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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

(10/21, 47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
süresinin 22.12.1994 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

1995 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçe İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1993 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanlarının (1/771; 
1/754, 3/1580; 1/772 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747,750,748,749), görüşmelerine devam olu
narak, Maliye Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesiyle 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edildi. 

Gelir bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin kabul edildiği ve açık oylamala
rının 23.12.1994 Cuma günkü birleşimde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
180 inci sırasında yer alan (8/56) esas numaralı genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin, Ge
nel Kurulun 27.12.1994 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin bitirimine kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına; o birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; genel görüşme açıl
masına karar verilmesi halinde, genel görüşmenin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" 
kısmına alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 3.1.1995 Salı günkü birleşiminde yapılmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

23 Aralık 1994 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 01.48'de Birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın 
Konya İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Abbas İnceayan İlhan Kaya 

Bolu İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Kâtip Üye 

' ®. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 
BAŞKAN: Hüsamettin CİNDORUK 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNGEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 
• _ _ _ _ ® _ ! _ - • . • ; . 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyo
rum. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN ÇELEN 
DİĞER İŞLER 

1-1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) 
(S. Sayısı: 747) 

2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/772) (S. Sayısı 748) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(D .-. 

BAŞKAN- Programımıza göre, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanu
nu Taşanları ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Taşanları üzerindeki son konuşmalara başla
yacağız. 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet?.. Hazır. 

II-YOKLAMA 
(ANAP siralanndan bir grup milletvekili ayağa kalktı.) 

EYÜP AŞIK(Trabzon)- Sayın Başkan, salonda yeterli çoğunluk yoktur, izin verirseniz, yok
lama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN-Yoklama istiyorsunuz, hay hay, bakalım... 
Değerli arkadaşlar, yazılı talep var mı?. 
HASAN KÖRKMAZCAN(Denizli)-10 kişi ayaktayız Sayın Başkan. 
H. FECRİ ALPASLAN(Ağrı)-Sayın Başkan, 10 kişi ayaktayız. 
BAŞKAN-Peki. Hatta, ayakta olan 10 kişiden fazla galiba. 
YILDIRIM AVCI(İzmir)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Bir emriniz mi var? 

(1) 747, 750, 748 ve 749 S. Sayılı basmayazılar 12.12.1994 tarihli 50 nci birleşim Tutanağı
na eklidir. 
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YILDIRIM AVCI(İzmir)- Sayın Başkan, biz, gece saat 03.30'da evdeydik; arkadaşlanmız çok 
erken gittikleri için erken gelmiş olabilirler. 

BAŞKAN- Yani, gece geç yatmanın sorumluluğu muhalefet partisinde mi? Erken kalkmanın 
sorumluluğu hepimizin. 

Yoklama istemi var, usule uygundur, yoklama yapacağız. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)- Sayın Başkan, yoklama isteyen arkadaşlarımızın isimle

rinin saptanması gerekir. 

BAŞKAN- Sayın Ateş, eğer ekseriyetin varlığını hissedersem yoklamayı keseceğim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep)- Yoklama isteyenlerin de salonda bulunmaları gerekir. 

BAŞKAN- Sayın Ateş, lütfen... rica ediyorum... Anamuhalefet Partisi yoklama yapılmasını is
tediğine göre, Meclis Başkanı olarak yoklama yaptıracağım. Ekseriyetin varlığını hissettiğim an
da yoklamayı keseceğim. 

EYÜP AŞIK(Trabzon)- Sayın Başkan, isteğe bağlı yoklama yanda kesilmez. t 

BAŞKAN-Sayın Aşık, biliyorum... Lütfen... 
Yoklama yanda kesilir, çünkü yoklama istemi yazılı değil. 
Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklamaya başlandı) 
Gürhan Çelebican?. .Burada 
Tansu Çiller?..Yok 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) -Sayın Başkan, Sayın Başbakan Meclise hiç gelmedi ki..Hiç 

gelmedi... Yok! 

İLHAN KAYA (İzmir) - Gelecek mi efendim?!.. 
YILDIRIM AVCI (İzmir) - Sayın Başkan, muhalefetin yoklama talebi, oylamaya geçerken 

olur; şimdi olmaması lazım. 
BAŞKAN- Devam edin efendim. 
Bedrettin Dalan?..Yok. 
(Karaman Milletvekili Osman Sevimli'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
7. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Devam) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yüı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Devam) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/772) (S. Sayısı 748) (Devam) 

4. -1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
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Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Devam) 

BAŞKAN-Komisyon ve Hükümet hazır. 

Şimdi, grupları adına ve kişisel söz talebinde bulunan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okutu
yorum: 

Grupları adına; 

Anavatan Partisi Grubu adına Rize Milletvekili Mesut Yılmaz (ANAP sıralarından alkışlar), 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun (DYP sıralarından alkışlar), 
Refah Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Necmettin Erbakan (RP sıralarından alkışlar), Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş (SHP sıralarından alkış
lar) 

Şahısları adına; 
Lehinde: Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Adana Milletvekili Turgut Tekin. 

Aleyhinde: Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek. 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, gruplar ve Hükümet adına yapılacak olan konuşmalar 45'er 

dakika; kişisel konuşmalar ise 10'ar dakikayla sınırlıdır. ' 
Şimdi söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mesut Yılmaz'ın. 
Buyurun, Sayın Yılmaz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bu son görüşmeleri dolayısıyla, Yüce Heyetinizi ve biz
leri televizyonları başında izleyen bütün vatandaşlarımızı; Anavatan Partisi adına saygıyla selam
lıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu bütçe görüşmelerini, baştan sona, memuruyla, işçisiyle, halkımızın 
sokaklara taşan protesto eylemleri arasında yürüttük. Merak ediyorum, acaba, bu Hükümet, bu 
protestolardan gerekli mesajı almış mıdır. (ANAP sıralarından. "Hayır, almadı" sesleri) Hayır... 
Bundan hiç emin değilim; çünkü, bakın, insanlar, sokaklara düşmüş, "geçinemiyoruz" diye bağır
dıkça, bu Hükümet, zam üstüne zam yapmaktadır. Bir ay içerisinde, şekerden çaya, tüpgazdan te
lefona kadar, bütün KİT ürünlerine zam geldi. Daha dün, bütün taşıt araçlarının alım ve kullanım 
vergileri iki katından fazla artırıldı. 

Şimdi, bu manzaraya bakınca, benim aklıma bir hikâye geliyor, müsaade ederseniz, size de an
latacağım. 

ALİ ESER (Samsun)-Padişah hikâyesiyse anlatma. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bakın, bir zamanlar, ülkenin birinde, çok savruk, hesapsız 

bir hükümdar varmış. Bu hükümdar, öylesine iş bilmez, öylesine vurdumduymazmış ki, önce ha
zineyi tamtakır eder, sonra da acısını milletten çıkarırmış. (ANAP sıralarından "aynen" sesleri) 

Gene, böyle, hazineyi tamtakır ettiği bir zamanda, vekillerini toplamış ve "tez, yeni vergiler 
salına, hazine doldurula" diye buyurmuş. Sultan böyle buyurunca, vükelayı devlet birbirine girmiş, 
"aman sultanım, millet zaten açlıktan kırılıyor, cümle âlem sokaklara döküldü, haykırışları burala
ra geliyor, duymuyor musunuz" demişler; lakin, sultanın kulakları sağır, kalbi mühürlüymüş, hiç 
oralı değilmiş. 
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CENGİZ BULUT (İzmir)-Aynen... aynen... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- "Tez, yeni vergiler salına" diye tutturmuş bir kere. O zaman, 
daha KİT'ler olmadığı için, para toplamanın tek yolu da vergi salmakmış. Vekiller, çaresiz, yeni 
vergiler koymuşlar, fiyatlar öyle bir fırlamış ki, ülkenin halkı Bağ-Kur emeklisinden beter olmuş. 
Vekiller, insan içine çıkamaz olmuşlar; ama, sultanın umurunda bile değilmiş, tutturmuş bir kere, 
"vergiler ya salınacak, ya salınacak..." (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir sene, iki sene, üç sene bu böyle devam etmiş. Sonunda bir gün, sultan etrafına bir bakmış 
ki, etrafında ne vekilleri, ne dalkavukları, kimsecikler kalmamış... (ANAP sıralarında alkışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya)- Senin etrafındakiler dalkavuk mu? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)-... çok şaşırmış, kalemi mahsusunu çağırmış "ne oluyor, ne
rede benim vekillerim" demiş. Kalemi mahsus da, "vekilleriniz, deliren halkla beraber sokaklarda 
şıkır şıkır oynuyorlar; ama, siz merak buyurmayın, artık, kimsenin sizden şikâyet edecek mecali 
kalmadı; bu saatten sonra varın dilediğinizi yapın sultanım" demiş. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, öyle, gülecek halimiz falan kalmadı, lafı döndürerek, gülücükler 
dağıtarak, pembe ufuklar çizerek varacağımız bir yer de kalmadı. Artık, aklımızı başımıza topla
manın zamanıdır. Meclis olarak, milletçe cinnet geçirmeden, dönülemez noktalara varılmadan, 
memleketin meselelerine el koymak zorundayız. 

Bakın, her gün bir sürü kamuoyu araştırması yapılıyor. Bu araştırmalarda, halkın en az güven
diği kesimin politikacılar olduğu gözüküyor. (DYP sıralarından "sayende" sesleri) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Devam et sen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Eminim, bu durum, benim kadar sizi de üzüyordun Üzmü

yor mu?.. 
AHMET SAYIN (Burdur)- Felaket tellallığı yaparsan böyle olur. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- ...Ama, bakın, asıl işin kötüsü şudur: Milletin politikacılar

dan soğumasının, politikacılara güvenini yitirmesinin sonuçlarını gözardı edemezsiniz/Halbuki, 
ben çok iyi biliyorum ki, bu çatı altında toplanmış olan siz meslektaşlarım için, tıkır tıkır işleyen, 
saygın bir Türkiye'nin milletvekilleri olmaktan daha fazla onur verici hiçbir şey olamaz. Aramızda 

Türkiye'yi 21 inci Yüzyılda, dünyanın birinci liginde görmek istemeyen bir tek milletvekili bi
le yoktur. Bunu bildiğim için, bugün, sizleri, aklın ve vicdanın sesine kulak vermeye çağırıyorum. 
Bize değilse bile, kendinizle başbaşa kaldığınız zaman, kendinize itiraf edin; bu Hükümetin pişkin
liğinden, hâlâ yorulmadınız mı; çare yerine mazeret üreten pişkinliğinden, siyasetçiyi güvenilmez 
yapan aczinden hâlâ bıkmadınız mı? 

AHMET SAYIN (Burdur)- Biraz seviyeli konuşun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Sayın milletvekilleri, bugün yaptığımız bu görüşmeler, bir 

bakıma, 12 Aralık günü yaptığımız bütçe görüşmelerinin devamıdır. 12 Aralık günü, bu Meclis ça
tısı altında şimdiye kadar benzeri görülmeyen bir rezalet yaşanmıştır. Üzülerek görüyorum ki, bu 
rezalet bugün de devam ediyor. Bir Başbakan, kendi bütçesi üzerinde konuşan muhalefet liderleri
ni dinlemek için Meclise gelmemiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıraların
dan gürültüler) 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Güzellik uykusuna yatmıştır!.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sinemaya gitmiştir, sinemaya!.. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bakın, şimdiye kadar, Türkiye'de bu Hükümetten önce 49 
hükümet gelip geçmiştir. Bu 49 hükümetten hiçbirisinin döneminde böyle bir saygısızlık olmamış
tır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Saygısızlık bize değildir, saygısızlık muhalefete, Meclise değildir, saygısızlık, doğrudan doğ
ruya milletedir. Çünkü, o muhalefetin arkasında bugün milletin en az yüzde 70'i vardır. 

Muhalefetin temsilcilerini dinlemek için Meclisi teşrif etmeyen Sayın Başbakan, geçen görüş
melerde, milyonlarca televizyon seyircisinin önünde ve hiç yüzü kızarmadan "iyi bir tartışma orta
mı sağlanabilmiştir; bunu, demokrasinin erdemi olarak görüyorum; sorunların çözümü için Mecli
sin iyi çalışması elzemdir" diye bir de ahkâm kesmiştir. Söyledikleri doğru olsa bile, adresi yanlış
tır; çünkü, şimdiye kadar, Meclise en az gelen Başbakan, kendisidir. Özelleştirme Kanununu Mec
listen kaçırma hevesi yüzünden, bir seneden beri havanda su döven, yine kendisidir. 

Sayın milletvekilleri, bu -kargaları bile güldürecek- nasıl bir demokrasi anlayışıdır ki, mesela 
Gümrük Birliği gibi, ülkenin en önemli meselelerini Meclise getirmekten, Mecliste tartışmaktan 
kaçınır. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır ki, hem muhalefetten destek ister, bizden destek bekler 
hem de terör gibi, dış politika gibi en temel konularda bile bizimle diyalog kurmaz, bize bilgi ver
mez, bizimle uzlaşma aramaz; yurt dışından gelen eh kıytınk heyetleri kabul eder, muhalefetin li
derleriyle görüşmez. Bu nasıl şeffaf demokrasi anlayışıdır ki, birbuçuk seneden beri, bir defa bile, 
televizyonda, milletin önüne çıkıp, muhalefetle memleketin meselelerini tartışmaya cesaret ede
mez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu nasıl demokrasi anlayışıdır ki, demokrasi
nin en temel kurumu olan, "olmazsa olmaz" kurumu olan seçimden kaçabilmek için, akla gelebi
lecek her yola başvurur. 

Sayın milletvekilleri, biz, bütçenin ilk günkü görüşmelerinde, dördüncü yılına giren bu Hükü
metin, memleketi ne hale getirdiğini örnekleriyle ortaya koyduk. Dedik ki, bugün yaşadığımız eko
nomik tablo, cumhuriyet tarihimizin en kötü tablosudur. Bir yılda enflasyon yüzde 150'ye dayan
mıştı;. ekonomi yüzde 5 küçülmüştür. 

Bizim bu söylediklerimiz iddia değildi; bizim bu söylediklerimiz gerçeklerdi, rakamlardı. Ra
kamlar bizim rakamlarımız değildi; rakamlar devletin rakamlarıydı. Bu rakamlara inanmayanlar, 
bu rakamların doğruluğundan şüphe edenler, ceplerine bakıp, filelerine bakıp, tencerelerine bakıp 
yaşadıkları faciayı görebilirlerdi ve bu tablo, öyle, Türkiye'nin şartlanndan filan doğmamıştı; bu 
tablo, sadece, bu hükümetin beceriksizliğinden, iş bilmezliğinden doğmuştu. Üstelik, 1995 yılı, 
söylenilenlerin tersine, 1994'ten daha kötü, daha zor bir yıl olmaya adaydı, rakamların söylediği 
buydu. • - ' 

Bekledik ki -eminim siz de beklemişsinizdir ki- bu işlerin başsorumlusu olan Sayın Başbakan, 
cevap konuşmasında bu konulara açıklık getirsin; bu tablonun baş mimarı olarak eserini savunsun; 
hiç olmazsa gelecek yıla ilişkin, bize, bir umut versin; ama, ikna edici bir umut versin. Ama, ne ol
du; Sayın Başbakan, normal konuşma süresinin neredeyse iki katına yaklaşan konuşmasında, AF-
TA'dan NAFTA'ya, Meksika'dan Şili'ye, oradan Orta Asya'ya, Kafkasya'ya kadar bütün dünya
yı dolaştı, her konuya değindi; ama, fırsat bulup da, bir türlü, pahalılığa ve işsizliğe gelemedi. 

Halbuki, bakın, 13 Mart 1992'de, henüz ekonominin dörtbuçuk aylık taze patronu iken, bu 
kürsüden ne söylemişti; Sayın Başbakanın sözlerini okuyorum: 

"Dünyanın hiçbir yerinde, insanlar, yüzde 71 gibi, böylesine kronikleşmiş bir enflasyonla yüz
de 1-1,5 civarındaki büyümeyi isteseler de kolayca oluşturamazlar. Neden oluşturamazlar; bir yan-
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dan enflasyonu yukarı çekeceksiniz, diğer yandan da üretimi düşüreceksiniz ve o yılda, enflasyon
daki düşmeyi sağlayamayacaksınız..." 

İşte, kendi ifadesiyle, dünyada hiç kimsenin yapamadığı işi, Sayin Başbakan becermiştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-İkiye kaüadı. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Hem de yüzde 71 yerine, yüzde 150 enflasyonla; öyle, yüz
de 1-1,5 filan büyüme değil, yüzde 5 küçülmeyi birleştirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir yönetimin notu, dünyanın her üniversitesinde aynıdır; sıfır
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, bu Hükümet, daha fazlasını başarmıştır -geçen konuşmam
da söyledim- memuru, emekliyi, bir yıl içerisinde, yüzde 40 fakirleştirmiştir. Dünyada istikrar 
programı uygulayan hiçbir ülkede, hiçbir sene, ücretlilerin yüzde 40 fakirleşmesi olayı yaşanma
mıştır. Bu Hükümet, Pinochet'nin Silisinin dünya rekorunu kırmıştır; ama, bununla da yetinmemiş
tir; tarihimizin en büyük vurgunu, yine, bu Hükümetin eseridir. Geçen konuşmamda uzun uzun an
lattım; üç ay içerisinde, dolara yüzde 100 faiz veren, dünyadaki tek ve ilk hükümet, bu Hükümet
tir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Muz cumhuriyetinde olur. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Ama, sadece, dolara üç ayda yüzde 100 faiz vermekle kal
madılar; önce, borsayı patlattılar, arkasından döviz kurlarını patlattılar, sonra da faizleri patlattılar. 
Şimdi, bakın, ne oldu; arka arkaya bütün bu patlamaların ekonomide yarattığı toplam vurgunun be
deli ne kadar biliyor musunuz; 700 trilyon liradır; yani, yılbaşında 100 trilyon lirayı önce borsada, 
sonra döviz piyasasında, arkasından faiz piyasasında değerlendirdiğiniz zaman, o süper faizli dev
let tahvillerini, hazine bonolarını aldığınız zaman, bugün ulaşacağınız rakam, 700 trilyon liradır. 

Beyler, bu rakam, işte, o sokağa çıkan memurların sırtından ödendi; bu rakam, o toplusözleş
me hakkını ödemediğiniz işçilerin sırtından ödendi; çiftçilerin sırtından ödendi. Bu para, halkın sır
tından bir avuç, rantiyenin cebine akıtıldı. Cumhuriyet tarihimizde, daha, böyle vurgun yaşanmadı 
ve gelir dağılımı, hiçbir dönemde bu kadar bozulmadı. 

Nasıl bir memlekette yaşadığınızın, hangi milletin vekilleri olduğunuzun bilincinde olmak zo
rundasınız. Bugün, Türkiye, sefaletle sefahatin yan yana yaşandığı bir ülke durumundadır. Uzun 
süre böyle devam etmemiz mümkün değil; ama, bütün bunlara rağmen -bana sorarsanız- Sayın 
Başbakanın en büyük başarısı, bütün bu gerçekler ortadayken, memurlar, işçiler sokağa dökülmüş
ken; buradan, milleti oyalamaya, gündemi değiştirmeye kalkışmasıdır. Bakın, bize, burada, milleti 
ezen pahalılığı, milleti gelecekten umutsuzluğa sevk eden işsizliği anlatacak yerde; tuttu, Yeltsin'le 
olan hatıralarını anlattı. Rusya'ya gittiğinde de, dünyaya Yeltsin'le aynı pencereden baktığım söy
lemişti. Merak ediyorum; şimdi, o pencereden baktığı zaman, acaba Çeçenistan nasıl gözüküyor?. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)- Bosna nasıl gözüküyor acaba?!. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Sayın Başbakan, bize, "gel, elini taşın altına sok" diyor; 

Anavatan Partisini, elini taşın altına sokmaya çağırıyor. Davet filan etmiyor; aslında meydan oku
yor. Bakın, bu davet bile, işlerin ne kadar kötü olduğunun ikrarıdır; beceriksizliğinin ikrarıdır. 

Sayın milletvekilleri, ne günlere kaldık... Bu iş, komedi olmaktan daha önce çıkmıştı; ama, ar
tık çirkin olmaktan da çıktı, fecaate dönüştü. Şöyle bir düşünün; dünyanın hangi demokrasisinde, 
iktidar partisi, anamuhalefet partisinin, işini gücünü bırakıp kendisine katılmamasından yakınır; 
dünyanın hangi demokrasisinde, iktidar partisi, anamuhalefet partisini, kendi kötü yönetimine or-
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tak olmayı reddettiği için kınar; dünyanın hangi ülkesinde, iktidar, muhalefeti, seçime gitmek iste
diği için suçlar ve dünyanın hangi ülkesinde, iktidar partisi, icraatının en önemli belgesi olan büt
çeyi savunacağı yerde, yerli yersiz konuşmalarla zaman doldurur?. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)-Muz cumhuriyetinde!. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bütçe gibi, ülkenin geleceğine yön veren bir konuda, Sayın 
Başbakanın bu kürsüden yaptığı konuşmayı bir hatırlayın; Sayın Başbakan, bakın ne demiş: "Seçi
me gideceksin; gidip de neyi çözeceksin; seçimden neyi bekliyorsun; yine dördüncü olmayı mı?.. 
Şimdi muhalefete gelmişsin, beğenmiyorsun... Gel beraber yapalım;" yok, hayır... Niye; seçim 
olursa... Niye; elini taşm altına sokmayacak; yine kaçacak, yine kaçacak..." (DYP sıralarından 
"Doğru" sesleri) Doğru değil mi?!. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın, bu kürsüden, çığlık çığlığa söylediği bu sözlere, bu
rada şahit olduk. Bu sözler, bir Başbakanın, hele hele bir hanımefendinin ağzına yakışan sözler de
ğildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, bu sözler, Anavatan Partisinin bu Baş
bakanla ve onun temsil ettiği zihniyetle neden bir araya gelemeyeceğini anlatmaya yeterlidir. 

Sayın Başbakanın gündem saptırmak Sayın Başbakanın gündem saptırmak için sarf ettiği bu 
sözlere, onun bir dediğini iki etmeyenler bile katlanamazlar; katlanmamalıdırlar. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bakın, unutmayın; diyelim ki Başbakanın dedikleri doğrudur; 
ama, biz ne olmuşsak olalım, bu Hükümet Uç yıldır iktidardadır ve bu üç yılda, bizden aldığı mira
sa eklemek şöyle dursun, har vurup harman savurmuştur. Açık seçik olan bir şey varsa, o da, Tür
kiye'nin, bırakın yerinde saymayı, geriye gittiğidir. Açık seçik olan, budur. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin dış politikasındaki hazin durumun uzun uzun eleştirisine 
girmeyeceğim; aslında, Hükümeti bu alanda da yerden yere vurmaya yetecek kıyamet kadar mal
zeme olduğu halde girmeyeceğim; kamuoyunun haklı infialine, kaygılarına, ezikliğine tercüman 
olma görevimi bildiğim halde, bu görevimde kusurlu olmak pahasına girmeyeceğim. Girmeyece
ğim; çünkü, dış politikada yaşanan perişanlığın, bence, şaşılacak, hayret edilecek hiçbir yanı yok
tur. 

Şimdi, bakın, bir düşünün; siz, ortaklarından birinin ak dediğine öbürünün kara dediği bir hü
kümet olacaksınız, siz devleti devlet yapan bütün kurallardan bihaber olacaksınız, siz Türkiye'nin 
ekonomisini küçülteceksiniz, belirsizlikler içerisinde bunaltacaksınız, siz ülkenin dış ilişkilerini bu 
Meclisten kaçırarak, yabancı başkentlerde, kapalı kapılar ardında, hâlâ öğrenemediğimiz kim bilir 
neler konuşarak yürüteceksiniz, siz Bosna'da çektirdiğiniz fotoğrafları seçim malzemesi olarak kul
lanacaksınız, siz en kritik dönemlerde, Dışişleri Bakanlığı makamını, koalisyonun ömrünü uzatma 
pazarlıklarına malzeme yapacaksınız; dört ayda üç tane Dışişleri Bakanı değiştireceksiniz ve dış 
politika başarıyla yürütülecek, Türkiye'nin saygınlığı artacak, Türkiye'nin ulusal menfaatları koru
nacak... 

Sayın milletvekilleri, bu, olsa olsa mucize olurdu; ama, ne yazık ki, dış politikada mucizelere 
yer yoktur. Bu yüzden, sizin döneminizde, ne Batı Avrupa Birliğinde ne Gümrük Birliğinde ne 
Amerikan Kongresinde ne Avrupa Parlamentosunda, Türkiye'nin uğradığı muamelelerin, bizim 
için, ne kadar ağır da gelse, ne kadar acı, da olsa, şaşılacak bir yanı vardır. 

Sayın Başbakan bütçe konuşmasında bize çok haksız ve mesnetsiz bir suçlamada bulundu; bi
zim, 3 518 okulun bayrağını indirerek kendilerine teslim ettiğimizi söyleme gafletinde bulundu. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Ne söylediğini bilmez. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Diğer söyledikleri gibi, bu söyledikleri de doğru değildir. 
Bir tek okulun bile bayrağı indirilmemiştir. Kapalı okul sayısı da 3 500 filan değildir. Kapalı okul 
sayısı 700 civarındadır. 

OSMAN SEYFİ (Nevşehir)-Anlattıkların, masal... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Masal mı diyorsunuz?.. Bak, mahcup olursunuz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Mahcubiyet duygusunu kaybetmiş. 
OSMAN SEYFİ (Nevşehir)-Anlattığın, masal... 
BAŞKAN- Dinleyelim arkadaşlar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bak mahcup olursunuz; çünkü, şu ifadeye bakın: "700 kü

sur tane kapalı okulumuz vardır; kapalı okullar açılacaktır." 17 Mart 1992, Başbakan Süleyman De-
mirel. (ANAP sıralarından akışlar) Meclis tutanağından okudum. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Senin söylediğin rakam 1992'de; şimdi 1994'e geldik. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, izin verin, sayın hatip konuşsun... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-1992... 1992... 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, kesmeyin sözünü sayın hatibin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Evet, bizim bu Hükümete devrettiğimiz kapalı okul sayısı, 

o zamanki Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in 17 Mart 1992'de bu kürsüden söylediği gibi, sa
dece 700'dür. Kaldı ki, bu okulların 314 tanesi güvenlik nedeniyle kapalıydı. Bugün 1 908 okul ka
palıdır; bunu Başbakan söyledi. Başbakanın söylediği 3 518 okul, geçen sene kapalı olan okul sa
yısıdır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- O, karıştırmış, karıştırmış... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Yani, kendi dönemiyle bizim dönemi karıştırmıştır; eline 

verilen kâğıdı okuyamamıştır. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Ve bakın, bir şeyi yanlış anlama
yın, geçen sene 3 518 olan kapalı okul sayısının bu sene 1 908 inmesi, okulların açılmasından de
ğildir; köylerin boşaltılmasındandır. Şu anda, mesela, sadece Ağrı İlimizde toplam 680 okuldan 
364 tanesi kapalıdır. Bunun 227 tanesi de güvenlik nedeniyle kapalıdır. Güvenlik nedeniyle kapa
lı olan okul sayısı, 3 senede 5 katı artmıştır. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)-Peki, ne yapacağız?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Sayın milletvekilleri, ne yapacağımızı söyleyeceğim; ama, 

önce ne yapmamamız gerektiğini söylüyorum. 
Terörle mücadeleyi bir devlet meselesi olarak gördüğüm için, bugüne kadar, bir defa bile si

yasî polemik konusu yapmadım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, üzülerek gö
rüyoruz ki, asıl uzmanlık alanında, ekonomi alanında gösterecek bir tek başarısı bile olmayan Sa
yın Başbakan, bu konuyu da siyasî istismar için kullanmaktan geri kalmıyor; bunu, en başta şehit
lerimize saygısızlık sayıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Cenaze masrafını da ailesinden alıyor. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bu konuda rakamlara girersek, bu Hükümet çok mahcup 
olur; çünkü, rakamlar, bu Hükümetin söylediklerini yalanlamaktadır. Sadece bu yıl, sadece 1994 
yılında, kasım sonuna kadar şehit olan güvenlik mensuplarının ve vatandaşlarımızın sayısı, bizim 
sekiz yıllık iktidar dönemimizin toplamından daha fazladır. 
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ALÎ ESER (Samsun)- Bravo, çok güzel mukayese; gayet güzel konuşuyorsun!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Daha fazlasını siz yaptınız... Bir de Başbakanlık yaptı-
•nız... 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, müsaade edin arkadaşa... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- "Zonguldak'a geçen sene 1,5 trilyon lira yatırım yapıldığı" 
beyanı da doğru değildir. Devlet Planlama Teşkilatının, Zonguldak îli kamu yatırımları dokümanı 
elimde. Geçen sene, Zonguldak'ta gerçekleşen yatırım tutarı 744 milyar liradır; dolar olarak bunun 
karşılığı 68 milyon dolardır. 

Biz, Zonguldak'a, 1991 yılında 120 milyon dolarlık yatırım yapmışız; siz, geçen sene 68 mil
yon dolarlık yapmışsınız. Bu senenin dokuz ayı sonunda yaptığınız yatırımsa, sadece 14 milyon do
lar. 

Sayın Başbakan, burada, Orta Asya'dan, Kafkaslardan bahsetti; bize, TÜRKSOY projesini an
lattı; 1991'den sonra bağımsızlığını kazanmış Türk kökenli cumhuriyetlerle kan bağımız, kültür ba
ğımız olduğundan dem vurdu. Daha önce yaptığı konuşmalarda da, "bizim, kökümüz bir, dilimiz 
bir, destanımız bir" diye sık sık tekrar etmişti. (DYP sıralarından "yalan mı" sesleri) 

Yalan değil; bunlara söyleyecek hiçbir şeyim yok; ama, itirazım şu: Aynı Başbakan, 22 Eylül
de, Le Nouvelle Observateur isimli Fransız dergisine verdiği beyanatta bakın ne diyor:. "Rumlar, 
bize karışmıştır; biz, atalarımızın kim olduğunu bile bilmeyiz." (ANAP sıralarından "yuh" sesleri; 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Efendim, izin verin, hatip konuşsun. 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir)- Böyle bir şey olmadığı açıklandı. Yalan yanlış şeyler söyle

me!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Canım, dergi burada; meraklısına veririm. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Bu iddialar, bu kürsüden yalanlandı Sayın Başkan!.. (ANAP sı

ralarından "otur yerine" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, izin verin, hatip konuşsun... Bırakın efendim... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Sen, bu ülkede, bir de Başbakanlık yaptın... 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, dinleyin... (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, sakin olun... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Bu kürsüden yalanlandı bu laflar! 
BAŞKAN- Efendim, sayın hatip bir iddiada bulunuyor; cevabını verirsiniz. (DYP ve ANAP 

sıralarından gürültüler) 

Sayın Genel Başkan, devam edin; buyurun. 
A: MESUT YILMAZ (Devamla)- Canım, kızmayın; beyanatı veren ben değilim, sizin Başba

kanınız... (ANAP sıralarından^'Bravo" sesleri, alkışlar) , 
RIFAT SERDAROĞLU (İzmir)- Sen, haberin, işine gelen kısmını alıyorsun. 
BAŞKAN-Sayın Serdaroğlu, sakin olun; Sayın Başbakan cevap verir. 
Buyurun, devam edin Sayın Genel Başkan. 
A. MESUT YILMAZ (Deyamla)- Bakın, bugüne kadar, Türk Milletinin "aptal" olduğunu söy

leyenler bile çıktı; ama, şimdiye kadar, hiç kimse, Türk Milletinin nesebinin gayri sahih olduğunu 
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söylemek cüretini gösteremedi! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralanndan 
ayağa kalkmalar, gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, bunları söyleyemez!.. 
BAŞKAN- Efendim, oturun yerinize! 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan.... 

BAŞKAN- Sayın Tayan, hangi usulde var hatip konuşurken konuşmak, hangi usulde var?!. 
Lütfen oturun. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, böyle bir iddia karşısında susamayız. Bu sözler, 
bu kürsüden tekzip edildi. (ANAP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Tayan... Sayın Tayan... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, böyle bir tacizde bulunamaz; çok ayıp!.. 

BAŞKAN- Sayın Tayan, siz Grup Başkanvekilisiniz, Başbakanın avukatı değilsiniz!... Otu
run! Başbakan cevap verir. ^ 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Ben Genel Başkanın vekiliyim... İstirham ediyorum... 

BAŞKAN-Sayın Tayan, oturun!,. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı böyle bir şey söylemez. 

I IV. - DİSİPLİN CEZALARI 
/ . - Bursa Milletvekili Turlum Tayarta uyarma cezası verilmesi; savunmasından sonra ceza

nın kaldırılması 
BAŞKAN- Sayın Tayan, size uyarma cezası veriyorum; buyurun. (ANAP sıralanndan "Bra

vo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Yani, siz ihtimal veriyor musunuz bir Başbakanın böyle bir şey 

söyleyeceğine?!.. 
BAŞKAN- Herkes yerine otursun! 

