Bu,kanaatimce, haksızlıktır. » 

Peki, ne yapılabilir? Burada yapılacak olan şudur: Hiç olmazsa, 5 inci, 4 üncü ve 3 üncü 
dereceye giren mükelleflerin yükünün, Yüce Meclisin takdiriyle bir miktar daha azaltılması lazım. 

Bunlarla ilgili vereceğimiz önergeleri kabul etmeyeceğinizi biliyoruz. Niye? Bu önergeler 
mantık dışı olduğundan değil; ama, siyaset... Bu vergi kanunu tasarısı öyle bir hale gelmiştir 
ki, taraflar, Plan ve Bütçe Komisyonunda gösterdikleri anlayışı, maalesef, Genel Kurulda gös
termemektedirler. O zaman bu yanlışı düzeltmenin yolu ne olacaktır? Olmayacaktır... Yani, 
biz istedik diye, illa, bir doğruyu, yanlış olarak yasalaştıracaksınız. Gelin, bunu yapmayalım. 
İktidar partilerine mensup milletvekillerine sesleniyorum, bu yanlışı yapmayın. 

Bu konuda vereceğiniz önergeler, zaten, Türkiye'de senelerdir enflasyonla ezilmiş olan birçok 
esnafın daha az ezilmesini sağlayacaktır. Çünkü, esnafın bununla ferahlaması mümkün değil
dir. Senelerdir, yüzde 70'lik vergi, esnafı perişan etmiştir. Irak krizi esnafı perişan etmiştir. "O 
yaptı, bu yaptı; enflasyonu niye yükselttiniz, düşürdünüz" sözlerini bırakıyorum; ama, bu es
nafa yardımcı olalım. Bu esnafa yardımcı olalım ki, yarın seçim meydanlarında, söylediğimiz 
lafların arkasında durabilelim, söylediğimiz lafların arkasındaki ciddiyeti gösterebilelim. 

"Esnaftan vergi almacağız, zenginden alacağız" derken, göz göre göre burada esnafı in
letmenin anlamı yoktur. Biz, bu çerçeve içerisinde, arkadaşlarla Plan ve Bütçe Komisyonunda 
konuştuk, getirdik. O zaman diyeceksiniz ki, "Peki, niye daha aşağıya indirmediniz?" Bili
yorsunuz, anlaşmaya gelebilmek için bir yerde durabilmek lazım, burada durduk; ama, orada 
da ben arkadaşlara ifade ettim "Genel Kurula indiği zaman geleceğim, Genel Kurulun takdiri
ne bırakacağız, orada da bu niyetimizi açıkça ifade edeceğiz ve Genel Kurulun bu işi düzeltme
sini isteyeceğiz" dedim. 

Şu anda, konuşmaya başlayalı 5 dakika oldu. Konuşmamı daha fazla uzatıp 10 dakikaya 
götürerek engelleme yapmak istemiyorum. Burada bir şeyi başlatmak istiyorum: Geçmişte 
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bize yapılanları yapmak da tabiî bizim hakkımızdır. Bundan dolayı kimse kimseye kızıp gü
cenmesin. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımızın tansiyonu çıkıyor, birbirlerine hoş olmayan 
hareketlerde bulunuyorlar. Ama, gelin, bunu, burada yapmayalım. 

Zaten, bu tasarı içerisinde, bu şekilde anlaşabileceğimiz ve düzeltmemiz gereken üç-dört 
tane madde var. 

ALİ ESER (Samsun) — Burada var zaten, gerek yok ki. 
BAŞKAN — Lütfen, yerinizden müdahale etmeyin Sayın Eser. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hayır, Sayın Başkan, bu, müdahale değildir. Bakın, gayet 

güzel gidiyor, burada anlaşarak yapmaya çalışıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın, ben size burada bir teklifte bulunuyorum, diyo

rum ki, bu teklif, İktidar partileriyle muhalefet partilerinin görüşü olsun. Yani, bu söylediğim 
teklife, şurada, milletvekili olarak katılmayacak kimse yoktur; çünkü, prensibi yanlış değildir. 
Eğer, bir kişinin, çıkıp da, esnafın, son on onbeş senedir ezilmediğini söylebilecek cesareti var
sa gelsin söylesin. Demek ki, esnaf ezilmiş. 

İkinci bir varsayım: Enflasyon altında ezilen bu esnafı korumak hepimizin görevi. 
ALt ESER (Samsun) — Burada var. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Nerede var? Efendim, acaba aynı tasarıya bakmıyor mu

yuz? Aynı tasarıya bakıyoruz. Ben diyorum ki "burada yüzde 20, 40 ve 60 olan oranları 
indirelim" 

ALİ ESER (Samsun) — Bakanlık indirebilir zaten. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Şimdi, size samimî bir şey söyleyeyim : Geçmiş siyaset ve 

tecrübe şunu göstermiştir ki, Bakanlık, Maliye teşkilatı, bugüne kadar hiçbir zaman indirime 
gitmemiştir. İndirime gittiği zamanlar, sadece Akaryakıt Tüketim Vergisinde, siyasî durumlar
la bir iki puanlık indirim yapılmıştır; ama, o, sonra tekrar yükseltilmiştir. Yani, vergi gelirle
rinde indirim yapmak, Maliyenin geçmişinde yoktur, esasında yoktur. Buraya koyduğunuz her 
bir artırım, onlara verilen silah, en ufak şeyde kullanılacaktır; zannetmeyin ki, kullanılmayacak. 

Ben, başka maddelerde bu kadar ısrarlı değilim; ama, esnaf meselesinde ısrarlıyım. Bil
hassa, Anadolu'daki esnaf, Irak krizinden sonra çok zor durumdadır. Burada, gerek Başbaka
nın, gerek Doğru Yol Partisi sözcülerinin, gerek Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı
nın, televizyondan, vatandaşın gözünün içine baka baka "merak etmeyiniz, esnaf ezilmeye
cektir, esnaftan vergi almayacağız" demelerine rağmen, göz göre göre, vergi alıyorsunuz. 

Ben de diyorum ki; doğru, biz bunu indirdik, vergi daha fazlaydı. Bu yanlışı kim yapmış
tır? Bakın, bu yanlışı -hiç kusura bakmasınlar- Maliye Bakanlığı bürokratları yapmıştır. Onlar 
demişlerdir ki "Yahu! Nasıl olsa bu vergi çıkacak, rakam da şu; o rakam çıksın diye, üniter 
sistem içerisinde getirelim, herkesten alabileceksek alalım, bir rakam..." 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bürokratlara yüklemeyin, siyasî iradenin kabahati. Si
yasî irade öyle istiyor. Bürokratın ne kabahati var. 

HAYDAR OYMAK (Amasya) — Bakanlık yaptınız. Siyasiler kabahatli... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar, rica ediyorum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Haklısınız, oraya da gelmeye çalışıyorum. 
Bakın; bunun kabahati nerede? Ben diyorum ki, bunun kabahati, birincisi hepimizde, bu

nu kabul ediyor musunuz? Yani, bu maddenin, şu anda kabahatlisini arıyorsanız, kabahat 

— 671 — 



T.B.M.M. B : 54 24 . 12 . 1993 0 : 3 

hepimizde. Çünkü, Yüce Parlamentoda kanunu çıkaran bizler değil miyiz? Yarın, bu kanun 
çıktığı zaman siz diyebilecek misiniz "Efendim, biz çıktık, bunun karşısında durduk; ama, çıktı" 
Neticede çıktı mı? Çıktığı anda, parlamenter sistemde, bunun altına hepiniz giriyorsunuz. 

Şimdi, biz, sorumlu olanlara, bu konuda mücadele ettiğimizi, arkadaşları ikna etmeye ça
lıştığımızı söyleriz; işte, bunun için söylüyoruz ve diyoruz ki "Bu, buraya gelirken, bunun içe
risinde bir hata da vardı" O hata neydi? tşte, Hükümetin teklif ettiği metni size arz ettim; ra
kamlar çok daha yüksekti. Biz, bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda, ihtisas komisyonunda 
indirdik; ama orada söyledim, burada da söylüyorum, bu kafi değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi tamamlamak üzere size bir dakika süre daha veriyorum; buyurun 

Sayın Taner. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — 10 dakika oldu. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen yerinizden müdahale etmeyin. Siz müdahale etmeseydi/ 

niz. Sayın Taner 5 inci dakikada iniyordu. Rica ederim arkadaşlar... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Doğru, doğru, kusura bakmayın; niyetim oydu; ama, ar

kadaşlar müdahale ettiler, ben de kendimi açıklama yapma zorunda hissettim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Parlamentoya bir defa daha sesleniyorum: Yarın 

bu yanlışın altında ezilmemek içini geliniz, şu üç derecedeki, 5, 4 ve 3 üncü derecelerdeki ra
kamları biraz daha düşürelim. Bu sizin elinizdedir. Bu vergiler zaten artmakta, artacaktır; ama, 
hiç olmazsa, bu küçük esnafa yapılan, sizin söylediğinizin tersine, biraz hakkaniyetli, biraz adil 
olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakika efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunlarında Tadilat Yapan Kanun Tasarısının 
9 uncu maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzu
runa gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde, Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde tadilat yap
makta ve bu tadilat meyanında da götürü vergiye tabi olan esnafın götürü vergisinin hesabına 
esas olacak safi kazancın hesabına ait katsayıları, kriterleri değiştirmektedir. Nedir bunlar? 
5 inci dereceye giren mükellefler için yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılmıştır; 4 üncü dereceye 
giren mükellefler için yüzde 25'ten yüzde 40*a çıkarılmıştır, yüzde 60 artış yapılmıştır; 3 üncü 
dereceye giren mükellefler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştır, yüzde 100 artış yapılmış
tır. Bu artışlar, bu yüzdeler, yıllık brüt asgarî ücretin yüzdeleridir. Yani, biz, yüzde 60'a aldığı
mız zaman bir götürü vergiye tabi esnafı, sen yüzde 60 safi kazancının hesabında, yüzde 60 
vergiye tabisin dediğiniz zaman, asgarî ücret brüt 2,5 milyon, yıllık tutarı 30 milyon, "arka
daş, sen yılda 18 milyon lira kazanmış gibi vergi ödeyeceksin" diyoruz. 

2 nci dereceye girenlerde yüzde 90'a çıkarmışız yüzde 45'ten. Bunlara da yüzde 100 artış 
yapmışız. Buna da, "arkadaş, sen yılda 27 milyon lira kazanıyorsun, ona göre vergi ödeyeceksin" 
diyeceğiz. Maliye bunu söyleyecek, vergiyi böyle tahakkuk ettirecek. 
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1 inci dereceye giren götürü vergiye tabi esnaf için de yüzde 140 artış getirilmektedir. Gö
türü vergiye tabi olan bu küçük esnafa da, "sen senede 42 milyon lira gelir elde ediyorsun, 
buna göre vergi ödeyeceksin" diyeceğiz. Bu oranlar, Bakanlar Kurulu tarafından iki katına ka
dar artırılmakta ve ayrıca Bakanlar Kurulu artırmadığı takdirde de otomatiğe bağlanmakta 
ve Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 

Arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz, seçim çevrenizde, yaşadığınız, büyüdüğünüz ve do
laştığınız çevrelerde, üç tekerlekli bir vasıtayla köfte vesair satan bir insana veya sanayide, çar
şıda küçücük bir büfede sandviç satarak geçinen bir insana, siz gideceksiniz, "arkadaş sen 18 
milyon ya da 27 milyon lira kâr ettin; senin safi kazancın var, bunun üzerinden seni 
vergilendireceğiz" diyeceksiniz. Ne vergi alacaksınız? Yüzde 25'ten başlayan bir oranla yukarı 
doğru gideceksiniz, en azından 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon lira mertebesinde bir vergi ala
caksınız, bunların bulunduğu basamaklara, derecelere göre. Bu büyük bir insafsızlıktır. 

Görülüyor ki, bu tasarı, doğrudan doğruya esnafın ve sanatkârın, işadamlarının; ama, 
bilhassa küçük ve orta esnafın ve iş çevrelerinin sırtına binmektedir. 

Daha önceki maddelerin müzakeresinde de arz etmiştim, "Tasarının bir maddesine konu
lan bir hileyle bir tuzakla işletme esasına göre defter tutanları otomatik artışa bağlamıyorsu
nuz ve bunlar çok kısa zamanda bilanço esasına göre defter tutmaya yönelecekler, buna mec
bur kalacaklar. Bu sebeple, bunların yılda verecekleri muhasebeci ücreti 10-15 milyon lira mer
tebesine gelecek ve 2 nci sınıftan 1 inci sınıf tüccar statüsüne geçince, hayat standardına göre, 
20 milyon lira 1994 yılı için vergi ödeyecekler; toplam 30 milyon lira eder ki, bu da o adama 
'dükkânını kapat git' demektir" dedim. 

Kim bunlar? 1 960 817 esnaf var, Gelir Vergisi mükellefi var ve bunların yüzde 90'ı 2 nci 
sınıf işletme defteri tutan mükelleflerdir. Bunları süratle 1 inci sınıfa yükselteceksiniz. Yani, 
en azından 1 700 000 küçük esnafı, işletme defteri tutan insanı, bilanço esasına göre defter 
tutmaya çevireceksiniz ve onların sırtına da, hayat standardını artırarak, katlayarak yükleye
ceksiniz. 

Bu maddede ise, küçük esnafa, yani götürü vergi veren esnafa yükleniyoruz. Bunların sa
yısı nedir? Bunların sayısı969 988. Takriben 1 milyon götürü vergi veren küçük esnafın sırtına 
bunu yükleyeceksiniz ve "hadi bakalım, sen, her sene, 15 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 40 
milyon lira kazandın; buna göre bunun vergisini ver" diyeceksiniz. Neticede ne olacak biliyor 
musunuz; bunlar, milletvekillerinin kapılarına yüklenecekler, mesela, "ne olur, bana, Köy Hiz
metlerinde bir geçici işçilik temin edin" diyecekler. Siz, bir geçici işçiye, orada, ayda 7 milyon 
lira brüt ücret ödüyorsunuz -helali hoş olsun, daha çok ödeyin- 4 milyon lira da ikramiye ödü
yorsunuz, toplam 11 milyon lira kasanızdan çıkmış oluyor. Onun için, bugün kapınıza iş iste
mek için günde 20 kişi geliyorsa, seneye 200 kişi gelecektir; şimdiden müjdeliyorum! Ona göre 
dayanma gücünüzü artırın arkadaşlar. Bu nedenle, burada yapılan yanlıştır, bunların artırıl-
maması lazımdır. Bunlar, küçük esnafı ezer, yok eder. 

Evet, Avrupa Topluluğunda, sanayileşmiş ülkelerde, esnaf sayısı azdır, serbest teşebbüste 
çalışanların -istatistiklerden biliyoruz- sayısı azdır. Onlarda zaten bu işi yapmaya ihtiyaç yok 
ki. Yani sanayi çarşısının bir köşesinde köftecilik yapan çaycılık yapan şu veya bu şekilde kefafı 
nefs eden, gayet mütevazi ve küçük işlerde ailesini ayakta tutmaya çalışan esnaf yok. Sanayi
leşmiş o ülkelerde, insanların 2 bin mark, 3 bin mark, 4 bin mark, 5 bin marka çalıştığı işyerle
ri var, bol geliri olan işyerleri var. Zaten, onlar, bu işlere iltifat etmezler. Onun için, onlarda, 
orta ve küçük esnafın sayısı azdır; ama, Türkiye'nin gelir seviyesine göre, sizin, aslında, 
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Hükümet olarak, "maşallah, siz, bu gelirle nasıl geçiniyorsunuz; size mükafat vermek lazım" 
diye bu insanları taltif etmeniz lazımdır. 

Biliyorsunuz, halk arasında Fak-Fuk-Fon diye bilinen Fakir Fukaraya Yardım Fonu ku
ruldu. Bu Fon kime yardım ediyor? tşte böyle, dar gelirli küçük esnaflara da yardım ediyor, 
zor geçinen ailelere yardım ediyor. Şimdi, siz, bu ailelerin sırtına getirip böyle ağır bir vergiyi 
yüklüyorsunuz. Bunlar, bunun altında ezilirler. Bu insanlar ne yapsın arkadaşlar? Yani, bun
larda mı dağa çıksınlar? Soygunculuğa mı başlasınlar? Eşkıyalığa mı başlasınlar? Yokluk in
sana her şeyi yaptırır. Bu nedenlerle, biz bunu hatalı görmekteyiz. 

Yine, burada Bakanlar Kuruluna takdir yetkisi verilmiş. Nedir o? tş gruplarına göre, sek
törlere göre; ile, ilçeye, büyük şehirlere göre; belediyelerin nüfuslarına göre; işyerinin sabit veya 
seyyar oluşuna göre, Bakanlar Kurulu, bunu artırır veya azaltabilir denmektedir. Thbiî, bu da 
fevkalade yanlıştır. Bakanlar Kurulu, bu kadar işi arasında neyi nasıl takdir edecek de ayıra
cak? Bunlar temelden sakat meselelerdir. 

Arkadaşlar, gelin, eğriyi, doğruyu bir tarafa koyup konuşalım. Eğer Türkiye'de vergi sis
temini düzene sokmak istiyorsak, tekrar altını çizerek ifade ediyorum: 

1. Herkesi gerçek usulde vergi mükellefi yapın. 
2. Aylık 3 milyon, yıllık 36 milyona sıfır tabanlı katsayı uygulayın, yani onları vergiden 

muaf hale getirin. Zaten, o miktar, evine, çoluk çocuğuna ekmek götürebilecek bir miktardır. 
3. Enflasyon muhasebesini getirin. Böyle binbir çeşit maddelerle, tebliğlerle, cetvellerle 

bu işleri düzenlemeniz mümkün değil. Eğer mümkün olsaydı, geçmiş dönemdeki hükümetler 
önümüze bu kadar borç, bu kadar faiz, bu kadar bütçe açığı getirmezlerdi. Onun için, gelin, 
kantarın topunu doğru tutalım, düzeni adaletli kuralım ve işleyebilir bir sistem getirelim. Ma
liye Teşkilatımızın da Bakanımızın da bütün bürokrasimizin de, yetenekli insanlarımızın da 
bunu çözeceğinden eminim; ama, siz, siyasî irade olarak buna karar verin, bu projeyi önünüze 
koyun, dar gelirlilere destek olun, onları vergiden muaf tutun; geçinebilecek seviyenin üstünü 
de onların taşıyabileceği şekilde vergilendirin, takip edin, intaç edin, alın ki, 76 milyar lira, 
ödenmemiş vergiyle karşı karşıya kalmayalım. . 

Benim söylemek istediklerim bunlardır. Maalesef, biz, burada, iki yıldan beri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, cümlenizi bitirmek üzere size bir dakikalık bir süre daha veri

yorum. Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
...bu Hükümetten; Sosyaldemokratlarla Doğru Yol Partisinden bir vergi paketi bekledik 

ki, bir vergi düzeni gelsin, adaletli bir vergi düzeni gelsin... Hani, bekliyoruz; personel rejimi 
gelsin, yeni bir düzen gelsin; ama, bunların hiçbiri yok. Siz, gününüzü gün ediyorsunuz ve ar
tık gününüz de kalmadı. Bu işleri halledecek yeni iktidarı inşallah bu millet bulup getirecektir. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, zatı âlinizin kişisel söz istemi var efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ben feragat ediyorum, başka arkadaşlar alabilir. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Ayhan, parti adını yanlış söylediniz, 

"sosyaldemokratlar" dediniz, zabıtlara geçmesi bakımından düzeltiniz. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi kastederek sosyaldemokrat 
dedim. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Tayan?.. Yok. 
Başka, şahsı adına söz isteyen?.. Sayın Şener, Sayın Oymak. 
Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 9 uncu mad
dede götürü usulde ticarî kazancın tespiti düzenlenmiş bulunmaktadır. Bir önceki maddede 
bilanço esasına göre safi kazancını tespit zorunda olan mükelleflerle ilgili bir değişiklik vardı. 
Şimdi, burada da götürü usulde ticarî kazancın tespitiyle ilgili madde yeniden düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

Götürü usule tabi mükellefler dediğimiz zaman, hemen, gelir düzeyi düşük bulunan, ka
zancı belli bir sınırın üzerine çıkmayan dar gelirli mükellefler anlaşılır. 

Buraya kadar, bu tasarının ne getirdiğini ne götürdüğünü, görüşmeleri takip eden arka
daşlarımız yakinen görmüşlerdir ve izlemektedirler. Gerçekten, daha önceki maddelerde, vergi 
mükellefi olmayan kalaycıların, bohçacıların, simitçilerin nasıl vergiye tabi tutulduklarını an
latmıştık. Burada da yine, çok düşük gelir gruplarını ifade eden götürü mükelleflerinin vergi 
yüklerinin artırılışıyla ilgili bir madde var. 

Kimdir bu götürü mükellefler? Bu götürü mükellefler kimler olduğu Gelir Vergisi Kanu
nunun 47 ve 48 inci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 47 nci maddeye bakıyoruz; gö
türü usule tabi olmanın genel şartları vardır, bu genel şartlar şunlardır diyor ve üç madde sıra
lıyor : Birincisi, bir mükellefin götürü usule tabi olabilmesi için kendi işinde bilfiil çalışması 
lazımdır. Bir işçi tutabilecek güçte olan bir mükellef, götürü olarak vergilendirilemez. Bilfiil 
kendi işinde çalışabilir olması lazımdır. Bunun nasıl bir küçük esnaf olduğunu ifade etmesi 
bakımından, götürülüğün genel şartlarıyla ilgili olarak bu birinci madde önemlidir. 

İkinci maddede diyor ki, "Götürü mükellef olabilmek için, yıllık işyeri kirası 1 milyon 
800 bin lirayı aşmaması lazımdır. Bir mükellefin işyerinin kirası aylık 150 bin lirayı aşarsa, bu 
mükellef götürülük şartını kaybetmiştir" diyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum; işyerine aylık 
ödediği kira miktarı 150 bin lirayı geçmeyenleri ilgilendiren bir maddedir bu madde. 

Üçüncü bir genel şart var: "Diğer kazançları sebebiyle gerçek usulde vergiye tabi olma
ması lazıdır" diyor. Gördüğümüz gibi, bu üç çerçevede düşünecek olursak; işinde bilfiil çalı
şanlar, aylık kirası 150 bin lirayı geçmeyenler ve diğer kazançları sebebiyle de gerçek usule tabi 
olmayan mükellefler, götürü mükelleflerdir. 

Şimdi, bu götürü mükelleflerle ilgili olarak, dereceler ve vergilendirilecekleri kazançlar yük
seltilmiş bulunmaktadır. Götürü mükellefler beş dereceye ayrılmıştır. Bunlar, defter tutmazlar, 
gelirleri gerçek usule göre tespit edilmediği için, bu mükelleflere beş derece üzerinden "senin 
kazancını bu kadar sayıyoruz, farz ediyoruz ve bunun vergisini ödeyeceksin" diyoruz. Biraz 
önce Grubumuz adına konuşan değerli milletvekilimiz ifade ettiler; 1 inci dereceye göre vergi
lendirilen götürü mükelleflere de "sen yılda en az 42 milyon lira safı gelir elde etmişsin sayıyoruz" 
deniyor. Bu mükellef kim? Bu mükellef, aylık kirası 150 bin lirayı geçmemek zorunda olan 
mükelleftir. Aylık işyeri kirası 150 bin lirayı geçmeyecek, diğer taraftan da bir yıl boyunca en 
az 42 milyon lira safi gelir elde etmiş sayılacaktır. Bu ikisi arasında bir tutarsızlık olduğu açık
ça görülecektir. 