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

1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 
Sayısı : 747) (Devam) 

2. -1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Devatn) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/772) (S. Sayısı 748) (Devam) 

4. - 1993 Malı Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Devam) 

BAŞKAN-Devam edin Sayın Yılmaz. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, geline "neden oynamıyorsun" de
mişler, "yerim dar" demiş misali, Sayın Başbakan da, engellemeden bahsediyor. Aslında, bu Hü
kümet, engelleme nedir görmemiş. Cumhuriyet tarihinde, rahmetli Menderes'ten sonra, en ağır ha
karetlere, en zalim iftiralara uğrayan iktidar, Anavatan İktidarıdır. Oysa, biz, üç seneden beri, Tür
kiye'deki vahşi politikanın alıştığı muhalefeti yapmadık, medenî bir muhalefet yaptık; hatta, bun
dan zarar da gördük. 

Bakın, Sayın Başbakan, üç yıl önce, bu Hükümete emanet ettiğimiz ve şimdi geri istediğimiz 
ülkemizin ipotekli olduğunu söyledi. Bugünkü iç borçlar, bizim koyduğumuz ipotekmiş. İyi ama, 
sormazlar mı insana; biz bıraktığımızda bu devletin iç borçları 78 trilyon liraydı... İç borçları, 78 
trilyondan, bugünkü, 650 trilyona çıkaran hükümet, bu Hükümettir. 

Ama, bakın ne diyeceğim; önemli değil, Başbakanın dediği gibi olsun; biz, Türkiye'yi, bu ipo
tekle de geri istiyoruz, bu ipotekle de geri almaya hazırız. 

Eğer, Sayın Başbakan samimî ise, eğer, hakikaten, bizi, elimizi taşın altına sokmaya davet edi
yorsa; yani, sık sık yaptığı gibi, gene, üç gün sonra çıkıp da "bert böyle bir şey demedim" demeye-
cekse, biz, buna hazırız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çünkü, ben inanıyorum ki, Türk Milletinin, Anavatan Partisine vücut veren, Anavatan Parti
sini iktidara getiren özlemleri, bugün, her zamankinden daha diri, daha acil ve hayatidir... 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)-Sen havanı alırsın, havanı!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Gene, inanıyorum İd, meseleleri en iyi bilen, kaybolan yıl
larımızı en hızlı telafi edebilecek, Türkiye'yi, içine düştüğü bu badireden kurtaracak, bilgili, tecrü
beli, azimli kadrolara sahip tek parti, hâlâ ve her şeye rağmen, Anavatan Partisidir. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anavatan Partisi, bu niteliğiyle, Türkiye'nin sigortasıdır. Milletimizin talihini bir defa daha de
ğiştirecek Anavatan kadroları, bugün, sapasağlam beklemektedirler diyorsam, bana inanın. Çünkü, 
benim siyaset anlayışım yalan söylememe izin vermez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Her şeye rağmen, vatandaşlarımızın, bugün yaşadıkları bütün zorluklara rağmen, yılgınlığa 
kapılmamalarını istiyorum; çünkü, Türkiye'nin somnl arı varsa, bu sorunların çözümleri de vardır 
ve bu çözümler, sistemin içinde saklıdır. Yapılacak iş, doğru politikaları, kararlı ve sürekli bir bi
çimde uygulamaktır. Şimdi, bu noktada, bana sorulması gereken soru şudur: Peki, madem çözüm 
vardır, bu Hükümet, neden bu çözümleri bulamamaktadır; hemen söyleyeyim: Bu Hükümet, bu 
sorunları çözemez; çünkü, iktidardaki Koalisyon Partileri, iktidara, ekonominin 1980 sonrası yapı
sını bilmeden ve hazırlıksız olarak geldiler. 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Sen hazırlıklı geldin; kaçtın!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)-Başarısız olmalarının bir nedeni bilgisizliklerinden doğan 

kararsızlıkları diğeri ise, bürokrasiyi değerlendirememeleridir. Hiç, birbuçuk senede 4 Hazine 
Müsteşarı değiştirilir mi; birbuçuk senede 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirilir mi? Böyle hükü
met olur mu? Bugünden yarına karar değiştirmelerinin, bugün yaptıklarını yarın bozmalarının ne
deni budur. 

Değerli milletvekilleri, şirketler veya bireyler şanslarını deneyebilirler; ama, hükümetler böy
le davranışlar içinde olamazlar, olmamalıdırlar. 1983 yılında olduğu gibi, bugün de, Türkiye'nin 
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çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur; yapılması gerekli olan yapısal değişikliklerin hepsi, aklı ba
şında kadrolarla aşılabilir. Şimdi, bu noktada bana bir soru daha sormanız lazım... 

MEHMET CEBİ (Samsun)-Niye kaçtın? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Madem sorunları çözebilecek Anavatan kadroları mevcut
tur; o halde, neden bugünlere gelinmiştir? 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)-Niye kaçtın ? 

A MESUT YILMAZ (Devamla)- Bunun cevabını tek bir cümlede özetleyebilirim. Çünkü, 
Partimizin başlattığı yapısal değişim süreci yarıda kaldı; ancak, hemen eklemeliyim ki, bu kesik
liğin, Sayın Başbakanın diline persenk ettiği "bıraktınız kaçtınız" türünden ucuz karalamalarla hiç
bir ilgisi yoktur. Benim siyaset anlayışımda, demokratik rejim içinde inandırıcı bir istikrar progra
mının önkoşulu, seçmenden "olur" almaktır; yani, benim siyaset anlayışımda, seçmenin desteğine 
ihtiyaç duyan bir iktidar, derhal seçime gider ve yapacaklarının olurunu ister. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-4 Aralıkta almadı mı?.. 

A.MESUT YILMAZ (Devamla)- Ben de böyle yaptım; Körfez krizinin olumsuz etkilerinin 
hissedildiği 1991 yılı sonunda, gerekli istikrar tedbirlerini uygulayabilmek için, Anavatan Partisi
nin başlattığı değişim sürecini devam ettirebilmek için erken seçime gittim ve milletten destek is
tedim. Bu desteği alamadığım içindir ki, Anavatan Partisinin başlattığı yapısal değişim süreci ya
rıda kaldı. 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir)-Yeni mi uyandın?.. 
BAŞKAN- Sayın Yılmaz, 5 dakikanız var. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Seçime giderken, iktidarda dört yılımızı tamamlamıştık ve 

önümüzde, normal seçimlere, Sayın Başbakanın hep yanlış olarak tekrarladığı gibi onsekiz ay fa
lan yoktu, sadece bir yıl vardı. Seçime gitmeseydik ne olurdu; işte, sizin bugünkü durumunuza dü
şerdik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, hem sorunları çözemezdik hem de mil
letin sırtına yük olurduk; her gün, Sayın Başbakanın yaptığı gibi, yeni yeni mazeretlere sığınmak 
zorunda kalırdık. 

ALİ GÜNAYDIN (Konya)- Sizde 292 milletvekili vardı Sayın Genel Başkan. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Ö da yanlış, o da yanlış; 292, bizim, 1987 yılındaki millet
vekili sayımızdır; seçime giderken 260 milletvekilimiz vardı. (DYP sıralarından "Ooo" sesleri) Hep 
kandırmışlar sizi, hep yanlış söylemişler size. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gü
rültüler) 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir)- 260 milletvekili yetmiyor mu yani; o da mazeret mi; 500 milletve
kili mi istiyorsunuz? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bakın, mesele, milletvekili sayısı meselesi değil. 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir)-Ne meselesi? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- 1989 seçimlerinde ağır.bir yenilgiye uğradık, üçüncü parti 

olduk. (DYP sıralarından gürültüler) 
Şimdi bakın, aklıma bir şey geldi, müsaade ederseniz onu anlatacağım... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Masal!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Masal değil, olan bir şeyi anlatıyorum. (DYP sıralarından 

gürültüler) 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Masal, masal.;. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Masala alışkınlar efendim, onun için masal istiyorlar. 

BAŞKAN-Dinleyelim... dinleyelim efendim... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- 1989 mahallî seçimlerinde Anavatan Partisi olarak biz ağır 

bir yenilgiye uğradık. 1989 seçimlerinde moralimiz çok bozuldu. Seçimden kısa bir süre sonra, -ne 
zaman tam hatırlamıyorum- birkaç ay sonra bir mahallî seçim yapıldı, ara seçim yapıldı. İspar
ta'nın bir beldesinde -adını çok iyi hatırlıyorum- Aydoğmuş beldesinde... Aydoğdu muydu, Aydoğ-
muş muydu?.. (ANAP sıralarından "Aydoğmuş" sesleri) Aydoğmuş beldesinde seçim yapıldı. 

ALİ ESER (Samsun)- Aydoğan... Aydoğan... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Hayır; Aydoğmuş... Biz, iktidarız; bütün gücümüzle o bel
deye yüklendik -İsparta, Sayın Demirel'ih memleketi- oradaki belde seçimini biz kazandık. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-400 işçi alarak... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)-Sonra, burada, yine... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-İşçi aldığınızı da söyleyin. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Tamam, söylüyorum; iktidar olarak yüklendik, aldık. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- 400 işçi alarak kazandığınızı da söyleyin 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)-Şimdi... 
BAŞKAN-Değerli arkadaşlar... Saym Erdem... 
Sayın Yılmaz, dakikalar yaklaştı. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Gerçeği söyleyin! 
BAŞKAN-Sayın hatibin sözünü kesmeyin. 
Sayın Erdem... Sayın Erdem... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-400 işçi alarak kazandınız. 
BAŞKAN- Sayın Erdem... Sayın Erdem... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Onu söyleyin! 
BAŞKAN- Bugün cuma; vaktimizi ona göre ayarlıyoruz. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Şimdi, biz, o belde seçimlerini kazandık. Sonra, burada, 

Mecliste bir müzakere yapılıyor; Sayın Demirel buraya gelip -o zaman muhalefet lideri- konuşur
ken, bizim arkadaşlarımız devamlı laf atıyorlar "Aydoğmuş'tan bahset.;. Aydoğmuş'tan bahset... 
Aydoğmuş'tan bahset..." Sayın Demirel, bir defa duymazlıktan geldi, iki defa duymazlıktan geldi, 
üçüncü de dayanamadı "canım, yeter artık, Aydoğmuş güneş doğmuş; eğer o kadar güveniyorsa
nız, gelin hemen genel seçime gidelim" dedi. Şimdi, ben de size diyorum ki; 10 tane beldeyi bıra
kın, güveniyorsanız, gelin, hemen yarın geçime gidelim... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Hemen yarın seçime gidelim. 

EKREM PAKDEMIRLİ (Manisa)-Gelemezler.,; 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Memurlar ezecek onları, memurlar ezecek... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak bizim 1991 
seçim beyannamemizde yazılı olan önlemler, orada yapılacak olan işler, bugün de aynen geçerli-

( ' . . • ' . ' . - . ' . ' . •— 8 0 6 -



T.B.M.M. B : 6 1 23.. 12.1994 0 : 1 

dir. Türkiye'nin meselesi, bugünden yarına yeni vizyon üretme meselesi değildir, Anavatan Parti
sinin 1991'de kesintiye uğrayan programını yürürlüğe koyma meselesidir. Şimdi, bugün, memleke
timizi geri istiyoruz derken, söylemek istediğimiz de budur. Türkiye'yi, yarım kalmış programımı
zı tamamlamak için geri istiyoruz. 

1983 sonrası Türk ekonomisi, yeni atılımını, piyasa mekanizmasına dayanarak gerçekleştir
miştir; ancak, bu, işin birinci aşamasıydı. İkinci aşama, devletin konumunun ekonomideki değişi
me uygun olarak yeniden belirlenmesi, idare, hukuk ve eğitim sistemlerinin yeniden yapılandırıl-
masıdır. Maalesef, bunu tamamlayamadık. 

Biraz önce söylediğim gibi, teknik kadrolarımız, bunlarla ilgili çözüm reçetelerini hazırlamış
lardır ve değişen şartlara göre, bu Hükümetin giderek ağırlaştırdığı şartlara göre, sürekli gözden ge
çirmektedirler. Anavatan Partisinin "2000'c Beş kala Türkiye'nin Hedefleri" programı, ülkenin için
de bulunduğu çok ağır, ekonomik, sosyal ve idarî sorunların çözümü ve Türkiye'nin yeniden hare
kete geçirilebilmesi için hazırlanmış kapsamlı bir programdır. Bu programın özü, kaynak, yetki ve 
sorumlulukların, merkezden yerele, devletten bireye, kamudan özele, yukarıdan aşağıya devredil-
mesidir. Bu programın uygulamaya konulmasını sağlayacak olan malî, hukukî ve idarî düzenleme
ler ile, teşvik tedbirlerinin de ana esasları hazırdır. 

Bugün, Türkiye'nin asıl eksikliği, reçete eksikliği değildir. Bizim reçetelerimiz gizli filan da 
değildir. Bugün, Türkiye'nin eksikliği, bu reçeteleri, bu çözümleri uygulayacak kararlı bir siyasî he
yete sahip olmamasıdır. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz istikrar arayışının çıkış noktası siyasî
dir ve gene bu nedenle, doğrudan seçmen iradesine dayanmayan kongre hükümetleriyle hiçbir ye
re varmamız mümkün değildir. Türkiye'nin sorunları, ancak, yeterli oy desteğine sahip, tecrübesi, 
hazırlığı, programı ve kadrolarıyla güven veren, kararlı bir iktidarla çözülebilir. Anavatan Partisi 
olarak biz bu göreve hazırız ve talibiz. İşimizin hiç de kolay olmayacağını biliyoruz;bu İktidardan 
sonra gelecek olan hükümetin, şimdiye kadarki en ağır mirası devralacağını da biliyoruz; ama, ka
ramsar olmaya hakkımız yoktur, karamsar olmaya gerek de yoktur; çünkü, biliyoruz ki, Türkiye'nin 
unu da var, şekeri de var, yağı da var; Türkiye'nin insanı da var hem de en iyi kalitelisinden var; 
bütün talihsizlik, bu Hükümetin, helva yapmasını bilmeyişidir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Yılmaz, lütfen, bağlar mısınız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)- Bağlıyorum. 
Türkiye'nin, bu Hükümet tarafından içine düşürüldüğü kargaşadan kurtulmak için muhtaç ol

duğu kudret, Anavatan Partisinin yetişmiş kadrolarında mevcuttur. 
Sayın milletvekilleri, burada, daha size söyleyecek çok sözüm var. Anavatan Partisinin, Türk 

idarî sisteminde, ekonominin yeniden yapılandırılmasında, hukuk sisteminde, eğitim sisteminde 
yapmayı öngördüğü değişiklikleri, bu değişikliklerin hangi esaslara dayalı olarak, hangi ilkelere 
uygun, hangi yöntemlerle gerçekleştirileceğini anlatmak isterdim; esnaf ve sanatkârlarımız için 
uzun bir süreden beri hazırladığımız ve bir süre sonra kamuoyuna açıklayacağımız programı açık
lamak isterdim; maalesef, 45 dakikanın içine bunları sığdırmak mümkün değil; 45 dakikada, Tür
kiye'nin önemli sorunlarını burada tartışabilmek de mümkün değil; ama, bakın, son olarak, bura
dan, Sayın Başbakana bir çağrım var: İstediği zaman, istediği televizyonda, isterse, artık borazanı 
haline getirdiği TRT'de, çıkalım, ikimiz -Sayın Başbakan ve ben- Türkiye'nin bütün meselelerini 
sadece bu üç yıllık Hükümetin icraatını değil, bizim icraatımız da dahil Türkiye'nin son on yılını 
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tartışalım, milletin önünde tartışalım, sizin savunduğunuz, sizin sözde sahiplendiğiniz şeffaflığın 
gereği olarak tartışalım... 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Başka partilerle de tartışın. 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel)-İsterse, Özer'i de getirsin. 
A.MESUT YILMAZ (Devamla)- ...ve bırakalım, millet karar versin; kimin haklı olduğuna, ki

min kaçtığına, kimin kovaladığına millet karar versin. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta, alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Şimdi, söz sırası... 

IV. - DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 
/. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'a uyarma cezası verilmesi; savunmasından sonra ceza

nın kaldırılması 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Sayın Başkan, söz almak istiyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Cezalı cezalı o... İhtar aldı o Sayın Başkan, konuşa
maz... i 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Ne hakkında söz istiyor Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Sayın Tayan, biraz kürsüye yaklaşır mısınız. (ANAP sıralarından "cezalı o, ceza
lı" sesleri) 

MUSTAFA PARLAK (Rize)- Sayın Başkan, ihtar veriyorsunuz, sonra da söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar... dinleyelim. 
Arkadaşımızın savunma yapma hakkı var; onu söylüyor. 
Söz mü istiyorsunuz Sayın Tayan? 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Evet, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Niye söz veriyorsunuz; kendisini savunması için mi ?.. 

BAŞKAN- Efendim, İçtüzük sarih... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Ne hakla söz istiyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Sayın Ülkü Güney, İçtüzüğü okur musunuz... ihtar cezası verilen milletvekilinin 

söz isteme hakkı var mı; var. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlar, peki, hakkı savunuyorsunuz da, milletvekili hakkını savunmuyor musu

nuz?.. İçtüzükten gelen bir hak. (ANAP sıralarından gürültüler) Eğer, Başkan, savunmasını gerçek
çi ve haklı bulursa, kaldırabilir cezayı. 

Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce bütçe üzerinde ko

nuşan Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz, Başbakanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın Tansu Çiller'in bir yabancı gazeteye verdiği beyanatta "T irk Milletinin, nesebini tartıştığını" 
ifade etmiştir; bu çok fahiş, çok ciddî bir iddiadır. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Kendisi nerede, BUF' akanınız yok mu?.. 
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H.FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- İfade etmemiş, yazıyı okumuş. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... dinliyorum... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sataşmadan dolayı söz alma hakkı Sayın Başbakana ait
tir. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sataşmadan dolayı mı söz istiyor ? 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, hakkı var. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Bir sataşma varsa, o söz hakkı, Saym Tayan'a ait değil
dir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başbakan kendisi savunsun, öyle demediğini söy-
lesin.(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, İçtüzüğün 134 üncü maddesine göre, arkadaşımız kendisini 
savunuyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Kendisi gelsin savunsun. 
BAŞKAN- Savunmasının birinci cümlesinde... ne söyleyeceğini nereden biliyorsunuz; siz fal

cı mısınız, kâhin misiniz; ne söyleyeceğini nereden biliyorsunuz? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Söylemiş efendim. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)-Söylemiş, söylemiş. 
BAŞKAN- Efendim, elbette bir savunma sebebi söyleyecek. 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel)- Özer Bey gelsin, o söylesin. 
TURHAN TAYAN (Devamla)- Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir başbakanının söyleyemeyece

ği, söylemediği bir sözü, burada... (ANAP sıralarından "söyledi" sesleri,gürültüler) 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Belge gösteriyoruz biz. Bu, avukatı mı? 
TURHAN TAYAN (Devamla)- ...bir iddia olarak ortaya koymanın ...(ANAP sıralarından gü

rültüler) 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel)-Söylemiş... kendisi nerede? 

BAŞKAN- Saym Yücelen, açın, İçtüzüğü okuyun. 
RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (İçel)-Efendim yazıyı okuyun. 

BAŞKAN-Evet efendim, evet... 
Sayın Tayan, siz devam edin, buyurun. 
TURHAN TAYAN (Devamla)- Böyle fahiş bir iddianın yanlışlığı üzerinde... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-İddia değil; belgeyi gösteriyoruz. 
TURHAN TAYAN (Devamla)-...Doğru Yol Partisinin Grup Başkanvekili olarak, yerimden, 

itirazda bulundum. Zira, bu iddia, daha önce, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Şendiller tarafın
dan, burada, bir nezaket çerçevesi içerisinde ortaya konmuş ve ... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Başbakanınıza mı? 
TURHAN TAYAN (Devamla)- ... o sırada Genel Kurulda bulunan Sayın Başbakanımız ve 

Genel Başkanımız tarafından itirazla karşılanmış ve Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tara
fından bu kürsüde tekzip edilmiştir. 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Tekzip etmedi. 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)- Hayır, tekzip edilmedi. 

BAŞKAN- Beyefendiler... Sayın milletvekili, dinleyin... (ANAP sıralarından gürültüler) 
TURHAN TAYAN (Devamla)-Böyle bir iddiayı, böyle fahiş bir iddiayı bu kürsüden tekrar 

gündeme getirmenin yanlışlığı üzerinde... 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sözlerime cevap alamadım. 

TURHAN TAYAN (Devamla)- ...Doğru Yol Partisinin Grup Başkanvekili olarak, konuya iti
raz etmem kadar, doğru, doğal bir şey olamaz. Biz bugüne kadar, her genel başkanımızı, aynı cid
diyetle... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Sayın Başkan, kendisi gelsin, kendisi savunsun. 

TURHAN TAYAN (Devamla)- ...aynı sadakatle savunmuşuzdur. Bu, bir avukatlık değildir; 
bu, doğruların ifade edilmesidir. Bu sebeple... 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa)- Dergideki yazıyı tekzip etsin... 
İLHAN KAYA (izmir)- Başbakanınız tekzip etmiyor... 
BAŞKAN-Oturun yerinize!. 

TURHAN TAYAN (Devamla)-...Başbakanlık yapmış bir parti liderinin böylesine fahiş bir id
diayı sırf politika yapmak için gündeme getirmesin, gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. 

ÖKK EŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Hayır, tekzip edilmedi. Soru sordum cevap alama
dım daha... 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Balan, Sayın Başkan, arkadaşımız ne diyor; "Cevap alamadım; 
cevap vermedi" diyor. 

BAŞKAN- Görüyorum gözlerim var. 
Sayın Tayan, toparlar mısınız... 

/TURHAN TAYAN (Devamla)-...ve Sayın Genel Başkanımızın, böylesine bir haksızlığa kar
şı, Genel Başkanımızın, böylesine yalan, yanlış bir iddiayla karalanmasına karşı... (ANAP sırala
rından "yalan söyleyen sensin"sesleri)... ortaya koyduğum tepkiyi... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Dergi adı belli, tarihi belli... Yalan söylemesin... 
İLHAN KAYA (İzmir)-Tekzip etsin. 
BAŞKAN-Değerli arkadaşlar, oturun... y 
MEHMET BUDAK (Ankara)- Yalan söylüyor, yalan!...Kendisi söylesin öyle bir şeyin olup 

olmadığını. 
TURHAN TAYAN (Devamla)- Sayın Meclis Başkanımızın da anlayışla karşılaması gerekir

di. Bana karşı gösterdiği bu uygulamayı, bu işlemi kabul etmiyorum. Sayın Meclis Başkanımızın 
bu kararını gözden geçirmesini arz ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar gürültüler) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, bir açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN-Sayın Şendiller, sonra söz vereceğim; zabıtları okuyacağım; sonra söz vereceğim. 

Arkadaşımız savunma yaptı, uyarı cezasının kaldırılması istedi; bakacağım, tetkik edeceğim. 
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ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum. So
ru sordum, cevap alamadım daha. 

BAŞKAN- Sayın Şendiller, size de söz vereceğim; şu programı tamamlayalım. Siz cuma na
mazına gitmek istiyor musunuz istemiyor musunuz? (ANAP sıralarından "Bununla ne alakası var" 
sesleri) 

ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş) -Gitmek istiyoruz; ama, ne alakası var? 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa)- Ne alakası var? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Burada bir belge var; bunun üzerinde konuşacağım Sa
yın Başkan. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, Sayın Başbakanla ilgili, 
Doğru Yol Partisi Grubunun dahi kabul edemeyeceği çok ciddî bir iddia var. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devanı) 

/. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 
Sayısı: 747) (Devam) 

2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Devam) 

3. -Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/772) (S. Sayısı 748) (Devam) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Devam) 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, programımıza devam ediyoruz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (Balıkesir)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzur
larınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisimizin siz sayın üyelerini, televizyonları 
başında bizleri izleyen aziz ve muhterem vatandaşlarımı şahsım ve Doğru Yol Partisi adına saygıy
la selamlıyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün, Anayasamızın 161 ve 166 
ncı maddeleriyle kendisine verilmiş bulunan, bütçe yapma gibi, çok mühim bir görevi ifa etmek 
üzere toplanmış bulunuyor. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 10 bin sayfayı aşkın bu dokümanları gözden geçiren 250 bin 
kamu görevlisinin emeğine ve bütçeyi, Yüce Meclisimizin huzuruna getiren Plan ve Bütçe Komis
yonunun Sayın Başkanına ve değerli üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler dolayısıyla, Hükümetin tüm icraatının tenkit edilmesi 
normal bir gelenektir. Doğru Yol Partisi Grubu, bu geleneği, Türk demokrasisinin güçlenmesi, ka
tılımcılık vasfının artması bakımından memnuniyetle karşılar; bu sebeple, bunların uygulanılabile-
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cek olanlarından yararlanılması konusunda ilgililer nezdinde teşebbüste bulunmayı görev sayar. İk
tidarların, bu olumlu eleştirileri değerlendirerek, bunların haklı olanlarını uygulama alanına sokma
larını, yapılamayacak olanların ise neden yapılamayacağını diyalog yoluyla muhalefete iletmeleri
ni, hürriyetçi demokratik rejimin katılımcılık vasfı yönünden bunun muhakkak yerine getirilmesi
ni, bir zaruret olarak görürüz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Yüce Meclisimiz, bugün, 50 nci Cumhuriyet Hükümetinin büt
çesini konuşmaktadır. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 72 nci bütçesidir. O halde Yüce 
Meclis, bundan önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 71 bütçesini kabul etmiştir. Bu 71 bütçe, aziz 
milletimizin alınteri, göznuru ve emeği karşısında kazandığı paralardan, devletin topladığı vergiler 
ve Türk Devletine güvenen yerli ve yabancı kaynakların devlete tahsis ettiği paraların harcanması 
suretiyle meydana gelmiştir. O halde, şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz milletimi
ze, ben ve Doğru Yol Partisi Grubu, cumhuriyetin bu yetmişbir yılının hesabını vermeyi yerine ge
tirilmesi gerekli bir görev sayıyoruz. 

Büyük Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra bakınız ne diyor: "Efendiler, artık vatan imar is
tiyor, zenginlik ve refah istiyor; ilim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür düşünce isti
yor; Şeref, namus, istiklal, hakikî varlık, vatanın bu taleplerini tamamen ve hızla yerine getirmek 
için esaslı ve ciddî bir surette çalışmayı emreder." 

Cumhuriyet nesilleri ve bu nesiller içerisinde bu direktifi yerine getirmek için birinci derece
de sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Meclisimizin güç verdiği hükümetler, bü
yük bir feragat ve vatanseverlik duygusu içerisinde, her türlü güçlüğe dayanarak ve onları yenerek, 
Atasına layık olmanın bugün gururunu yaşamaktadır. Bu gururu yaşamakta Türk Milleti haklıdır; 
çünkü, Türkiye, bugün, dünyada 184 ülke arasında, nüfus bakımından 16 nci, toprak büyüklüğü ba
kımından 32 nci, ürettiği gayri safî millî hâsıla bakımından 20 nci, adam başına düşen gayri safî 
millî hâsıla bakımından 54 üncüdür; buğday üretiminde 7 nci, pamuk üretiminde 8 inci, çelik üre
timinde 15 inci, çimento üretiminde ise 17 nci sırada bulunmaktadır. 

Türkiye, istikrar içerisinde kalkınma, zenginleşme ve fukaralığı, yoksulluğu, işsizliği, çaresiz
liği yenme gayretlerini cumhuriyetin kuruluşundan beri sürdüregelmiştir; bundan böyle de sürdü
recektir. 

Türkiye Cumhuriyeti, geçen yetmişbir yılda, her alanda önemli gelişmeler kaydetmiştir, yet
mişbir yılda, nüfusumuzun altı defa artmış olmasına karşın, yapılacak değerlendirmelerin büyüklü
ğü gözden kaçmayacaktır. 

Bugün okullarımıza giden öğrenci sayısı, cumhuriyetteki nüfusumuz kadardır. Türkiye bugün, 
ilkokul çağındaki bütün çocuklarına okuma imkâni sağlıyor; ülkenin her tarafına yükseköğrenim 
ve eğitimi götürmeye gayret ediyor. 

1994 yılında Türkiye 17 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yapabilmiştir; bunun yüzde 81'i 
sanayi malıdır. Ayrıca, yine bu yıl, Türkiye, turizmden 4 milyar dolar, dış taşımacılıktan 1,4 mil
yar dolar ve dış müteahhitlik hizmetlerinden 1,3 milyar dolarlık bir gelir elde edebilmiştir. 

Türkiye, 40 ülkeye ihracat yapacak kadar güçlü bir ilaç sanayiine, İngiltere'ye ihracat yapacak 
kadar, gelişmiş bir gemi sanayiine sahiptir. 

Türkiye, geçen yetmişbir sene zarfında, yüzde 5,8 ortalama kalkınma hızı sağlamıştır ki, bu, 
OECD ülkeleri içerisinde en yüksek hızdır. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Bu sene ne yaptınız? 
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EKREM CEYHUN (Devamla)- Bu hızı sağlarken, unutmamalıyız ki, Türkiye bir cihan sava
şını yaşamıştır ve o cihan savaşına girmemiştir. O cihan savaşına Türkiye'yi sokmayan rahmetli 
İsmet İnönü'yü saygıyla anıyorum. 

Yine, yüzde 5,8'lik bu kalkınma hızı sağlanırken, Türkiye iki ihtilali fiilen yaşamış, üç ihtilal 
teşebbüsünü önlemiştir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Bu sene ne oldu; bu seneye gelelim. 

EKREM CEYHUN (Devamla)- Bu, Türk Milletinin büyük, dinamizmini gösterir. 
Bundan dolayı, milletimize, Doğru Yol Partisinin tebriklerini ve saygılarım sunuyorum. 
CEM KOZLU (İstanbul)- Bazıları yüzde 10'u yakalamış. 

EKREM CEYHUN (Devamla)- Türkiye, güçlü bir savunma sanayiine sahiptir. Dünyanın en 
iyi eğitilmiş ve disiplinli silahlı kuvvetlerinden biri, Türk Silahlı Kuvvetleridir. Bugün, uçağını, ge
misini, pek çok savunma aracını ve gerecini yapan bir savunma sanayii, ülkemizde vardır. 

Türkiye, kendi hizmetlerini rahatlıkla görecek, kalkınmasını ileriye taşıyacak ve hatta, diğer 
ülkelerin kalkınmasına yardımcı olacak, iyi yetişmiş bir insan gücüne de sahiptir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, yetmişbir yılın sonunda, 1923 yılında bir tarım ülkesi, bir 
tarım toplumu olan Türkiye'yi, 1994 yılında bir sanayi toplumu haline getirebilmeyi başarmışlar
dır. 1923 yılında, kişi başına 55,4 dolar olan millî gelir, 1994 yılı sonunda kişi başına 2 002 dola
ra yükselmiştir; yani, nüfus 6 kat artmasına rağmen, geliri 40 kat artırmayı Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetleri başarabilmişlerdir. Aynı dönem içerisinde, gayrî safî millî hâsıla ise 882 milyon do
lardan 135 milyar dolara yükselmiştir; yani, 140 kat artmıştır. 

CEM KOZLU (İstanbul)- Uyutmaca... Uyutmaca... 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Memur maaşlarının ortalaması kaç?.. 
EKREM CEYHUN (Devamla)-Bunların başarısı, büyük Türk Milletinin ve bana söz atan de

ğerli arkadaşlarımın da... ben, burada, dikkat ederseniz, yetmişbir yılı savunuyorum, bütün milleti
mizin yaptıklarını savunuyorum. Bana söz atmakla... 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Anavatan Partisini de savunuyor musun? 
EKREM CEYHUN (Devamla)- Anavatan Partisi yetmişbir yılın dışında mı; Anavatan Partisi 

de bunun içerisinde. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Anavatan Partisinin başarısını savunuyorsunuz değil mi? 
EKREM CEYHUN (Devamla)-1923 -1994 dönemindeki yetmişbir yılda, Türkiye, ekili tarım 

alanını 5 kat artırmış; 4,2 milyon hektar arazisine su getirmiş; birim alanından aldığı buğdayı 7, pa
muğu 2, şekerpancarını 20 kat artırabilmeyi başarmıştır. 1923 yılında, Türkiye'nin, kâğıt, çelik, şe
ker, sunî gübre, petrokimya ve sair sektörlerde hiçbir sanayi tesisi mevcut değildir. Bugün, bunla
rın hepsi vardır; bugün, Türkiye, 10,6 milyon ton sıvı çelik, 1,9 milyon ton şeker, 30 milyon ton çi
mento, 4,9 milyon ton suni gübre, 290 bin adet otomobil yapabilmektedir; 2 büyük petro kimya 
kompleksine, 7 büyük kâğıt kompleksine, 4 büyük petrol rafinerisine, 3 büyük demir çelik komp
leksine sahiptir. 

1923'te Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimi yalnızca 77 milyon kilovat/saattir; bugün bu, 77 
milyar kilovat/saattir; yani, bin katı artmıştır. Bu sayededir ki, bugün, Edirne nereden elektrik alı
yorsa Hakkâri de oradan alıyor; bugün, Artvin'in Şavşat'ı nereden elektrik alıyorsa İzmir'in Öde
miş'i de oradan elektrik alıyor. 
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Elektrik meselesinde, bir büyük insanlık hamlesi konusunda şükran borcumuzu ödemek duru
mundayız. Bu, köy elektrifikasyonudur. 1965 yılında Türkiye'nin yalnızca 508 köyünde elektrik 
vardı. Yılda, önce bin köye, sonra, artarak, giderek 5 bin köye elektrik getirilmesi emrini, devrin 
Başbakanı, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bizlere verdi; çalışmalara başla
dık. 1980 12 Eylülünde 18 345 köy, köylerde yaşayan toplam nüfusun yüzde 80'i elektriğe kavuş
muştu. 1989 yılı sonunda Türkiye'nin bütün köyleri ve bu köylerin büyük mezraları elektriğe ka
vuşturuldu. 