Şimdi, burada ifade etmek istediğim nokta şu:.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Şener, size 1 dakika daha süre veriyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Daha önce geçen maddelerde, daha önceki dönem

lerde vergiye tabi olmayan, vergiden muaf esnaf, rahatlıkla vergi kapsamı içerisine alınmışsa, 
-burada çok düşük gelir gruplarının, vergi yükleri, ödemeleri artırılmıştır- maddeleri tek tek 
takip ediyoruz, umarız bundan sonra gelen maddelerde -şu ana kadar hiç rastlamadık- yüksek 
gelir gruplarının da vergi yükü artırılır, daha önce vergi kapsamı içinde tutulmayan, yüksek 
gelir elde eden gruplar, vergi sistemi içine çekilir. Bekliyoruz; bakalım görecek miyiz, görmeye
cek miyiz, "çok kazanandan çok vergij az kazanandan az vergi" ilkesi var mı yok mu, bunu 
hep beraber izleyeceğiz. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Şahsı adına ikinci konuşmayı yapacak olan Sayın Haydar Oymak, buyurun efendim. 
Sayın Oymak, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

HAYDAR OYMAK (Amasya) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde konuştuğumuz madde, günlük hayatı güç 

bela yürüten, evinin ekmeğini, peynirini; çocuklarının ayakkabı ve okul masrafını güç bela te
min etmeye çalışan; bu Hükümet döneminde yüzde 70'Ier düzeyine çıkarılan enflasyon karşı
sında büsbütün yaşam mücadelesi verenlere yöneliktir. 

Bugün tatlı bir tesadüf oldu; bütçenin geneli üzerinde konuşan Sayın Başbakan Yardımcı
sı Karayalçın, bu getirilen vergi tasarısında, işçi, esnaf* dar gelirli kitlelerin kesinlikle etkilen
meyeceğini söyledi. Bugün bu maddenin burada görüşülmesi, sıcağı sıcağına, Sayın Başbakan 
Yardımcısını tekziptir, resmen tekziptir. (CHP sıralarından alkışlar) Çünkü, Hükümet, teklif 
ettiği metinde yüzde 50'den başlamak üzere, yüzde 180'e kadar varan artışlar öngörmüştü. Ar
kadaşlarımın, Komisyonda verdiği katkıyı burada hatırlatmak istiyorum; biraz daha aşağı dü
zeylere çekmişler, örneğin, yüzde 50 olan alt dilimi yüzde 20'ye düşürmüşler, yüzde 80 olan 
üst dilimi de yüzde 40'a düşürmüşler. 

Refah Partisi Grubu adına konuşan Sayın Ayhan, eleştirilerinde bütünüyle haklıydı; ama, 
bir şeyi tam ifade etmedi: "Sosyal demokratlar" dedi. Değerli milletvekilleri, böyle bir tasarı
nın, böyle bir maddenin, gerçek sosyal demokratlar tarafından getirilmesinin düşünülmesi bi
le doğru değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Şener de belirtti, ben zaman darlığı nedeniyle tekrar girmeyeceğim; bunlar, gerçek
ten son derece dar gelirli insanlar. Bunların üzerine bu kadar gitmenin -bırakın sosyal 
demokratlığı- insafla bile bağdaşır tarafı yok. 

Mevcut uygulamada, asgarî ücretin yüzde 15'i oranında artış vardı, şimdi, alt dilimde yüzde 
20'ye çıkmış. Bunun anlamı, yuvarlak alırsak, Hükümet, "bu kişilerin yılda 36 milyon lira 
net kazancı var. Ne yaparsan yap, ben, ekmek parası, çocuk, okul parası bilmem, sen yılda 
36 milyon lira kazanırsın, bunun üzerinden de vergilendiririm" diyor. 

Bir diğer hüküm şu: ortaklıklarda kârın tespitinde geçmişte yüzde 30 artış yapılırdı, Hü
kümet yüzde 50 önermiş, komisyondan da bu şekilde geçmiş. Burada da sosyal anlayış, vergi
de adalet ilkeleri göz ardı edilmiş. Hükümetin teklif ettiği metin ile, Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki değişiklikleri göz önünde bulundurduğumuzda, maddede yer alan Hükümete azalt
ma yetkisi kesinlikle kullanılmayacak demektir. Çünkü, bu Hükümet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Sayın Oymak, konuşmanızı bitirmeniz için, 1 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun. 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — ... tasarıda getirdiği yüksek oranlarla, zaten kendi gö
rüşünü yansıtmış; Komisyonda, gene belli ölçüde aşağı çekilmiş. O nedenle, azaltma yetkisinin 
kullanılabileceğini düşünmek son derece yanlıştır. 

Maddeyle getirilen bir de otomatik hüküm var; o da şu : Yeniden değerleme esasına göre 
getirme olayıdır. 

Şurada bulunan sayın milletvekillerimizin kaç tanesi, bugün yeniden değerleme oranının 
yüzde kaç olduğunu biliyor acaba? 

CEVAT AYHAN (Sakarya)— Yüzde 60. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Ben, çok az sayıda, bu işle direkt ilgili olan insanların 

bileceğini tahmin ediyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Oymak, rica ediyorum, son cümlenizi söyleyin. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Otomatiğe bağlı bir anlayışla, "Kabul eden... Etme

yen... Kabul edilmiştir" mantığıyla olaya yaklaşılıyor ki, bu, son derece terstir. Bugün, yeni
den değerleme oranı yüzde 58,8'dir. Yani, bu vergilerde otomatik olarak yüzde 58,8 oranında 
artış yapılacak demektir. Bunun da insafa sığacak yanının olmadığını düşünüyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde, gruplar adına ve kişisel olarak yapılan konuşmalar 

tamamlanmıştır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Neyi bekliyoruz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, Hükümet galiba bir önerge veriyor da... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — önergeler var, onlar okunsun; beklemeyelim. 
BAŞKAN — Tamam, haklısınız Sayın Aşık, önergeleri okumaya başlıyoruz. 
Arkadaşlar, madde üzerinde verilmiş 77 önerge vardır. Madde 11 fıkradır, 44 önergeyi, 

geliş sıralarına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 20'si" ifadesinin "yüzde 25'i" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çoba 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 40V ifadesinin "yüzde 45'i" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Bunun eki var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Eki yok Sayın Aşık, bunların hepsi ayrı ayrı önergeler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 60V ifadesinin "yüzde 65'i" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çot 
İsparta 

Etem Kelekçi 
. Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 90V ifadesinin "yüzde 95'i" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
Ali Uzun 
Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 50" oranının "yüzde 51'e", "yüzde 40" oranı
nın "yüzde 41'e" çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

B : : S4 

Etem Kelekçi 
Afyon 

24 . 12 . 1993 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

O :3 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 50" oranının "yüzde 52'ye"; "yüzde 40" oranı
nın "yüzde 42'ye" çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
Ali Uzun 

Zonguldak 
Etem Kelekçi 

Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet .Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının tire işaretiyle başlayan birinci paragrafının "kalkınmada öncelikli 
yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için yüzde 50'ye kadar indirmeye" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çor. 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında tire işaretiyle başlayan ikinci paragrafında yer alan "yüzde 70" 
ifadesinin "yüzde 90" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 
ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Birinci fıkrada yazılı safi kazanç tutarları yıllık satış ve hâsılat hadlerinin yüzde 90'ından 
aşağı olmamak üzere, mükelleflerin götürü matrahları addolunur." 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Mustafa Zeydan Ali Uzun 
Hakkâri Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 
ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Mustafa Zeydan Etem Kelekçi 
Hakkâri ', Afyon 

Ali Uzun 
• i . Zonguldak 

"Bu maddede yazılı safi kazanç tutarları, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 50'sinden 
az olmamak üzere mükelleflerin matrahları sayılır." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 
ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

"Bu maddede yazılı safi kazanç tutarları, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 5 katını aş
mamak üzere mükelleflerin matrahları addolunur." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 
ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Mustafa Zeydan Etem Kelekçi 
Hakkâri Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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"Bu maddede yazılı safi kazanç tutarları, satış ve hâsılat hadlerinin yüzde 75'inden az 
olmamak üzere mükelleflerin matrahları kabul edilir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 

ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci satırında yer alan "takvim yılı başında geçerli olan" 
ibaresinin "takvim yılı sonunda uygulanan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "asgarî ücrette artış yapılmayan" ibaresinin "asgarî 
ücrette bu ücretin bir katı tutarında artış yapılmayan" şeklinden değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Uzun 
İsparta Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen" ibaresinin 
"Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasının son satırında yer alan "ertesi takvim yılında uygulanacak" 
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ibaresinin "ertesi takvim yılının tahakkuk döneminde uygulanması gereken" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 

ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "100 000 liraya" ibaresinin "150 000 liraya" şeklin
de değiştirilmesini teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

BAŞKAN -— Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "100 000" ibaresinin "200 000" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "100 000" ibaresinin "250 000" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasının sonunda yer alan "100 000" ibaresinin "300 000" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Hakkâri 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Turgut Tekin 
Adana 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "vergi değerleri toplamı" ifadesinin "vergi değerinin 
yarısı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrası hükmünün metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "İş hacmi ölçüleri toplu olarak" ibaresinin 'iş hacmi 
ölçülerinin yarısı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Mustafa Fikri Çobaner 
Adana İsparta 

Mustafa Zeydan Etem Kelekçi 
Hakkâri Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "diğer şartlar" ibaresinin, "bütün şartlar" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının birinci satırında yer alan "ortaklıklarda" ibaresinin "adi 
ortaklıklarda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının birinci satırında yer alan "ortaklardan birisi" ibaresinin "or
taklardan en az birisi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teldif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 

46 ncı maddesinin yedinci fıkrasının madde kapsamından çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının ikinci satırında yer alan "ticarî kazancı" ibaresinin "ticarî ve 
meslekî kazancı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasının birinci satırında yer alan "47 maddenin 2 numaralı bendi" iba
resinin "47 nci" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "miktarların" ibaresinin "miktarlarının yarısının" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin Mustafa Fikri Çc 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

İsparta 
AH Uzun 
Zonguldak 

O :3 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "şahsî işin mevcut olmaması" ibaresinin "vergiye ta
bi şahsî işin mevcut olmaması" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 200 
nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 150 
nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 75 
nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasının başında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 
100 nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "vergi dairesi" ibaresinin "defterdarlık" şeklinde de
ğiştirilmesin arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "vergi dairesi" ibaresinin "Maliye Bakanlığı" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Ali Uzun 
İsparta Zonguldak 

Etem Kelekçi 
Afyon 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "ilgili meslek kuruluşu" ibaresinin, "odalar birliği" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Ço 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "ilgili meslek kuruluşu" ibaresinin, "ilgili belediyenin" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin son fıkrasındaki "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "vergi dairesi" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin 11 inci (son) fıkrasında yer alan "bu maddenin uygulanmasına ilişkin" ibaresinin 
"kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Etem Kelekçi 
Hakkâri 

^ 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

lustafa Fikri Çc 
İsparta 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin 11 inci (son) fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesi son fıkrasında yer alan "bu maddenin ifadesinin götürü safi kazançların" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Tlırgut Tekin 
Adana 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

IC. Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Gerekçe : 
Bu maddeyle aynı işi yapan mükellefler arasında bulunduğu il, ilçe, sektör, belediye sınırı 

vesaire gibi kriterleri topluca veya ayrı ayrı uygulayarak genel hükümde istisnalar getirmeye 
maddenin uygulanmasının usul ve esaslarını tayine Maliye Bakanlığına yetki vermesi Anaya
sanın 10 ve 73 üncü maddelerine aykırıdır. 

BAŞKAN — Bir önerge geri alınmış, onun yerine meailini değiştiren bir başka önerge ve
riyor aynı önerge sahibi; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Yasasının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasıyla ilgili yüzde 20 

ifadesinin yüzde 25 şeklinde olan önergemi geri alıyorum. Ondan sonraki önergenin işleme 
konmasını arz ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlardan 
"5 inci dereceye giren mükellefler için yüzde 15'i", "4 üncü dereceye giren mükellefler için 
yüzde 30'u", "3 üncü dereceye giren mükellefler için yüzde 50'si" olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
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A. Şeref Erdem Ahmet Sayın 
Burdur Burdur 

Rahmi özer Halil Başol 
Çanakkale Tekirdağ 

Mehmet Kerimoğlu Alı İbrahim Tutu 
Ankara ' t Erzincan 

GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Ben de katılıyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ben de katılıyorum. 
tBRAHtM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ben de katılıyorum. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Ben de katılıyorum. 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Ben de katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, aslında katılma müessesesi diye bir şey yok; inanınız... 
Neyse, biz isimleri alalım... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Merak etmeyin; başka amacımız yok. Yüce Meclise bera
berce çıkarsın, bir katkımız olsun diye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, benim merak edeceğim bir şey yok... 
Arkadaşlarımızın isimlerini yazalım... 
Sayın Aşık, Sayın Ölmeztoprak, Sayın Maruflu, Sayın Hatinoglu, Sayın Çelik, Sayın Poyraz. 
Değerli arkadaşlarım, en aykırı önergeden başlıyoruz. 
Anayasaya aykırılık önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılık hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Elaattin Elmas 

istanbul 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Takdir Genel 

Kurulun efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Söz istiyorum efendim... 
BAŞKAN — Sayın Aşık, aslında 88 inci madde der ki, komisyonun katılmadığı önerge

lerde önerge sahibine söz verilir. Komisyon takdire bıraktı, "katılmadım" demedi... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Katılmadım demedi, tamam... 
BAŞKAN — Rica ederim... Katılabilir, takdire bırakabilir; o zaman da üyenin söz hakkı 

doğmaz. Ama, çok ısrar ediyorsanız, buyurun... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, Sayın Başkanın ih
das etmek istediği bir yanlış usulü düzeltelim. Komisyonun takdire bırakma gibi bir durumu 
yok, bu zaten Genel Kurulun takdirindedir. Komisyon onu takdire bıraksa ne olur, bırakmasa 
ne olur... Komisyon ya katılır ya da reddeder. Ben takdire bırakıyorum derse, o da ret manası
na gelmez şeklinde bir usul ihdas etmeyelim, İçtüzük haricinde... 

Sayın milletvekilleri, konumuza geliyorum: Bakınız, hemen Anayasa diyorsunuz... Bu mad
denin 11 tane fıkrası var; bunu birlikte bir düşünelim. Sayın Başkan, biraz evvel, tutanağa ge
çecek şekilde dedi ki, 77 tane önerge verilmiş. 44 tanesi, zatı âlilerinizin, tıkamak için, muhale
feti konuşturmamak için, söz aldırmamak için, bunun üzerinde bir işlem yapılmaması için ver
diğimiz önergeler. 

Ben size daha evvel de anlattım; dedim ki, bunun bir yerini düzeltmek gerekirse ne yapa
cağız?.. Sizin de bizim de katıldığımız ve düzeltilmesi gereken bir yerini düzeltmek istersek ne 
yapacağız?.. Şimdi, nitekim böyle bir durum doğdu; Sayın Taner ve sayın grup başkanvekilleri 
konuştular "buradaki 20 rakamı çoktur, götürü esnafa bir yüktür, bunu geri çekelim" dediler. 

Ama, şimdi Sayın Başkan, Sayın Tekin'in imzasıyla bir önerge verdirdi; oradan ben bir 
tanesini çektim, onun arkasındaki önerge yerine girdi. Peki soruyorum : Onun arkasındaki 
önerge bu önerge miydi? 77 tane önerge var; sıradaki önerge bu önerge miydi? siz 44 önergenin 
44 üncüsünü çektiniz ve şimdi, beş dakika evvel yazdığınız bir önergeyi 45 inci önerge diye 
getirdiniz koydunuz. (DYP sıralarından gürültüler) 

Efendim, katılıyoruz; yapılan işlem hayırlı bir iştir; götürü esnafın yükünü azaltan bir iş
tir; ama, bakınız... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin, lütfen... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ama, bakınız, yaptığınız bir hatayı burada ortaya koyuyorum. 

(DYP sıralarından gürültüler) 
Söylemek istediğim şu : Sırf muhalefet konuşmasın diye verdiğiniz bu abuk sabuk önerge

leri, bir kere geri çekin, çekin bunları! (DYP sıralarından gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 'Abuk sabuk" ne demek?! Ayıp bu, ayıp! 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, bu rakamlar ibret belgesidir; bu rakamlar basında 

açıklansa, verilen bu önergeler yarın bir gazetede çıksa, Kızılay'a gitmeye utanırsınız; içinde 
öyle abuk sabuk şeyler yazılmış ki. (DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 'Abuk sabuk" ne demek efendim; ayıptır! 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen efendim... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, 9 uncu fıkrada, yüzde 50 artırma işini yüzde 250 ar

tırma şeklinde bir önerge vermişsiniz... tmza atarken, buna, "nedir" diye baktınız mı? (DYP 
sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Siz, "Anayasaya aykırı" derken baktınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen! Sayın Topçu!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Evet, Anayasaya aykırılığını iddia ediyorum zaten... 
Esasında, 9 uncu fıkradaki yüzde 50 rakamı, zaten Anayasanın 73 üncü maddesine aykı

rıdır Sayın Topçu. (DYP sıralarından gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — "Abuk sabuk" ne demek? Sizin konuşmanız çok mu düzgün? 
BAŞKAN — Sayın Topçu, müdahale etmeyin, rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ben olayı önünüze koydum. Eğer bu olaydan ötürü hâlâ yan

lış yaptığınızı anlamıyorsanız, ısrar ediyorsanız, söyleyeceğim bir şey yok; ama ben olayı önü
nüze koydum, "bakınız, bunu düzeltme imkânını bırakmıyorsunuz" dedim. 

Bu tasarıyı burada niçin görüşüyoruz?.. Üzerinde birtakım düzeltmeler yapılsın diye, yan
lışı varsa düzeltilsin diye görüşüyoruz; ama, buraya gelir, yüzde 50 rakamını yüzde 300 yazan 
bir önerge verir de, muhalefetin konuşma imkânını, önerge verme imkânını ortadan kaldırır
sanız; işte şu anda düştüğünüz duruma düşersiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 
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NECMİ HOŞVER (Bolu) — Senin şu andaki durumuna düşmeyelim de.. Sen kendi haline bak. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Siz iktidar partisi milletvekillerisiniz; bırakın da muha

lefetteki arkadaşlar konuşsun canım... 
Sayın Aşık, devam edin. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Önerge üzerinde konuş! 
BAŞKAN — Sayın Hoşver, lütfen oturur musunuz yerinize... 
EYÜP AŞBC (Devamla) — Verdiğim önergenin gerekçesini de söyleyeyim : 9 uncu maddede 

"bu götürü esnafın adi bir ortaklık olarak mükellef olması halinde, bu oran yüzde 50 artırılır" diyor. 
Bu, Anayasanın 73 üncü maddesindeki "vergi ödevi" başlığı altında yer alan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — 1 dakika daha süre veriyorum efendim; sözünüzü bağlar mısınız... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — ... "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politi

kasının sosyal amacıdır" ilkesine aykırıdır. Adaletli ve dengeli dağılımında, burada, adalet un
suru ortadan kalkmıştır; bu yüzde 50, adi ortaklıklarda ekstra bir zam getirmektedir. 

Kaldı ki, arkadaşlarımızın verdiği önergelerde, zaten adaletsiz olan, Anayasaya aykırı olan 
bu yüzde 50 nispeti, bir de, yüzde 250'ye kadar, sırf önerge sayısını doldurmak için verilen 
önergelerle ayrıca artırılmıştır. Bu itibarla, bu madde de Anayasaya aykırıdır. Ama şu rakam
ların indirilmesinde, yani 5 inci derecenin yüzde 15'e, 4 üncü derecenin yüzde 40'tan yüzde 
30'a ve 3 üncü derecenin de yüzde 60'tan yüzde 50'ye indirilmesi yolundaki bizim teklifimize 
iktidar partileri milletvekillerinin gösterdiği anlayışa da teşekkür etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Bizim Grubum teklifi... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeleri aykırılık derecesine göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranlardan; 
5 inci dereceye giren mükellefler için yüzde 15'i", 
4 üncü dereceye giren mükellefler için yüzde 30'u", 
3 üncü dereceye giren mükellefler için yüzde 50'si" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. Şeref Erdem 
Burdur 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 90'ı" ifadesinin "yüzde 95'i" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 60 V ifadesinin yüzde 65'i" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan yüzde 40V ifadesinin yüzde 45'i" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasının, (-) işaretiyle başlayan birinci paragrafında yer alan yüzde 70'i 
ifadesinin yüzde 90'ı olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına, (-) işaretiyle başlayan birinci paragrafının "Kalkınmada öncelikli 
yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için yüzde 50'ye kadar indirmeye" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 50 oranının yüzde 52'ye", "yüzde 40 oranının 
yüzde 42'ye" çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil

miştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 50 oranının yüzde 51'e," "yüzde 40 oranının, 
yüzde 41'e" çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 

ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Birinci fıkrada yazılı safi kazanç tutarları, yıllık satış ve hâsılat hadlerinin yüzde 90'ından 

aşağı olmamak üzere, mükelleflerin götürü matrahları addolunur." 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 

ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Bu maddede yazılı safi kazanç tutarları, satış ve hâsılat hadlerinin yüzde 75'inden az 

olmamak üzere, mükelleflerin matrahları kabul edilir." 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 

ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bu maddede yazılı safi kazanç tutarları, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 50'sinden 
az olmamak üzere mükelleflerin matrahları sayılır." 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
"efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun 46 

ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bu maddede yazılı safi kazanç tutarları, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 5 katını aş
mamak üzere mükelleflerin matrahları addolunur." 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasının birinci satırında yer alan, "takvim yılı başında geçerli olan" 
ibaresinin, "takvim yılı sonunda uygulanan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen" ibaresinin, 
"Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı mad

desinin dördüncü fıkrasında yer alan "Asgarî ücrette artış yapılmayan" ibaresinin, "asgarî üc
rette, bu ücretin bir kat tutarında artış yapılmayan" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,., önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasının son satırında yer alan, "ertesi takvim yılında uygulanacak" 
ibaresinin, "ertesi takvim yılının tahakkuk döneminde uygulanması gereken" şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasının sonunda yer alan "100 bin" ibaresinin "300 bin" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "100 bin" ibaresinin, "250 bin" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "100 bin" şeklinde ibarenin, "200 bin" şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, bundan sonraki önergede isteyin; ben artık oya sundum, "kabul 

edenler" dedim; özür dilerim. 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Bundan sonraki önergede Sayın Erdal'ın talebini yerine getireceğiz. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "100 bin liraya" ibaresinin, "150 bin liraya" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Erdal, müsaade ederseniz, önergelerin sonunda karar yetersayısı ara

yalım... Tabiî, uygun görürseniz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Vazgeçti efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil

miştir. 
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Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altına fıkrası hükmünün metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan, "vergi değerleri toplamı" ifadesinin, "vergi değerinin 
yarısı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ÎSMET ATTÎLA (Afyon)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan, "iş hacmi ölçüleri toplu olarak" ibaresinin, "iş hacmi 
ölçülerinin yarısı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ÎSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin altıncı fıkrasında yer alan, "diğer şartlar" ibaresinin, "bütün şartlar" şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının madde kapsamından çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

, Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının birinci satırında yer alan, "ortaklıklarda" ibaresinin, "adi 
ortaklıklarda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının birinci satırında yer alan, "ortaklardan birisi" ibaresinin, "or
taklardan en az birisi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin yedinci fıkrasının ikinci satırında yer alan "ticarî kazancı" ibaresinin "ticarî ve 
meslekî kazancı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "miktarların" ibaresinin "miktarların yarısının" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

BAŞKAN — Komisyon?.. ve arkadaşları 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasının birinci satırında yer alan "47 nci maddenin 2 numaralı bendi" 
ibaresinin "47 nci" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi.Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "şahsî işin mevcut olmaması" ibaresinin "vergiye ta
bi şahsî işin mevcut olmaması" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 200 
nispetinde" değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasınd yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 150 
nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer Önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasının başında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 
100 nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. . 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "yüzde 50 nispetinde" ibaresinin "yüzde 75 
nispetinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •*- Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "ilgili meslek kuruluşunun" ibaresinin "Odalar Birliği" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN—Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., önerge reddedilmiştir. 

"" Diğer önergeye geçiyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "vergi dairesi" ibaresinin "Maliye Bakanlığı" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "ilgili meslek kuruluşunun" ibaresinin "Odalar birliği" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "vergi dairesi" ibaresinin "Maliye Bakanlığı" şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "vergi dairesi" ibaresinin "defterdarlık" şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

\ Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

— 707 — 



T.B.M.M. B : 54 24 . 12 . 1993 O : 3 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "ilgili meslek kuruluşunun" ibaresinin "ilgili 
belediyenin" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin onbirinci (son) fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 

maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu maddenin" ibaresinin "Götürü safi kazançların" şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN— Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin son fıkrasındaki "Maliye Bakanlığı" ibaresinin "vergi dairesi" olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesiyle değişik Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı 
maddesinin son fıkrasında yer alan "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin" ibaresinin, "Kanu
nun uygulanmasıyla ilgili olarak" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, önergeler bitti; ancak maddenin oylanmasına ilişkin iki tane önerge 
daha var; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinin oylanması esnasında, içtüzüğün 

82 ve 84 üncü maddeleri gereğince, her fıkrasının ve meselenin (bendin) ayrı ayrı oylanması 
suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Eyüp Aşık 
Trabzon 

BAŞKAN — Efendim, ismi okunan arkadaşımın burada olup olmadığını arayacağım. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Önergesini çekiyor efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, çalışma süresinin dolmasına 10 dakika kaldı; 

zaten yeni bir maddeye geçemeyeceğiz; önergemi çekiyorum; ancak, ikinci önergenin işleme 
konulmasını rica ediyorum; oyumuzu kutulara atıp gidelim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Aşık, sağ olun. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddesinin oylanması esnasında, İçtüzüğün 

199 uncu maddesi gereğince, açık oylama suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık Mehmet Seven 
Trabzon . Bilecik 

Şerif Bedirhanoğlu E. Safder Gaydalı 
Van Bitlis 

Yaşar Eryılmaz Salih Ergün 
Ağrı İstanbul 

H. Fecri Alpaslan Mehmet Budak 
Ağrı Ankara 

Münir Doğan ölmeztoprak Emin Kul 
Malatya İstanbul 

Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
Ankara Manisa 

Güneş Taner Halil Orhan Ergüder 
İstanbul İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu Eyyüp Cenap Gülpınar 
Artvin Şanlıurfa 

BAŞKAN — Şimdi, sayın arkadaşlarımızın burada olup olmadığını arayacağım. 
Sayın Aşık?.. Burada. 
Sayın Seven?.. Burada. 
Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) —Tekabbül ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
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Sayın Gaydalı?.. Burada. 
Sayın Eryılmaz?.. Yok. 
REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Arslan tekabbül ediyor... 
Sayın Ergün?.. Yok. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener tekabbül ediyor... 
Sayın Alpaslan?.. Yok. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çelik tekabbül ediyor... 
Sayın Budak?.. Burada. 
Sayın ölmeztoprak?,. Burada. 
Sayın Kul?.. Yok. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Peki Sayın Erbaş. 
Sayın Sağdıç?.. Burada. 
Sayın Saydam?.. Yok. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ertekin tekabbül ediyor... 
Sayın Taner?.. Burada. 
Sayın Ergüder?.. Yok. 
SABRI ÖZTÜRK (İstanbul) — Tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk tekabbül ediyor... 
Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Gülpınar? Yok. 
İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Coşar tekabbül ediyor... 
Sayın milletvekilleri, açık oylama talebine ilişkin 15 imza var. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 5 dakika var. Biliyorsunuz, İçtüzüğe göre, 

oylama sonucu alınmadan birleşimi kapatmamız mümkün değildir. Bu itibarla, oylama sonu
cu alınıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, oylamaya başlıyoruz. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın r illetvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısının 9 uncu maddesinin açık oylama sonucunu açıklıyorum : 

Oylamaya 188 sayın milletvekili katılmış; 168 kabul, 20 ret oyu kullanılmış; böylece tasa
rının 9 uncu maddesi kabul edilmiştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, eİ-insaf!.. Salonda bu kadar mil
letvekili yoktu... Nereden çıktı?.. 

BAŞKAN — Bugünkü çalışma süremiz bitmiştir. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek ve 25.12.1993 Cumartesi 

saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.38 

— — — — — © — — — - — — 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. *- Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Haymana Kaymakamlık makam otosu

na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun İçişleri Bakanı Sayın Mehmet 
Gazioğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

. Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında, uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Ba

kanlıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
lıdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü bölge ilçeleri çözüm bekleyen işler" adlı kitapçıkda yeralan işlerden aşağı
da belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları ara

sında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun de

ğişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 
Sorulan Îş/Konu/Proje/Yatırım 
Haymana Kaymakamlık makam otosunun yenilenmesi. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.12.1993 

tdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
Şb. : B050İMİ0000009-A/10-2-8/605 

Konu : Araç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının, 14.12.1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.01.D.GNS.0.10.00.02-

7/2382-6459/28381 sayılı yazısı; 
Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
1984 Malî Yılı Bütçesindeki ödeneği ile satın alınan ve önce Gölbaşı Kaymakamlığına ve

rilen 1984 model Renault 12 TS marka, 06 AA 111 plakalı otomobil, daha sonra 8.3.1990 tarih
li Bakanlık onayı ile Ankara-Haymana Kaymakamlığına tahsis edilmiştir. 
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Halen İlçelerimizin 14 adedinde 1980 model Renault, 10 adedinde 1982 model Renault, 
59 adedinde 1983 model Renault, 91 adedinde 1984 model Renault, 26 adedinde 1984-1985 model 
Toyota ve 5 adedinde 1983 model Land-Rover marka araç olmak üzere toplam 205 adet aracı
mız değişim sırası beklemektedir. 

Ankara-Haymana Kaymakamlık aracının modeli 1984 olup, diğer İlçelerden Evren Kay
makamlığının aracı 1980 ve Kalecik Kaymakamlığının aracı da yine 1984 model Renault mar
ka olmasına rağmen, bu İlçelerinde araçları değiştirilememiştir. 

Şayet 1994 Malî Yılında taşıt ödeneği kabul edilirse, Bütçe imkanları dahilinde yukarıda 
modelleri belirtilen 205 adet araçtan değişim sırası gelenlerin değişimi yapıldıktan sonra, Ankara-
Haymana Kaymakam aracının da değiştirilmesi planlanmaktadır. 

Arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2.— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli Narman İlçesinde yapılması 
beklenen baraj inşaatına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
mn yazıh cevabı (7/2585) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Bayındırlık Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Soru : 
1. Erzurum İli Narman ilçesinde Şehitler Barajı adı ile yapılmasından söz edilen ve ilçe 

halkı tarafından merakla beklenen baraj inşaatı ile ilgili çalışmalar hangi safhadadır? 
2. Keza Oltu-Yusufeli barajı ile ilgili bir çalışma var mıdır? Varsa son durum nedir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 24.12.1993 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3922 

Konu : Erzurum Milletvekili Lütfü Esen
gün'ün Yazılı Soru önergesi 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M.'nin 2.12.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2585-6680/28641 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ilişiğinde alınan Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Narman ve Yusufeli il

çelerinde yapılması beklenen baraj inşaatları hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğümüzün "Narman projesi" kapsamında yer alan Şehitler, Demir-
bağ barajları ve regülatör sulamalarıyla toplam 9 512 ha sahanın sulanması planlanmaktadır. 
ön inceleme çalışmaları sürdürülmekte olan proje kapsamında önerilen 63 m. yüksekliğinde 
19 hm5 depolama hacimli Şehitler barajında depolanacak su ile de yörede 3 726 ha arazinin 
sulanması düşünülmektedir. Bu incelemelerin tamamlanmasından sonra elde edilecek doneler 
çerçevesinde çerçevesinde projenin planlama çalışmalarına geçilecektir. 
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Çoruh projesi içinde yer alan Yusufeli barajının planlama işleri tamamlanmış olup, enerji 
amaçlı olarak yapımı öngörülen 223 m. yüksekliğinde ve 2 130 hm5 toplam depolama hacimli 
barajda depolanacak sularla 540 MW kurulu gücündeki hidroelektrik santral ile yılda toplam 
1 765 milyon KWh elektrik üretilecektir. 1993 yılı birim fiyatlarıyla yatırım bedeli 5 482 milyar 
TL. olan baraj ve hidroelektrik santralı, bütçe imkanlarına göre önümüzdeki yıllar uygulama 
programlarına teklif edilecektir. 

Bilginize arz ederim. Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

3. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, T.S.K.'lerinde görev yapan sivil personelin özlük 
haklarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'm yazılı cevabı (7/2602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması için delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Dr. Gaffar Yakın 

Afyon 
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre T.S.K.'lerinde görevli sivil personel, 353 

sayılı Askerî Yargılama Kanununa göre "asker kişi" olarak kabul edilmelerine rağmen, özlük 
hakları ve ücretleri açısından diğer askerî personele göre mağdur edilmektedirler. T.S.K.'lerin
de görevli subay ve astsubayların özlük hakları ve ücretleri 30 Haziran 1988 gün ve 324 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile iyileştirilmiş olmasına rağmen "Asker Kişi" sayıldıkları hal
de 657 Sayılı Devlet Memurları bu iyileştirilmede kapsam dışı bırakılmış, bırakılmaktadır. Bu 
dengesizliği ne zaman düzelteceksiniz? 