Bu büyük hamleyi başlatan, başta, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ol
mak üzere, "devlette devamlılık" ilkesini benimseyerek yürüten merhum Cumhurbaşkanımız Tur
gut Özal'ı saygıyla anıyor ve selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN BALYALI(Bahkesir)- Onlar anmıyor!.. 

EKREM CEYHUN(Devamla)- 1923'te Türkiye'nin karayolu ağı yoktu; bugün, Türkiye'nin, 1 
000 kilometre otoyolu, 60 bin kilometre asfaltı, 250 bin kilometre de köy yolu vardır. Bu sayede
dir ki, 1965'te Ankara'dan istanbul'a 16 saatte gidilirken, bugün 4 saatte gidilebilmektedir. Anka
ra'dan Van'a 2-3 günde gidilebilirken bugün 10 saatte gidilebilmektedir. Böylece, insanların ömrü 
uzamıştır; yollarda geçen ömrü, başka yerlerde kullanma imkânı vatandaşlarımıza verilebilmiştir. 
ve nihayet, bu ülkenin güzellikleri, bu ülkenin İnsanlarına ve dünyaya açılabilmiştir. 

1923 yılında, Türkiye'nin, 15 bin manyetolu telefonu varken; bugün, 11 milyon abone sayı
lı otomatik telefonu vardır. Bu rakamları daha çoğaltmak mümkün. 1994 yılında Türkiye'nin, 163 
büyük barajı, 250 küçük barajı vardır; halbuki, 1923 yılında hiçbir barajı yoktu. Bunlar içerisinde 
en büyük proje olan GAP, bütün türk milletinin iftihar vesilesidir. GAP'la ne kadar öğünsek azdır. 
GAP'ın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm hükümetleri, tüm teknisyenleri ve tüm müteahhitleri 
tebrik ediyorum. 

Bütün bu sonuçlar, ülke gerçeklerine uygun planlar yapılarak ve onlar ciddiyetle Uygulanarak 
elde edildi; model aranmadı, mucize peşinde koşulmadı; ama, özgürlük içinde kalkınmanın, çok 
güzel ve özel bir örneği verildi. 

Tüm bu başarılarda, büyük milletimizin sahip olduğu yüksek haslet ve meziyetler, çalışma az
mi,, hukuk ve nizam sevgisi, hak duygusu, teşebbüs gücü, medenî cesareti, tüm cumhuriyet hükü
metlerine büyük güç kaynağı teşkil etmiştir. 

Televizyonları başlarında bizleri izleyen ve izlemeyen bütün vatandaşlarımıza, cumhuriyete 
yaptıkları bu katkılarından dolayı, şahsımın ve Doğru Yol Partisi Grubunun şükranlarını sunuyo
rum. 

Bunlar olmuştur da ne olmuştur; şimdi, bir parçada bunlara bakalım. Türkiye'nin gidileme
yen yeri, ışıklandırılmamış köşesi kalmamış, vatan bir bütün haline getirilmiştir. Bunlarla, şehirde 
ne varsa, köyde de o olmuştur; bunlarla, ovalar sulanmış, bozkır yeşile dönüşmüştür; bunlarla, me
deniyetin bütün unsurları köye ve mezraya kadar götürülebilmiştir ve bunlarla Türkiye, dünyada 
büyük, güçlü, sözü dinlenebilen ve dostluğu aranabilen bir ülke haline gelmiştir; yine bunlarla, her 
vatandaşımız, mazisiyle iftihar edecek, geleceğe güvenle bakacak imkân ve vasıtalara kavuşturul
muştur. Bu dönemde, siyasal rejim kesintilerine rağmen, hür ve demokratlığını korumuş, rejimin 
bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesinde gayret sarfedilmiştir. 

Millî gelir dağılımının daha dengeli bir biçime yönelmesi, böylece refahın yaratılması, ülke
nin imar edilmesi; insanın, temel ihtiyaçlarının -beslenme, mesken, sağlık, eğitim gibi- teminat al
tına alınması, adil gelir dağılımının sağlanması istikametinde büyük mesafeler katedilmiştir. 
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Eğitimin, milletin geleceğini teminat altına alacak sayı ve kalitede olarak, gelecekteki insan 
gücü ihtiyacına cevap verecek şekilde, millî ve manevî değerlerine bağlı, çağdaş bilim zihniyeti ve 
teknolojik bilgi ile donanmış nesiller yetiştirmeye yönenilmesi bu dönemde mümkün olmuştur. 

Bu çabaların sonucunda, köy evine, şehrin evinde ne varsa o girmiştir. Köy evi buzdolabına, 
çamaşır makinesine, radyoya, televizyona kavuşmuş; köylü, traktör, otomobil sahibi olmuş; köy tü
zelkişiliği minibüs ve otobüs sahibi olma imkânına kavuşmuştur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu yatırımlar sonucunda, gaz lambası yerini, önce tüp gaza, sonra elektriğe devretmiştir. Böy
lece, güneşin batışıyla hayatı duran kırsal kesim ve azgelişmiş bölgelerimizdeki hayat, normal sey
rini devam ettirebilir hale ulaşmıştır. 

Bu gayretler sonucunda, 2000 yılında 70 milyon nüfusa ulaşacak olan Türkiyemizde, nüfusun 
aç, çıplak ve açıkta kalmaması sağlanmıştır. 

Bu çalışmalarla, sağlık tesisleri köylüye kadar ulaştırılabilmiş, koruyucu hekimlik geliştirile-
bilmiş, Türkiye'deki hasta yatağı kapasitesi birkaç katı artınlabilmiştir. 

Büyük Türk Milletinin refah, mutluluk, esenlik ve sağlığına dönük olarak meydana gelen bu 
. değişikliklerin yanı sıra, aziz vatanımız pek çok güzel esere kavuşturulmuş, imar, inşa görmüş; ma
mur bir ülke haline gelmiştir. 

Bu, bir uygarlık savaşıydı. Bu savaşı, aziz milletimiz, Ata'sına layık olarak bir kere daha ka
zandı. Aziz milletimiz, Büyük Atatürk'ün, 17 Şubat 1923'te söylediği "siyasî, askerî zaferler ne ka
dar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadî zaferlerle desteklenmezlerse, payidar olamazlar; az zamanda 
sönerler" sözlerini yerine getirerek, siyasî zaferleri, ekonomik zaferlerle destekledi ve süsledi. 

Doğru Yol Partisi, bu tablodan gurur duymaktadır; çünkü, Doğru Yol Partisi Grubu, uygarlık 
yarışının, zengin olmaktan, güçlenmekten, yükselmekten, kudret sahibi olmaktan geçtiğine inanır; 
Büyük Ata'nın gösterdiği yol da budur. 

Bize göre; kalkınma, ancak, hürriyetçi demokrasi içerisinde olur; mucizevî reçetelere inan
mak, mucizevî insan aramak, mucizevî ilaç aramak doğru değildir. 45 yıl, kalkınmanın hizmetinde 
olma, gülenleri mahcup etme, güncel sıkıntılarla boğulmama, hedefe, doğru yürüme, Doğru Yol 
Partisi ve onun, devamı olmakla iftihar ettiği Demokrat Parti ve Adalet Partisinin övünç kaynağı
dır, millete hizmet etmenin gurur vesilesidir; ülkenin geleceğini parlak görme, bunun gerçekleşe
ceğine inanma, gayret sarf etme, yapılamaz denen şeyi yapma, Doğru Yol Partisi için esastır. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Doğru Yol Partisi için, ülkeyi açlıktan, yokluktan, fakirlikten, 
yalnızlıktan, geri kalmışlıktan, gelecek korkusundan kurtarmak esastır. Doğru Yol Partisi, bu niye
ti yeterli görmez, uygulamayı başlatır; uygulamayı yeterli görmez, takip eder; takibi yeterli değil
dir, sonuçlandırır ve muhakkak, sonuç almak ister. Doğru Yol Partisi, yalnız bugünü değil; ülke ge
leceğinin en az yirmi yıl sonrasını düşünen bir partidir. Bu uzun perspektifte, beş yıllık planları, 
ona dayalı yıllık programları vardır. Doğru Yol Partisi, bu programlan uygulayarak hedefine ula
şır. 

Türkiye Cumhuriyeti devletini idare eden ve 71 yılda bizi buraya ulaştıran Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerinin hepsi, halkın hür oylarıyla işbaşına gelmiş hükümetlerdir. Bunların Başbakan
larının hiçbirinin, ne kulakları sağırdır ne de kalpleri mühürlüdür; olmamıştır, olamaz da. (DYP sı-
ralarından"Bravo" sesleri alkışlar) Çünkü, onlar, halkın oyuyla gelmişlerdir ve başarısız oldukları 
takdirde de, halkın oyuyla gideceklerini bilirler. Bu sebeple, halkın rızasını kazanmak mecburiye
tindedirler. 
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Doğru Yol Partisi, işleyen devlet, işleyen rejim ve işleyen ekonomiyi savunur; hukukun ve 
millet iradesinin üstünlüğünü gerçekleştirmeye çalışır. Milletimizin refah ve saadetini, ülkemizin 
imar ve inşasını ve hürriyetçi demokrasiyi beraberce gerçekleştirmek, Doğru Yol Partisinin hede
fidir ve Doğru Yol Partisi, milletimizin, aydınlık geleceğinin teminatıdır. 

Tüm bu başarılarını elde etmede, milletimize hizmet etmiş olan gelmiş, geçmiş tüm siyasal ik
tidarlara, onların kurdukları cumhuriyet hükümetlerine, biı hükümetleri, uyarıcı tenkitleriyle uya
ran muhalefet partilerinin değerli temsilcilerine, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına şükran
larımı sunuyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, bugün, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu pek çok sorun vardır. 
Bu bütçeyle, bunların bir bölümü çözüme kavuşacak; ama, yeni sorunlar çıkacaktır, çıkmaya da de
vam edecektir. Bu, milletimizin dinamik gücünün bir işaretidir, Buna sevinmek lazımdır; ancak, bu 
sorunlar içinde bazıları vardır ki, artık bunlar, bir millî dava haline gelmiştir. Bu sonınlara iktidar 
muhalefet ayırımı yapılmadan, Yüce Meclisimiz, el ve gönül birliğiyle, çözüm bulmalıdır. Bunlar, 
terör, dış politika, enflasyonla mücadele, demokratik bir anayasa yapma meselesidir. 

Terör, bugün ülkemizin aziz bir köşesinde, kan dökmeye devam etmektedir. Bu konuda alınan 
mesafe, küçümsenecek ölçüde değildir; ama, yeterli değildir.Yüce Meclisimizin, bu konuda göster
diği birliğe ve beraberliğe şükranlarımızı sunarım. Bundan sonra da, aynı birlik ve beraberlik içe
risinde, bu millî dava etrafında birleşerek, bu mücadeleyi bir an önce bitireceğimizden emin bulun
maktayız. 

Bu mücadele de hayatlarını kaybeden askerlerimize, güvenlik güçleri mensuplarımıza Tan-
n'dan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. 

Misakımillî hudutları içerisinde, Türkiye'nin, kimseye verecek bir tek çakıl taşı bile yoktur. 
Böyle emeli olanların, bu emelleri kursaklarında kalacaktır. Hiç kimsenin, topraklarımızdan bir tek 
çakıl taşı dahi almaya gücü yetmeyecektir ve biz, bir tek çakıl taşı dahi vermemekte kararlı-
yız.(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaştan, bölge, ırk, dil, din, mezhep ve cinsiyet farkı gö
zetilmeden kanunlar önünde eşittir, hepsi birinci sınıf vatandaştır ve hayatlannı böylece sürdürme
ye devam edeceklerdir. Biz, etnik ayrılıkları zenginliğimiz olarak gören, çağdaş bir millet anlayı
şına sahipiz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar hiçbir vatandaş, kökenine göre de
ğerlendirilmemiştir, bundan sonra da değerlendirilmeyecektir. 

Anayasamızın 3 üncü maddesinde yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür" ilkesine uygun olarak, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, asla tartışma konusu yaptırma
yız. Üniter devlet yapımızda en ufak bir sapmaya ve bunu bozucu bir harekete asla müsaade etme
yiz. 

Buradan bütün dünyaya bir kere daha seslenmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler 
ayırımına dayalı bir hukuk devletidir. Bu devlette yargı bağımsızdır, mahkemelere hiç kimsenin et
ki yapması söz konusu değildir, hâkimlerimizin, yasalara ve kendi hür vicdanlarına dayalı olarak 
verdikleri kararlar tartışılamaz; ancak, bunlar, hukukun emrettiği merciler yoluyla sonuçlandırıla
bilir; tıpkı onların memleketlerinde olduğu gibi. Türkiye'de hâkimler vardır, var olmaya devam 
edecektir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyetini, var olan hukuk devletini, Yüce Meclis eliyle hukukun 
üstünlüğüne dayanan bir hukuk devleti yapmaya kararlıdır ve bunu yapacaktır. 
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Yüce Meclisin sayın üyeleri, 1994 yılında alınan istikrar tedbirlerinin uygulanması sonucu, 
döviz kurlarında istikrarın sağlanmasını faiz oranlarının düşmeye başlamasını, ithalatın azalıp, ih
racatın artmasını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83,3'e çıkmasını, dışticaret açığının 
daralarak ödemeler dengesinin 3,2 milyar dolar fazla verir hale gelmesini, Türk Lirasının gerçek 
değerini bulmasını, kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsılaya oranının 4,6 puan 
azalarak yüzde 7,5'e düşürülmüş olmasını, bütçe açınının gayri safî millî hâsılaya oranının yüzde 
6,9'dan yüzde 3,5'e indirilmesini, Merkez Bankası döviz rezervlerinin 25 Kasım 1994 tarihi itiba
riyle 7,1 milyar dolara ulaşmasını, Doğru Yol Partisi Grubu, bu tedbirlerin müspet sonuçlan olarak 
karşılamakta ve yapanları tebrik etmektedir. 

Bu iyileştirmelere rağmen, bütçe açıkları düşünülen seviyede tutulamamıştır. Bunun sebebi, 
özelleştirme uygulamalarına vaktinde başlayamama ve öngörülen dış kredi kullanımının gerçekleş
tirilememiş olmasıdır. 

1995 yılında bu açığı kapatmak üzere, özelleştirmenin kısa sürede yapılması, böylece, Türki
ye'nin önünün açılması sağlanmalıdır. Bunun sonucu olarak, dört günde 1 trilyon faiz yükünden 
kurtulacak olan devlet, yaptığı özelleştirme gelirleriyle, çiftçiye, esnafa, vatandaşa vereceği kredi
lerle, eğitime ve sağlığa yapacağı yatırımlarla, Türkiye'nin önünü açmak, ayrıca, sabit ve dar gelir
li vatandaşlarımızın içine düştükleri sıkıntılardan, onları süratle kurtarmak imkânına kavuşmuş ola
caktır. 

Hürriyetçi demokratik düzenlerde hak aramanın yolları açıktır. Bu açıklık yasalarla düzenlen
miştir. Yasalara dayanmaksızın hak aramanın, rejimimizi nerelere götürdüğünü birkaç kere gördük. 
Memurlarımızın sendikal haklara kavuşmasını, Doğru Yol Partisi desteklemektedir ve destekleye
cektir. Bu sebeple, hak aramayı yasalara dayalı olarak teşvik etmek ve desteklemek bizim görevi
miz olmalıdır. 

1994 yılında alınan istikrar tedbirlerinin parasal bölümüyle ilgili bu iyileşmelerin yanı sıra, re-
el ekonomide iyileşmenin olması beklenen bir olaydı; ancak, tedbirleri finansman için düşünülen 
özelleştirme gelirleri ile yap-işlet-devret metoduyla yapılması düşünülen yatırımların gerçekleştiri
lememesi, bu sektörlerde gerilemelere sebep olmuştur. Şu anda, Özelleştirme Yasasıyla, Yap-İşlet-
Devret Yasası çıkmış bulunuyor. Hükümetimizin istikrar tedbirleri programını, bu yasalar çerçeve
si içerisinde yeniden gözden geçirerek 1995 yılında hızlandırılmış bir program ile reel ekonomide 
de gerekli düzenlemeleri yapacağını bekliyoruz ve ümit ediyoruz. İstikrar tedbirlerinin uygulama
ya sokuluşundan günümüze kadar, halkımızın, bu tedbirlere karşı gösterdiği uyum ve fedakârlığa, 
DYP Grubu olarak teşekkürlerimizi sunarken, aziz milletimizin, millî meselelerdeki sağduyusu ve 
bilincinin bir işaretini daha görmüş olmaktan mutluyuz. 

Yüce Meclisimizin sayın üyeleri, enflasyonla mücadelede, 1994 yılı zor bir yıl olmuş ve bek
lenen sonuç, bütün gayretlere rağmen elde edilememiştir. Doğru Yol Partisi Grubu olarak biz, enf
lasyonla mücadeleyi tıpkı terörde olduğu gibi, millî bir mesele olarak görmekteyiz. Çünkü, ülke
mizde, enflasyonu dönemler itibariyle tetkik ettiğimiz takdirde, görülen husus şöyledir: 1939-1946 
yılları arasında yüzde 17,6; 1946-1950 arasında yüzde 8; 1950-1960 arası yüzde 8,1; 1960-1971 
arası yüzde 5,7; 1971-1980 arası yüzde 31,5; 1980-1984 arası yüzde 47,9; 1984-1991 arası yüzde 
53,4; 1992-1994 arası yüzde 78. Bu tablodan görüldüğü üzere, 24 yıldan beri, değişik siyasal ikti
darlara rağmen, enflasyon, yüksek oranlarda seyredebilmektedir. 

Bu nedenle, aziz milletimizin enflasyon altında daha fazla ezilmemesi için, Hükümet Progra
mında, kurulması öngörülen ekonomik ve sosyal konsey kurularak, bu konsey ile birlikte mesele-
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nin ele alınıp çözüme kavuşturulması sağlanmalıdır. Bunun, bir politika malzemesi olarak kullanıl
maksızın hükümetlerüstü bir mesele olarak ele alınmasında büyük fayda gördüğümüzü bir kere da
ha belirtmekte yarar görüyorum. Çünkü, enflasyonu düşürmenin ilk koşulu, siyasî otoritenin karar
lılığıdır. Bu, vardır, gerek 49 uncu gerek 50 nci Cumhuriyet Hükümetleri bu kararlılığı göstermiş
lerdir, göstermeye devam etmektedirler. Enflasyondan, çok büyük ölçüde zarar gören memur, çift
çi, esnaf, emekli, dul ve yetimler ile diğer sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın 1995 yılında 1994'e 
göre daha az zarar görmelerini sağlayacak tedbirleri bu kesimin temsilcileriyle birlikte konsey top
lantılarında gözden geçirerek ele alınmasının en doğru yol olacağı kanaatini taşıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu, yatırımların canlandırılması, eskiyen teknolojik yapının yenilenme
si, tüm bunlar için gereken kaynakların, artan tasarruflarla karşılanması hedeflerinin, öncelikle, 
enflasyon sorununun çözümlenmesiyle mümkün olacağına inanmaktadır, bunu zaruri görmektedir. 
Bu zorunluluğu ortadan kaldırarak, ülkemizde ekonomik istikrarın sağlanması, kronikleşmiş enf
lasyonun düşmesi, kalkınma hamlesinin tekrar başlaması için, özelleştirmeye vakit geçirmeden 
başlanılmalıdır. Yap-işlet devret modeli hemen harekete geçirilerek, yatırımlar hızlandırılmalıdır. 
Kısa vadeli dış borçlardan kaçınılmalıdır. Türkiycmize gelecek yabancı sermaye kadar, Türk ser
mayesinin de dışarıya yatırım yapması temin edilmelidir. İhracatın artması ne kadar önemliyse, 
devletin sağlam ve devamlı kaynaklara kavuşturulması ve kamu giderlerinin azaltılması da en az 
bunun kadar önemli olmalıdır. Başlatılmış bulunan kamu kesimi tasarruf tedbirleri, kesintisiz yü
rütülmeye devam edilmelidir. Bunun yolu, adil bir vergi düzeninin kurulmasından geçer. Bu amaç
la, Meclisimizin çıkardığı vergi yasalarının yanısıra, bunlara ilaveten kayıt dışı ekonomilerin ver
gilendirilmesini de önemli bir unsur olarak görmekteyiz. 

Cuma vaktinin gelmiş olmasından dolayı, mecburen kısaltıyorum, özür dilerim. 

Diğer bir konu; bugünkü Anayasamızın demokratik ve katılımcı bir Anayasa olmayışıdır. Bu
nu yapabilmek için, Yüce Meclisimizin değerli Başkanının başkanlığında yapılan toplantılarda ka
rarlaştırılan, Anayasamızın 51, 52, 67, 68, 69,,76, 82, 84 ve 132 inci maddeleriyle ilgili değişiklik 
tekliflerini süratle bir karara bağlayarak, Yüce Meclisimizden geçirerek; Anayasamızın demokra
tik, katılımcı, hürriyetçi, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir Anayasa hali
ne getirilmesini canı gönülden arzulamaktayız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, müzakeresini yaptığımız 1995 yılı bütçesi, Anayasamızın 166 ncı 
maddesine göre, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasına sebep olacaktır. Bu plan bi
zi yeni bir çağa, yani '21 inci Yüzyıla taşıyacaktır. 21 inci Yüzyıl, bir yeni dünya düzeninin getiril
diği yıldır. Bu yeni dünya düzeninin iki ayağı vardır; onlardan bir tanesi demokrasi, ikincisi zen
ginliktir. Demokrasi ayağı, hürriyetçi, katılımcı, hukuka saygılı, insan haklarına evrensel ölçülerde 
saygılı bir demokrasiyi; zenginlikse, kişilerin zenginliklerini öngörmektedir. 

Kişilerin zenginlikleri için öngörülen sistemse, şerbet piyasa ekonomİsidir, devletin küçültül-
mesidir; devletin görevlerinin kişilere ve özel sektöre devridir. 

Bu konuda geniş açıklamalarda bulunmaya vaktim şu anda müsait değil; ama, bunu yapmak 
bizim görevimizdir. Bu dünya düzeni içerisinde, 2000'li yıllara, yani, 21 inci Yüzyıla giderken, Tü-
kiye neler yapmalıdır; 2000'li yıllara giderken, 70 milyonluk nüfusu ve fert başına 5 bin dolar ge
lir düzeyi olan zengin ülkeler arasına girmek, bizim için bir borçtur. Dünyanın ilk 15 ülkesinden 
birisi olmamız gereğini bundan 10 sene önce söyledik, söylemeye devam ediyoruz. 2000 yılında, 
dışticaret hacmimiz 100 milyar doları bulmalıdır, yani, bugünkü dışticaret hacmimizi üç misline 
katlayabil meliy i z. 
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2000 yılında, dünya bilgi sistemine katkı alanında 44 üncü sıradan 20 nci sıraya çıkabilmeli-
yiz. Böylelikle, bilgisayar ve teknik gelişmeler sahasında ilerleme kaydetmiş bir Türkiye'yi mey
dana getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için, 10 bin kişi başına düşen yükseköğrenimdeki öğren
ci sayısını 71'den 200'e, 10 bin kişi başına düşen mühendis ve bilimadamı sayısını 190'dan 450'ye, 
10 bin işgücüne düşen araştırmacı sayısını 4'dcn 30'a çıkarmamız gerekmektedir. 2000 yılının ve 
onu takip edecek 2İ inci Yüzyılın beklenen hızlı gelişmeleriyle ilgili değerlendirmelerden, önü
müzdeki yıllarda, yetişmiş insan gücü öneminin artmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Bütün bu göstergelerdeki hedeflere ulaşmak ve kalan açıklarımızı kapatmak, yüksek bir kal
kınma hızıyla, devamlılık arz eden istikrar içerisinde ve dengeli bir kalkınma hamlesini yürütmek
le mümkün olacaktır. İstikrar içinde, dengeli ve topyekûn kalkınmanın ana hedefi sanayileşmeyi, 
kalkınmanın ana mihrakı olarak kabul edip; bunu, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel politika
larla desteklemeliyiz. 

Ortadoğu'nun, siyasî ve ekonomik yapısına bakıldığında, Türkiye'nin jeopolitiği de göz önün
de tutulduğunda, güç ya da orta seviyede bir süper güç olmaya namzet tek ülke Türkiye'dir/Bugün 
istiklalini elde etmiş ve yakın gelecekte istiklal kazanabilecek Türk cumhuriyetleri için, Türkiye, 
ister istemez bir çekim merkezi durumundadır. Türkiye, bu şansını, iyi ve dengeli bir şekilde kul
lanabilmelidir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız yapılırken Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin 4 
üncü Yasama Yılının açılışında yapmış olduğu konuşmalarındaki önerilerin, göz önünde tutulma
sında yarar görmekteyiz. Yine, yedinci beş yıllık kalkınma planı yapılırken, ülkemizin bütünlüğü
nü sağlama bakımından GAP'ı sahillerimize indirecek otoyollar, bu sahillerdeki İskenderun.Yu-
murtalıkjnebolu limanlan; GAP'ı Karedeniz'e bağlayacak Urfa-Diyarbakır- Elazığ-Erzincan-Erzu-
rum-Artvin karayolu; GAP'ı İnebolu'ya bağlayacak olan Gaziantep-Adana-Ankara-Kastamonu-
İnebolu otoyolları muhakkak bitirilebilmelidir. 

Doğalgaz santrallan, yap-işlet-devret esası üzerinden Tekirdağ'da ikisi, Bursa'da birisi olmak 
üzere üçü meydana getirilebilmeüdir. Bunlara ilave olarak, yine yap-işlet-devret esası üzerinden 
ele alınacak olan baraj ve hidroelektrik santrallarına süratle başlanabilmelidir. 

Cuma vaktinin gelmiş olmasından dolayı sizleri fazla işgal etmemek üzere sözlerimi burada 
tamamlarken, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor, televizyonları başında bizi dinleyen Aziz Mil
letimize saygılarımızı sunuyor,1995 yılı bütçemizin milletimize, memleketimize, tüm ulusumuza 
hayırlı Ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. (DYP sıralarından,"Bravo"sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Değerli arkadaşlar, daha önce aldığımız karar gereğince görüşmelere devam etmek üzere, bir

leşime saat 13.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 11.56 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılına Saati: 13.00 

BAŞKAN: Hüsamettin CİNDORUK 
KÂTİP ÜYELER: İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, 61 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 
Sayısı; 747) (Devam) 

2. -1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk-
Bildiriminin Sunutduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Devam) 
3. ~ Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Devam) 
4.- 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi

nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kalma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755,3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Devam) 

BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Söz, Refah Partisi adına, Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan'ın. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, ben bir açıklama yapmak duru

mundayım. 
BAŞKAN- Onu inceliyorum, size sonra söz vereceğim; bakıyorum... 
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkanım, açıklasın... 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)- Açık bir iddia var efendim. 
BAŞKAN-Tutanakları aldım. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkan, açıklamasını şimdi yapsın. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, çok ciddî bir iddia var... 
BAŞKAN- Tutanakları inceliyorum da onun için söyledim. Yerinizden söylerseniz, buyurun... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Kürsüden açıklık getirmem gerek. 
BAŞKAN- Sayın Şcndiller, tutanakları getirttim; ama, henüz okuma fırsatını bulamadım. Şu 

müzakerelerin seyrini devam ettirelim, tutanaklara baktıktan sonra size söz vereceğim. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş)- Peki. . 
BAŞKAN- Sayın Erbakan; buyurunuz. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 
Sayın Erbakan konuşma süreniz 45 dakikadır. 
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RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya)- Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 

muhterem üyeleri, Hükümetin sayın mensupları, ülkemizin kıymetli evlatları; bugün, 23 Aralık 
1994, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 1995 yılı bütçesinin son görüşmesini yapıyoruz. Refah 
Partisi Grubumuzun bütçe hakkındaki görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, her şeyden evvel, Yüce Meclisin sayın üyelerini, aziz milletimizin bütün ev
latlarını, Refah Partisi Grubumuz adına, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve bu görüşmekte oldu
ğumuz bütçenin, IMF etkisi ile hazırlanmış bütçelerin sonuncusu olmasını, gelecek seneden itiba
ren, milletimizin gerçek bütçelere kavuşmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. (RP sıralarından alkış
lar) 

Sözümün başında, önce, birkaç cümleyle, birinci konuşmada neler belirtmeye çalıştık, çok kı
saca özetlemek istiyorum. Bilindiği gibi, biz konuşmamızı, ilmî bir konuşma olarak yaptık. Kahve 
sohbetine, karşılıklı çekişmelere iltifat etmedik; çünkü, yaptığımız müzakere, ülkemiz açısından, 
hatta bütün dünya açısından son derece önemli bir müzakeredir. Dolayısıyla, bugünkü konuşma
mızda da, hep ilmî gerçekleri ortaya koymaya çalışacağız. Geçen seferki konuşmamızda, şu yaptı
ğımız bütçe müzakeresinin ne kadar önemli olduğunu belirtmek için, önce, dünyadaki genel duru
ma temas ettim. 

Sovyetlerin dağılmasından sonra, insanlık bir barış beklerken, ne yazık ki, büsbütün haksız te
cavüzler ve katliamlarla, yeryüzü daha da kötü bir duruma düştü. Bir kere daha gördük ki, insanlı
ğın saadeti, çifte standartlığı ve kaba kuvveti üstün tutan Batı'nın eline bırakılamaz. 

Aslında, bütün insanlık, hakkı üstün tutan yeni bir dünyanın kurulmasını bekliyor. Bu dünya
nın kurulması, Türkiye'nin öncülüğünde olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye'nin, her şeyden evvel, bu
gün içine düşmüş olduğu meselelerden, dertlerden kurtulup, güçlü, kuvvetli bir ülke olması lazım 
gelir. Bunun temelinde de, ekonomisinin kuvvetli olması icap eder. Halbuki, heyhat!.. Geçen sefer, 
bütün rakamlarla, ilmî gerçeklerle Türkiye'nin yıllardan beri adım adım nasıl bir uçuruma getiril
diğini ve bilhassa son üç yıl içerisinde, nasıl bir uçurumdan aşağıya yuvarlandığını, geminin nasıl 
batırıldığını apaçık, bir şekilde ortaya koyduk ve bunun asıl sebebinin ne olduğuna işaret ederek 
sözlerime başlamıştım. Ne dedim: "Türkiye'nin bu hale gelmesinin sebebi, dış güdüm, Batı taklit
çiliğidir" Buna delil olarak da, Sayın Çiller'in 22 Kasım 1994 günü kendi Grubunda yapmış oldu
ğu konuşmadan bazı cümleler okudum. Ne diyor orada; efendim, IMF, Dünya Bankası ayağa kal
kacak, söz verdik, bizden istiyorlar, şunu istiyorlar... Şu zamana istiyorlar" İşte, bizi perişan eden 
gerçek hastalık budur. Türkiye'yi, bu Parlamento yönetecek. Dışarıdan gelen arzular, bu Parlamen
toyu yönlendirmek için, bir talimat haline getirilmeyecek. Bu dertlerden kurtulmanın temel sebebi, 
temel kurtuluş ilacı işte budur; yani, Batı taklitçiliğini bırakıp, millî görüşe dönmektir. 

Bakın, diğer konuşmaların arasında kaybolmaması için, bugün size bu gerçeği ortaya koyan 
bir cümleyi yine duyurmak istiyorum. 21.9.1994 günü Amerikan Senatosu Dışişleri Komisyonun
da -tutanağı da aynen elimdedir- bugün Türkiye'de bulunan yeni Amerikan Elçisi Grossman'ın, 
Türkiye'ye gönderilmesi esnasında yapılmış olan müzakerede, Senatör Byden elçiye ne diyor : 
"Uluslararası borç ve kredilerde bir krize düşülmemesi için, Dünya Bankası ve ABD, Türkiye'ye 
özelleştirme için bir dead time (son tarih) vermeyi düşünüyor mu?" Bu sual üzerine, büyükelçi, se
natöre: "Şüphem yok ki, Sayın Çiller ve Türk ekonomisini yönetenler, buradaki havayı çok iyi bi
lirler... Daha fazla bir şey söylemekten hicap duyanm..." İşte, hastalığın asıl mikrobu. Onlar, bir 
an evvel özelleştirme yapın, diye bize emrediyorlar. Niçin; kendi alacaklarını, yani verdikleri borç 
ve faizlerini emniyete almak için. Bakıyorsunuz ki, Sayın Çiller, bir ay gece gündüz, Meclisten de 
ayrılmadan, orada verilmiş olan sözleri yerine getirmek için çırpınıp duruyor...(RP sıralarından al
kışlar) 
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İLHAN KAYA (İzmir) - Hocam, Başbakan burada yok. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - İşte acı gerçek; herkesin bildiği bu acı gerçek bizi bu
günkü hale getirmiştir. 

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde sözlerime başlarken ne dedim: Gemi öylesine batmış, tak
litçilik sistemi öylesine tıkanmıştır ki, artık, bu yaptığımız bütçe konuşmalarının bile hiçbir anlamı 
kalmamıştır; çünkü, devletin ekonomisi gerçekte bir aysberg, buraya getirilen ise, o aysbergin ufa
cık bir ucu. 

MEHMET GAVİT KAVAK (İstanbul) - Sistemi kalmamış. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) - Asıl büyük meseleler -eskiden kullandığım tabiri tek

rar ediyorum- asıl ülkeyi, ekonomiyi, insanımızı ezen dinazorlar!.. Bunlar ortaya konmuyor. Dola
yısıyla burada böylece, sadece şeklî bir konuşma yapılıyor. 

Neden bütçe anlamını yitirmiştir; çünkü, bütçe ne demek; millet adına, Yüce Meclisin, yürüt
me organına hangi gelirleri alacağına, hangi giderleri yapacağına dair yetki verilmesidir, salahiyet 
vermesidir. Halbuki, önümüze getirilmiş olan bütçede ne gelirler bellidir, ne giderler bellidir. Ge
tirilmiş olan bütçe, bir suluboya resim gibi, bir hayalî bütçe olarak getiriliyor ve gerçekleşme bun
dan tamamen farklı oluyor. 

Şimdi, biz, burada bütçe müzakeresi yapıyoruz. Geçen sefer de belirttiğim gibi Hükümet, önü
müzdeki yıl ne kadar dış borç alacak; kim biliyor; hiç kimse bilmiyor, başta Hükümet bilmiyor. Ne 
kadar iç borç alacak; ne kadar para basacak, bunu nasıl kullanacak; ne kadar dış borç faizi ödeye
cek; ne kadar iç borç faizi ödeyecek; ne zaman, ne kadar yeni vergiler getirecek; ne kadar, nereye 
zam yapacak; taban fiyatları ne olacak; kredi mevduat faizleri ne olacak; enflasyon, para değeri, 
devalüasyon ne> olacak; bunların hiç biri belli değildir; tam tersine, halkımız âdeta aldatılıyor; bu
raya geliniyor "efendim, gelecek sene -sırf memura, işçiye daha az para vermek için- enflasyon 
yüzde 22,5 olacak" deniliyor. Halbuki, bir de bakıyorsun ki, enflasyon yüzde 140 olmuş. Tabiî, ge
lecek sene de yüzde 140 olacak, İşte böylece, yapmış olduğumuz konuşmalar hiçbir anlam taşımı
yor. 

Getirilen bütçe, bırakınız, ekonominin tümünü göstermek açısından olsun, aslında, sadece 
kendi felsefesi içinde bile yanlıştır. Nitekim, geçen sefer söyledik, gelecek senenin bütçesi 1,3 kat
rilyon olmayacak, en az 2 katrilyon olacaktır. Neden: Personel zorlayacak; 551 trilyon gösterilen 
cari masraf 750 trilyon olacak; faiz ödemeleri 388 trilyonda kalmayacak, 855 trilyona çıkacak ve 

' böylece, bütçe 840 trilyon değil, borç ödemesi, 1,550 katrilyon olacak. 

Bunların sonucu olarak da, bütçenin gelir ve gideri 2 katrilyonu bulacak ve dolayısıyla büyü
me artı 4,4 değil, eksi 5,5 olacak; enflasyon 22,5 değil yüzde 140 olacak; doların ortalama değeri 
42 280 lira değil, 60 bin lira olacak; borç artı faizin, vergi gelirlerine oranı yüzde 140 değil, yüzde 
270 olacak. Böylece, gelecek sene, yani, 1995 senesi, 1994'ten çok daha kötü bir sene olacak. 

Şimdi geliyorum, 1995 yılında, bütçede gösterilmeyen gerçek ihtiyaç nedir; yani, aysbergin al
tında ne var konusuna. Önce, bir defa, bütçede açık 198 trilyon gösteriliyor. Halbuki, söylediğim 
sebeplerden dolayı 876 trilyon olacak; demek ki, 678 trilyon bize gösterilmiyor. Bu ne yapar; 11,3 
milyar dolar yapar. Dış borç taksiti ödemesi 366 trilyon; bu da bütçede görünmüyor "yeni borç alıp 
ödeyeceğim" diyor, 6,1 milyar dolar bu yapar. İç borç taksiti ödemesi 655 trilyon -bu da bütçede 
gösterilmiyor- 10,9 milyar dolar yapar. Toplam, 1,699 katrilyon lira -bütçede gösterilmiyor- bu, 
28,3 milyar dolar yapar; bunlar ödenecek; karşılığı yok. 

Şimdi, bütçede.sadece 3,3 milyar dolar açık olacak deniyor; 28,3 milyar dolar da bu söyledi
ğim sebeplerden dolayı açık olacağı için, 31,6 milyar dolara ihtiyâç var demektir. Bütçenin bütün 
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gelirleri ne kadar; 18 milyar dolar. Ayrıca, buna ilaveten, 31,6 milyar dolar ihtiyaç olacak, demek 
ki, gerçekte bütçe 50 milyar dolardı. Buraya, 18 milyarlık dolarlık kısmı gösteriliyor, aysbergin bü
yük kısmı suyun altında kalıyor. 

Zaten, 65 milyonluk Türkiye'yi, 18 milyar, 20 milyar dolarlık bütçeler içerisine sığdırmak 
mümkün değildir. Bir İspanya; nüfusu 38 milyon, bütçesi 100 milyar dolar. Bizim nüfusumuz 65 
milyon, ülkemiz, İspanya'nın 1,5 misli büyük, bütçemiz 18 milyar dolar. Bu, mümkün değildir, bu
nu kimse yürütemez, Türkiye'yi, bu küçük kalıplann içerisinde kimse koyamaz. Ondan dolayıdır 
ki, işte bütün halk sokaklara dökülüyor, neden; ülke gelişmiş; ama, bu yönetimler, bu ülkenin hiz
metlerini yapamıyor da ondan. Türkiye, 50 milyar dolarlık bir bütçesi olursa, kalkınma falan yapa
mayacak, bu borç ve faizleri ödeyecek. Eğer, beklenen kalkınma yapılmak istenirse, aynen İspan
ya gibi en az 100 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olması lazım. Halbuki, bu zihniyetlerin elinde 
18 milyar dolarlık gelir vardır. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye'de sıkıntılar artmıştır ve ülke gereken ciddî tedbirler 
alınmadığı, asıl çözümler ortaya konmadığı için gemi batmış, sistem tıkanmış, başı kayaya çarp
mıştır. 

Bunu, bilhassa son üç yıldaki uçurumları, geçen sefer burada gösterdik ve Sayın Çiller'in en 
önemli ekonomik konularda, yani işsizlik, enflasyon, yatınmsızlık, borç stoku, dışticaret açıklan ve 
aynı zamanda da diğer çok önemli konularda, ülkeyi, temelde nasıl bir felaketin içerisine götürdü
ğünü gördük ve en önemli konularda yetmiş yılın rekorlannı nasıl kırdığını, altın madalyalar aldı
ğını ifade ettik. 

Şimdi bugün size, bu gerçeklerin ışığı altında bir başka önemli noktayı açıklayarak sözlerime 
girmek istiyorum. Bu açıklamamın adı, Dinazorlar azgınlaşıyor...Bakınız, önce bir defa " ana dina-
zor " nedir onu açıklayayım: Dış borç ve bunun faizleri, iç borç faizleri, faiz artı dış borcun ilave 
yükü, işte Türkiye'nin ana dinazoru budur. Bakın, bu dinazorun bugünkü değeri nedir: şimdi, bi
zim, şu anda 72 milyar dolar dış borcumuz var. Bu borcu, sene başında ödemedik, 1994 senesinde 
bir yıl boyunca bu borç üzerimizde kaldı, 1995 yılında da bir yıl üzerimizde kalacak; borç ödeme 
diye hiç bir fasıl yok. 72 milyar dolar bir yıl üzerimizde kaldığı zaman; şimdi 1 dolar 38 bin lira, 
1995 yılı sonunda 70 bin lira olacak; demek ki, bu borcu bugün ödesek, 38 bin lirayla ödeyeceğiz; 
yıl sonunda 70 bin lirayla ödemeye mecbur kalacağız; borcu ödemeyip üzerimizde durduğu için, 
bir yılda her dolar başına üzerimize 32 bin lira yük biniyor; bu, 72 milyar dolar, 2,3 katrilyon lira 
yapar. Sadece, borç üzerimizde durduğu için, 2,3 katrilyon ilave yük geliyor; iç ve dış borcun fa
izleri de 855 trilyon; işte, büyük dinozor şimdi 3,1 katrilyon haline gelmiştir. 

Ben, geçen sene burada aynı hesabı yapmıştım; o zaman büyük dinazor 1 katrilyondu, şimdi 
büyük dinazor 3 katrilyon oldu. Aynı şekilde 6 tane yavrusu da en az enflasyon nispetinde büyü
müş, azmışlardır. Kim bu 6 tane dinazor: Dış borç ilave yükü, artı faize ilaveten bütçe açıkları. Büt
çenin kendisindeki açık 198 gösteriliyor, 876'ya çıkmıştır. KİT açıkları; bütçede 90 gösteriliyor, 
yine en az 120 olacaktır Birliklerin açıkları 30 gösteriliyor; Emekli Sandığı açıkları 20 gösterili
yor, halbuki 60 olacak; bu rakamların da kapanması mümkün değil. Belediyelerde -tabiî, partizan
ca dağıtılmak üzere- açık, 12 gözüküyor; 20 trilyon olacak. Terör, bütçede hiç gösterilmemiş, 200 
trilyonluk bir dinazor da budur. İşte, ana dinazorun 6 tane yavrusu. Bütün bu açıkları topladığımız 
zaman 4 katrilyon 465 trilyon yapıyor. Bunların hiçbirisi bütçede gösterilmemiş ve böylece, bizim 
buradaki konuşmalanmız hiçbir mana ifade etmiyor. 

Şimdi, bugünkü konuşmamızda bir ikinci önemli noktayı belirtmek istiyorum. Bakınız, bir 
yandan bu dinazorlar azgınlaşırken, öbür yandan mutlu azınlık, saadet zinciri bütün gücüyle besle
niyor ve pompalar gittikçe hızlı çalışıyor. Bakınız, bu hususta, bugünkü Hükümetin, gördüğünüz 
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gibi, önce temel zihniyeti yanlıştır, temel .politikaları, inanışları yanlıştır ve de tatbikatı yanlıştır. 
Şöyle ki: Bütçenin esas temeli nedir? Bütçede bütün gelirler vergi ve fonlardan oluşuyor. Vergi ve 
fonlar kimden alınıyor: Fakir fukaradan alınıyor. Çünkü, bugünkü tatbikatta bizim vergi sistemi
mizde, dolaylı denilen vergiler, aym fakir fukaradan dolaysız olarak alman vergilerdir; dolaysız de
nilen vergiler ise, aynı fakir fukaradan dolaylı olarak alınan vergilerdir. Bütün vergilerin hepsi so
nunda fakir fukaradan alınıyor. 

Siz, bu ülkenin yeraltı, yerüstü zenginliklerini çalıştırmayacaksınız, hantal bir devlet yapısıy
la işleri tanzim etmeyeceksiniz, bütün ihtiyacınızı fakir fukarayı ezerek karşılayacaksınız, bu yet
mezse dışarıdan borç alacaksınız, iç ve dış borçların faizlerini de gene fakir fukaranın sırtına yük
leyeceksiniz. İşte, bunun için halk sokaklara dökülüyor. Bundan dolayıdır ki, bu temel zihniyetin 
değişmesi lazım. Çünkü bu Hükümetin yapmış olduğu iş, aynen bir otomatik makine; kendisinden 
bir şey ilave etmiyor. Para mı lazım; vergi koyacağım, zam yapacağım, peşkeş çekeceğim. Döviz 
mi lazım; o takdirde, dış borç alacağım ve sıcak döviz yapacağım; halkın nesi varsa, bunları dışa-
rıdakilere satacağım. İştev bir otomat gibi çalışıldığı için, ülkenin asıl zenginlikleri harekete geçi
rilmediği içindir ki, bu meseleler her sene artıyor, azalmıyor. 

Zihniyetlerine bakın, 880 trilyonluk verginin sadece 47 trilyonu Kurumlar Vergisidir, yani bir 
nevi varlıklı insanlardan alınan vergidir. Bu Kurumlar Vergisinin önemli bir kısmını da, gene bir
çok orta halli insan ödemektedir. Mutlu azınlığın vergi içindeki payı bu kadar azdır, Diğer yandan 
her yıl vergilerde artmalar yapıldığı zaman, fakirlerden alınan vergiler yüzde yüze yakın artırılıyor; 
ama, buna mukabil Kurumlar Vergisi enflasyona rağmen sadece yüzde 12 artırılıyor. Bu İktidarın, 
temelde mutlu azınlığın iktidarı olduğu apaçık gözükmektedir. Kaldı ki, sadece bütçe ve vergi po
litikaları değil, yürüttükleri bu koyu faizci bozuk düzenle, içindeki 5 mikrobuyla fakir fukarayı ezi
yor. 

Nitekim, sonunda faizler, satın aldığı mallarla fakir fukaraya ödetiliyor. Haksız vergiler zaten 
hep fakir fukaraya ödetiliyor. Darphane hani hani para basıyor, enflasyon fakir fukarayı eziyor. Pa
ra değeri emirle düşürülüyor, fakir fukara eziliyor. Bankacılık sistemi yüksek kredi faizleriyle, fa
kirden alıp, zenginin cebine pompalıyor. 

Sistemdeki bu tatbikat, bu Hükümetin elinde nasıl canavarlaşmıştır, nasıl bir vahşi kapitalizm 
tatbikatı yapılıyor: Önce faiz oranlan yüzde bine kadar artınlmıştır. Şimdi, 1 milyon liralık bank
notlar bastılıyor. Diğer yandan paranın değeri düşürülmüştür; 1991 'deki 1 lira, 1994'te 14 kuruşa, 
1995'te 7 kuruşa düşürülmüştür ve bugünkü bankacılık sisteminde kredi faizleri en az yüzde 
230Mur. Bütün bu vahşi kapitalizmi, bu ülkedeki fakir fukara taşımaktadır. Dolayısıyla, işte poli
tikalarıyla, düzeniyle, bu yanlış zihniyetle, Hükümet, fakir fukarayı eziyor ve bir pompa gibi zen
ginlerin cebine basıyor, bir mutlu azınlığa basıyor. 

Bakınız, şimdi bu mutlu azınlığa madde madde birçok istisnalar getirilmiştir; çünkü, onlar bu 
İktidarı kontrol ediyorlar. Bundan başka mutlu azınlık sosyal sigorta primini zaten ödemiyor. Bu 
İktidar, bu zihniyet, bir af kanunu çıkardı, köylünün 5 milyon liraya kadar olan kredi faizini affe
diyor, aslını ve daha fazlasının faizini affetmiyor. Mutlu azınlığın borçlarının aslını ve faizini, 33 
trilyonu affediyor. (RP sıralarından alkışlar) Bu İktidarın, nasıl bir iktidar olduğunu görün. 

Bundan başka, "mutlu azınlık... Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi... Bütçenin sağ
lam kaynaklara finanse edilmesi... Verginin geniş tabana yayılması..." edebiyatı; özel tüketim ver
gisi vesaire gibi, bütün bu tabirlerin hepsi -incelerseniz- sonunda fakir fakurayı ezmektedir. 

Bu hükümetin en önemli politikası saadet üçgenidir. Ne demek saadet üçgeni: Dillerinden hiç 
düşürmedikleri "faiz, döviz ve enflasyon değerlerini dengeleyeceğiz; ekonomiyi rayına oturtaca
ğız; dengeleri kuracağız" sözleridir/Balkonlarda, ekranlarda söylenen sözler bunlardır. Halbuki, 
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tatbikatta ne yapılmıştır? Sayın Mesut Yılmaz Bey, geçen hafta burada bir açıklama yaptı "5 Nisan 
kararlarının arkasından, 1 milyon doları olan bir mutlu azınlık, üç ayda bunu 2 milyon dolara çı
karmıştır. Siz mutlu azınlığı zengin ettiniz Nisan kararlarınızla" dediler; bugün, sabahki konuşma
sında da "5 Nisandan önceki döviz operasyonlarıyla, 700 trilyonun mutlu azınlığa aktarıldığım" 
ifade ettiler. / 

Şimdi, bakınız, bendeniz iki noktaya temas edeceğim: "Bir koyup iki alıyor mutlu azınlık" de
diler. Hayır; bir koyup altı alıyor on alıyor. Hesap doğrudur; ama, eksiktir. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara)-Sizi mi tarif ediyor?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Sayın Çiller'e iki soru soracağım. (ANAP sıralarından 
"Çiller yok" sesleri) 

x Evet Çiller yok tabiî, her zaman olduğu gibi Amerikan senatörleriyle konuşuyor, bu Mecliste 
değil. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bakınız, sorularımdan bir tanesi şudur: Kasım 1993'te hisse senedi borsasında 100 bin 
dolarlık senedi olan bir insan -bu, aynen borsa içinde cereyan eden olaydır; bunu, bütün borsacılar 
ve döviz piyasası biliyor- 10 Ocak 1994'te bu senetleri dolara çevirdiğinde, 15 bin liradan, 200 bin 
ilâ 400 bin dolara çevirmiş oluyor; çünkü, borsada kâr etmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur)- Sen öyle mi yaptın?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Ondan sonra, 11 Ocak 1994'te, bu dolarlarını satarsa. 
38 bin liradan ve 13 Ocak 1994'te müdahale sırasında tekrar döviz alırsa, bu 100 bin dolar, 1 mil
yon 12 bin dolar oluyor. Bunu, pek çok kimse yapmıştır. (DYP ve SHP sıralarından "evet, evet; se
nin gibi" sesleri) Şu söylediğime dikkat buyurun; 17 Ocak 1994 Pazartesi saat 11.00'de, müdaha
leden önce paranın yüksek fiyattan satılıp müdahaleden sonra tekrar döviz alındığı düşünülecek 
olursa, 1,5 milyon dolara çıkar 100 bin dolar. Kasım 1993- 17 Ocak 1994 arasında, 100 bin dolar, 
1,5 milyon dolara çıkmıştır. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara)- Bosna paralarını da mı böyle yapıyorsun Hocam? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Sayın Çiller'e soracağım sual şudur: 17 Ocak Pazarte

si günü fiyatlar artmaya başlayınca, Merkez Bankası ucuz fiyatla, sabahleyin, döviz satıyor, öğle
den sonra saat 13.00'e gelince, bu sefer, yüzde 13 devalüasyon yapıyor. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)-Sen de mi oradan aldın?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Bu, nasıl yönetimdir?! O gün devalüasyon yapacağı
nızı o dakikada mı tespit ediyorsunuz!.. Madem devalüasyon yapacaksınız, neden, sabahleyin dü
şük fiyatla döviz satıyorsunuz? Lütfen, gelsin, bunun hesabını versin bakalım. Böyle devlet yöne
timi olmaz. 

Diğer yandan, bakınız, şu söylediğimiz olaylar esnasında, Merkez Bankası, 14 Ocak 1994'e 
gelinceye kadar, döviz makasını, yüzde 1,5'i artırmayacak şekilde, hep müdahale etmiştir. Halbu
ki, bu aylarda, hangi sihirli sebepten dolayıysa, ancak yüzde 62,5'c çıkınca müdahale yapılmıştır. 
Neden?.. Madem müdahale yapacaktınız, niçin, daha önceki program gibi, yüzde 1,5'e gelince ma
kas, müdahale yapmadınız da yüzde 62,5'e çıkmasına kadar beklediniz: Kimi bekliyorsunuz; ki
min, hangi operasyonunu bekliyorsunuz? 

AHMET SAYIN (Burdur)-Senin döviz almanı... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- İşte, mutlu azınlık, böyle beslenir, böyle desteklenir. 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara)- Yani, bu Hükümet senin için çalışıyor! 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)-"Bundan başka, mutlu azınlığı desteklemek üzere, ba

kınız, teşvikler, krediler -teferruatına girmeye vaktimiz müsait değil- ve bu mutlu azınlığın, bütün 
yaptığı israflar, ödedikileri faizler, bir kısım medyayı desteklemek için verdikleri reklamların hep
si, bugünkü düzende, masrafa yazılıyor; yine, gecekondudaki Ahmet'e, Mehmet'e ödettiriliyor. (RP 
sıralarından alkışlar) Bu düzen, kendisini, ne yazık ki, işte böyle besliyor. Kaldı ki, mutlu azınlığın 
birçoğunun kendi bankası var; kendi parasını bankaya yatırıyor, ondan faiz alıyor; bankadan, yük
sek faizle kredi alıyor; onunla işini yapıyor -zaten, tekel durumundadır- fakir fukarayı ezip, o faiz
leri masrafa yazdığı için, daha büyük nispette kâr ediyor; böylece, kendi parasını kullanmayıp, fa
kir fukaranın bankaya yatırdığı parayı kullanarak, fakir fukarayı daha çok eziyor ve bütün bunların 
hepsi de vergiden muaf tutuluyor. Bütün bu kabil gelirler, faiz gelirleri de, yine, bu Hükümet tara
fından vergilendirilirken', oran, yüzde 10'dan yüzde l'e düşürülmüştür. 

Diğer yandan, özelleştirme adı altında yapılan bütün tatbikat da mutlu azınlık içindir. KİT'le
re yatırım yaptırılmıyor; mutlu azınlığın bankalarından yüksek faizle para alınıp, bunlara büyük fa
izler ödettiriliyor. KİT'lerle rekabet edemeyecek şekilde yönetimlerine müdahale ediliyor. Eskiden, 
özel sektör, haksız rekabetten şikâyet ederdi; şimdi, KİT'ler, haksız rekabetten şikâyet eder hale 
gelmişlerdir. Böylece, işte bu Hükümetin bütün tatbikatı, hep mutlu azınlığı zengin etmek üzere yü-

, rümektedir. 

Bu Hükümet, sadece bu anlattıklarımızla değil, şimdi birer özel kuruluş olan tarım satış ko
operatifleri ve birliklerine de müdahale ederek, yine mutlu azınlığı korumaya çalışmaktadır. Zaten, 
bütün bunlar özel kuruluş oldukları halde bu Hükümetin müdahalesi altındadır; genel müdürleri, 
yönetim kurulu kararlarının hepsi ancak bu Hükümetin müdahaleleriyle yürümektedir. Sayın Çil
ler "ben, bunların fabrikalarını da özelleştireceğim" diyor. Ne hakla?! Bunlar, özel kuruluştur. Bu 
davranışlar Anayasaya aykırıdır. Bu sözlerin altında yatan mana, büyük üretici kitlenin hammad
deden sonra, üretim ve pazarlamada hiçbir sözü olmasın, bu sahalar, ufak bir mutlu azınlığın elin
de kalsın içindir. Dolayısıyla, işte, pompalar hızlanmıştır; bu pompalar vasıtasıyla, Türkiye'de, ge
lir dağılımı, korkunç bir hale gelmiştir. 

Şurada, size... 
EVREN BULUT (Edirne)-Tablolar, tablolor... 
NECMETTİN ERBAKAN (DeVamla)-... iki tane grafikle, bu felaketi, gözle görülür hale ge

tirmek istiyorum. Bakınız, burada görüldüğü gibi, kırmızı renkler, millî gelirden 1995'te alınacak 
payı; sarı renkler ise, 1963'te alınan payı gösteriyor. Buna göre, yüksek gelirliler paylarını ne ka
dar artırmışlar; düşük gelirliler ise ne kadar ezilmişlerdir. 

Türkiye'de, yüzde 20'lik alt gelir grubunun millî gelirden aldığı pay yüzde 2'ye kadar düşmüş
tür; üst gelir grubunun aldığı pay ise yüzde 57'ye kadar çıkmıştır. Sonunda, bu Hükümetin oynadı
ğı rol, IMF hortumuyla, fakirden alıp zengine basmaktan ibarettir. Böylece, bu Hükümet, ülkemiz
deki en büyük gelir dengesizliğini meydana getirmiştir. İşte, işçinin, memurun sokağa dökülmesi
nin temelinde yatan sebepler bunlardır. 

Bu Hükümet, bütün gelir gruplarını ayrı ayrı ezmiştir. Türkiye'de, maaleesef, bu gelir grupla
rının içerisinde, 1 milyon 49 bin memur emeklisi, 1 milyon 997 bin işçi emeklisi, 777 bin Bağ-Kur 
emeklisi açlığa ye sefalete terk edilmiş; ayrıca, 65 yaşından daha yaşlı 611 bin insanımız da ezil
miştir. Bu muhtaç ve güçsüzlere, ayda, 320 bin lira, memur emeklisine 4 milyon, işçi emeklisine 3 
milyon 658 bin lira, Bağ-Kur emeklisine 892 bin lira veriliyor. 4 çocuklu bir ailenin en az 18 mil
yon lirayla geçinebileceği bir ülkede, bu emeklilerin nasıl ezildikleri apaçık ortadadır. Bunların, sa
yılamayacak kadar çok meseleleri hakkında tek kelime dahi söylemeye lüzum yok, herkes biliyor, 
sadece gözyaşı içindedirler. Halbuki, adil bir düzenin ilk görevi, önce, bu, düşkün, yaşlı, memleke-
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tine ve vatanına hizmet etmiş olan emeklilere, insanca yaşayacakları şartlan sağlamaktır. Bu konu, 
emekli meselesi değil, devlet onum meselesidir. Bir devlet, 25 yıl, 30 yıl hizmet etmiş olan insan
lara "sana bu kadar maaş veriyorum" diyemez. Aynı şekilde, memurlar da -bunun uzun boylu mü
nakaşasına hiç lüzum yok- ANAP İktidara geldiği tarihten itibaren, enflasyona hep ezdirilmiştir. 
1991'de, gerçek enflasyonla memurun aldığı arasındaki fark bu kadar; 1995 yılına gelindiği zaman, 
1994 yılı içinde görüldüğü gibi, memura, bu bütçede getirilmiş olan yüzde 22,5'lik ilave verilse da
hi, enflasyon dolayısıyla alması icap edenin ancak yüzde 40'ını alabilecektir. Eğer, memura, bugün 
aldığının 2,5 misli verilirse, ancak 1983' teki parası verilmiş olacaktır. Elbette, bu memurun taham
mül etmesi mümkün değildir. 

Ayrıca, memur kıyımları ve sendikal haklarla ilgili konular vardır; ama, bunların üzerinde 
uzun boylu durmaya, ne yazık ki, vaktimiz müsait değil. 

Esnaf, bu üç yıl esnasında en fazla ezilen halk tabakası olmuştur. Yüksek enflasyonlar, haksız 
vergiler, tekrar tekrar Aktif Vergiler, zarar ettiği halde zorla vergi almalar... 

İşçi de aynı durumdadır; 1991 yılı başında asgarî ücreti 94 dolarken, üç yıl sonra bugün 66 do
lara ezilmiştir ve satın alma gücü de tamamen kaybolmuştur. 

Şu ülkedeki asgarî ücrete bakın; -ben bunu her bütçe konuşmasında yapıyorum- 4 milyon 400 
bin brüt, 2 milyon 500 bin lira net!... Bu para yarım simit almaya bile yetmez; çünkü, bugün bir 
bardak çayın fiyatı 6 500 lira, bir simit de 5 bin liradır. O halde, bir bardak çayla bir simit 11 500 
lira eder. 4 çocuklu bir aile, bir öğünde 69 bin lira, bir günde 207 bin lira, 30 günde 6 milyon 210 
bin lira eder; aldığı nedir; 2,5 milyon lira. Öyleyse, bir çay bir simit yiyemez; yarım çay yarım si
mit de yiyemez. Bakınız, 1991 yılında, zeytinin kilosu 15 bin liraydı; işçinin, 1 kilo zeytin almak 
için -günlüğü 16 bin lira olduğu için- 7,5 saat çalışması kâfi geliyordu. Şimdi, bu ülke, bu Hükü
metin elinde kaldı; üç yıl sonra, iyi bir zeytin 160 bin liradır; işçinin günlüğü ise 80 bin liradır. Öy
leyse, işçi, şimdi, bir kilo zeytin almak için iki gün çalışmaya mecbur hale gelmiştir. Kaldı ki, iş
sizlik korkunç bir boyuta erişmiştir. Bütün bunlar karşısında, bizim, Mecliste, eşelmobil kanun tek
lifimiz vardır. Hiçbirisi tatbikata konulmamaktadır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; aynı şekilde, köylümüz, tarımımız, hayvancılı
ğımız, ormancılığımız mahvedilmiştir, perişan edilmiştir. Bugün, ülkemizde, bütün mahsulleri -pa
muk, tütün, fındık, çay ve diğerlerini- eken köylümüz, maalesef, gittikçe fakirleşmiş ve gittikçe 
mustarip hale gelmiştir. Üretim düşmüştür; fiyatlar, girdiler korkunç bir şekilde artmıştır. Taban fi
yatlar bunlar için hiçbir zaman yeterli değildir. Dolayısıyla, bütün gelir gruplarının hepsi ezilmiş
tir. Şimdi, bu gerçekler ortadayken, halk, elbette, sokağa dökülüyor. 

Bir yandan da, sadece insanımız ezilmekle kalmıyor, stratejik tesisler de imha ediliyor. İşte 
Karabük, işte Zonguldak, işte Kırşehir; işte önemli tesislerimiz, demir - çelik, kömür, Petlas, PET-
KİM, tersaneler... Şu hale bak; halk ezildiği gibi, gene, dış güçlerin, IMFnin emirleriyle bütün bu 
tesislerimiz yok edilmek istenmektedir. Karabük, en önemli tesislerimizden biridir. Elbette, bunla
rı yapamayacaklar; ancak, ortaya koydukları fikirler, kendisine bir kara sicil olarak işleniyor. 

Bakınız, Karabük için 33 tane uzman "burayı verimli hale getirmek mümkündür" dedi, işleri
ne gelmedi, IMFnin emrine uymadığı için, bu sefer, tuttular, Avustralyalı uzmanlardan "burayı 6 
milyon, 7 milyon dolara hurda yapın, satın" anlaşmasını, teklifini getirttiler. Ocakları tamir etmi
yorlar. 

Üzerinde duracağım konu şudur: Bunlar, şimdi, Karabük'ü sözde, işçilere verecek. Buradan iş
çilere sesleniyorum; yaptığınız anlaşmada, eğer, böyle bir şey olacak olursa, önce ilk tavsiyem, bu 
Hükümet değişmeden sakın Karabük'ü almayın (RP sıralarından alkışlar) ve yapmış olduğunuz an-
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laşmada da her şeye dikkat edin. Neden; çünkü, bugün yerel yönetimlerde Refah Partisi iktidarda
dır. Refah Partisi, bütün bu yerel yönetimleri, belediyeleri, korkunç borçlarla, yanlış projelerle al
dı ve bu Hükümet, Karabük'ü ne hale getirdiyse, bize belediyeleri nasıl teslim ettiyse, Karabük'ü 
de size öyle teslim edecek; ama, bakın, bizim tecrübemizden istifade edin. Bize belediyeler teslim 
edildi ne oldu; işte Ankara... Ankara'nın mücavir sahaları, Ankara Büyükşeİıir Belediye seçimini 
Refah Partisi kazanmadan üç ay önce 204 bin hektara genişletilmişti, ne zaman ki Refah Partisi ka
zandı, mücavir sahalar bu sefer sadece Bayındırlık Bakanlığının bir tamimiyle eski sınıra çekildi. 
Böyle devlet olur mu, böyle yönetim olur mu? Şimdi, Ankara'nın her tarafı gecekondu doluyor, ko
nut üretecek hiçbir yer yok. İller Bankası payına, 1999'a kadar el konulmuştur ve Ankara'daki ver
gilerin yüzde 5'i olan hakedişlerden 306 milyar ödenecek iken, 184 milyar kesiliyor, 122 milyar 
ödeniyor. Bundan başka, İstanbul ve Ankara'nın vergilerden olan yüzde 5 payını, yüzde 3'e indire
ceğiz dediler; Cumhurbaşkanından Allah razı olsun, geri çevirdi; bunların bu oyununu, bu zulmü
nü kabul etmedi. Belediyedeki personelin hükümete geçmesine engel oldular, bundan başka, en 
ufak bir meselede gözdağı vermek için, soruşturma açıyorlar. Geçtiğimiz bayramda, Ankara'daki 
insanlar, otobüslerde parasız taşındığı için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının emriyle soruşturma 
açılıyor- Şu devlet ne hale geldi, görün!.. Yazıklar olsun!.. (RP sıralarından alkışlar) Bunların hep
si devlet arşivinde duruyor-Niçin halkı parasız taşıdınız?!. 

Şimdi, Ankara'da geçitler yapılacak, Karayolları, iki satırlık bir yazı yazmaz, mâni olur! An
kara'da, Dikmen inşa edilecek, bunu yapacak olan şirket sermaye artıracak, -bunun içerisinde, il 
özel idaresinin yüzde 1 payı var; yüzde 100'le karar alınması lazım- iki satırlık bir yazı yazılmıyor; 
koskocaman Dikmen projesi bekliyor. 

Belediyeyi 3,1 milyar dolar, yani 120 trilyon lira borçla teslim ettiler; ayrıca, EGO'nun 1,8 tril
yon, BELKO'nun 1,5 trilyon lira borcu var. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Ankara'yı hatırdılar Ankara'yı!.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Fakat, bununla beraber, inançlı kadrolar, -burada bir 

bir sayıp dökmeyeceğim- akla hayale gelmedik bütün hizmetleri başardılar; önümüzdeki yılda da 
en büyük hamleleri yapacaklardır. 