2. Çeşitli Kamu İktisadî Teşekküllerinde ve özel İdarelerde çalışan 657 sayılı Devlet me
murları aileleri ile birlikte dinlenebilecekleri ve konaklayabileceği sosyal tesisler var iken T.S.K. 
ve M.S.B. lığı bünyesinde görevli (22 000 kişi) 657 sayılı Devlet Memurları sıfatını taşıyan per
sonel mevcut sosyal tesislerden yararlandırılmamaktadır. Yeni istihdam edilen "İstisnai Memur" 
(Tahmini en fazla 100 kişi) kadrosu lehine açıklanan durum çözüme kavuşturulmasına rağmen 
geri kalan 21 900 memurun durumu belirsizdir. Orduevleri, dinlenme ve kamu tesisleri ve mi
safirhanelerden sivil personelin yararlandırılması ne zaman gerçekleştirilecektir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 22.12.1993 

Kanun : 1993/1113-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM.Bşk.hğının 2 Aralık 1993 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.010.GNS.0.10.00.02-

7/2602-6602/28586 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın tarafından verilen ve ligi Ek'inde gönderilerek cevaplan

dırılması istenilen "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli sivil personelin özlük haklarına ilişkin" 
Yazılı soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. - , ^ „ 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 
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Afyon Milletvekili Gaffar Yakın Tarafından Verilen 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, genel olarak 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tâbi olmakla beraber, bu kanunun 232 ve 233 ncü maddeleri hükümleri
ne istinaden; çalışma saatleri, gerektiğinde nöbet hizmetine alınmaları, disiplin ve yargılanma
ları bakımından Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluş ve 
Yargılama Usulü Kanununa tabidirler. Bu durum, Silâhlı Kuvvetlerin hizmet özelliğinden kay
naklanmaktadır. 

Söz konusu personelin çalışma koşullarının aynı kanuna tabi emsallerinden farklı olması, 
buna karşılık maddi avantajlarının bulunmaması nedeniyle, özel nitelik ve uzmanlık gerekti
ren görevlere pesonel temininde ve yetişmiş personeli hizmette tutmada güçlüklerle karşılaşıl
maktadır. Bu bakımdan, anılan personelin, yan ödemelerinin artırılması, fazla çalışma ücre
tinden veya özel bir tazminattan yararlandırılmaları amacıyla, çeşitli tarihlerde girişimlerde bu
lunulmuştur. Son olarak yapılan çalışmalar sonucu; 486 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 15 Temmuz 1993 tarihinden itibaren sadece büyük karargâhlarda görevli genel idare hizmet
leri sınıfına mensup memurlara ek özel hizmet tazminatı verilmesi mümkün olabilmiştir. Bu 
tazminatın Silâhlı Kuvvetlerde görevli memurların tamamına teşmil edilerek ortaya çıkan mağ
duriyetlerin giderilmesine ilişkin çalışmalara başlanılmış ve hazırlanan Kanun Taslağı ilgili Ba
kanlıkların görüşüne sunulmuştur. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinde yapılan bir düzenleme ile Millî Savunma 
Bakanlığı ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında istisnai memur statüsünde uzman personel 
istihdamına imkân sağlanmış, bu personele üst derecelerden maaş alma, görev yaptığı kadro 
derecesindeki subaylar gibi lojman, kamp ve orduevlerinden istifade imkânı getirilmiştir. 

2. Halihazırda, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli memurlar % 5 kontenjan dahilinde 
lojmanlardan istifade ettirilmekte olup, 1992 yılında yapılan bir düzenleme ile kendilerinin ve 
aile fertlerinin emeklilikte askeri hastanelerden yararlanmalarına da imkân sağlanmıştır. Mev
cut sosyal tesislerin kapasitesi muvazzaf personele dahi yeterli olmamaktadır. Ancak, ileriki 
dönemlerde bu tesislerin kapasitesinde sağlanacak artışlara bağlı olarak sivil personelin du
rumları da değerlendirilecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurların maddi ve sosyal haklarının iyileştiril
mesi hususunun, savaşta ve barışta üniforma gerektirmeyen kadroların sivile dönüştürülmesi 
çalışmalarına paralel olarak sürekli canlı tutulduğunu ve gerekli mevzuat değişiklikleri üzerin
deki çalışmaların sürdürüldüğünü bilgilerine arz ederim. Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Emin Kurun, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilatına atanan personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/2625) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma.ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. Emin Kul 

İstanbul 
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Sorular : 
Bakanlığınız bağlı kuruluşu tş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve 

taşra teşkilatında açık bulunan kadro ve görevlere 21.11.1991 tarihinden sonra yapılan atama
lardan; 

1. Kamu kurum ve kuruluşlardan naklen alınan personel sayısı, birimi ve kadro unvan
ları nedir? 

2. Açıktan alınan personel sayısı, kadro unvanları ve atandıkları birimler nelerdir? 

3. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının içerisinde 
yapılan nakillerin sayısı, kadro unvanları ve nakil sebepleri nedir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24.12.1993 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/11930/45039 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 6.12.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2625-6733/28760 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Emin Kul tarafından hazırlanan "İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatına atanan personele ilişkin" yazılı soru önergesi Bakanlı
ğımca incelenmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunca yerine getirilen istihdama ilişkin hizmetlerin etkin ve verimli 
şekilde yürütülmesi, yeni kurulan illerde oluşturulan birimlerin personel ihtiyacının karşılan
ması amacıyla ve 1991-1992 yıllarında emeklilik ve diğer nedenlerle Kurumdan ayrılan 285 per
sonelin yerine istihdam edilmek üzere açıktan atama izni alınmış ve sınavla açıktan 213 perso
nel alınmıştır. 

Ancak, Kurumun personel ihtiyacı tasarruf tedbirleri nedeniyle yeterli sayıda açıktan ata
ma yolu ile karşılanamadığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 23 personel naklen 
alınmıştır. 

Yine tş ve İşçi Bulma Kurumunun merkez ve taşra birimleri arasında, çeşitli ailevi neden
lere ilişkin istekler doğrultusunda 146 personelin naklen atamaları gerçekleştirilmiş, bunun ya
nında, hizmete acil ihtiyaç duyulan yerlerde deneyimli personelin bilgi ve tecrübelerinden ya
rarlanılarak, Kurum hizmetlerinin arzu edilen düzeyde yerine getirilmesini sağlamak üzere 38 
personelin hizmet gereği naklen atamaları yapılmıştır. 

Belirtilen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgileri içerir listeler ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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1. 21.11.1991 Tarihinden Sonra Başka Kuruluşlardan Kurumumuza Naklen Atanan Per
sonelin Kadro Unvanı, Atandığı Birimi ve Sayıları : 

Atanan 
Kadro Unvanı Atandığı Birim Pers. Sayısı 

Eğitim Uzmanı 
Şef 
Bölge Müdürü 
Bölge Müdürü 
Bölge Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Araştırmacı 
Şef 
Şef 
Hemşire 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilograf 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Dağıtıcı 

Genel Müdürlük 
Genel Müdürlük 
Trabzon Bölge Müdürlüğü 
Sakarya Bölge Müdürlüğü 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
Denizli Bölge Müdürlüğü 
Hatay Şube Müdürlüğü 
Yozgat Şube Müdürlüğü 
Sinop Şube Müdürlüğü 
Burdur Şube Müdürlüğü 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
Aydın Şube Müdürlüğü 
Muğla Şube Müdürlüğü 
Yozgat Şube Müdürlüğü 
Kırıkkale Şube Müdürlüğü 
Kırıkkale Şube Müdürlüğü , 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
Kırıkkale Şube Müdürlüğü 
Antalya Şube Müdürlüğü 

TOPLAM , 2 3 

2. 21.11.1991 Tarihinden Sonra Kurumumuza Açıktan Atanan Personelin Kadro Unvanı, 
Atandığı Birimi ve Sayıları : 

Atanan 
Kadro Unvanı Atandığı Birim Pers. Sayısı 

Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Genel Müdürlük 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
Ankara Şube Müdürlüğü 
Kayseri Şube Müdürlüğü 
Nevşehir Şube Müdürlüğü 
G. Antep Şube Müdürlüğü 
Bursa Bölge Müdürlüğü 
Bursa Şube Müdürlüğü 
Behkesir Şube Müdürlüğü 
Kütahya Şube Müdürlüğü 

10 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
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Kadro Unvanı 

Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Bilgisayar tşl 
Ver. H. Kon. 
Ver. H. Kon. 
Ver. H. Kon. 
Ver. H. Kon. 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 

tşl. 
tşl. 
tşl. 
tşl. 

Atandığı Birim 

Çanakkale Şube Müdürlüğü 
Eskişehir Şube Müdürlüğü 
Mardin Şube Müdürlüğü 
Şırnak Şube Müdürlüğü 
Erzurum Bölge Müdürlüğü 
tstanbul Bölge Müdürlüğü 
İstanbul Şube Müdürlüğü 
Kırklareli Şube Müdürlüğü 
tzmir Bölge Müdürlüğü 
tzmir Şube Müdürlüğü 
Manisa Şube Müdürlüğü 
Aydın Şube Müdürlüğü 
Muğla Şube Müdürlüğü 
Uşak Şube Müdürlüğü 
Afyon Şube Müdürlüğü 
Antalya Şube Müdürlüğü 
Elazığ Şube Müdürlüğü 
Zonguldak Şube Müdürlüğü 
Bilecik Şube Müdürlüğü 
Bolu Şube Müdürlüğü 
Bartın Şube Müdürlüğü 
Amasya Şube Müdürlüğü 
Tokat Şube Müdürlüğü 
Kastamonu Şube Müdürlüğü 
Rize Şube Müdürlüğü 
Giresun Şube Müdürlüğü 
Ordu Şube Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 
Adana Şube Müdürlüğü 
Bursa Şube Müdürlüğü 
tstanbul Şube Müdürlüğü 
tzmir Şube Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
Ankara Şube Müdürlüğü 
Mersin Şube Müdürlüğü 
Balıkesir Şube Müdürlüğü 
Bursa Şube Müdürlüğü 
Diyarbakır Böl. Müdürlüğü 
Bingöl Şube Müdürlüğü 
Bitlis Şube Müdürlüğü 

Atanan 
Pers. Sayısı 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
6 
5 
6 
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Atanan 
Kadro Unvanı Atandığı Birim Pers. Sayısı 

Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Santral Mem. 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 

Muş Şube Müdürlüğü 
Ağrı Şube Müdürlüğü 
Tekirdağ Şube Müdürlüğü 
Edirne Şube Müdürlüğü 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
Uşak Şube Müdürlüğü 
Konya Bölge Müdürlüğü 
Aksaray Şube Müdürlüğü 
Niğde Şube Müdürlüğü 
Zonguldak Şube Müdürlüğü 
Bayburt Şube Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
Kayseri Şube Müdürlüğü 
Nevşehir Şube Müdürlüğü 
Kırıkkale Şube Müdürlüğü 
Bursa Bölge Müdürlüğü 
Bingöl Şube Müdürlüğü 
Erzurum Bölge Müdürlüğü 
Erzurum Şube Müdürlüğü 
Van Şube Müdürlüğü 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
İstanbul Şube Müdürlüğü 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
İzmir Şube Müdürlüğü 
Aydın Şube Müdürlüğü 
Aksaray Şube Müdürlüğü 
Malatya Bölge Müdürlüğü 
Tunceli Şube Müdürlüğü 
Sakarya Şube Müdürlüğü 
Samsun Bölge Müdürlüğü 
Sinop Şube Müdürlüğü 
Artvin Şube Müdürlüğü 
Konya Bölge Müdürlüğü 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
Konya Bölge Müdürlüğü 
Ankara Şube Müdürlüğü 
Kayseri Şube Müdürlüğü 
Yozgat Şube Müdürlüğü 
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Kadro Unvanı Atandığı Dirim 

Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmeti 
Hizmetli 
Hizmeti 
Hizmetli 
Hizmetli 
Hizmetli 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Bekçi 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı 
Kalorifer 
Kalorifer 
Kalorifer 

i Hatay Şube Müdürlüğü 
i Bursa Bölge Müdürlüğü 
i Mardin Şube Müdürlüğü 
i Siirt Şube Müdürlüğü 
ı Muş Şube Müdürlüğü 
ı Erzurum Bölge Müdürlüğü 
ı Erzincan Şube Müdürlüğü 

istanbul Şube Müdürlüğü 
ı Kırklareli Şube Müdürlüğü 

izmir Bölge Müdürlüğü 
Manisa Şube Müdürlüğü 
Aydın Şube Müdürlüğü 
Malatya Bölge Müdürlüğü 
Sivas Şube Müdürlüğü 
Ş. Urfa Şube Müdürlüğü 
Adıyaman Şube Müdürlüğü 
Sakarya Bölge Müdürlüğü 
Bartın Şube Müdürlüğü 
Kastamonu Şube Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
Ankara Şube Müdürlüğü 
Adana Şube Müdürlüğü 
Mersin Şube Müdürlüğü 
Erzincan Şube Müdürlüğü 
tzmir Bölge Müdürlüğü 
Denizli Şube Müdürlüğü 
Aydın Şube Müdürlüğü 
Muğla Şube Müdürlüğü 
Afyon Şube Müdürlüğü 
Malatya Bölge Müdürlüğü 
Trabzon Bölge Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
izmir Şube Müdürlüğü 
Aydın Şube Müdürlüğü 
Samsun Bölge Müdürlüğü 

ci Erzurum Bölge Müdürlüğü 
ci Konya Bölge Müdürlüğü 
ci İsparta Şube Müdürlüğü 

TOPLAM 

Atanan 
Pers. Sayısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

213 
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3. 21.11.1991 Tarihinden Sonra Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatı İçerisinde Yapı
lan Nakillerin Kadro Unvanları, Nakil Sebepleri ve Sayıları : 

Kadro Unvanı 

Bölge Müdürü 
Bölge Müd. Yrd. 
Şube Müdürü 
Şef 
Memur 
Teknisyen Yrd. 

Bölge Müd. Yrd. 
Şube Müd. 
Araştırmacı 
Psikolog 
Şef 
Memur 
Vezneder 
Daktilograf 
Santral Memuru 
Şoför 
Hizmetli 
Bekçi 
Aşçı 

Hizmet Gereği 
Hizmet Gereği 
Hizmet Gereği 
Hizmet Gereği 
Hizmet Gereği 
Hizmet Gereği 

İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 
İstek Üzerine 

. 

Nakil Sebebi 

TOPLAM 

TOPLAM 
GENEL TOPLAM 

Sayısı 

5 
6 

22 
2 ' 
2 
1 

38 
1 
9 
2 
1 
18 
68 
4 
14 
1 
3 
19 
3 
3 

146 
184 

5. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Orüs'e bağlı fabrikalarda partizanca uygulamalar 
yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı 
cevabı (7/2790) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususu

nu delaletlerinize arz ederim. 
Ahmet Kabil 

Rize 
Orüs'e ait bazı fabrikalarda ki uygulamaların yanlış ve politik amaçlı olduğu yolunda ba

zı iddialar mevcuttur. 
Bu nedenle sorularım : 
1. Artvin ili Şavşat ve Ardanuç'ta yeni açılan kereste fabrikalarında şu anda üretim ya

pılmadığı ve yeni alınan işçilere iki aydır maaş ödenip iş yaptırılmadığı doğru mudur? 
2. Orüs'e ait Çanakkale Yenice Kalkım işletmesinde yeni açılan fabrikanın çalışması için 

gerekli olan trafonun kurulmadığı, elektrik bulunmadığı içinde çalışmayan fabrikaya, işçi alı
nıp iki aydır maaş ödendiği doğru mudur? 
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TC. 
Orman Bakanlığı 22.12.1993 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 
Sayı : KM.l.Ö.1/656-4097-36326 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.12.1993 tarih ve B.02.0.KKG/106-4561/6862 sayılı yazı. 
Rize Milletvekili Sn. Ahmet Kabil'in Sn. Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi 

incelenmiş olup konu ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. _ / ' Hasan Ekinci 

Orman Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'in 
Sayın Başbakanımız Tarafından Cevaplandırılmak Üzere 

T.B.M.M. Başkanlığına Vermiş Oldukları 
Yazılı Soru önergesine İlişkin 
Orman Bakanlığının Görüşü 

1. Artvin İlinin Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yeni açılan fabrikalarımızın 1979 yılında 
yapımına başlanılmış ve 1984 yılında yatırımı tamamen bitirilerek hizmete açılacak hale geti
rilmiştir. Ancak 10 yıla yakın bir süredir atıl bir vaziyette beklemekte iken Orman Ürünleri 
Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğünce Orköy Genel Müdürlüğünden satın alınarak Ağustos 1993 
yılında üretime açılmış, yöreye ve ekonomiye kazındırılmışlardır. Bu fabrikalar hizmete açıldı
ğından bu yana üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2. Çanakkale Yenice Kalkım fabrikamızın, yine birinci maddede belirtilen fabrikalar gi
bi on yıla yakın bir süredir atıl vaziyette bekletilmesini önlemek ve ekonomiye kazandırmak 
amacıyla hizmete sunulmasını teminen fabrikanın bakım ve onarımı yapılmış ve bitişiğinden 
geçen enerji nakil hattından enerji temin etmek amacıyla bir dizi çalışma yapılarak bu işler 
için gerekli işçiler peyderpey alınmıştır. Netice itibariyle fabrikanın eksiklikleri giderilerek üre
time geçmesi sağlanmıştır. 

6. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında ya
pılan tamirata ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşemin yazılı cevabı (7/2791) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaleti

nizi saygı ile arz ederim. ' 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 
Sorular : 
1. Bakanlığınıza bağlı İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında daha evvel Kalebodur 

ve Fayans olan tuvaletler şimdi niçin Bergama taşları ile değiştirilmektedir? 
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2. Kapılar niçin PVC Pimaşlar ile değiştirilmektedir? 
3. Başbakanlığın tasarruf genelgesi olduğu halde bu ihaleler hangi firmaya ne şeklide 

verilmiştir? 
TC. 

içişleri Bakanlığı 24.12.1993 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

Şb. : B050ÎMI0000009-700/368 
• ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının, 6 Aralık 1993 gün ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.-

2-7/2791-73339/29690 sayılı yazısı; 
Ankara Milletvekili Ömer Ekinci tarafından T.B.M.M. Başkanlığına sunulan ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Bakanlığımız Ana hizmet binası 1935 yılında inşa edilmiş olup, o tarihten beri bilhassa 
tuvaletler her türlü aksamı ile birlikte aşınmış, mevcut kapılarda çürümeler başgöstermiş ol
makla 1992 yılında hazırlanan onarım keşfi 1993 yılı Bütçesinde kabul edilerek gerekli ödenek 
konulmuştur. 

1993 Yılı içinde Emanet Komisyonunca Bakanlığımız Ana hizmet binasının tüm tuvaletle
rinin onarımı ihale beledil üzerinden % 10,00 indirimli olarak taşoran Zülküf Eşsiz'e ihale edil
miştir. 

Söz konusu ihale Başkanlığın 11.10.1993/50 Sayılı tasarruf tedbirleri genelgesinden önce 
yaptırıldığından sözleşme şartlarına uygun olarak onarım işi.devam ettirilmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kara Harp Okulunda çalışan sivil 
memurlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/2792) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önrergemin Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Kara Harp Okulunda çalışan 563 sivil memurun, 657 Sayılı Devlet Memurları kanu
nuna tabi olmalarına karşın uygulamada, Askeri İç Hizmet Yönetmeliğine göre muamele gör
dükleri doğrumudur. 

2. Buna sosyal hakları, özellikle fazla çalışmalarının karşılığını alamadıkları ve mağdur 
oldukları hakkındaki iddialara karşı ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

3. özellikle 3 ay süren kamp süresince, ( ), günlük çalışma süresi 15-16 
saati bulan bu insanların, çocuk ve ailelerinden ayrı kalmalanda düşünülerek, mağduriyetleri
nin giderilmesi hususunda bir çözüm bulmaya çalışacak mısınız? 
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4 ncü Tabur Atat Yemekhaneci Sivil Memur Günlük Hizmet Çizelgesi 

Yapılacak İşler 
Başlangıç 

Saati 

— 
06.30 
07.00 
07.45 
08.30 
09.30 

10.30 
11.00 
11.45 

12.45 
13.00 
13.30 
14.15 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
18.45 
19.30 
20.00 
21.00 

Bitiş 
Saati 

06.30 
07.00 
07.45 
08.30 
09.30 
10.30 

11.00 
11.45 

' 12.45 

13.00 
13.30 
14.15 
15.00 
16.00 
17.00 
18.00 
18.45 
19.30 
20.00 
21.00 

— 

Kahvaltı alımı 
Yemekhanenin kahvaltı için hazırlanması 
Kahvaltı 
Bulaşık toplanması 
Sabah bulaşığının yıkanması 
Yemekhane içinin ve etrafının yıkanması ve temizlenmesi ve 
soğutucu sularının doldurulması. 
İstirahat 
Ekmek ve soğuk yemeğin mutfaktan alımı 
Sıcak yemek alımı, servis hazırlığı ve yemekhanelerin yı
kanması. 
Masaların tozunun alınması 
Öğle yemeği 
öğle bulaşıklarının toplanması 
Bulaşık yıkanması 
Deniz 
Masa tozu alınması ve akşam servisinin hazırlanması 
Soğuk yemek alımı 
Sıcak yemek alımı, yemekhanenin hazırlanması ve yıkanması 
Akşam yemeği 
Akşam bulaşıklarının toplanması 
Bulaşıkların yıkanması ve dolaplara yerleştirilmesi 
İstirahat 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 22.12.1993 

Kanun : 1993/1114-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM. Bşk.lığının 6 Aralık 1993 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/2792-7349/29704 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderile

rek cevaplandırılması istenilen "Kara Harp Okulu'nda çalışan sivil memurlara ilişkin" Yazılı 
Soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. M e h m e t G ö l h a n 

Millî Savunma Bakanı 
Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller Tarafından Verilen 

Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, genel olarak 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tâbi olmakla beraber, bu kanunun 232 ve 233 ncü maddeleri hükümlerine 
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istinaden; çalışma saatleri, gerektiğinde nöbet hizmetine alınmaları, disiplin ve yargılanmaları 
bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yar
gılama Usulü Kanununa tabidirler. Bu durum, Silahlı Kuvvetlerin hizmet özelliğinden kaynak
lanmaktadır. 

Söz konusu personelin çalışma koşullarının aynı kanuna tabi emsallerinden farklı olması, 
buna karşılık maddî avantajlarının bulunmaması nedeniyle, özel nitelik ve uzmanlık gerekti
ren görevlere personel temininde ve yetişmiş personeli hizmette tutmada güçlüklerle karşılaşıl
maktadır. Bu bakımdan, anılan personelin, yan ödemelerinin artırılması, fazla çalışma ücre
tinden veya özel bir tazminattan yararlandırılmaları amacıyla, çeşitli tarihlerde girişimlerde bu
lunulmuştur. Son olarak yapılan çalışmalar sonucu; 486 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 15 Temmuz 1993 tarihinden itibaren sadece büyük karargahlarda görevli genel idare hizmet
leri sınıfına mensup memurlara ek özel hizmet tazminatı verilmesi mümkün olabilmiştir. Bu 
tazminatın Silahlı Kuvvetlerde görevli memurların tamamına teşmil edilerek ortaya çıkan mağ
duriyetlerin giderilmesine ilişkin çalışmalara başlanılmış ve hazırlanan Kanun Taslağı ilgili Ba
kanlıkların görüşüne sunulmuştur. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinde yapılan bir düzenleme ile Millî Savunma 
Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istisnai memur statüsünde uzman personel 
istihdamına imkan sağlanmış, bu personele üst derecelerden maaş alma, görev yaptığı kadro 
derecesindeki subaylar gibi lojman, kamp ve orduevlerinden istifade imkanı getirilmiştir. 