Aynı şekilde, İstanbul için her türlü engellemeyi yaptılar, paralarını kesiyorlar. Bu Hükümet, 
Sayın Karayalçın'ın başkanlığında, "İstanbul'un Sorunları" adı altında bir toplantı yapıyor, İstanbul 
Büyükşeİıir Belediye Başkanını davet etmiyor!.. Neden; çünkü, toplantının asıl maksadı, İstan-

' bul'un trafiğini düzenlemek, İstanbul'un suyunu, havasını temizlemek değil; buradaki maksat, İs
tanbul'daki arsaları, Boğaz'daki arsaları İstanbul Belediyesinin kontrolünden nasıl Hükümetin kont
rolüne alırız!.. Toplantının asıl maksadı bu. (RP sıralarından alkışlar) 

Onun için, işçilerimize sesleniyorum ki, böyle bir iktidar, bütün bu belediyelerimizde yapmış 
olduğu partizan, engelleyici tatbikatları sayılamayacak kadar çok yaşamrş olan böyle bir İktidar iş
başındayken, sakın, aldanıp, altın tepsiyle sunsalar dahi, bunlar bir an evvel değişmeden, böyle bir 
konunun, böyle bir mesuliyetin altına girmeyin. 

Bu karakterle iş göremezsiniz. 
BAŞKAN- Sayın Erbakan, beş dakikanız kaldı efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)-Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım, gördüğünüz gibi, dopdoluyuz. Meseleler konuşmakla bitmez. (DYP 

sıralarından gürültüler) < 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)-Nereler dolu?!. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Ben, şimdi, Muhterem Başkanın da hatırlatması üze

rine, meselenin özüne geliyorum. 
ALİ SU (İçel)-Mercümek!.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Bakınız, meselenin özü şu: Şimdi, halktan, zorla 18 
milyar dolar vergi alınıyor; ama, borçlara, faizlere yetmiyor. Bütçenin, en az -hiçbir yatırım yap
mamak şartıyla- 50 milyar dolar olması lazım. Ülkeyi bu hale getirmişler; çözüm yok. Ne yapacak
lar şimdi, çözüm için; "efendim, acaba özelleştirme yapsak, bu açığı kapatmak için 3-5 milyar do
lar bulabilir miyiz?.. Yapamıyor; mümkün değil... Üç seneden beri, özelleştirmede oynadıkları, ti
yatro; hakikaten, bir tiyatro eseri olarak yazılıp da kendilerine gösterilmeli. (RP sıralarından alkış
lar) Kaldı ki, zaten, 1985'ten beri yapılmış olan özelleştirmede 2,7 milyar dolarlık gelir elde edil
miş; 2,6 milyar dolar masraf edilmiş. Şimdi "her dört günde bir, 1 trilyon kaybediyoruz" diyorlar
dı. Millî menfaatlarımıza tamamen aykırı, Amerikan Senatosundaki konuşmaların ışığı altında son 
çıkardıkları Özelleştirme Kanunu çıkalı bir ay oldu; demek ki, şu anda bize 7,5 trilyon kaybettirdi
ler. Niye; hiçbir şey yapmadılar... Bunu yapacak olan kurum, KOİ bile ellerinden gitti. Sıfıra sıfır 
elde var sıfır. Hani, edebiyatlar yapıyordunuz?! Ne yapıyorsunuz; hiç!.. Hiçbir şey yapmaları müm
kün değildir. Dolayısıyla, özelleştirme, bu dinozorun dişinin kovuğuna gitmez. Ne yapıyorlar şim
di; "efendim, Gümrük Birliğine girelim" diyorlar. Gümrük Birliği, her bakımdan Anayasaya aykı
rıdır. Siz, karar organlarında olmayacaksınız; onların verdikleri emirlere uyacaksınız. Aman ya 
Rabbim!.. Dünyanın neresinde, hangi ülke, böyle şuursuz bir adım atar!.. Allah'a şükürler olsun ki, 
biz, Yunanistan'a müteşekkiriz; iyi ki -tıpkı Kıbrıs Harbinde, bilmeden, bize en fazla Makarios'un 
yardım ettiği gibi- Türkiye'nin, Gümrük Birliğine girmesine mâni olmuştur; (DYP sıralarından 
"Ooo..." sesleri) Çünkü, ne sanayimiz Gümrük Birliğine tahammül edebilir ne tarımımız Gümrük 
birlilğine tahammül edebilir ve ne de Gümrük Birliği Anayasaya uygundur. Siz, ülkenin yetkileri
ni Batı'ya, ülkenin ... Anayasada, bununla ilgili kaç tane madde varken; 1 tane değil, 10'a yakın 
madde varken, bunu yapamazsınız. 

Ülkenin malî politikası nasıl tespit edilecek, hangi organlarla yürütülecek; bu, Anayasada tes
pit edilmiş; siz, bunu Ortak Pazara vereceksiniz!... Ülkenin kararları, hangi yetkili organlarda alı
nır; bu da Anayasada tespit edilmiş; bu Mecliste alınır; siz, bu yetkiyi, Ortak Pazar Meclisine ve
receksiniz!... İcraatı, tatbikatı bu Hükümetin yapması lazım gelirken, o yetkiyi, Ortak Pazarın hü
kümetlerine vereceksiniz!.. Bu, 10 muhtelif yerden, Anayasaya aykırıdır; kesinlikle, böyle bir şey 
yapmak mümkün değildir. 

Bir İsviçre, bir Norveç, halkına sordu "biz buraya girmeyiz" dediler. 65 milyonluk bir Türki
ye -şu hale bakın- hiçbir hazırlık yapılmadan, bir pazar halinde, götürülüp Batı'ya teslim edilmek 
isteniyor!... Konu, ne bir defa DYP Grubunda konuşulmuş ne bir defa Mecliste konuşulmuş ne de 
kamuoyu yoklamasına sunulmuş, anket yapılmış; hiçbir şey yok. Sadece dışarıdan gelen emirlerle, 
bir ülke, nasıl, böyle, körüköriine, şuursuz bir şekilde yönlendirilir?!.. 

Nedir bu; akılları sıra "efendim, yıllardan beri birikmiş protokol paraları var; işte, bunlar üst 
üste konursa, 3 milyar dolar yapar, -hayal bu- şu 3 milyar doları alalım, dinozorlardan birine yem 
yapalım..." Halbuki, aynı Gümrük Birliği, bize, her sene, 4 milyar dolar gümrük kaybı getiriyor. 
"Zararı yok, o kaybı nasıl olsa, biz, belediyelerde olduğu gibi, borç yaparız, Refah Partisi gelir, o 
öder. Ben şimdi 3 milyar dolarıma bakayım da, Uç gün şu sandalyede fazla oturayım..." Ama, bu 
lokma da kursaklarında kaldı!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bütün halk, rahatsızlıktan sokaklara dökülmüş, 32 milyar do
lar lazım... "Gümrük Birliği" diyor, olmuyor; "özelleştirme" diyor, olmuyor... 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Siz borç verirsiniz o zaman... 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Ne kalıyor geriye, kendi zihniyetlerine göre; faşizm!.. 
İşte, en fazla dikkatinizi bu noktaya çekmek istiyorum. 
Bakınız, Sayın Çiller, kendisine, bir Başbakanlık forsu yaptırdı. Bu fors, Cumhurbaşkanının-

kinden büyük, öyle emredilmiş; ortasında Türkiye var, "Türkiye'nin hâkimi benim..." 
AHMET SAYIN (Burdur)- Senin arabanın plakasında ne yazıyor!.. 

NECMEITİN ERBAKAN (Devamla)- Emekliler geliyor "size bunu ben vereceğim" diyor; 
memurlar geliyor "ben sizi kurtaracağım" diyor. Ben, ben, ben... 

Bunu, bildiğiniz gibi, Eva Peron yapıyordu; bunu, Bayan Marcos yapıyordu... (RP sıraların
dan alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir)- Karayalçıri yapıyor!.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Türkiye'de, bu kadar tasarrufa ihtiyacımız olan bir za
manda, Sayın Başbakan, bir evden bir eve nasıl gidiyor, bakın: Önde, 4 tane polis motorsikleti, 3 
tane ışıklı eskort, 20 tane de refakat arabası! Şu hale bakın!.. Şu hale bakın!.. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)-Kıskanıyorsun galiba Hoca!.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- Bir insan böyle yaparsa, bu hale düşer. 

Tabiî, biliyorsunuz "yetkiler bendedir" diyor. Sayın Cumhurbaşkanını tamamen yetkisiz hale 
getirmek için ne gibi planlar düşünülmüş, bunlara girmiyorum. 

ADİL AYDIN (Antalya)-Sen nereden biliyorsun ki!.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)- İşte, bütün bunların hepsini, bir aczin sonucu olarak 

görüyorum, çıkmazın içinde, gemi battığı için "halkı susturalım" diyor. (RP sıralarından alkışlar)* 
Bakın, kendisine buradan sesleniyorum; faşizm, hiç bir zaman çare değildir. Getirdiği, Terör

le Mücadele Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısında da bunu tesis etmek istiyor zaten; İn
sanları susturmak, konuşmaları tehdit saymak ve de faşizm... Mussolini'nin getirmiş olduğu kolek
tif suç... Yani, bir vakfın bir köşesinde birisi bir hata yaparsa, bütün vakıf kapatılacak, dernek ka
patılacak... Bunlar, faşizmin alametleridir. Ne tarafından baksanız, böyle bir heves gözüküyor. Sa
kın ha, böyle bir şeye yeltenme; çünkü, bundan hayır gelmez; bunlar hiçbir meseleyi çözmez. 

Şimdi, sözlerimi bağlıyorum. Bu Sayın Çiller, bildiğiniz gibi, üç sene evvel, 2 tane anahtarla 
meydanlara çıktı. Nedir bu 2 tane anahtar; bir tanesi "herkese ev vereceğim" dedi; öbürü de "oto
mobil vereceğim" dedi. işte, üç sene denedik, ne oldu; bütün güneydoğuda ve doğuda evi olanlar, 
evlerini kaybetti. Bir odada 20 kişi oturuyor ve naylondan çadırda, evladını korumaya çalışıyor. 
Hani, nerede; ev nerede, ekran nerede, gerçek nerede? (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
Hani, herkese otomobil Verecekti? Ne oldu! bunlara inanıp da dövizle otomobil alanlar, 5 Nisan
dan sonra, intihara kalkıştılar. Ne oldu; hiçbirisinin otomobili yok, hepsi sokaklarda, yayan, ekmek 
parası diye dolaşıyor, profesörler bile! Siz kim otomobil vermek kim, ev yermek kim?! 

BAŞKAN-Sayın Erbakan... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)-Kapatıyorum Sayın Başkan. 

3 yıllık bir denemeyle, görülmüştür ki, sizin iki anahtarınız, halkımıza gözyaşından başka bir 
şey getirmedi. Ben, size, asıl, başka iki saadet anahtarı tavsiye ediyorum: Bir, 16 Nisanda ara se
çim; iki, 15 Ekimde büyük seçim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte, saadetin asıl 
anahtarları bunlardır. Bu seçimlerden kaçmayın; halka gidin. Demokraside eri mühim güç, halk gü
cüdür. Aziz milletimiz, mutlaka, kurtuluşa erecek, yeni bir dünyanın öncüsü olacaktır. Bu, Refah 
vinciyle gerçekleşecektir. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederini Sayın Erbakan. 

Değerli arkadaşlar, Sosyaldcmokrat Halkçı Parti, iki sözcüyle süresini dolduracaktır, ilk söz
cü, Sayın Ercan Karakaş. 

Buyurun Sayın Karakaş. 

Sayın Karakaş, süreniz 25 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve 
televizyonlarından, bütçe görüşmelerini izleyen sevgili yurttaşlar; sözlerime başlarken, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, büyüme, gelişme ve sanayileşme, her ülke için son derece önemli mak-
roekonomik hedeflerdir; amaç, bu hedeflere, demokratik koşullarla, demokratik yollarla ulaşmak 
olmalıdır. Bilindiği gibi, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri karşılaştırılırken, artık, sadece, millî gelir 
ve kalkınma hızlarına bakılmamaktadır; ülkelerin insanî gelişme düzeyleri de dikkate alınmaktadır. 
Ülkelerin insanî gelişme düzeylerinin saptanmasında da, öncelikle, insanların yaşam beklentisi, 
sağlık hizmetleri ve eğitim olanakları dikkate alınmaktadır. 

Üç yılda bir yayımlanan Birleşmiş Milletler raporu, ülkelerin bu konudaki durumunu gözler 
önüne sermektedir.Bu raporlarda ilginç olan bir şey şudur.İnsanî gelişme sıralamasının üstlerinde 
yer alan ülkelerin hemen tümü demokrasiyle yönetilen ve uzun bir demokrasi geleneğine sahip olan 
ülkeler olmaktadır. Bu durum, gerçekten, bir rastlantı değildir; demokrasiyle ekonominin ilişkisini 
çok iyi ortaya koyan bir sonuçtur. Türkiye, insanî gelişme sıralamasında henüz üst sıralarda bulun
mamaktadır. Gelir açısından baktığımız zaman, Türkiye, 401ı, 50'li sıralarda yer alabilecekken, 
sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterli olmamasından dolayı ve düşük yaşam beklentisinden dolayı, 
ancak 71 inci sırada yer almaktadır. Ülkemizde,'özellikle doğumda yaşam beklentisi, gelişmiş ül
kelere göre çok düşüktür. Gelişmiş ülke insanları, yaş ortalaması olarak, bizim yaş ortalamamızın 
10-11 yıl üzerinde görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu durum, ülkemizde, sağlık ve eğitime daha çok önem verilmesinin, 
bütçeden daha çok pay ayrılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir; aynı şekilde, eğitimin de 
yaygınlaştırılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. 

Hükümet programında ve demokratikleşme paketinde, zorunlu eğitimin, Türkiye'de, her yer
de yaygın olarak sekiz yıla çıkarılması öngörülmüştür. Bu konuda, önümüzdeki yıl, mutlaka, gere
ken yasa çıkarılmalı ve eğitim, Türkiye'nin her yerinde sekiz yıla çıkarılmalıdır. Aksi takdirde, Tür
kiye'de, insana, insan sağlığına ve eğitime yeterince yatırım yapılmazsa, ileriki yıllarda ekonomik 
kriz asılsa da, gerekli büyüme hızı yakalansa da, toplum, bu büyümenin nimetlerinden yararlana
mayacak demektir. O nedenle, Türkiye'nin 2000'li yıllara giderken, sloganı "daha fazla büyüme, 
daha fazla insanî gelişme" olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ancak, maalesef, 1995 bütçesinde sosyal dengeler yeterince gözetilme
mektedir. Eğitime ayrılan ödeneğin bütçe içindeki payı yeterli değildir; geçen yıla nazaran bu yıl 
da düşüş vardır. Geçen yıl, 1994'te, yüzde 14,9 olan bütçe içindeki eğitim payı, 1995'te yüzde 13,6 
olarak öngörülmüştür. Sağlıkta da benzer bir durum yaşanmaktadır. 1993'te yüzde 4,6 olan sağlık 
harcamaları payı, 1995'te yüzde 3,7 olarak öngörülmüştür. Kaldı ki, hepimiz biliyoruz, bu ödenek
lerin önemli bir kısmı, cari harcamalar niteliğinde olan ödeneklerdir. Oysa, Maliye Bakanının 1995 
bütçe sunuş konuşmasının yer aldığı kitapçıkta, kalkınmayla birlikte, ekonomik büyümeyle birlik-
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te, ekonomik ve sosyal dengelerin de gözetileceği vurgulanmaktadır. Bu konuda, bütçede eksiklik 
olduğu düşüncesindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş ülkelerde sosyal güvenlik harcamaları, millî gelirin yüzde 25'le-
rini bulmaktadır. Bizim ülkemizde, bu, henüz yüzde 6,8'lik bir orandır. Bu oranla, sosyal devleti 
korumak ve geliştirmek elbette güçtür. O nedenle, Türkiye bütçesi, mutlaka, önümüzdeki yıllarda, 
bir faiz ve ücret ödeme bütçesi olmaktan çıkarılmalı ve sosyal devletin kurulmasına ödenek ayrı
lan bir bütçe haline getirilmelidir. Elbette, bunun en sağlıklı yolu, vergi gelirlerini adaletli bir bi
çimde artırmaktır. Bu nedenle, Hükümetimiz, 1995 yılında, vergi konusunda gerekli köklü reform
ları yapmalıdır ve özellikle, kayıt dışı ekonomiyi, mutlaka, vergilendirecek yolları bulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Yılmaz ve Sayın Erbakan, bugün yaptıkları konuşmalarda, me
murların durumuna, kamu çalışanlarının durumuna değindiler ve memurların enflasyon altında 
ezildiğini söylediler... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Doğrudur... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Zor durumda olduğunu söylediler; doğrudur. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Siz ne diyorsunuz? 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Aynen katılıyoruz. Çözüm söyleyeceğiz; aradaki fark orada. 
İLHAN KAYA (İzmir)-Bütçe bitti» niye getirmediniz çözümü? 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, gerçekten, uygulanan istikrar prog
ramı, çalışan kesimden en çok memurları olumsuz olarak etkilemiştir ve memurların reel ücretleri, 
Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi, diğer istikrar programı uygulanan ülkelerde görülmeyen oranda 
düşmüştür; bu doğrudur; ancak... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Hani emekçiden yana olacaktınız... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)-... Sayın Yılmaz ve Sayın Erbakan'm söylemediği şey şudur: 

Bu kıyaslamayı yaptığımız ülkelerin çoğuna baktığımız zaman, o ülkelerde çalışanların, sendikal 
haklara sahip olduğunu görürüz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Çıkarın sendika yasasını, iktidarsınız. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- İster işçi, ister memur, bütün çalışanların sendikaları vardır, 

toplusözleşme hakları vardır ve grev haklan vardır. Genellikle de ücretler böyle korunur. Devletin 
eline bakmazlar, masaya otururlar ve toplu pazarlık yoluyla ücretlerini korurlar. O nedenle, bizim 
ülkemizde de zannediyorum çözüm bu olmalıdır; çünkü, memurun sendikası olursa, memur, hem 
malî durumunu hem çalışma koşullannı, işveren durumunda olan hükümeüe, kamu kuruluşlanyla 
oturur, halleder. 

O yüzden, biz diyoruz ki bizim dönemimizde memurlara çok zam verildi, sizin döneminizde 
az zam verildi tartışmasını bir tarafa bırakalım; çünkü, demokratik ülkelerde böyle bir tartışma ya
pılmamaktadır. Memurlar, hükümetle masaya oturmakta ve demokratik bir şekilde ücretlerini, iş
verenle birlikte belirlemektedirler. 

O nedenle, biz diyoruz ki, geliniz, bu konuyu temelden çözelim. Biliyorsunuz, Meclis Komis-
yonlannda bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasansı aylardır bir türlü sonuçlanmıyor. Çünkü, maalesef, 
bazı partilerimizin oradaki üyeleri, Türkiye'de memur sendikalarının kurulmasının mümkün olma
dığı görüşünü savunuyorlar. Halbuki, Türkiye'de 1960'h yıllardan beri, memur sendikaları kurul
du. Anayasada, bu konuda açık bir hüküm yok. En azından, karşı bir hüküm yok. O nedenle, bu ya
sanın çıkması son derece önemli. Uzlaşma.isteniyorsa, bu gibi konularda uzlaşmalar sağlanmalıdır. 
2 milyona yakın memur, aileleriyle 10 milyon insan; ancak, malî durumunu ve sosyal durumunu, 
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bir sendikal hakla düzeltebilir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Artık, memurlarımızı, 
bu yıl katsayı ne olacak, Hükümet bize ne kadar zam yerecek diye düşünmekten kurtaralım. 

FETHUUAH ERBAŞ (Van)- İktidarsınız be birader!.'. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Siz, herhalde beni dinlemediniz. Hükümet, yasa tasarısını 
hazırladı, Adalet Komisyonuna sundu, oradan, Anayasaya uygunluğu açısından görüşülmek üze
re Anayasa Komisyonuna gönderildi; maalesef, sizin üyeleriniz de, alt komisyonda, bu yasa ta
sarısına karşı çıktı. Ben, burada, çağrı yapıyorum ANAP'lı arkadaşlarımıza, Refah Partili arkadaş
larımıza; geliniz, bu konuyu tekrar değerlendiriniz. Her konuşmanızda, Türkiye'yi birinci lige ta
şımaktan bahsediyorsunuz. Peki, taşıyalım; ama, her alanda birinci lige taşıyalım; ekonomik alan
da, siyasal alanda, sosyal alanda, sendikal alanda, her alanda birinci lige taşıyalım. İsterseniz bu
mda birkaç örnek vereyim. Acaba, birinci ligdeki ülkelerin, sendikal haklarla ilgili... 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- Anayasa değişikliği lazım. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Anayasa değişikliği gerekmiyor. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bir kere, Avrupa'daki ülkelerin tamamında, Amerika Birleşik Dev
letlerinde, bu sendikal hak, on yıllardır uygulanan bir haktır. Avusturya'da, Belçika'da, Finlandi
ya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İtalya'da, komşumuz Yunanistan'da, her yerde, memurlar, bu sendi
kal haklarına sahiptir. 

Avrupa dışındaki ülkelerden de birkaç örnek vermek istiyorum: Fıldişi'nde memur sendikala
rı vardır, Guatemala'da vardır, Komor Adalan'nda memur sendikaları vardır, Peru'da, Senegal'de, 
Srilanka'da, Zaire'de, Meksika'da, bütün bu ülkelerin hepsinde memur sendikaları vardır, on yıllar
dır vardır. Eğer, birinci lige çıkmak istiyorsak, bunu sadece ekonomiyle sınırlı tutamayız. Dünya 
bir bütündür, toplumlar her alanda yarıştıkları zaman bir yere gelebilirler. O nedenle, bu sendikal 
hakların, artık geciktirilmemesi gerekir. 

Elbette, her ülkenin kendi özel koşullarına göre bu memur sendika yasaları, bazen özel olarak 
çıkarılmış, bazen genel yasalar içerisinde ele alınmış. Elbette, belli meslekler bunun dışında bıra
kılmış. Zaten, Hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarısında da, bu ölçüler kullanılmış durumda
dır. 

Sendikal yasak olan ülkeler hangileri; -kısaca onlara da bakmak istiyorum- maalesef, Türki
ye'yle birlikte sendikal yasağı olan ülkeler şunlar: Çad, Dominik, Ürdün, Şili, Tayland, Yemen, 
Zimbabve, Nikaragua, Ekvador. Bu ülkelerde de, sendikal haklar henüz tanınmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, aslında, kamu çalışanları memurlar, ülkemizde 1960'h yıllardan beri sen
dikal mücadele yapmaktadırlar; her şeyden önce, bu mücadeleye saygı duymalıyız. 20 Aralık'ta 
Ankara'da yapılan gösteri de bu mücadelenin aslında bir parçasıdır. Bu mücadeleye saygı duyma
lıyız, çünkü bu mücadeleyi yapan insanlar, kendi durumlarını düzeltmenin yanı sıra, toplumumu
zun, örgütlü, demokratik bir toplum haline gelmesinin de uğraşını vermektedirler. Ancak, 1960 yı
lından bu yana yapılan bu mücadele, maalesef, bir yasal zemine kavuşturulamamıştır. 1%0'h yıl
lardan beri gelip giden hükümetler, memur sendikaları meselesini halletmemişler, tam aksine, bir 
çok hükümet, sendikal haklan için mücadele veren memurlara baskı yapmıştır; memurlar sürgüne 
uğratılmıştır ve yer yer, toplusözleşmesiz de olsa, kurulabilmiş olan sendikaları kapatılmıştır. O ne
denle, 12 Eylülden sonra 1985'li yıllarda, memur tekrar, sendikalarını kurma mücadelesini başlat
mıştır. 

Hepimizin zaman zaman söylediği bizde bir söz vardır, "haklar mücadele ile alınmıyor, tepe
den veriliyor" diyoruz. İşte buyurun; 1960 yılından beri, 2 milyona yakın insan mücadele ediyor -
bunun son örneğini 20 Aralıkta gördük- ve haklarını almaya çalışıyor. Yani, haklar, hep tepeden 
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verilir düşüncesi de, artık, Türkiye için geçerli değil; insanlar haklarına sahip çıkıyor; sizler de biz
ler de bu hak arayışlarını doğru bulduğumuzu söylüyoruz. Ancak, bu yetmez; şimdi geliniz, Parla
mentoya düşen görevi yerine getirelim, bu memurları bir an evvel bekledikleri yasaya kavuştura
lım; ILO kararlarının gereğini yapalım. 

Ben diyorum ki, kim, hangi parti, memurlar enflasyon altında ezilmesin, memurların çalışma 
koşulları, sosyal şartlan düzeltilsin diyorsa, bence, somut olarak yapacağı katkı, bu sendika yasa
sının çıkması için uğraş vermektir. Bunun ötesinde söylenen sözler, biraz da, memurların oylarına 
yönelik sözlerdir, çünkü, çözüm -az evvel gördüğümüz gibi- bütün demokratik ülkelerde yeğlenen 
çözümdür, yani, sendikal çözümdür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, aslında, biliyorsunuz, bir talihsizlik de olmuştu; Hükümetimizin İçişleri 
Bakanı, 28 Şubat 1992'de bir genelgeyle, memur sendikalarını yasa dışı ilan etmişti; ancak, sonra
dan, Danıştay, bu kararı bozdu ve Hükümet de genelgesini değiştirdi. 

Şimdi, az evvel söylediğim gibi, Danıştayın bu kararından sonra, artık, yapılacak olan şey, ya
sa tasarısı konusunda uzlaşmak ve bu tasarıyı Meclisten geçirmek olmalıdır. Onun için, komisyon
larda bu yasayı engelleyen parti temsilcilerine buradan çağrıda bulunuyorum, parti yöneticilerine 
çağrıda bulunuyorum: Lütfen, tutumunuzu gözden geçiriniz, tutumunuzu değiştiriniz ve 10 milyo
na yakın insanı ilgilendiren memur sendikası yasa tasarısını, buradan hep birlikte geçirelim. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu)-Önce Hükümet talep eder... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)-Bazı milletvekili arkadaşlarımız, konuyu izlemedikleri için, 

herhalde bilmiyorlar. Bu tasarı hazırlandı ve şu anda Meclis komisyonlarında; ama, maalesef, bu 
tasarı engelleniyor. Biz, engelleme yapan partilerimizin, bu durumu gözden geçirmelerini istiyo
ruz; mesele bundan ibaret. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Komisyona gelmiyorsunuz. Gelmemek suretiyle siz engelliyor
sunuz. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Sayın milletvekillleri, eğer engellemeye devam ederseniz, 
maalesef, birkaç sene daha geçer. Onun için, buradan çağrı yapıyoruz; engellemekten vazgeçiniz 
diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, ülkemiz için önemli olan başka bir konuya girmek istiyorum. 
1994 yılında, ülkemizin, uygar dünya ile Avrupa ile olan ilişkilerinde büyük sıkıntılar yaşandığı bir 
gerçektir. Bu sıkıntıların kaynağında, üyesi olmak istediğimiz, ait olmak istediğimiz Avrupa Birli
ğini doğru kavrayamamamız, hangi hedefler için uğraştığını, niçin kurulduğunu, tam ve doğru ola
rak anlayamamış olmamız yatmaktadır. 

Bilindiği gibi, Batı'yla, Avrupa ile ilişkilerimiz, cumhuriyetin çok öncesinde başlar. Neredey
se, ikiyüz yıla yakın bir ilişki, inişli çıkışlı uzun bir geçmişi vardır; ancak, Avrupa ile Batıyla ku
rumsal ilişki, 1963 ortaklık anlaşmasıyla başladı, diyebiliriz. Bu anlaşmanın gereği olarak, 1995'te; 
yani, gelecek yıl Gümrük Birliğine girilecekti. Bu istek, bilindiği gibi, 19 Aralıkta yapılan görüş
meler sonucunda, 1995 yılı Mart ayına ertelendi. 

Değerli milletvekilleri, eğer, bu erteleme iyi değerlendirilebilirse, bir bakıma, eksiklerimizi ta
mamlamak için bize bir fırsat vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, burada, dikkatlerinizi bir konuya çekmek istiyorum. Avrupa Topluluğu, 
Türkiye'nin, 1963 yılında ortaklık anlaşmasını imzaladığından bugüne kadar, üç kez isim değiştir
di. Türkiye, 1963 yılında ortaklık anlaşmasını imzaladığında, Topluluğun ismi "Avrupa Ekonomik 
Topluluğu" idi. 1968 yılında bu isim değişerek "Avrupa Topluluğu" adını aldı. 1991 Aralık ayın
da, Maastricht Anlaşmasından sonra, Topluluğun ismi bir kez daha değişerek "Avrupa Birliği" adı-
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nı aldı. Bu isim değişikliklerinin içerik ve hedefler bakımından anlamı nedir? Bu soru hiç sorulmu
yor. Bu isim değişiklikleri, hedef değişiklikleriyle birlikte gündeme gelmiştir. 

Artık, Avrupa ülkeleri arasındaki bu işbirliği, başlangıçtaki gibi, yalnız ekonomik bir işbirliği 
değildir. İsim değişikliği, Avrupa Birliğinin, ekonomik işbirliğinin yanı sıra, siyasî amaçlarının ol
duğunu da vurgulamaktadır. Gelinmek istenen nokta, siyasî bir birlik oluşturulmasıdır. Bir bakıma, 
zor da olsa, Avrupa birleşik devletlerine doğru gidilmektedir. Bugün, Avrupa'nın birçok ulusal par
tisi, Avrupa çapında bir araya gelerek, Avrupa partilerini oluşturmaya başlamışlardır. Gerçi, 1989 
yılından sonra, dünyadaki değişiklikler, Avrupa siyasî birliği projesinin ertelenmesine sebep ol
muştur, daha zor hale getirmiştir; ama, Avrupa Birliğinin en temel hedeflerinden bir tanesi, günün 
birinde, Avrupa birleşik devletlerini kurmaktır; bu bakımdan Sayın Erbakan haklı. 

Türkiye, eğer, Avrupa Birliğine tam üye olmak istiyorsa, bunun ne anlama geldiğini Türki
ye'deki partiler ve halk bilmek zonmda; çünkü, bunun bir bakıma anlamı şudur: Parlamentonun 
yetkilerinin bile -gayet tabiî ki, halk iradesine dayanan parlamento kararıyla- oraya devredilmesi 
demektir. (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, Avrupa insan Haklan Komisyonuna, Avrupa İnsan Haklan Divanına, Türkiye Cum
huriyeti yurttaşlan başvurabiliyorlar. -Alkışlıyorsunuz- orada yüzlerce dava var. Burada, yargıda 
haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlanmız, oraya başvuruyor ve orada tekrar yargılama yapılı
yor, oradan bazı kararlar alıyorlar ve o kararlan biz, iç hukukumuza uygulamak zorundayız. Bu, 
gerçekten böyle. O nedenle, Avrupa Birliği konusunda, ülkemizde bir aydınlatmaya, aydınlanma
ya ihtiyaç vardır; bunu da yapacak olan partilerdir. 

Avrupa Birliğinin eskiden koyduğu standartlar, genellikle ekonomik faaliyetler üzerine olu
yordu, genellikle mamuller üzerine oluyordu; ama, artık, bu değişmiştir. Ekonomik standartlann 
ötesinde, bugün Avrupa Birliğinde, insan hakları, azınlık hakları, sendikal haklar ve demokrasi ko
nularında da standartlar oluşmuştur. Şimdi buradaki som, bu standartlar, bizim insanlarımızın, bi
zim ülkemizin de, yaranna mıdır, değil midir? Bu standartlan kabul ediyorsak, bunlan uygulamak 
zonmda değil miyiz, yoksa, bunları laf olsun diye mi kabul ediyoruz? 

Değerli milletvekilleri, 1963 yılından bu yana geçen sürede, Türkiye'nin, Avrupa Birliğine tam 
üyelik için gereken hazırlıkları, gereken süreçlerde yapamadığı kanısındayız. Ekonomik alanda ol
duğu gibi, sosyal ve siyasal alanda da yeni yapılanlamalar yaratılamadığı için, tam üyelik mesele
si, dünyadaki değişimlerden sonra da, bizden, oldukça uzaklaşmıştır. Tabiî on yılda bir gelen as
kerî müdahaleler, askerî darbeler de, hem demokrasimizin ve ekonomimizin gelişmesini önlemiş 
hem de doğal olarak, o dünyayla olan ilişkilerimizi olumsuz biçimde etkilemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Gümrük Birliği görüşmeleri mart ayına kaldı. Mart ayında gö
rüşmeler tekrar başlayacak; o güne kadar bir program çerçevesinde elbette bazı sorunlar halledile-

, bilir. Eğer, Türkiye, Gümrük birliğine, daha sonraki bir süreçte Avrupa Birliğine girmek istiyorsa, 
belli sorunları çözmek zorunda. 

Avrupa başkentlerinde görev yapan diplomatlarla konuştuğumuzda, bizim oraya ginnemizin 
önünde Uç engel olduğunu söylemekteler. Engellerden birisi, Yunanistan'ın katı tutumu, öyle gö
rülmekte. İkincisi, Türkiye'nin, farklı kültür ve dinden olması. Bu, resmen söylenmemekte; ama, 
kulislerde konuşulmaktadır; ama, bir üçüncü engel var ki, onu kaldırmak tamamen bizim elimizde. 
Yani, üçüncü engel biziz, kendimiziz. O nedenle, diyoruz ki, önce, geliniz, biz, kendimizi engel ol
maktan çıkaralım; çünkü bu, en kolay yapabileceğimiz bir şey, bizim elimizde olan bir şey. 

Türkiye'nin üyeliğini, şu ya da bu nedenle önlemek isteyenlerin elinden, insan haklan, demok
rasi, kurt sorunu kartlarını alalım. Geliniz, bir an önce, başta Anayasa olmak üzere tüm temel ya-
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salan, demokrasinin evrensel ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere uygun hale getirelim. Ulusla
rarası sözleşmeleri göstermelik olmaktan çıkaralım. Türkiye, gönüllü olarak, Avrupa însan Hakla
rı Sözleşmesini, Avrupa Sosyal Şartını, ILO Anayasasını, ILO sözleşmelerini kabul etmiştir. Bun
ların gereğini yapmak bu Parlamentonun, bu Hükümetin görevidir. 

Aynı şekilde, düşünce ve anlatım özgürlüğünün önündeki engelleri de kaldırmak bizim göre
vimizdir. 

Sayın milletvekilleri, Terörle Mücadele Yasasından başlayarak, geliniz, özgürlüğün ve de
mokrasinin önündeki engelleri bir bir kaldıralım. Aynı şekilde, Hükümet Programında yer aldığı 
gibi, Kürt kimliğinin serbestçe ifade edilmesini, araştırılmasını ve geliştirilmesini sağlayalım. Bu
nun önündeki yasal ve fiili engelleri kaldıralım. Çalışma yaşamını ILO kararlarına uygun hale ge
tirelim. Kısacası, demokrasimizi, her balamdan evrensel standartlara uygun hale getirelim. 

BAŞKAN-Sayın Karakaş, 5 dakikanız kaldı. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Eğer bunlar yapılırsa, Türkiye, mart ayında tekrar masaya 
oturduğunda, çok güçlü durumda olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bütçeyle, yakın biçimde ilgili olduğunu düşündüğüm, bizim deyişimiz
le, Kürt sorununa da kısaca değinmek istiyorum. Bu sorun, bugün konuştuğumuz 1995 yılı bütçe
sini ve o bütçedeki rakamları, çok yakından etkileyen bir sorundur. 

Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'in yaptığı bir araştırmaya göre, terörle mücadelede, 
Türkiye, hergün, 1 trilyon lira kaynak harcamaktadır. îç barış sağlandığı zaman, demokratik yol
larla bu sorun çözüldüğü zaman, Türkiye'nin bütçesi de çok rahatlayacaktır. Bu bir gerçek, bunu 
görmek zorundayız; ancak, bu sorunu barışçıl ve demokratik yönden çözmek için, cesaretli ve ka
rarlı olmalıyız. 

Ülkemizin, bu önemli sorunu çözülmeden, toplumsal, siyasal ve ekonomik istikrarı sağlamak 
da kolay olmayacaktır. Aynı şekilde, Gümrük Birliği müzakerelerinde de görüldüğü gibi, ülkemi
zin, demokratik, uygar dünyayla ilişkileri de kolay normalleşemeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, buradaki en önemli konu, Kürt sorunuyla, terör sorununu birbirinden 
ayırmaktır. Bunlar aynı şeyler değildir; Kürt sorunuyla, PKK sorununu ayırmak zorundayız. Şid
det ve terör olaylarına karışanlara karşı gereken önlemler elbette alınacaktır, alınmaktadır; ama, bu 
yapılırken, hukuk içerisinde kalmak, Kürt sorununa, insan haklan ve demokrasiyle yaklaşmak zo
runluluğu vardır. Yöre insanı, potansiyel suçlu olarak görülmemelidir ve onlara baskı uygulanma
malıdır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Hükümet sizsiniz, siz yapacaksınız bunları... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)-... insanlar, yerinden, yurdundan, köyünden edilmemelidir. 

Köyler yakılmamalıdır. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Siz yakıyorsunuz. İktidarsınız, köyleri yakıyorsunuz ve gelip bura

da konuşuyorsunuz... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)-... Ancak, son zamanlarda yaşanan olaylar, maalesef, terör

le, Kürt sorununun, her zaman, birbirinden ayrı tutulamadığını göstermektedir. Kürt sorunu yalnız
ca bir asayiş meselesi, bir ekonomik geri kalmışlık sorunu olarak görülmektedir. Bu, son derece 
yanlıştır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- İktidarsınız, muhalefet gibi konuşuyorsunuz. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- SHP için, Kürt sorunu, bir demokrasi, bir insan haklan ve 

bir kültürel kimlik sorunudur. 
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CENGlZ BULUT (İzmir)- Köyleri yakan Hükümette siz de varsınız. 
BAŞKAN-Sayın Bulut... 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- ... O nedenle, demokrasimiz geliştikçe, demokrasimiz, ek
siksiz hale geldikçe, bu sorunun çözümü de kolaylaşacaktır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Efendim, bunlar, İktidar, muhalefet değil ki; muhalefet gibi konu
şuyor. 

BAŞKAN- Sayın Bulut, hatibin sözünü kesmeyelim. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, kışa girerken, çok sa
yıda vatandaşımız, köyünden mezrasından göç etmek zorunda kalmış vatandaşımız, göç etmek zo
runda bırakılmış vatandaşımız bu kış günlerinde, güneydoğuda büyük kentlerin çevresinde yaşa
maktadır. Gerçekten, bu insanlar, bu kış şartlarında, çok zor şartlarda orada yaşamlarını sürdürme
ye çalışmaktadırlar. Bu konunun çözümlenmesi için, bizim, insan haklarından sorumlu Devlet Ba
kanımızın, oradaki insanlara acilen yardım etmek için bazı önerileri var. Biliyorsunuz, hepimiz gör
dük, ziyaret ettik; oradaki insanlar, kıl çadırlarda, derme çatma yerlerde barınmaktadırlar; çocuklar 
zor koşullardadır, yetişkinler de işsiz güçsüzdür. Yürürlükteki mevzuata göre, buraya, bu insanla
ra acil yardım yapmak mümkün olmamaktadır. O yüzden, insan haklarından sorumlu Devlet Ba
kanlığımız, bu konuda dört öneri geliştirmiştir. Sorunun çözülmesi için ya mevcut yasalara bir 
madde ilavesi ya da özel bir yasa hazırlanması gerekmektedir. 

CENGİZ BULUT(İzmir)-Yapınız efendim. 
ERCAN KARAKAŞ(Devamla)-Erzincan Yasasında olduğu gibi, yahut o yasaya bir madde 

ilave ederek, orada ihtiyaç içerisinde olan yurttaşlarımıza çok acil yardımlar hızla yapılabilir. El
bette, orta vadede alınacak tedbirler de vardır; zaten, bunlar, Hükümet tarafından planlanmaktadır. 
Kırsal kesim için düşünülen yeni yerleşim düzeni içerisinde konut projeleri vardır ve yurttaşlarımı
zı toprak sahibi yapma projeleri vardır; ama, bunlar, orta vadeli projelerdir. Şimdi, bu kış günlerin
de, oradaki insanlara acil yardım gerekmektedir. Bu konuda gereken yasal düzenlemelerin önü
müzdeki hafta yapılmasını istiyoruz ve bunu Hükümetten talep ediyoruz. 

CENGİZ BULUT(İzmir)- Hükümet sizsiniz efendim. 
ERCAN KARAKAŞ(Devamla)-Değerli milletvekilleri, Anayasa değişikliğine değinmek isti

yorum; kısaca şunu belirteyim. Biliyorsunuz, partilerarası bir komisyon çalıştı; Anayasanın 18 
maddesinde uzlaştık. Şimdi, uzlaşılan bu maddeleri Mecliste görüşemiyoruz. Halbuki, bu madde
lerden 4 tanesi Meclis Genel Kurulunun gündemindedir. Örneğin: Anayasanın 67,68, 69 ve 76 ncı 
maddeleri Mecliste görüşülmeyi beklemektedir. 

Sayın Yılmaz, Hükümetin, kendilerine danışmadığını, meseleleri uzlaşma içinde çözmediğini 
söyledi. Ben de diyorum ki, 11 parti bir araya geldik, Anayasanın 18 maddesinin değiştirilmesinde 
uzlaştık, bu maddeleri yazdık, formüle ettik, altına imza attık. En güzel uzlaşma budur ve buradan 
çağrı yapıyorum: Geliniz, üzerinde uzlaştığımız bu Anayasa maddelerini, yeni yılın başında, ocak 
ayında Genel Kuruldan geçirelim. 

Bakınız, bu maddeler değişirse neler olacak: 
Önce, 67 nci madde: 18 yaşını dolduran gençlerimiz seçmen olacak. Yurt dışındaki yurttaşla

rımız oy kullanabilecek. Partilere üye olma yaşı, 21'den, 18'e inecek. Partilerimiz, kadın, geçlik ko
lu gibi, yan kuruluşlar kurabilecek. Dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler, istiyorlarsa siya
sî partilerle dayanışma içerisine girebilecek. Yükseköğretimde okuyan öğrenciler ve öğretim ele
manları partilere üye olabilecek. Tabiî, biz, teklifimizde, kamu çalışanlarının da, üyeliklerinin ya-
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sayla düzenlenmesini istemiştik; ama, maalesef, Anayasa Komisyonunda bu kalktı. Memurların, 
sendika sorununun yanında, böyle bir sorunu da var. 

* CENGİZ BULUT (İzmir)- Gelin, memuru beraber kurtaralım. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Anayasanın 76 ncı maddesi değiştiği zaman, milletvekili se
çilme yaşı 30'dan, 25'e inecek. 

Şimdi, üzerinde uzlaştığımız ve Meclis Genel Kurulunda olan bu Anayasa maddelerini değiş
tirmeyi öneriyoruz. Tabiî, diğer 12 maddeyi de burada ele alabiliriz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Önce, memuru kurtaralım. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, Sayın Erbakan, üzerinde tartışılan 
Terörle Mücadele Yasa Tasarısının, düşünceleri yasaklamak için getirildiğini ifade etti. Bu, gerçek
ten çok yanlış. Halbuki, aynı Sayın Erbakan, geçen yıl 8 inci maddeyle ilgili değişiklik teklifi ver
diğimiz zaman, bu kürsüden bize teşekkür etmişti; ikisinden birisi yanlış. Bu yasa tasarısı, düşün
ce ve anlatım özgürlüğünün önündeki sınırları, belli koşullarla kaldırıyor; sadece, düşüncenin an
latımı için sınırlı bir özgürlük getiriyor. Bu sınır da, inceleme, tartışma, eleştiri biçiminde, yasa ta
sarısında belirtilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Karakaş, lütfeder misiniz... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)-Kaç dakikam var efendim? 
BAŞKAN-Süreniz, bitti efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- 5 dakika, Sayın Ziya Halis'ten kullanıyorum efendim. 

BAŞKAN- Peki, buyurun efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısı gerçekten, demokra

si için çok önemli. Eğer demokrasi, inanç, düşünce, anlatım ve örgütlenme özgürlüğü ise, bu yasa 
tasarısını ele almak zorundayız. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Muhalefette misiniz Sayın Karakaş?! 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)-Bu yasa tasarısını hazırladık. 
Sayın milletvekili, Mecliste olup bitenleri izlemiyorsunuz galiba? Yasa tasarısı komisyonlar

da; ancak, engelleniyor, engellenmesin diyoruz; mesele bu... (SHP sıralarından alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir)- O da pazarlıkla mı Sayın Karakaş?.. 
BAŞKAN- Sayın Kaya... Sayın Kaya... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Bu yasa tasarısı hiçbir şekilde düşünceyi yasaklamamakta-

dır, sadece, düşüncenin anlatımına sınırlı örgUrlük getirmektedir, 163 üncü maddeyle zaten hiçbir 
ilgisi yoktur, şu anda yürürlükte olan yasanın 1 inci maddesinde de, Anayasada belirtilen cumhu
riyetin nitelikleri kavramı vardır, bu yasa tasarısında olduğu gibi. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Onun arkasına sığınmayın, o yasa başka. 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıllarda demokratikleş

meye ilişkin olarak CMUK, Uluslararası Çalışma Örgütünün önemli birtakım sözleşmeleri, Güven
lik Soruşturması, Özelleştirme ve Rekabeti Koruma gibi yasalar Meclisten geçti. Güvenlik Soruş
turması Yasasının çıkması sonucu, artık, Türkiye, kendi yurttaşını fişleyen, insanlarını sakıncalı 
ilân eden bir ülke olma konumundan çıktı. Bunlar, elbette son derece yararlı; ama, bunlarla yetine
nleyiz. Demokratikleşme paketinde yer alan bütün yasa tasarılarının ele alınması ve sonuçlandırıl-
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ması gerekir. Yerel Yönetim Reformu, Siyasî Partiler Yasası, Seçim Yasası, Yargı Reformu, Sen
dikalar, Dernekler, YÖK Yasası gibi, çok önemli yasalarla ilgili tasarıları sırada beklemektedir. Bu 
yasa tasarılarının 1995 yılında ele alınması, demokratikleşme açısından son derece önem taşımak
tadır. 

O yüzden, biz diyoruz ki, Türkiye, 1995 yılında, demokratikleşmesini tamamlamaya çalışsın, 
Türkiye, gelecek hafta Terör Yasasını Mecliste ele alarak, 1995 yılına yasaksız olarak girsin. 

Değerli milletvekilleri, bizim, SHP olarak amacımız, kesin, net ve açıktır. Biz, Türkiye'de bi
reyin özgür, toplumun örgütlü olmasını istiyoruz. Devletin, laik, çağdaş ve demokratik olmasını is
tiyoruz. Ekonominin sağlıklı olarak gelişmesini ve artan gelirin hakça paylaşılmasını istiyoruz. 
Böyle bir Türkiye'den yanayız. İstiyoruz ki, insanlarımız, düşüncelerinden, inançlarından, yazdık
larından, kitaplarından dolayı cezalandırılmasın ve insanlarımızın hepsi sosyal güvenceye kavuştu
rulsun; şiddetin yerini banş âlsın, ayırımcılığın yerini kardeşlik ve dayanışma alsın. Bizim istedik
lerimiz bunlardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Böyle bir Türkiye özlemiyle, 1995 bütçemizin, ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, 
saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
SHP Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Ziya Halis. 

Buyurun Sayın Halis. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ziya Halis, 16 dakikamız var; 4 dakikanızı ikram ettiniz. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Bakalım, 16 dakikalık sözlere memur girecek mi?.. 
SHP GRUBU ADINA ZİYA HALİS (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1995 yılı 

bütçesi üzerinde, arkadaşımın bıraktığı yerden devam etmek üzere, Grubum adına söz almış bulu
nuyorum. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularımla, 
sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1995 yılı bütçesi de, geçmiş yıllardaki bütçelerin ve uygulamaların ipo
teği altındadır. Maalesef, bu bütçemiz de, geçmiş yıllarda olduğu gibi, borç faizi ve ücret ödeme 
bütçesidir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Bak, öyle deyince gidiyorlar. 
ZİYA HALİS (Devamla)-388 trilyon borç faizi... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)- Bakın, gidiyorlar. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Aslında, muhalefetin dinlemesi lazım bizi. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Kimin bütçesi bu; sizin mi, bizim mi? 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Eskiden bahsediyor, eskiden... 
ZİYA HALİS (Devamla)- Tabiî, bu borç faizi bütçesi... Sayın Hocam, büyük bir borç bu. Sa

yın Hocam Necmettin Erbakan biraz önce konuşurken dinledim. Bu döviz-para ilişkisini, hareket
lerini, Sayın Yılmaz'dan daha iyi yaptığını söyledi, "üç misli değil, on misli..." dedi. Aklıma şu gel
di: Hoca, herhalde, bu paraları ve dövizleri bu şekilde topladı; iki eşek yükü altını bir araya getir
di. (SHP sıralarından alkışlar) Herhalde, bu şekilde, iktidara gelirse, Sayın Mercümek' i de Maliye 
Bakanı yapacaktır ve ülkenin sorunlarını bu şekilde çözecektir diye düşünüyorum. (SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) . > • 

Bütçenin bu hale gelmesinde, 1980'li yıllardaki yıllık programlara ve planlara uymama gele
neğinin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bilindiği üzere, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
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bir yıl ertelenmiştir. Umarız, gelecek yıl, ikinci bir erteleme söz konusu olmaz ve kamuoyunun 
önüne de, çok ciddî bir planla gelmiş oluruz. "Ciddî plan" uygulamasını özellikle belirtmek istiyo
rum; çünkü, daha öncede ifade ettiğim gibi, ANAP iktidarları döneminde, ciddî plan yapma gele
neği bir tarafa itilmiştir. Ciddî bir plan yapmak için, önem verdiğim birkaç hususu da burada ifade 
etmek istiyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Halis, bravo sana, Başbakanı bile getirdin. (SHP sıralarından 
"Bravo"sesleri, alkışlar.) 

ZİYA HALİS (Devamla)- Öncelikle, plan, mutlaka stratejik bir anlaşıyla mutlaka yapılmalı
dır. Bu konuda, özellikle Hükümete sesleniyorum. Plan, katılımcı bir anlayışla hazırlanmalıdır; ya
pısal değişiklikleri mutlaka içermelidir; bölgesel dengesizliklerin nasıl giderileceğinin yolunu gös
termelidir. "Sosyal devlet" anlayışının yeniden yaratılması için, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve 
çevre alanlarına önem verilmeli ve çevrecilik, mutlaka üçüncü sektör olarak planlanmalıdır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-O yapılmıyor mu yani? 
ZİYA HALİS (Devamla)- Bu hususta son bir önerim ise, yeni bir sanayileşme stratejisine sa

hip ol unmasıdır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, geliniz, 1994 yılı Türkiye ekonomisi ve 1995 yılı bütçesi üzerin

de, birlikte kısa bir değerlendirme yapalım. 

Sayın milletvekilleri, dünya ekonomisinin büyüme trendine girdiği bir dönemde, Türkiye eko
nomisinin tersi bir gelişme içinde olduğu bir vakıadır. 1993'te yüzde 7,6 büyüyen Türkiye ekono
misinin, 1994'te yüzde 3,8 küçüldüğü tahmin edilmektedir. Biraz daha olumsuz ya da biraz daha 
iyimser bir yaklaşımla, 1994'teki bu küçülmenin, biraz daha artabileceği söz konusu olabilir; an
cak, bu, beklenen bir gelişmeydi. İç ve dış dengesizliklere dayalı sağlıksız bir ekonomik yapının 
oluşturduğu büyümenin daha fazla devam etmesi, elbette söz konusu olamazdı. Her ne kadar 1995 
yılı için yüzde 4,4'lük bir büyüme hızı öngörülmüşse de, bu bütçe büyUklükleriyle bu oranın yaka
lanması oldukça zor olacaktır. 

1994 yılında, toptan eşya fiyatlarında, ortalama yüzde 54,6'lık bir artış öngörülmekteydi; an
cak, 1994'teki gerçekleşme, tahminen, yüzde 116 civarında olacaktır. Belki, bu oranın biraz üzeri
ne de çıkılabilir. 1995 yılında enflasyon ortalama yüzde 43,2 öngörülmüş. Geçen yılki enflasyon 
oranıyla mukayese ettiğimiz zaman, bu değerin de, yani 43,2'nin de tutturulmasının oldukça zor ol
duğu görülmektedir. 

Gümrük Birliğine girmeye çalıştığımız bu dönemde, elbete ki, yüksek enflasyonun, bu birliğe 
girmemiz açısından önemli bir engel teşkil ettiği bir gerçektir. Enflasyonu belli bir düzeye, makul 
bir düzeye indirmedikçe, üç haneli bir durumda tuttukça, Gümrük Birliğine girmemizin çok zor 
olacağı inancındayız. Hükümetin, enflasyona çeki düzen verecek tedbirleri muhakkak alması ge
rekmektedir. Tüm bu olumuzluklara karşın, söyleyebileceğimiz bir olumlu gelişme de vardır. O da, 
1994 yılındaki ödemeler dengesinin oldukça iyi olduğudur. 

Sayın milletvekilleri, bütçeyi, borç, faiz ve ücret ödeme bütçesi konumundan çıkarmak için, 
vergi gelirlerini artırmak ve bunu adaletli olarak yaymak gerekmektedir. Oysa, mevcut uygulama
da/vergi yükü, daha çok çalışanların üzerindedir. 1995 yılında Gelir Vergisinin yüzde 59 oranında 
artırılması öngörülüyor. Bu oranın büyük bir kısmını çalışanlar karşılayacaklardır; ancak, sermaye 
kesimince ödenmekte olan Kurumlar Vergisinin sadece yüzde 12,4 düzeyinde tutulması, gerçekten 
düşündürücüdür. 

Ayrıca, dolaylı vergilerin payının da arttığı izlenmektedir. Bu dolaylı vergilerin payının artma
sı olayı, tüketicilere önemli bir yük getirmektedir; yani, gelecek yıl, vergi adaletindeki bozulma de-

- 8 4 0 - ' ' • • . - , 



T.B.M.M. B : 61 23 .12 .1994 O : 2 
vam edecektir. Çünkü, 1994 yılında dolaylı vergilerin Türlciye genelindeki toplamı yüzde 51,7 
iken, 1995 yılında bu oran yüzde 58,9 olarak öngörülmüştür. 

Toplam vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payı oldukça yetersizdir. 1994 yılında toplam 
vergi gelirlerinin millî gelir içindeki payı yüzde 18,3'tür; ancak, Batılı gelişmiş ülkelerde, OECD 
üyesi ülkelerde bu payın yüzde 30 olduğunu bildiğimize göre, bu oranın Türkiye'de çok az olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, vergi yükünün bir miktar daha artırılması, çağdaş Batılı ülkeler 
düzeyine yakın bir düzeye getirilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu yükün düşük olmasının bir nedeni de, kayıt dışı ekonomidir. Ülke
mizde, kayıtdışı ekonominin temel nedenleri; belgesiz ve düşük bedellerle alışveriş yapılması, gay--
rimenkullerin ve taşıtların alım-satım bedellerinin düşük gösterilmesi, kiralama işlemlerinin düşük 
bedelle veya gayri resmî yapılması, tefecilik faaliyetlerinin yasal belgelere ve kayıtlara dayandınl-
maması ve ücretlinin sigortasız çalışması ya da ücretinin düşük gösterilmesidir. Yaşamımızın her 
alanında, bu kayıt dışı ekonomiye rastlıyoruz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yapılan bir hesaplamaya göre, kayıt dışı ekonominin ülkemize bedeli 2,1 
katrilyondur. Son derece önemli bir rakamdır. Verginin yaygınlaştırılması, ayrıca, bu anlamda, ül
kemizde bulunan 33 milyon seçmen nüfusunun, sadece 8 milyonu tarafından verilmekte ve kayıt
lıdır. Bu oranın mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bütçeyi, borç, faiz ve ücret ödeme bütçesi konumundan çıkarmak için, 
bu söylediğim tedbirlerin yanında, yani kayıt dışı ekonomi ve diğer tedbirlerin yanında, 4008 sayı
lı Yasada yer alan, herkesin bir vergi mükellefi olması hususunun da büyük payı olacaktır, tabiî 
gerçekleştirilmesi halinde. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Kurumlar Vergisine değin biraz da. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Herkese bir vergi numarası vermek, sadece slogan olarak kalmama
lıdır. Hükümetimizce, bunun pratiği mutlaka düşünülmeli ve gerçekleştirilmesi için gerekli önlem
ler alınmalıdır. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-Memura ve işçiye ne veriyorsunuz? 

ZİYA HALİS (Devamla)- Yoksa, kullanılmayan numara, iş yükünden başka bir şey olamaz. 
Tüm gelirler beyana bağlanmalı ve giderek üniter bir sistem oluşturulmalıdır. Götürü vergi usulü, 
vergi kaybını Önleyecek nitelikte ve etkinlikte olmalıdır. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri 
içerisindeki payı azaltılarak, vergi oranları, ülke koşullarına uygun olarak indirime tabi tutulmalı
dır.. Böylece vergi adaleti sağlanmış olacaktır. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Niye yapmıyorsunuz?! 

BAŞKAN-Sayın Halis, 5 dakikanız kaldı. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Sosyal güvenlik kurumları bir çatı altında toplanmalıdır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Kim yapacak?.. 

ZİYA HALİS (Devamla)- İlgili tüm kanunlarda gerekli değişiklikler yapılarak, malî müşavir 
ve muhasebecilerin yetkileri ve fonksiyonları yeniden düzenlenmelidir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Kime söylüyorsunuz bunları?.. 

ZİYA HALİS (Devamla)- Hükümete söylüyorum... Bu önerilerim Hükümete. 

SÜHA TANIK (İzmir)-Hükümet sizsiniz... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Millet aç. 
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ZİYA HALİS (Devamla)- Vergi mevzuatı sadeleştirilmeli ve vergi toplama işlemi mutlaka ko

laylaştırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz çarşamba günü, Dünya Kooperatifler Günüydü. Bu, demok
ratik sivil toplum örgütlerinin toplum yaşamımızdaki önemi, son derece büyüktür. Hükümetimiz
ce, bu sivil toplum örgütlerinin desteklenmesinde ve bunlara, uygun olarak, yasal düzenlemelerin 
yapılmasında büyük yarar görmekteyiz. Çünkü, kooperatifler, gelir dağılımın, toplumsal katmanlar 
arasında adaletsizce yapılmasının önünde birer kalkan olmaktadırlar. Kooperatifler, istenildiğinde, 
ulusal gelirin toplumun en geniş kesimlerine eşitçe ve hakça pay edilmesinde birer araçtır. Bun
lara, ucuz kredi temin edilmesinin ve kendi yönetimlerinde bir kooperatifler bankasının kurulma
sının büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insanların tabiî olarak barınmaya ihtiyaçları vardır; ancak, 
bu ihtiyaç, çağdaş bir anlayışla çözülmeli ve karşılanmalıdır. Ülkemizde, nüfus artışından dolayı, 
her yıl toplam 265 bin konuta ihtiyaç vardır. Ayrıca, birikmiş konut açığı da düşünülürse -ki, bu ra
kam 190 bin civarındadır- yılda toplam 455 bin konuta ihtiyacımız vardır. Bu konut açığını gider
mek için, Hükümetin etkin önlemler alması, ucuz kentsel arsa üretmesi, konut üretimi konularında 
çeşitli yasal düzenlemeler yapması ve dar gelirlileri koruyacak, kollayacak biçimde tedbirler alma
sı gerekmektedir. Bu amaçla, Toplu Konut İdaresi kaynaklarının artırılması gerekmektedir. Toplu 
Konut İdaresi de, kendisi konut yapma yerine, özellikle de lüks konut yapma yerine; konut yapan 
vatandaşlarımıza, dar gelirli, yoksul, konuta ve barınmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza konut 
kredisi vermeyi esas almalı ve tercih etmelidir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Bunları Hükümete söylüyorsun değil mi? 
ZİYA HALİS(Devamla)- Ancak, son yıllarda, Toplu Konut İdaresinin, konut yapımı için ver

diği kredi miktarının son derece düşük olduğu -yapılan istatistiklerden ve değerlendirmelerden- an
laşılmıştır. 

Avrupa Topluluğunda, tarımda çalışan nüfus yüzde 5 dolayındadır; ama, Avrupa Topluluğu, 
kaynaklarının büyük bir kısmını bu kesime aktarmaktadır. Ülkemiz, bir tarım ülkesi olmasına rağ
men, bu kesime ayrılan olanaklar son derece düşüktür. 

Dolayısıyla, tarımda yeni bir destekleme modeline ihtiyaç vârdır.Bu çerçevede, tarım satış ko
operatifleri birlikleri yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenleme, hem birliklerin bağlı işletmelerinin 
özerkleştirilmesini hem de bunların merkezî iktidara karşı özerkleştirilmesini içermelidir. . 

Sayın milletvekilleri, merkeziyetçi ve bürokratik olan devlet yapımız, aşırı büyümüş, ne ya
zık ki, hantal hale gelmiştir ve etkisini önemli ölçüde de yitirmeye başlamıştır. Bütün yetkileri ve 
kaynak kullanımını kendisinde toplayan merkezî yönetim, kontrolünü yeniden, dengeli bir şekilde 
tesis etmek durumundadır.Bunun için, yerel örgütlerin, Türkiye'nin idarî yapılanmasında gerçek 
yerini alması gerekmektedir ve bu, bir zorululuktur. Hâlâ, yerel yönetimlerin, yerel yöneticilerimi
zin, örneğin bir belediye başkanımızın kullandığı, ekonomik ömrünü yitirmiş bir otomobilin kayıt 
dışı bırakılabilmesi için Bakanlıktan onay alınması gerekmektedir. Bir belediye başkanımızın bel
desine veya ilçesine vidanjör veya arazöz alabilmesi için Ankara'ya sık sık gelip gitmesi gerekmek
tedir. Köyüne içme suyu, köprü, yol vesaire yaptırmak isteyen muhtarlar, defalarca Ankara'ya ge
lip gitmektedir. Yine, köyüne bin metre boru, birkaç lamba almak, hastasını hastaneye yatırabilmek 
için insanlarımız milletvekillerine başvurmaktadırlar. Hiçbir vatandaşımız ya da muhtarımız, "zevk 
olsun" diye milletvekilinin yanına gelmiyor. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sizin iktidarınızda oldu. 
ZİYA HALİS (Devamla)- Bu yapılanlar, şimdiye kadar gelenekselleştirilmiş bir sistemin so

nucudur. 
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Yapılması gereken şey, bu yetkilerin yerel yöneticilere devredilmesidir.Bunun için, gerekli ya

sal düzenlemelerin süratle çıkarılması gerekmektedir. Koalisyon Protokolünün de "yerel yönetim
lere idarî ve malî özerklik kazandırılacaktır "İfadesiyle, karşılıklı olarak, bu hususu, iki parti teyit 
etmişlerdir. Hükümet açısından, Hükümetimiz açısından reform sayılabilecek bu düzenlemenin da
ha fazla geciktirilmemesini hassaten sizden bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, konuşmama son vermeden önce, önem verdiğim bir başka hususta da Sa
yın Hükümeti uyarmak istiyorum. Bilindiği üzere, 50 nci Hükümetin Koalisyon Protokolünün 9 
uncu sayfasında, özelleştirme kapsamı dışında kalan KİT'lerin reform programının hızlı bir şekil
de uygulamaya konulması öngörülmekte, "bu kuruluşlar süratle rehabilite edilmeli ve yeni bir yö
netim modeliyle çalışır hale getirilmelidir" denmektedir; yani Koalisyon Protokolümüzde bu husus 
derç edilmiştir. Umarız, Hükümetimiz, bu konuda, çok gecikmeden gerekeni yapacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerimle, bütçenin, halkımıza, ulusumuza, ülkemize barış ve mutluluk ge
tirmesini diliyor; hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar; RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar [!]) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Halis. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı Sayın Murat Karayalçın söz istemiş
tir. 

Buyurun Sayın Karayalçın. (SHP sıralarından alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVUET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT İCARA YALÇIN- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri ve ekranları başında bizleri izle
mekte olan değerli, sevgili yurttaşlarımızı, şahsım ve Hükümetimiz adma selamlıyorum. 

1995 yılı bütçesiyle ilgili olarak yapılmış olan eleştirileri yanıtlamak ve 1995 yılı bütçesini sa
vunmak amacıyla huzurlarınızda bulunmaktayım. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Neresini savunacaksınız?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla) - Neresini savunacağımızı, dinleyince arılarsın. 

Değerli milletvekilleri, önce, kimi arkadaşlarımın kavramasına katkıda bulunmak amacıyla 
1995 yılı bütçesinin, 1994 yılında uygulamaya başladığımız istikrar programının bir devamı ve 
1996 yılında devreye sokacağımız Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının birinci adımı olduğunu, 
temel taşı olduğunu ifade etmek isterim. 1995 yılı bütçesi, böyle bir çerçeve içerisine oturtulmuş-; 
tur. Burada temel amaç, ekonominin makro dengelerini sürdürülebilir bir biçimde oluşturmak, sür
dürülebilir bir çerçeveyi gündeme getirmek ve Türkiye'yi, yeniden, istikrar arayan, belli aralıklar
la istikrar arama durumunda kalan bir ülke konumundan uzak tutmaktır. 

Böyle bir yaklaşımın ortaya konulması, her şeyden önce, gerçekçi, sağlam ve cesur bir yakla
şımın ifadesi olarak görülmelidir. Kamu yönetiminde ve ekonomide tılsım olmaz, büyü olmaz, mu
cize olmaz. Kamu yönetiminde ve ekonomide yapılması gereken şey, ülkemizin içinde bulunduğu 
bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu somut koşulları, somut sorunları görmek, kolaycılığa, 
popülistliğe kaçmadan, kestirmeciliğe kaçmadan, gerçekçi ve somut önlemleri almaktır; bunu yap
tık, bunu yapmaya çalıştık. 