2. Halihazırda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli memurlar % 5 kontenjan dahilinde 
lojmanlardan istifade ettirilmekte olup, 1992 yılında yapılan bir düzenleme ile kendilerinin ve 
aile fertlerinin emeklilikte askeri hastanelerden yararlanmalarına da imkan sağlanmıştır. Mev
cut sosyal tesislerin kapasitesi muvazzaf personele dahi yeterli olmamaktadır. Ancak, ileriki 
dönemlerde bu tesislerin kapasitesinde sağlanacak artışlara bağlı olarak sivil personelin du
rumları da değerlendirilecektir. 

3. Kara Harp Okulunda çoğunluğu yardımcı hizmetler sınıfında görevli olan sivil me
murlar, her yıl öğrenci alayı ile birlikte temel eğitim kampında, hizmetlerinin gereği olarak gö
rev yapmaktadırlar. Birlik halinde yapılan bu görevlendirme nedeniyle yeme, içme ve yatmala
rı Devletçe sağlandığından, kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanununun 17 nci maddesi gere
ğince ayrıca harcırah tahakkuk ettirilememekte ancak, ailelerini yanında götürenlere ücretsiz 
motel tahsis edilmektedir. Subay ve astsubaylar için de aynı durum sözkonusu olup, uygula
manın tamamen hizmet gereğinden kaynaklanmakta olduğunu bilgilerine arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Olağanüstü Hal tazminatlarının öden
mediği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/2793) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini saygılarımla arz ederim. 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 
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1. Bilindiği gibi 285 ve 375 Sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 19.7.1987 tarihinden sonra 
olağanüstü hal bölgesi ile bu illere mücavir alan illerde görev yapanlara ödenen ek tazminattan 
kesilen miktarın 3. yılını tamamlamış olanlara talepleri halinde ödenir denilmektedir. Buna, 
bölge dışına gönderilenlerde dahildir denildiği halde... Hak edilmiş bu tazminatların, Emlak 
Bankası tarafından ödenmemektedir iddiaları vardır. 

2. Buna karşılık özellikle jandarma tarafından, şikayete konu olan meselenin çözümü 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 24.12.1993 

Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığı 

Olüshal : 1300/GEN/SEK/10-594 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 6 Aralık 1993 gün ve 2793-7351/29706 sayı

lı yazısı 
1. Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller tarafından TBMM Başkanlığına verilen 

ve yazılı olarak İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması istenen ilgi yazı ekindeki soru önergesi 
incelenmiştir. 

2. 285 sayııl KHK, ile 375 sayılı KHK'nin tazminat ve nemalara ilişkin hükümleri 2.12.1993 
tarih ve 3920 sayılı; "375 ve 285 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması 
ve 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı, 18.3.1986 tarih ve 3269 sayılı, 28.5.1988 
tarih ve 3466 sayılı kanunların bazı maddeleri ile 481 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun'un" resmi gazetede yayım tarihi olan 10 Aralık 1993 
ten itibaren, 481 sayılı KHK'nin Geçici 1. maddesi hükmü ile hak sahibi kamu görevlilerine 
ödenmeyen tazminat nemalarının ilgililerin 6 ay içerisinde müracaatları halinde ödenebileceği 
hükmü getirilmiştir. 

Bilgilerini arz ederim. Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

Ohal Koor. Krl. Başkanı 

o 
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1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Ögütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
îsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
tbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayrı Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

450 
417 
243 
171 

3 

26 
7 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
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DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 

Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Sefahattin Karademir 
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KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
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MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Göİhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet KöylUoglu 

ŞANUURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 

Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu / 
Ali Uzun 
Necdet \azıcı 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kıhnç 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
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ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova ı 

BARTIN 
Hasan Akyol 
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BAYBURT 
Dahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 

BOLÜ 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İÇEL 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
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Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Necmettin Erbâkan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
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KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 

AFYON 
Gaffar Yakın 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Ahmet Sanal 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Halil Şıvgın 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BURSA 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 

ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

(Çekinserler) 

(Oya Katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Leyla Zana 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkaı 

HATAY 
Fuat Çay 

İSTANBUL 
Hüsnü Doğan 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ali Oğuz 
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Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TOKAT 
Ahmet Feyzi înceöz 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bütent Ecevit 

İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tunca Toskay 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
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MALATYA NEVŞEHİR TRABZON 
Yusuf Bozkurt özal Esat Kırathoğlu Ali Kemal Başaran 
MUŞ TOKAT VAN 
Muzaffer Demir İbrahim Kumaş Remzi Kartal 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 1 BURSA 1 İSPARTA 1 
İSTANBUL 1 

ADIYAMAN 1 DİYARBAKIR 1 MARDİN 1 
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1992 Malî Yılı Genci Bütçeye Dahil Kuruluşlann Kcsinhcsaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1992 Malî Yılı Kesinhcsap Kanunu Ta-

şansına Verilen Oylann Sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
416 
247 
168 
1 

27 
7 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 

(Kabul Edenler) 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Bal yalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 

Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
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Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdı Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 

Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gür kan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
ibrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Koı 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Tunca Toskay 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 

Halil Çulhanoğlu 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 

cyürek 

man 
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Musa Erancı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
ismail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoglu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 

(Reddedenler) 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 

Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
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ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BlTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İÇEL 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
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Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMlR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
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KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Ahmet Sanal 

ANKARA 
Ali Dinçer 
Halil Şıvgın 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioglu^ 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 

(Çekinser) 
AFYON 
Gaffar Yakın 

(Oya Katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Leyla Zana 

ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

HATAY 
Fuat Çay 

İSTANBUL 
Hüsnü Doğan 
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Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLRJRFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ali Oğuz 
İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KARS 
Zeki Nacitarhan 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 



T.B.M.M. 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 

ADANA 1 

ADIYAMAN 1 

B : S4 

MARDİN 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 

24 . 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 

DİYARBAKIR 

1 

1 

. 12 . 1993 0 : 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 

VAN 
Remzi Kartal 

İSPARTA 1 
İSTANBUL 1 
MARDİN 1 
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Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oylann Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
416 
245 
169 

2 

27 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfı Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Nama! 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 

Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim GUrdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
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Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekerçioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 

Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekİn Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Mehmet Moğultay 
ibrahim özdemir 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhanoğlu 

Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halit İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
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Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker -
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
tsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
frfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılınç 
AFYON 
Halil İbrahim özsöy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlı 

(Reddedenler) 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
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Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan, Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müfütoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Sekçiner 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
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ARTVİN 
Süleyman Hatinoglu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Misin Hatiboglu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kaya 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İÇEL 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
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Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
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KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Bulut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Ahmet Türk , 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Thranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Âdem Yıldız 

SİİRT 
ZÜbeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 

Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

(Çekinserler) 
AFYON 
Gaffar Yakın 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Ahmet Sanal 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Halil Şıvgın 
ibrahim Tez (B.) 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Leyla Zana 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
HATAY 
Fuat Çay 
İSTANBUL 
Hüsnü Doğan 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ali Oğuz 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 

KARS 
Zeki Nacitarhan 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 
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KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 

ADANA 1 

ADIYAMAN 1 

B : 54 24 . 

MARDİN 
Ali Yiğit 

MUŞ 
Muzaffer Demir 

ŞIRNAK 
Orhan Doğan 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 1 

DİYARBAKIR 1 

12 . 1993 O : 3 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Ali Kemal Başaran 

VAN 
Remzi Kartal 

İSPARTA 1 
İSTANBUL 1 
MARDİN 1 
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1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin KcsinheSaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 

Kesdnhesap Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
417 
247 
169 

1 

26 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 

(Kabul Edenler) 

Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Âbdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 

Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
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Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdı Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDlRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdul kadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 

Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı , 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Kor 
Mehmet Moğultay 
ibrahim özdemir 
Tiınca Toskay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
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Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 

• Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağa 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
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Musa Erancı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 

ADANA 
İbrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kıhnç 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Erytlmaz 

Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
jziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

(Reddedenler) 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 

Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüogtu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçki ner 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
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ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran tnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğju 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İÇEL 
Ali Er 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 

— 749 — 

Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir ,, 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendüler 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
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KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiröğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Nevşat özer 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

ADANA 
Uğur Aksöz , 
Ahmet Sanal 

ANKARA 
Ali Dinçer 
Halil Şıvgın 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 

(Oya Katılmayanlar) 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Leyla Zana 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

HATAY 
Fuat Çay 

İSTANBUL 
Hüsnü Doğan 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ali Oğuz 

Abdullatif Şener 
Muhsin Yâzıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Feyzi Inceöz 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 

KAHRAMANMARAŞ 

m) Hasan Dikici 

KARS 

Zeki Nacitarhan 

KAYSERİ 

Aykut Edibali 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 

(Çekinser) 
AFYON 
Gaffar Yakın 
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KOCAELİ MARDİN TOKAT 
Şevket Kazan Ali Yiğit İbrahim Kumaş .-

KONYA MUŞ TRABZON 
Ahmet Remzi Hatip Muzaffer Demir Ali Kemal Başaran 

MALATYA ŞIRNAK VAN 
Yusuf Bozkurt özal Orhan Doğan Remzi Kartal 

(Açık Üyelikler) 

ADANA 1 BURSA 1 İSPARTA 1 
İSTANBUL 1 

ADIYAMAN 1 DİYARBAKIR 1 MARDİN 1 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman 
Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İa
desi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 9 uncu Maddesine 

Verilen Oylann Sonucu : 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Salman Kaya 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
ibrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Bal yalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BATMAN v 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

450 
188 
168 
20 

255 
7 

Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Yılmaz Ovalı 
Turhan ihyan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdı Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
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ERZURUM 
tsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Halil Çulhaoğlu 

Ersin Faralyalı 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu* 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
tsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
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Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
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TRABZON 

Eyüp Aşık 

Mehmet Ali Yılmaz 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Yüksel Yalova 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 

BOLÜ 
Abbas İnceayan 

ADANA 
UğurAksöz 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
Ali Yalçın Ögütcan 
ibrahim özdi$ 
Ahmet Sanal 

ADIYAMAN 

Mahmut Kılınç 
Gelâl Kürkoglu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

(Reddedenler) 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

İSTANBUL 
Ziayeddin Selçuk Maruflu 
Sabri özttirk 
İsmail Sancak 

KASTAMONU 
Refik Arslan 

KÜTAHYA 

Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 

Münir Doğan ölmeztoprak 

(Oya Katılmayanlar) 

AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan KHercioğlu 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
O. Mümtaz Sosyal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

ZONGULDAK 

Adnan Akın 

Ali Uzun 

Necdet Yazıcı 

MUĞLA 
Nevşat özer 

ORDU 
Nabi Poyraz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Ahmet Feyzi tnceöz 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 

BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
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Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Nazmi Çiloglu 

BURSA 
Cavit Çağlar 
BeytuIIah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abduİilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
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Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal İnönü 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
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Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabrı Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif îslamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
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KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Şükrü Yürür 
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RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 

Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci, 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 

TRABZON 

Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
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TUNCELİ 

Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 

Ender Karagül 
Ural Köklü 

ADANA 

ADIYAMAN 

1 

1 
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VAN A 

Şerif Bedirhanoğlu 
Remzi Kartal 

YOZGAT 

Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 

24 , 

(Açık Üyelikler) 

BURSA 

DİYARBAKIR 

1 

1 

. 12 . 1993 

Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoglu 

İSPARTA 
* İSTANBUL 

MARDİN 

O :3 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

3 

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 