Aslında, seçimlere giderken, özellikle 1994 yılında, 27 Mart seçimleri öncesinde devalüasyon 
kararını almış olmamız, 27 Mart seçimlerinin öncesinde Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapan 
kanunları çıkarmış olmamız, bu konudaki kararlılığımızın çok ciddî bir göstergesi olarak alınmalı
dır. 
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Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; "özellikle, bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu 

koşulları çok açık bir biçimde görmeliyiz, değerlendirmeliyiz" dedim. Bence, bugün, bölgemiz ve 
dünyamız, "küreselleştirme" diye adlandırılan bir sürecin etkisi altındadır, içinde yaşamaktadır. Bu 
sürecin dışında kalmanın olanaklı olmadığı kanısındayız. Karşımızda bir masa varken, karşımızda 
bir sofra varken, bizim hiçbir biçimde yer sofrasına razı olmamız düşünülemez. Karşımızda -deyim 
yerindeyse- bir kurtlar sofrası var; Türkiye, böyle bir tablonun içerisindedir. Burada, ulusal onur, 
ülkemizi, toplumumuzu bu sürecin dışında tutmak değil; ulusal onur, hiç kuşkusuz, bu süreci, dün
yanın metropollerinin gözüyle görmek de değil; ama, burada; ulusal onur, bu süreci Anadolu'nun 
gözüyle, insanlarımızın, yurttaşlarımızın gözüyle görmek ve yönlendirmek olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce, Gümrük Birliğiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı; Sayın Er-
bakan, Sayın Karakaş ve Sayın Halis değindiler, Sayın Yılmaz da konuşmasının bir bölümünde 
Gümrük Birliğine değindi. O nedenle, geçen hafta pazar günü, burada, Gümrük Birliğine yönelik 
bir tartışmayı yapmış olduğumuzu da anımsayarak, 19 Aralık tarihinde yapılmış olan müzakerele
re ilişkin, biraz önce ortaya koymuş olduğum çerçeve içerisinde, kısa bir açıklamada bulunmak is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; 19 Aralık tarihinde, bence -hiçbir parti ayırımı 
yapmaksızın söylüyorum- en çok önem taşıyan konu, Türkiye'nin, iktisadî olarak, "ben Gümrük 
Birliğine girmeye hazırım" diyebilmiş olmasıdır. 

Türkiye, çok açıklıkla, 15 Avrupa ülkesiyle yarışmaya hazır olduğunu, ekonomisini öyle bir 
noktaya taşıdığını ortaya koymuştur. 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) - Avrupa inanmadı ama... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Avrupalılar ne dedi, onu söyle... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Bu, yalnızca, bazı milletvekillcrimizin, yerlerinde otururken, 
yüksek sesle ifade ettikleri gibi, bizim tanımlamamızla sınırlı olamaz. Yani, biz "girmeye hazırız" 
deriz de, bazı Avrupa meraklılarının dediği gibi; peki, Avrupa ne dedi, Avrupa ne diyor?.. Sağ ta
rafımdan gelen "Avrupa ne diyor?" seslerini göz önünde bulundurarak söyleyeyim; işin ilginci, Av
rupa da böyle diyor, İşin ilginci, Türkiye; "ben girmeye hazırım arkadaş; ben güçlüyüm; benim 
ekonomim güçlüdür; 15 Avrupa ülkesiyle yarışmaya hazırım" dedi; Avrupalılar da, "evet, Türkiye 
bu ekonomilerle yarışmaya hazırdır" dediler. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) - Netice ne oldu Sayın Başkan? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Son üç yıl hariç. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Hiçbir parti ayırımı yapmaksızın söylüyorum, tekrar ediyorum, 
aslında bu, 1964 yılından bu yana, ekonomimizin sağlamış olduğu gelişmenin tescilidir, tapu bel
gesidir. 1964 yılından bu yana, Türkiye ekonomisi, bu gelişmeyi sağlamıştır. Kuşkusuz, 1964 yı
lından bu yana görev alan, görev üstlenmiş olan tüm hükümetlerin bu başarıda payı vardır; ancak, 
doğrusu, bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkilerini, tıpkı Yunanistan'ın yaptığı değer
lendirmeyle eşdeğer bir değerlendirmeye tabi tutan Sayın Erbakan'ın değerlendirmesini, eleştirile
rini anlayabilmiş değilim... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Neyi anlıyorsunuz ki... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Büyüyünce anlarsınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla) - Sayın Erbakan, bu otuz yıllık dönem içinde, Başbakan Yardım-
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cısı olarak görev yaptı; Sayın Erbakan, MClerdc ve daha önce Cumhuriyet Halk Partisiyle birlik
te koalisyon hükümetlerinde görev aldı. Eğer Avrupa Birliğinden bu denli rahatsızlık duyduysa, 
duyuyor idiyse, görev almış.olduğu hükümetler sırasında, hiç kuşkusuz, Türkiye'nin Avrupa Birli
ğiyle ilişkileri konusunda, karşı tavrını ortaya koyabilmeliydi... (RP sıralarından "koydu, koydu" 
sesleri) 

Siz, o dönemde bunları ifade etmeyeceksiniz, o dönemde Avrupa ile Gümrük Birliğine giden 
süreçte karşı tavır sergilemeyeceksiniz, ondan sonra gelip, bugün, bu eleştirinizi yapacaksınız... 
Türkiye'de bu tür gelişmeler yoktu da, biz, birdenbire mi Avrupa Birliğine girme kararını aldık?.. 
Parti programı başka... Eğer bir kaygı duyuluyorsa, eğer bir eleştiri ortaya konuluyorsa, bu yalnız
ca parti programına dayalı olarak, parti programına yollama yapılarak ifade edilemez. 

Başbakan yardımcısısınız, sanayi bakanlıkları, yanlış anımsamıyorsam Refah Partisine -o sı
radaki adıyla Millî Selamet Partisi- Sayın Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı partiye bağlıydı; 
buralarda bu kuruluşlar, bu bakanlıklar, Gümrük Birliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüşler
dir. Gümrük birliğine girme konusu, 1964 yılında karara bağlanmış, 1974 yılında yürürlüğe giren 
Katma Protokolle başlatılmıştır. 1974 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol, yirmiiki yıl sonra 
Türkiye'nin Gümrük Birliğine girmesini öngörmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu bölümünde, sizlere, 1995 yılı bütçesinin temel nitelik
lerine ilişkin kısa bir bilgi sunuşunda bulunmak istiyorum. 

1995 yılında, bütçeyle birlikte, memurlarımıza, enflasyonun üzerinde bir artış vaadinde taah-
hütünde bulunmaktayız. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Eski vaatlere ne oldu. Eski vaatlerinizi yerine getirmediniz. 
Hep vaat... 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)-1994 ne olacak?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla) - 1995 yılında, enflasyonu -burada da tartışıldığı gibi- yüzde 22,5 
dolaylarında tahmin etmekteyiz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Bravo [!] 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla) - Gerçi, 1994 yılının ikinci yarısındaki enflasyon tahminimiz 10 
puana yakın bir ölçüde farklılık taşımıştır; ama, 1994 yılında yaşanan deneyimi de göz önünde bu
lundurarak, 1995 yılında, yüzde 22,5 dolaylarında tahmin ettiğimiz enflasyonu... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Yüzde 122,5 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla) - ...çok büyük ölçüde gerçekleştireceğimize inandığımızı ifade 
etmek isterim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Vatandaş inanmıyor. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- 1994 yılının ikinci yarısında -eğer anımsarsanız- 5 Nisan karar
larını açıkladığımız gün, Sayın Başbakanla birlikte yaptığımız basın toplantısında, 1994 yılının 
ikinci yarı yıl enflasyonunun yüzde 20'lerde olacağını söylemiştik. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Aynen çıktı!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Yüzde 20'lerde olacağını söylediğimiz enflasyon, 1994 yılının 
ikinci yarısında yüzde 30'larda gerçekleşti. 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Yüzde 50... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Neden olduğunu ifade edeyim, izin verirseniz. 

1994 yılının, ikinci yarı yıl enflasyon büyüklüğünün, öngörülenin 10 puan üzerinde olması
nın altında yatan temel neden, 1994 yılının son çeyreğinde, özellikle ikinci yarısında, tarımsal üre
timde, denetlenemez, önlenemez bir gerilemenin ortaya çıkmasıdır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Allah Allah!.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Enflasyonun yüzde 30 olduğu nerede yazıyor? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Gerçi, Türkiye, sulama konusunda, 1992-1993 yıllarında çok 
büyük bir atılımı gerçekleştirmiştir. Türkiye, sulama konusunda, 1994 yılında, başta, Harran'ın 35 
bin hektarlık alanını sulamaya hazır hale getirerek, çok büyük bir sıçramayı gerçekleştirmiştir. 
1995 yılında, Türkiye, yalnızca Urfa'da, 200 bin hektarlık bir alanı sulama noktasına gelecektir... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Memura gel, memura... 
DIŞİŞLERİ .BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)-... ama, maalesef, Türkiye, hâlâ, 1994 yılında elde edilen bu bü
yük artışa karşın, tarım koşullarının, hava koşullarının etkisi altındadır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Vatandaş ne âlemde? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Hava koşullarının etkisi altında kalınması demek, tarımımızın 
meteorolojik koşullara bağımlı olması demek, 1994 yılının ikinci yarısında enflasyonda yaşanan sı
kıntıların gerekçesi demektir. 

Ne yapacaksınız; tarımsal üretimde, yüzde 5 dolaylarında bir gerilemeyle karşı karşıya kaldı
ğınızda, doğal olarak, gıda mallarındaki fiyat artışları da devreye girecek. (ANAP ve RP sıraların
dan gürültüler) 

Bu iş, bağırma çağırma işi değil; bu iş, bilim işi, kavrama işi. Eğer, ekonomide gerileme bu 
şekliyle açıklanmazsa, bir başka şekliyle bunun açıklanması da söz konusu olamaz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Siz yağmur Hükümeti misiniz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla) - 1995 yılını tekrar etmek istiyorum; özellikle, 1995 yılında me
murların maaşlarına yapılacak zammı, televizyon ekranlarında izlemekte olan memur yurttaşları
mız için tekrar etmekte yarar görüyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Ne kadar olduğundan bahset. 
BAŞKAN- Arkadaşlar, konuşmadan dinleyebilir misiniz... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Biraz sonra açıklayacağım, biraz sonra ifade edeceğim. 

1994 yılında, gerçekten, tüm toplum kesimleri çok ciddî sıkıntılar çekti; özellikle işçiler ve 
memurlar... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Sayenizde... 
DIŞİŞLERİ BAKANİ, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- 1994 yılında, Anavatan Partisi İktidarının yıllardan bu yana ta
şımış olduğu birikimlerin önlenmesi amacıyla zorunlu olarak devreye soktuğumuz önlemlerin et-
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kişi altında, kuşkusuz, ezildiler. (ANAP sıralanndan alkışlar[!]) Bunda hiç kuşku yok; ancak, 1994 
yılı boyunca ifade ettiğimiz, açıkladığımız gibi, eğer, enflasyonu gerçekten yüzde 22,5 dolayların
da tutturmayı sağlarsak... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Aylık mı?.. ' 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)-1995 yılında, kamu çalışanlarına, devlet memurlarına, enflasyon 
oranının 20 puan üzerinde bir artış sağlayacağız. Eğer, bu böyle ortaya çıkmazsa; enflasyon ora
nında, özellikle sayı saymasını bilmeyen bazılarının kaygı duydukları gibi bir farklılaşma ortaya çı
karsa... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Yağmur da bol yağarsa!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)-...o zaman, muhakkak, memurlarımıza 1995 yılında enflasyonun 
üzerinde artış verilecektir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayı saymasını bilmiyor musun? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, bu bir taahhüt; benim bilebildiğim kada
rıyla, benim okuyabildiğim kadarıyla, Türkiye'de ilk kez, bir hükümet, burada -Mecliste- çalışan
larına, devlet memurlarına enflasyonun üzerinde bir zam yapacağı taahhüdünde bulunmaktadır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Siz, taahhütlerde sabıkalısınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Kuşkusuz bu, yalnızca bu tür önlemlerle aşılamaz; asıl önemli 
çözüm, kamu çalışanlarının sendikal örgütlenmesidir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Ne zaman?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Ancak, 1995 yılı bütçesinde bizim yapabileceğimiz, mevcut ya
salar çerçevesinde getirebileceğimiz budur ve bu, açık bir biçimde ortaya konulmuştur. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Dört sene oldu, dört... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Aslında, 1995 yılında getirileceğini söylediğim bu düzenleme
nin öncesinde, Yüce Meclisimizin takdiriyle, kamu kesiminde çalışanlara bölüm bölüm kesimler 
itibariyle, bazı iyileştirmeler de sunulacaktır. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Siz kendiniz inanıyor musunuz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALICIN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, biraz önce, Sayın Ziya Halis, yerelleşme 
politikalarının önemine değindi. Demokratikleşmenin, yalnızca bir yasa işi olmadığı açık. Demok
ratikleşme dediğimiz süreç, yalnızca yasal düzenlemelerle gerçekleşmez, gerçekleşemez. Demok
ratikleşmenin olabilmesi için, her şeyden önce, Türkiye'nin idarî yapısının da ele alınması, yeniden 
düzenlenmesi, yeniden örgütlenmesi zorunluluğu vardır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Tam dört senedir görevdesiniz, dört... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- 1995 yılı bütçesi, tartışmalarda ortaya çıktığı gibi... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Boş bir bütçe... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)-... izleyen arkadaşlarımızın bildikleri, değerlendirdikleri gibi... 
M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya)- Bomboş. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- ...1996 yılında başlatacağımız yedinci plan için, yerelleşme sü
recinin bjrinci dilimi olacaktır... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-1996'da siz neredesiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)-... birinci adımı olacaktır. 

1995 yılı bütçesiyle birlikte, köy yollan, köy içme suları, artık, merkezde, Ankara'da, Devlet 
Planlama Örgütünde ya da Maliye Bakanlığında ya da Hükümette karara bağlanmayacaktır. 1995 
bütçesiyle birlikte, köy hizmetlerinin çok büyük bir bölümü, özellikle köylü yurttaşlanmızm çok 
önem verdikleri köy yolları, köy içme suyu projeleri, il özel idarelerine devredilecektir. 1995 yılın
da, yurttaşlarımız, kendi seçtikleri temsilcileri aracılığıyla, kendi illerindeki köy yollarına, köy iç
me sularına ya da öteki köy hizmetlerine ilişkin kararlarını verme durumunda olacaklardır. Aslın
da bu, Türkiye'de, bin yıllık devlet yönetimi anlayışında, bin yıllık devlet geleneğimiz içinde, ger
çekten devrim niteliğini taşıyan bir adımdır. 

1995 yılında, yalnızca köy hizmetlerinde bu değişiklik olmayacak. 1995 yılında, sağlık açısın
dan, eğitim açısından, yerelleşmenin başka örnekleri sergilenecektir. 

Geçen pazar günü, Sağlık Bakanımız ortaya koydu; sağlık sisteminde, yine devrim niteliğini 
taşıyan bir düzenleme devreye girecek. Sağlık hizmetlerinin... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Ne devrimi; doktorlar yürüyorlar, sağlıkçılar yürüyorlar, 
doktorlar sokaklara dökülmüşler. 

BAŞKAN- Sayın Özsoy, lütfen efendim... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sağlık hizmetlerinin özerk birimler aracılığıyla gerçekleştiril
mesini, verilmesini sağlayacak düzenleme devreye sokulmak üzeredir; bunun hazırlıkları yapılmış
tır, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulacaktır. 

M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya)-Dört senedir bekliyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Yalnızca o değil. Eğitimde de aynı şey olacak. Dört seneden 
bahsetmiyorum; 1995 yılı bütçesi vesilesiyle, 1995 yılında yapılacak düzenlemeleri sizlere arz edi
yorum. 

M.RAUF ERTEKÎN (Kütahya)- Hazırlıklar beş senedir bekliyor; niye yapmadınız? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, 1995 yılı bütçesinin önem taşıyan bir baş
ka yönü, özelleştirmenin bir gelir kalemi olarak bütçede yer almamasıdır; bu, ilk kez yapılmakta
dır. 1995 yılı bütçesi, öteki gerekçeleri yanı sıra, öteki nedenlerin yanı sıra, bu nedenle de sağlıklı 
bir çerçeveye oturtulmuş bulunmaktadır. 

1995 bütçesinde yine "özelleştirme geliri" kalemi var; ama, bu, geçmiş yılların işlemlerinden 
doğan gelirlerin kapsanması amacıyla getirilmiştir. 1995 yılında özelleştirme gelirleri, yasada ön
görüldüğü gibi bir fonda toplanacak ve yine yasada öngörülen çerçevede kullanılacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, bence, 1995 yılı bütçesinin en çarpıcı yanlarından birisi -özellikle enf

lasyon bağlamında bunu söylemek istiyorum- Merkez Bankasının özerkleştirilmesi doğrultusunda 
ilk uygulamanın başlatılacak olmasıdır. Gerçekten, geçen yıl -1994 yılı içinde- almış olduğumuz 
bir karar uyarınca, 1995 yılında Merkez Bankasının özerkliği uygulaması başlatılmaktadır. İktisat
çılar -özellikle enflasyonun denetlenmesi açısından- Merkez Bankasının, Hazineye kısa vadeli 
avans açma işlemlerinin, giderek azaltılmasını, giderek ortadan kaldırılmasını son derecede önem-
semekteler. Yıllar yılı, Türkiye'nin iktisatçıları da, bizim iktisatçılarımız da, hükümetlerimize, 
Merkez Bankasında bu doğrultuda değişiklik yapılmasını önerdiler; ancak, bu yapılmadı. Merkez 
Bankası bugüne kadar özerklcştirilmedi, hükümetler bu doğrultuda girişimlerde bulunmadılar. 

Yapmış olduğumuz yasal düzenleme uyarınca, 1995 yılında, Merkez Bankasının Hazineye aç
tığı kısa vadeli avans yüzde 15'ten yüzde 12'ye indirilecektir; bunlar, her yıl 3 puan düşürülecek
tir ve 1998 yılında yüzde 3 dolaylarında kalacaktır. 

Artık, Merkez Bankası, 1995 yılından itibaren, Hazineye borç servisinde bulunan bir kurum 
olma durumundan, konumundan kurtarılacaktır. Bunun anlamı, monetizasyonun -yani, para basma 
işleminin- ortadan kaldırılmasıdır. Enflasyondan çok çekmiş olan yurttaşlarımız, para basma işlem
lerinin ne olduğunu da çok iyi bilmektedirler. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- 1 milyon liralık banknotlar sizin.zamanınızda basıldı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Nutka dayalı olarak değil, birtakım faiz hesaplarıyla da değil, 
kurumsal olarak, gerçekçi olarak, enflasyonun belinin kırılması için, Türkiye tarihinin en önemli 
adımlarından biri atılmıştır ve bunun uygulamasına 1995 yılında başlanmaktadır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Ne zaman?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, ayrıca, yukarıda söylemiş olduğum çerçe
vede, bu düzenleme, yalnızca Merkez Bankası için yapılmayacak; bu düzenleme, başta Ziraat Ban
kası olmak üzere, kamu bankaları için de yapılacaktır. Kamu bankalarının da -başta Ziraat Banka
sı olmak üzere- Hazineyi dolaylı bir biçimde finanse etmesini, kendi irademizle, kendi düşünce
mizle ortadan kaldırıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1994 yılında, kimilerinin "kurşun yarası", kimilerinin "kara delik" diye 
adlandırdıkları taban fiyatı uygulamasında, çok büyük bir atılımı gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadık. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Milletin belini kırdınız... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Bugüne kadar, tarım satış kooperatifleri aracılığıyla taban fiya
tı uygulamaları, enflasyonu körükleyen bir çerçevede sürdürülegeldi. Taban fiyatı uygulamalarına, 
klasik taban fiyatı uygulamalarına "kara delik" denmesinin ya da "kurşun deliği" denmesinin altın
da yatan temel gerekçe de buydu. 

Geçen yıl burada söz vermiştik; 1994 yılında yepyeni bir uygulamayı devreye sokacağımızı 
söylemiştik. Gerçekten, 1994 yılında, destekleme politikasında, taban fiyatı uygulamasında, yepye
ni bir uygulama devreye sokulmuştur. Tütünde, çayda üretim denetlemesi, bizi, üretim planlaması
na götürecek bir biçimde başlatılmıştır. Özellikle, borsa uygulaması, sonuçta, muhakkak, Türki
ye'yi, kısa bir süre içinde üretim planlaması noktasına taşıyacaktır; ama, 1995 yılı bütçesi bağla
mında, sizlere asıl söylemek istediğim, 1994 yılında, yalnızca fıstık için, o da 300 milyar liralık bir 
destek sisteminin, bir özel fonlama sisteminin uygulanmış olmasıdır. Fıstığın dışında, hiçbir ürün-
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de, 1994 yılında, özel tonlama yapılmamıştır. Deyim yerindeyse, 1994 yılında, kurşun deliklerin
den birisi, çok büyük ölçüde kapatılmıştır. Bu uygulama, 1995 yılında da çok büyük bir kararlılık
la sürdürülecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılında, vergi alanında, üç büyük düzenleme yaptık. Yıllardır -yir
mi otuz yıldır- kamu harcamalarını, geliri vergilendirerek değil, harcamayı vergilendirerek, borçla
narak finanse eden Türkiye, 1994 yılında yapmış olduğumuz bu üç düzenlemeyle birlikte, ilk kez, 
gelirden de pay almaya başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1995 yılında, bu üç vergiden elde edilen kaynaklar ve özellikle, bu üç 
vergi yasası, tüm yönleriyle değerlendirilecektir. 

Sayın Ziya'Halis, kayıt dışı ekonomiyle ilgili çok doğru, çok haklı bir değerlendirme yaptı. 
Gerçekten, 1,3 katrilyon liralık bir bütçe var; 5,9 katrilyon liralık bir gelir yaratılmaktadır ve çeşit
li iktisatçılar, 1995 yılında, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü, 3 katrilyon lira dolaylarında tah
min etmektedirler. Temmuz ayında, kayıt dışı ekonominin vergilenmesi, belgelenmesi için, son de
rece önem taşıyan bir düzenlemeyi gerçekleştirdik. Bunu, bu yıl -1995 yılında- inşallah, olağanüs
tü hal yasasıyla birlikte destekleyeceğiz ve 1995 yılında kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesin
de, Türkiye olarak, son derece de önemli bir adım atmış olacağız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sayın Halis'in ifade etmiş olduğu büyüklükleri tekrar etmek istemiyorum; ama, 32 mil
yon seçmenden beyanname verenlerin 3 milyon, bordro mahkûmlarıyla birlikte toplam vergi mü
kellefinin 8 milyon dolaylarında olduğu Türkiye'de yurttaşlaşmanın ilk koşulu olarak, 1995 yılın
dan başlamak üzere, tüm yurttaşlarımızın vergi mükellefi olması sağlanmış olacaktır. Bu, bence, 
Türkiye'de... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Yandı millet, yandı... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Milleti yakacaksınız... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Tabiî, kimisi yanar. Vergisini ödemek istemeyen yanacaktır; 
ama, kamu çalışanları da, bunları yakalayacaklardır. (SHP sıralarından alkışlar) Yakmayacaklardır; 
yakalayacaklardır; devlet, alması gereken vergiyi alacaktır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Vergisini verenden alıyorsunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, 1995 yılı bütçe uygulamamızda, sosyal 
güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması, çok önemli bir gelişme olarak önümüzde bulunmak
tadır. 1995 yılında, sosyal güvenlik kurumlarının aynı standart ve normlara kavuşturulmaları sağ
lanacaktır. Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Bir Dünya Bankası projesiyle çalışmalar geniş
letilmiştir. Öyle sanıyorum ki, 1995 Nisan ayında, size, bu konudaki çalışmanın ve proje uygula
masının sonuçlarını taşıyabilmiş olacağız. Böylelikle, hem işçi ve memur için hem şerbet çalışan
lar için hem de onların emeklileri için, ilk kez, çok geniş kapsamlı ve tümünü aynı standarda otur
tan bir düzenlemeyi gerçekleştirme olanağını bulacağız. Bir başka yarayı da, bir başka kurşun de
liğini de böylelikle kapatma olanağını bulabileceğiz. 

Sayın milletvekilleri, aslında, 1995 yılında, bu Hükümetin, sizlere, çok büyük bir kıvançla su
nacağı temel çalışma, yedinci plan olacaktır. 1994 yılında almış olduğumuz önlemler, son derece 
kısa vadeli önlemlerdi; çünkü, istikrar önlemlerinin gereği de, doğası da onu gerektirmekteydi. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Milleti sokağa döktünüz Sayın/Karayalçm. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla) -1995 yılının, 1994 yılında aldığımız istikrar önlemlerinin deva-
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mı niteliğini taşımakta olduğunu biraz önce sîzlere arz etmiştim; ama, aynı zamanda, sizlere "1995 
yılını, 1996 yılında devreye sokacağımız yedinci planın ilk uygulama dilimidir" diye takdim etmiş
tim. 

1995 yılı haziran ve mayıs aylarında, yedinci beş yıllık kalkınma planını sizlere sunma olana
ğını bulacağız. Yedinci beş yıllık kalkınma planının hazırlığını, görüşülmesini bir yıl süreyle erte
lememizin altında yatan temel neden, Hükümetimizin, sizlere çok daha farklı bir plan anlayışını ta
şıma karandır. Gerçekten, bugüne kadar 30 yıllık süreyle uyguladığımız beşer yıllık 6 adet kalkın
ma planı, toplumumuzda gelir artışım, iktisadî büyümeyi sağladı; ama, bizi gerçek anlamıyla 21 in
ci Yüzyıla taşıyacak yapısal dönüşümü gerçekleştiremedi. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Beceriksizlikten... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla) - Onun için, yedinci planı, yapısal dönüşümü gerçekleştirecek te
mel çalışma olarak görüyoruz, alıyoruz. 

Saym milletvekilleri, yedinci planda, üretim tabloları öncelikle yer almayacak. Yedinci plan
da "şu kadar milyon ton buğday, çelik" gibi değerlendirmeler olmayacak. Onlar, planın bir başka 
bölümünde yer alacak; ama, size, yedinci planla birlikte, tüm kurumsal düzenlemeleri birer öneri 
olarak getireceğiz. 

Yeni sanayileşme politikaları -Sayın Halis değindi- gündeme gelecek ve çok daha önemlisi, 
yedinci planla birlikte, Türkiye, ilk kez, fizikî ve bölgesel planlama tekniklerini kullanmaya başla
yacaktır. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; biraz da, parti sözcülerinin, partilerimizin sayın genel baş
kanlarının, bütçe görüşmelerinde ve özellikle bugün yapmış oldukları eleştirilere ilişkin düşünce
lerimizi sunmak istiyorum. 

Sayın Yılmaz, bugünkü konuşmasında, üç yıl önceki Türkiye'yi geri istediğini söyledi. Eğer 
bu, moda deyimiyle bir "nostaljik takılma" değilse... 

ADEM YILDIZ (Samsun)-Türkçe konuş! 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)-...bir siyasî parti genel başkanının üç yıl önceki ülkesini, ülkesi
nin üç yıl önceki koşullarını geri istemesini, geleceği ve Türkiye'yi biçimlendirme arayışından yok
sun bir davranış olarak görmek gerekmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Aslında, bir nüansa, bir ayrıntıya değinmek gerekir. Bu Hükümet, sürer sürmez; bu Hükümet, 
devam eder etmez; o, ayrı bir sorun; ama, hiç kimse, Anavatan Partisine, üç yıl öncesinin Türkiye-
sini vermez, veremez. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- Gerçekten verebilseniz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Çünkü, böyle bir şey, yurttaşlarımıza yapılacak en büyük yan
lışlık olacaktır, en büyük haksızlık olacaktır, onun için veremez. (SHP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Ağla, ağla... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)- O kadar haksızlık yaptınız, bunu da yapsaydınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Aslında, biraz da ayrıntıya değinmek gerekiyor. Galiba bir söy
lem değişikliği yaptı Sayın Yılmaz. Daha önce, üç yıl öncesini aynen istediğini söylüyordu; ama, 
bugünkü konuşmasında, bugünkü koşullarla da almaya hazır olduğunu ifade etti; tabiî eder; 1994 
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yılında bütün bu düzenlemeleri yapacaksınız, bütün bu sorunları aşacaksınız... Sayın Yılmaz'm 
"bugünkü koşullarla da olsa olur" şeklindeki açıklamasını, aslında 50 nci Hükümetin sağlamış ol
duğu başarının tescili olarak görüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[i]) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Batırdınız memleketi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlanm, bu Hükümet, ülkeyi, sizin yarattığınız 
kamburdan kurtarmıştır. Şimdi, helvayı yapmaya talip olmanız son derecede doğal. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN- Dinleyelim arkadaşlar. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Tabiî ki, şimdi helvayı yapmak isteyeceksiniz, helva yapmaya 
talip olacaksınız; çünkü, malzemeyi gördünüz, malzemenin niteliğini gördünüz, şimdi de "helvayı 
biz yapalım" diyorsunuz. Yok öyle şey, malzemeyi biz getirdik, helvayı da biz yapacağız, kimse
nin kaygısı olmasın.(SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından alkışlar[!]) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Millet gülüyor size. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Aslında, temel kaygı, bence, üç yıl önceki Türkiye'nin yaratıl
masından kaynaklanmakta. Ne yapacaksınız; neydi üç yıl önceki Türkiye, nasıl bir Türkiye vardı 
üç yıl önce; şimdiki Türkiye nasıl, üç yıl öncesinin Türkiyesi nasıl; isterseniz bunun bir karşılaştır
masını yapalım... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Enflasyondan başlayalım. 

BAŞKAN- Dinleyelim arkadaşlar. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Neye talip olunduğunu da yurttaşlarımız buradan görsünler... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Enflasyon kaçtı?.. -

. SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Mazot kaç para, mazot?.. 
BAŞKAN- Efendim, hem istediniz yapsın diye... Dinleyin... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üç yıl önce, Türkiye'nin ih
racatı 13 milyar dolardı, tamı tamına 13 milyar... / 

ALİ ER (İçel)-Mazot kaç liraydı? 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Meydanlarda memur ağlıyor; memura sahip çıkın. 
BAŞKAN- Sayın Karayalçın, bir dakika... Değerli arkadaşlar... Sayın Ali Er, yerinize oturun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Başkanım, bağırmalarının gerekçesini anlıyorum. 
BAŞKAN- Sayın Anavatan Partililer, butbağırmalarınız, zapta "gürültüler" diye geçiyor. Zap

ta "gürültüler" diye geçince, siz de gürültüye gidiyorsunuz!.. Oturun... Konuşmalar ise, virgülüne 
kadar geçiyor. Oturun... Gürültü edecek bir şey yok. 

Buyurun Sayın Karayalçın. > " / 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üç yıl öncesinde, 1991 yı
lında ihracat 13,5 milyar dolar, 1994 yılında ihracat 17 milyar 500 milyon dolar. 
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ALİ ER (İçel)- Teslim bayrağını çekmişsin, konuşuyorsun... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Biz olsaydık, 25 milyar dolar olacaktı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Üç yıl önce sanayi ihracatı 10 milyar 625 milyon dolar, 1994 yı
lında sanayi ürünleri ihracatı 16 milyar 40 milyon dolar... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- İthalatı ne kadar artırdınız? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- İthalata da geliyomm; tabiî, hepsini söyleyeceğim; neyi merak 
ediyorsanız, içinde bulacaksınız. 

ALİ ER (İçel)- Gübreye gel, mazota gel... 

BAŞKAN-Efendim, hatibin sözünü kesmeyin. 
ALİ ER (İçel)- Mazotu bir söylesin Başkanım. 

BAŞKAN- Sayın Ali Er, o yazılı konuşuyor, siz bağırıyorsunuz; elinde notlar var; istatistikler 
yanlışsa, düzeltirsiniz. 

Buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan üç yıl önce ithalat 
21 milyar dolardı, 1994 yılında ithalat 23 milyar 600 milyon dolar olmuştur. Onu sevmediğinizi gö
rüyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Döviz kaç liraydı, kaç lira oldu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Size, isterseniz, turizm gelirlerinden bahsedeyim. 1991 yılında 
turizm gelirleri 2 milyar 654 milyon dolardı, 1994 yılında turizm gelirleri 4 milyar dolar. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Savaş vardı, savaş; Körfez Savaşı vardı. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Hangi yatırımı yaptınız? 
ALİ ER (İçel)-Ekmek kaç liraydı? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, belki sununla ilgilenebilirsiniz. Aslında, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı, iktisadî çözümlemelerde son derecede önem taşıyan bir ölçüt ola
rak kullanılır. Bundan üç yıl önce, yönetimde olduğunuz sırada... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Adıyaman'dan bahset, Adıyaman'dan... 
ALİ ER (İçel)-Adıyaman yatırımları ne oldu? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)-... ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,6 iken, gerçekten 
çok ciddî iktisadî sıkıntıların yaşandığı 1994 yılında bu oran, yüzde 76,1 düzeyine çıkmıştır. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Enflasyonu söyle, büyümeyi söyle. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, belki bunların tek tek sıralanmasının çok 
anlamı olmayabilir; büyümeye bakmak gerekir gerçekten; büyümeye ve kişi başına düşen gelire 
bakmak gerekiyor. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Adıyaman ne oldu Sayın Başkan? 
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DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bundan üç yıl önce, 1991 yılında Türki
ye'de kişi başına düşen gelir... (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Adıyaman'a bir kişi, bir kişi... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- ...dolar olarak söylüyorum, 2 675 dolarken -Sayın Yılmaz hak
lı olarak ifade ettiler- iktisadî gelişmenin tıpkı 1991 yılında olduğu gibi yaşandığı 1994 yılında bu, 
2 761 dolar düzeyine çıkmıştır. İşte iiç yıl öncesi. 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon)-Ne oluyor... Ne oluyor... 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Adıyaman'dan bahset, Adıyaman'dan... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Ama, sinirlenmeyin; ne yapayım, böyle oldu; biz daha başarılı 
olduk, daha iyi sonuçlar elde ettik. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; tablo bu... (ANAP sıralarından gürültüler) Bu, 
devletin sayılarıdır. "Devletin sayıları" ifadesi kullanıldığı için, ben de "devletin sayıları" sözcüğü
nü kullandım. ' 

BAŞKAN-Sayın Karayalçm, 5 dakikanız kaldı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Aslında, bu söylediğim, yalnızca Yılmaz Hükümeti için geçerli 
değil, tüm ANAP Hükümetleri için geçerli; çünkü, 7 Aralık 1990 tarihinde IMP nin o zamanki Hü
kümete vermiş olduğu bilgi çerçevesinde, başlangıçtan itibaren, Anavatan Hükümetlerinin uygula
mış olduğu istikrar politikalarının ne denli başarısız olduğu açık bir biçimde ortaya konmuştur. 

ALİ ER (İçel)- Vatandaşa gel, biraz da vatandaşı anlat bize. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Kuşkusuz, kimse, hükümetlerin ne zaman seçime gideceğini 
takdir etme durumunda değildir. Sayın Yılmaz haklı, ne zaman seçime gideceği kendi takdiridir, o 
zamanın Hükümeti böyle takdir etmiş, Meclise böyle sunmuş, böyle karar alınmış; ama, hiç ol
mazsa, o zaman, Hükümetinizin seçime gitme kararını almasının altında yatan temel nedenin 7 
Aralık 1990 tarihinde IMF'nin vermiş olduğu bu raporun olduğunu da ifade edeyim. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya)- Büyüme hızı ne oldu bu sene? 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-1994'te ne kadar?.. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Adıyaman ne oldu?.. 
BAŞKAN-Siz böyle bağırırsanız, 5 dakika daha vereceğim. 
Buyurun, devam edin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Saym Yılmaz, Anavatan Partisinin iktidara hazır olduğunu ifa
de etmek için "yetişmiş kadrolarımız var" şeklinde bir gerekçeyi burada sergiledi. Sanırım, her şey
den önce, Sayın Yılmaz'ın, o yetişmiş kadroların hiç olmazsa bir bölümünü mahkemelerden kur
tarması gerekmektedir, yetişmiş kadroların birbirlerini vurmasını engellemesi gerekmektedir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Adıyaman'a gel, Adıyaman'a!.. 
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Enflasyona sıra geldi mi? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- İSKİ'ye gel, İSKİ'ycL 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)-Değerli arkadaşlarım, bir de gelir dağılımına bakmak gerekiyor. 
Gelirin, en kötü şekilde, bu Hükümet döneminde paylaşıldığı ileri sürüldü. Sayın Yılmaz "devle
tin sayılarım kullanıyorum" dedi. 

Şimdi, devletin sayılanın kullanarak söylüyorum: Burada, kuşkusuz, her kesimin duyarlı ol
duğu bir gelir grubu vardır; herkes, belli bir grubu desteklemektedir; herkes, belli bir grubun uğru
na siyaset yapmaktadır. Ben, uğruna siyaset yapmaya çalıştığımız emek gelirlerini ön planda tuta
rak, Sayın Yılmaz'ın bu değerlendirmesini yanıtlamak istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Hangi emek? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Bakalım, emek gelirleri ne olmuş, emek gelirleri, sizin zamanı
nızda neydi; emek, sizin zamanınızda ne kadar pay alıyordu, şimdi çalışanlar, işçiler, daha sonra ne 
kadar pay almış... (ANAP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Memuru perişan ettiniz. 

BAŞKAN- Muhterem arkadaşlar... Sayın Bulut... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1984 yılında, emek faktö
rünün almış olduğu pay, işçi ve memurlann millî gelirden almış olduklan pay yüzde 19,4... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Emeğe ihanet ettiniz!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- 1990 yılında, işçi ve memurlann, çalışanların millî gelirden al
dıkları pay yüzde 28,9; 1993 yılında, işçi ve memurlann millî gelirden almış oldukları pay yüzde 
33,6. 

Kuşkusuz, biz de Anavatan hükümetleri gibi, istikrar programı uyguladık. Tabiî ki, yurttaşla-
nmız -demin de ifade ettim- başta, çalışanlarımız, işçiler ve memurlar 1994 yılında çok büyük öl
çüde, uyguladığımız istikrar programının sıkıntısını çektiler; ancak, hiçbir zaman, ücretlerin don
durulması, maaşların dondurulması, toplusözleşme düzeninin ortadan kaldırılması düşünülmedi. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Dondursanız daha iyiydi, keşke dondursaydınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Toplusözleşme düzeninin serbest bir biçimde işletilmesinden 
yana olduğumuz söylendi, toplusözleşme düzeni işletildi. 

MEFIMEr GEDİK (Bursa)- Memur ve işçiler sokakta; emek düşmanı emek... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, ilk kez biz, herkese eşit ölçüde istikrar ön
lemlerinin yükünü yüklemedik... (ANAP sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, bunların hiçbiri zapta geçmiyor. 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Memur ve işçiler sokaklarda yürüyor Sayın Karayalçın. 
BAŞKAN- Sayın Gedik... Değerli arkadaşlar... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Şimdi, bakın, bizim yaptığımız bir değişiklik oldu. Genellikle, 
istikrar önlemleri... (ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN- Sayın Karayalçın, bir dakika durur musunuz. 
Sayın Seçkiner, lütfen grubu sakinleştirin. 

Hatibin 5 dakikası kaldı, sözünü bitiremiyor; siz kullanıyorsunuz o zamanı. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

CENGİZ BULUT (izmir)- Memuru perişan ettiler, işçiyi perişan ettiler. 
MEHMET GEDİK (Bursa)- Memurlar, işçiler sokakta... 

BAŞKAN- Sayın Bulut... Sayın Gedik... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Beş dakika daha verin Sayın Başkan; Adıyaman'ı da anlatsın. 
BAŞKAN- Sayın Bulut, ben, 1 dakika 30 saniye sayıyorum; oturun siz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, ilk kez 1994 yılının istikrar önlemleriyle 
birlikte, toplam yükün dağılımı, sosyal kesimler arasında eşit yapılmamıştır. Hatta, ilk kez 1994 yı
lı istikrar önlemleriyle birlikte, yük, çalışanların sırtına yüklenilmemeyc çalışılmıştır. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Biliyorum, kuşkusuz, 1994 yılında, ağır iktisadî koşullarda... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Kim yarattı o koşullan?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- ...ezilen, iktisadî durumunu geri götürme koşullarıyla, tablosuy-
la karşı karşıya olanlar için, işçilerimiz, memurlarımız için, bu vereceğim istatistikî büyüklüklerin 
çok fazla önemi olmayacaktır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Adıyaman'a ne oldu Sayın Karayalçın; onu söyleyin. Adıyaman'ı 
biz takip edeceğiz. 

BAŞKAN-Sayın Gedik... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Ama, bir siyasî tercihin yansıtılması açısından, bir siyasî inan
cın ortaya konulması açısından, yine de söylemek zorundayım; Türkiye'de ilk kez, 1994 yılı, istik
rar önlemleriyle birlikte, işçi ve memurların omuzlarına konulan yük, sermaye kesiminin altında ol
muştur. 

Toplumsal kesimlerin yük paylaşımı şöyledir: İşçiler ve memurlar, çalışanların, emeğiyle ge
çinenlerin, toplam 7 milyon 200 bin dolaylannda olan yurttaşımızın, 5 nisan istikrar önlemlerinden 
almış oldukları pay, yüzde 27,5'tir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Özür dileyin; memuru ve işçiyi perişan ettiniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)-Tarım dışı, ücret dışı, maaş dışı kesimlerin; yani, sermaye kesi
mi diye adlandırılan kesimlerin almış olduğu pay ise, yüzde 58,2'dir. 

Bu da devletin hesabı, Devlet Planlama Örgütünün yapmış olduğu çalışma. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Vatandaşın hesabı değil o. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Bunu bilmeniz için, çözümlemelerinizde kullanırsınız düşünce
siyle bilgilerinize sundum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Aslında -bilmiyorum,Sayın Pakdemirli burada mı- bilgilerinize sunmam gereken bir başka 
husus daha var. Sayın Başbakan, burada, bu kürsüden, 1995 yılı bütçesini takdim konuşmasını ya-
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parken, faizleri bir yana bıraktığımızda, faizleri dışarıda tuttuğumuzda, 1994 yılında, 163 trilyon li
ralık bir fazlanın elde edildiğini ifade etmişti. (ANAP sıralarından "hayda" sesleri, gürültüler) 

Ne yapalım ki, bu da böyle sayın ANAP'lılar. Ne yapalım ki, burada da, gerçekten, faiz har
camaları dışarıda tutulduğunda, 163 trilyon liralık bir fazla elde edildi. 0 zaman, Sayın Başbakan 
bunu söylediğinde, yalnızca Sayın Pakdemirli bağırıyordu, şimdi herkes bağırıyor. 

EDİP SAFDER GAYDALI (BiÜis) - Memurlar bağırıyor, memurlar!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- O nedenle, ben, Sayın Pakdemirli için yapmayı düşündüğüm 
açıklamayı, tüm arkadaşlarım için yapmak durumunda kalacağım. 

Birincil bütçe açığı... • 

BAŞKAN-Sayın Karayalçm, sözlerinizi bağlayabilir misiniz efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Belediye Başkanı, Başbakan seni kandırmış. Sen, ekonomi
yi bilmiyorsun!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Ben çok iyi anlarım, merak etmeyin! Sayın Bulut, ben belediye
ciliği de anlarım; kent yönetimini de anlarım; bunu da anlarım. Hiç kaygınız olmasın! (ANAP sı
ralarından gürültüler, SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET GEDİK (Bursa)-Belli oluyor Sayın Karayalçm, belli oluyor!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Birincil bütçe açığında, millî gelirin yeni serisine göre -eski se
risine göre farklılaşacak olmakla birlikte- yüzde 4 dolaylarında, yüzde 5 dolaylarında, 1994 yılın
da bir fazla elde ettik; ama, 1991 yılında, birincil bütçe açığı da yüzde 2 dolaylanndaydı. Eski mil
lî gelir serisine göre, yüzde 2 dolaylarında, yeni millî gelir serisine göre yüzde 1,5 dolaylarında. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Bugün, neye zam yaptınız?(!). 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu, ne yapılsa, bunun açık verdiğini or
taya koyuyor. Hesap işi bu. Bireysel olarak söylemiyorum, benim tercihim değil, sayılarla oynamı
yorum. Keşke sayılarla oynama olanağım olsa; ama, sayılarla oynamaksızın, uzmanların yapmış ol
dukları değerlendirmeleri, olduğu gibi bilgilerinize sunuyorum sayın milletvekilleri. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Bugün, neye zam yaptınız, onu söyleyin!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Geçen yıl, ben burada, yine, bugünlerde, 1995 bütçesini savu
nurken; 1994 yılı bütçesiyle ilgili düşüncelerimi sunarken, bir arkadaşım "gelir vergilerini çıkar da; 
vergilerini çıkar da öyle gel!" diye bağırmıştı. O arkadaşımı şimdi, burada görmüyorum; ama, o ar
kadaşımız, Hükümetimizin, 1994 yılında 3 adet yasal düzenleme yaptığını bilecektir. "70 trilyonu 
bulun öyle gelin" denmişti. Birini çıkarmakla kalmadık, 3 tane vergi yasası çıkarttık. 70 trilyonu 
bulmakla kalmadık, 100 trilyonu aştık. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Başka ne yapabilirdiniz ki!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sayın Mesut Yılmaz'ın terörle ilgili de
ğerlendirmesini üzüntüyle karşıladığımı burada ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından gürültü
ler) • 

BAŞKAN- Arkadaşlar... 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Zam var mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLt MU.-
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Tabiî, kimi borçlanır, kimi ondan kıvanç duyar. 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Halktan özür dileyin, özür!.. Halktan özür dileyin Sayın Karayal-
çın!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Kimi, borçlanmayla kamu harcamalarını finanse eder; ama, sos
yalistlerin yönetimde olduğu hükümetlerde gelir vergilenmelidir. Harcamanın vergilenmesini biz 
kabul etmeyiz. (Alkışlar) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Saadet zincirini kırdınız mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Biz gelirin vergilenmesinden yanayız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yılmaz'ın değerlendirmesinde, törörle ilgili olarak bazı bölümler 
de vardı. Aslında, 1995 yılında...(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Siz, Sayın Karayalçm'ın 5 dakikasını kullandınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Devam etsin efendim. 

ALİ ER (İçel)- Sen sosyalist misin? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLt MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Evet, Hükümetteki sosyalist benim. Hükümetteki sosyalist bi
ziz, SHPdir. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Partin kalmadı... 
BAŞKAN-Susarsanız, bitirecek, fakat, siz bırakmıyorsunuz ki!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Başbakanla anlaşın; Sayın Başbakan "sosyalizm yıkıl

dı" diyor. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Nesli tükenmiş sosyalist! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Senin politikan var mı? 

ALİ ER(İçel)- Hükümet de sosyalist mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Estağfurullah, öyle bir şey söylemedim; katiyen karışmasın. 
Ben, kendim için söylüyorum, ben partim için söylüyorum, kıvançla. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU(ARTVİN)- Partin mi kaldı... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)-Değerli arkadaşlarım, Sayın Yılmaz, 1994... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN- Muhterem, münadi gibi bağırma; otur yerine! Burada mezat yok.! 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sosyalist devlet yıkılmadı mı?.. 

BAŞKAN-Devam edin efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Mesut Yılmaz, terör
le ilgili değerlendirmesinde, bir gösterge olarak 1994 yılında şehit verdiğimiz kamu görevlilerinin 
sayısını aldı. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Daha önce Başbakan yaptı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT ICARAY ALÇIN (Devamla)-Tümünü rahmetle anıyoruz. Aslında, daha önceki yıllarda ya da 
terörle ilgili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve başka yerlerde yapılan tartışmalarda terör 
istatistiklerinin herhangi bir başarıyı ya da herhangi bir başarısızlığı veya o doğrultudaki görüşle
ri desteklemek ya da onlara karşı çıkmak için kullanılmaması gerektiği üzerinde durulmuştu. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Siz, onu Sayın Başbakana söyleyin; istatistikleri yapan 
sizin Hükümetiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Ben, doğrusu böyle bir değerlendirmeye şahsım adına girmeyi 
düşünmüyordum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hükümet adına girin ozaman. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Bununla birlikte Sayın Mesut Yılmaz bu değerlendirmeyi yap
tı; o nedenle terörle ilgili olarak yapılan bu değerlendirmeyi ben de kullanmak istiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- O bir değerlendirme değil, size bir cevaptı. Niye saptı
rıyorsunuz, o sizin Hükümetinize bir cevaptı. Doğruyu yanm söylemeyin, tam söyleyin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN(Devamla)- Sayın Korkmazcan dinleyin. 

Bir karşılaştırma yapmak işitiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)- İstatistikleri biz mi getirdik? 
BAŞKAN-Değerli arkadaşlarım, böyle müzakere olur mu? 
HASAN ICORKMAZCAN(Denizli)- Olur mu efendim, biz mi getirdik o istatistikleri günde

me. 
BAŞKAN- Efendim, bunu sonra söylersiniz. Oturun... 
Sayın Karayalçın, bağlayabilir misiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- O istatistikleri getiren, Sayın Başbakan. 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, burada İçtüzüğü mü uygulayacağız, yoksa, mahalle kavgası 

usullerini mi? 
Devam edin efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, eğer, genel eğilim bu ise istatistikleri ver
mem... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- İstatistik tutulsun istemiyoruz/Altını çizdik tekraren. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)-... ama "en çok şehidi bu yıl verdik" derse Sayın Yılmaz, onun 
yanıtını da vermek durumundayım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Efendim, Sayın Başbakan "en çok biz adam öldürdük" 
dedi, bizimki onun cevabıdır. Saptırmayın... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu, bunun göstergesidir. (ANAP sırala
rından gürültüler) 
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Ben size söyleyeyim, 107 ay boyunca kaç kişi kaybetmişiz. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Aldatıyorlar seni. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Bizim onsekiz aylık Hükümetimizdeki tablo nedir: 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Kan üzerinde politika yapıyorsunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Terörle mücadelede ele geçirilen terörist sayısı 107 ay boyunca 
ne olmuştur, bizim Hükümetimiz döneminde ne olmuştu... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Hayır, girmeyeceğim; sadece daha çok bağırırsanız, bunları kullanırım ifadesi için söylüyo
rum. 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Girin, Başbakanınız girdi, devam edin. 
ALİ ER (İçel)- Kullan, kullan!.. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Kullan. Anlat, anlat!.. 
BAŞKAN-Efendim, sakin olun. 
ALİ ER (İçel)- Kullan! 

BAŞKAN-Sayın Er... Sayın Er... 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Anlat, anlat... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bir başka tartışma, okul sayısı üzerinde... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Saym Başkan, lütfen... Olmuyor böyle... 
BAŞKAN- Bu Meclis, sizin Genel Başkanınızı dinledi, kimse karışmadı. Dinleyin. 
Saym Karayalçın, lütfen bağlar mısınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Başkanım, aslında bir başka sayıyı da okullarla ilgili ola
rak ifade etmek istiyorum. Okul sayısı, bence temel tartışma konusu olarak alınmamalıdır. Hiç ol
mazsa, ayrıntıya girmeksizin onu söyleyeyim. Burada önem taşıyan... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Her zaman olduğu gibi yalan söylüyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Onu da siz aldınız, daha on gün önce. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Bakın bu da yanlış, orada kullanmış olduğunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-On gün önce siz aldınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Korkmazcan, Sayın Yılmaz'ı dinleyerek araştırma yaptım. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Başbakanı dinlemediniz mi geçen hafta? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Korkmazcan, Sayın Yılmaz'ı dinleyerek, öğlen araştırma 
yaptım. 

BAŞKAN- Sayın Karayalçın, Umumi Heyete hitap edin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Yeni verilerle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Ancak, burada 
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önem taşiyan konu, okul sayısı değil, önem taşjyan konunun eğitime tabi tutulan çocuklarımızın sa
yısı olduğuna inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu yıl, bu dönemde, çağ nüfusu içinde olan tüm 
çocuklarımızın okutulma olanaklarına kavuştuğunu bilgilerinize sunmak istiyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Ne büyük yalan!.. / ~ 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Sayın Karayalçın, sen başka bir dünyadasın... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Başkanım, konuşmamı sürdürmekte güçlük çektiğim için 
ifade etmek istiyorum.(ANAP sıralarından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Hepsi yalan, yanlış. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... Sayın Arslan, cumhuriyet hükümeti bir bilgi veriyor, cum

huriyet hükümetinin verdiği bilgi yanlışsa düzeltirsiniz. Bundan basit bir şey yok. 

Şahsı adına konuşmuyor, Hükümet adına konuşuyor. 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Adıyaman'ı anlat, Adıyaman'ı! 
BAŞKAN- Buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Erbakan, tıpkı geçen 
yıl yaptığı gibi, bu yıl da sayılarla alt alta üst üste uğraştı. Tıpkı, geçen yıl yaptığı gibi, tuhaf he
sapları ortaya koydu. Dinazorlarda değişiklik yok, dinazor sözcüğünde değişiklik yok; ama, sayı
larda değişiklik var. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl)-Sizde de değişiklik yok; siz de aynısınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Erbakan, bakın geçen yıl yine geldi, burada hesap yaptı; 
geçen yıl, aynı senaryoyla bir hesap yapılmıştı. Meclis zabıtlarından çıkardığım için söylüyorum; 
Sayın Erbakan'ın, geçen yıl bütçe sonunda yapmış olduğu konuşmadaki ifadesi şu: "Bütçede açık, 
şimdi 192 trilyon gösteriliyor. Bu, en az 350-400 trilyon lira olacaktır." Geçen yıl... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Olmadı mı?! 
ALİ ER (İçel)-Olmadığını söyleyin!.. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Geçti... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- El insaf.. El insaf... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Sayın Karayalçın, siz devam edin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım... 
ALİ ER (İçel)-Kimi kandırıyorsunuz?! 
BAŞKAN-Soru saati değil... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- 1994 yılı bütçe açığı 139 trilyon lira. Yapmayın... Yapmayın... 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Hesap bilmez... Hesap bilmez... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Ek bütçe yaptınız! 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT İCARA YALÇIN (Devamla)-Hesabınızı kitabınızı iyi yapın... 

EYÜP AŞIK (Trabzon)-Ek vergi aldınız, ek bütçe yaptınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın Erbakan, bunu, ek bütçenin kaça çıkacağını, ek bütçenin 
ne kadaflık büyüklükle getirileceğini tahmin ederek söylemedi. Sayın Erbakan'ın değerlendirmesi, 
kuşkusuz sunulmuş olan asıl bütçe üzerindeydi; Sayın Erbakan, asıl bütçenin 350 trilyon lira açık 
vereceğini, hatta, 350-400 trilyon lira açık vereceğini söylemişti. 

YUSUF PAMUK (İstanbul)- Neden yaptınız o zaman ek bütçeyi?! 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- "Siz, 192 trilyon liralık açığa inanmayın" demişti. 1994 yılı açı
ğı 139 trilyon lira oldu. Bu, konsolide bütçe için... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya)-Ne fark eder?! Asıl bütçe ek bütçe... 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Gerçek açık 300 trilyon. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)-1994 yılında, Sayın Erbakan'ın KİT'ler için kehanetiyse 120 tril
yon liraydı. Sayın Erbakan, KİT'lerin 1994 yılında 120 trilyon lira açık vereceğini söylemişti; ama, 
KİT'lerin açığı 85 trilyon lira oldu; bu geçici tahminimiz... 

AHMET DERİN (Kütahya)- Tansu Çiller " 100 trilyon" diyor; yalan mı söylüyor?! 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Şimdi, bunun daha da alt noktalara çekileceğini tahmin ediyo-~ 
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, tahminleri doğru değil, tahminleri doğru çıkmıyor. Değerlendirmeleri
nin de doğru olmadığını üzüntüyle burada ifade etmek durumundayım. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Belediyelerin borçlarını söyle.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Belediyelerdeki inançlı kadrolardan bahsediyor. Sayın Erba
kan'ın, Türkiye'nin değişik yerlerine sürülen belediye memurlarından haberi yok mu? Sayın Erba7 

kan'ın, atılan belediye işçilerinden, memurlarından haberi yok mu? Sayın Erbakan'ın, Ankara Be
lediye Meclisinde dövülen işçilerden haberi yok mu? Bunları nasıl söylüyor burada? (SHP sırala
rından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Kim dövüyor... Kim dövüyor... 
Sizin haberiniz var mı memurun dövüldüğünden?.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Karayalçın, ASKİ'den ne haber?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLEr BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)-Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN-Sayın Karayalçın, lütfen toparlayın. 
ALİ ER (İçel)- Sayın Başkan, bir saat daha süre verir misiniz?!. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Şimdi, burada, Sayın Erbakan'nın, büyükşehir belediyesi gelir-
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leriyle ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmeyi ele almak istiyorum. (RP sıralarından gürültü
ler) 

Anlaşılan, Refah Partisinin Ankara ve İstanbul belediyeleri çok çabuk yoruldular. Ankara'nın 
ve İstanbul'un Refah Partili belediye başkanları çok çabuk tükendiler. Ben, belediye başkanlığım 
sırasında, sayın genel başkanıma hiç bu tür yakmnıalan getirmemiştim. Bizim için, o tür oylar, o 
tür değerlendirmeler olmazdı; ancak, ben, yine de Sayın Erbakan'ın eleştirdiği konuları -çok ayrın
tılı bir biçimde olmasa bile- Sayın Başkanım bir iki dakika içinde yanıtlamak istiyorum. Bir defa, 
şunu söyleyeyim: Gerçekten, Sayın Erbakanın dediği gibi -bUyükşehirlerde- toplanan vergilerin 
yüzde 5'i büyükşehir belediyelerine verilir. Her büyükşehir belediyesi bunu alma durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanımız burada, Türkiye'de büyükşehir statüsünde 15 
yer vardır ve büyükşehir belediyelerine her ay -ortalama olarak söylüyorum, kaba olarak söylüyo
rum- 1,5 trilyon lira dolaylarında kaynak verilmesi gerekmektedir; ancak, sistemin işleyişindeki çe
şitli aksaklıklar nedeniyle, 1,5 trilyon liralık kaynağın 1,1; 1,2 trilyon lirası, büyük ölçüde, hatta tü
müyle- Ankara ve İstanbul belediyelerine gitmektedir. Tasavvur edin, 1,5 trilyonun 1,1'i Ankara ve 
İstanbul belediyelerine gidiyor, geri kalan 13 belediye, 400 milyar lirayla yetinmek durumunda ka
lıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bizim yapmış olduğumuz düzenleme, aralarında Refah Partili belediye
lerin de bulunduğu 13 belediyenin, daha ileri gelir olanaklarına kavuşması içindi. Belediyeler için 
toplanan kaynakların, hakkaniyet kurallarına göre dağıtılmasını sağlamak amacıylaydı. 

BAŞKAN- Sayın Karayalçın, sürenizi çok aştınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Erbakan -sanırım kendisine yanlış bilgi vermişlerdir- An
kara kentinin, 3 milyar dolar borcu olduğunu ifade etti. Ankara kentinin 3 milyar dolar borcu yok. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Sizin mirasınız... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- ASKİ... ASKİ... 

ALİ ER (İçel)- Satırdınız, bitirdiniz Türkiye'yi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Ankara kentinde, Sosyaldemolcrat Halkçı Parti belediye yöneti
minin başlatmış olduğu yatırımların büyüklüğüdür bu, toplam proje stokudur bu. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-ASKİ... ASKİ... 
ALİ ER (İçel)- Niye kaybettin, niye?! 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un sorunlarına, evet, merkezî yö
netim olarak el attık; ancak, bu, İstanbul Belediyesinin, İktidar Partilerinin dışındaki bir parti tara
fından yönetilmesi gerekçesinden kaynaklanmamaktadır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Ankara'yı söyle, Ankara'yı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Her şeyden önce, Sayın Erbakan'ın ve Refah Partili sayın mil
letvekillerinin, İstanbul Belediyesinin sınırlarının, yaşanan İstanbul'un, ancak, üçte birine oturdu
ğunu bilmelerini talep ediyorum. İstanbul Belediyesinin sınırları, yaşayan İstanbul'un yalnızca üç
te biri; ama, bir de onun dışında, İstanbul'un üçte ikisi var. Burada, biz, Hükümet olarak, boğazda
ki soyguna, su havzalanndaki vurguna... 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Siz soydunuz siz! 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Siz soydunuz. İSKÎ... İSKİ... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ'MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- ...ve özellikle Karadeniz kıyılarındaki gelişmelere engel olmak 
amacıyla, bu düzenlemeyi yaptık. Son derece de sağlıklı, son derece de ileri bir düzenlemeyi bilgi
lerinize sunacağız. 

BAŞKAN- Sayın Karayalçın, son cümlelerinizi rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)-Bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 12 bin aileden bahsedildi, Sayın Erbakan bahsetti, Sayın Ercan Karakaş 
bahsetti. Gerçekten, güneydoğuda köylerini terk eden ya da terk etmek zorunda kalan 12 bin aile
nin, yeniden iskân edilmesi gerekmektedir. Bunun için Hükümetimiz, Avrupa Konseyi İskân Fo
nuna başvuru yapmıştır; 252 milyon dolarlık bir kaynak oradan kullanılacaktır. Hükümetimiz bu
nun için, 62 milyon dolarlık Suudî fonunu daha bugünden kullanma noktasına taşımıştır. Yaklaşık 
14 trilyon liralık bir kaynakla ve yeni bir... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Azimet Köylüoğlu, bu köyleri sizlerin yaktığını söylüyor; bu doğ
ru mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Bulut, bir dinle yahu, bir dinle. Nasıl olsa bir daha bunla
rı duyma olanağını bulamayabilirsin. 

BAŞKAN-Sayın Karayalçın, cevap ... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Azimet Köylüoğlu köyleri sizin yaktığınızı söylüyor... O söylü
yor... 

DIŞİŞLERİ BAKANI,DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)- Biz 14 trilyon liralık bir kaynakla 12 bin aileye yaklaşıyoruz... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Bunları duymuyor musunuz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI,DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)-... 12 bin ailenin gönüllülük esasına dayalı olarak, kırsal ve kent
sel iskânını üstlenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Azimet Köylüloğlu söylüyor bunları, duymuyor musun? 

DIŞİŞLERİ BAKANI.DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN (Devamla)-...sayın milletvekilleri; üç yıldır iki partinin ortaklığı sürmekte
dir. Hükümetimiz yarın görevdeki birbuçuk yılını dolduracaktır. Çok sorunlu bir dönemde görev 
yaptık, çok sorunlu bir dönemde görev yapmaktayız. 

Kuşkusuz, eksikliklerimiz olabilir, aksaklıklarımız olabilir; ancak, biz, 1995 bütçesiyle ilgili 
olarak, ortaya konulan eleştirilerden de yararlanarak, yine korkmadan, yine cesaretle, yine kararlı
lıkla 1995 yılında ülkemizin, halkımızın, ulusumuzun sorunlarının üzerine gideceğiz, bunları çöze
ceğiz ve bunların sonuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacağız diyorum. 

Tekrar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Karayalçın. 
Sayın milletvekilleri, gruplar ve Hükümet adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)-Sayın Başkan... 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Bir dakika efendim, çalışma akışını sağlayalım; iki arkadaşımız da konuşsun, son
ra söz vereceğim, iki arkadaşımız kaldı, onları da konuşturalım... 

Bütçe görüşmelerinde şu akışı sağlayalım, sonra bakarız; zamanımız var efendim. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Hakkımız zayi olmayacaksa mesele yok. 

BAŞKAN- Efendim, bende hak zayi oldu mu bugüne kadar? (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Şimdi, İçtüzüğün 87 nci maddesine göre, oyunun rengini belirtmek üzere,lehinde, Sayın Muh
sin Yazıcıoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
Süreniz 10 dakikadır. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, görüşülmek
te olan bütçenin, ülkemize, milletimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Sözlerimin başında, tam 28 saat battaniyesiyle, Büyük Millet Meclisinde yatarak; ancak, le
hinde söz hakkı bulan ve bu hakkı alarak, sonra da siyasî partilere söz hakkı vermeyen İçtüzüğün 
durumu dolayısıyla, 10 dakikalık da olsa, bizim de söz hakkımızı kullanabilmemize şans tammak 
üzere, kendi hakkını bana devreden değerli milletvekilimize teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, üç senedir değiştirilmeyen İçtüzüğün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bizleri 
nasıl bir sıkıntıya soktuğunu da burada ifade etmek mecburiyetini duyuyorum. 

Dolayısıyla "sokaklarda yürüyen, hak isteyen, hak arayan işçimin, memurumun durumundan 
dolayı utanıyorum" diyen Sayın Cumhurbaşkanının, bu sözü beyanat olarak verdiği bir ortamın le
hinde, ne kadar konuşabilirim, onu da takdirlerinize arz ediyorum. (BBP, RP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişten almış olduğu siyasî mirası, 
tercih olarak siyasî kararını, batılılaşma ve Batı içinde yer alma şeklinde ortaya koymuştur. Bu ter
cihi dolayısıyla, Avrupa ile birleşme, Avrupa ile bütünleşme, Türk Milletinin önüne bir ülkü ola
rak konulmuştur ve iktidar olanlar, bu tercihlerini ortaya koyarken, siyasî tercihlerini böyle belir
lerken, devlet de tercihini bu istikamette koymuştur ve yıllarca, Türk Milletine yapılan bu şartlan
dırma dolayısıyla, toplumsal tercih de bu istikamette oluşturulmuştur. Sonuçta, hiç kesintiye uğra
madan -arada, zaman zaman sisteme çekidüzen vermek üzere, demokratikleşmeye ara veren ihti
lalleri bir tarafa bırakırsak, kaldı ki, onlar da, sadece bu istikametteki birtakım zedelenmeleri dü
zeltmek iddiasıyla gelmişlerdir- antidemokratik dönemlerde ihtilaller de, aynı siyasete hizmet et
miş, aynı istikamette yürütmüşlerdir. Yani, ne şu muhalefet sıralarında bulunanlar ne şu İktidar sı
ralarında bulunanlar, hiçbirisi, burada, sen şöyle yaptın ben böyle yaptım demek hakkına sahip de
ğillerdir. 

Hükümette oturanlar değişmiştir; ama, Türkiye'de iktidarlar değişmemiştir, hep aynı iktidarlar 
olmuştur. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) Çünkü, zihniyet aynı olmuştur, istikamet aynı olmuş
tur. Biz, sizin.-iktidarınızla muhalefetinizle- ortaya koymuş olduğunuz siyasetleri eleştirdiğimiz 
"Avrupa Birliğine alınmazsınız. Bu birlik de kalıcı değildir, devamlı değildir; dünyada hiçbir bir
lik kalıcı olmamıştır. Milletin önüne bir ülkü gibi, Avrupa Birliğini koymayın, sonunda bu milleti 
hayal kırıklığına uğratmayın" dediğimiz zaman, bize, hemen diyorsunuz ki "yani Asyalı mı olalım, 
Ortadoğulu mu olalım" ve sair gibi önümüze, "ya kırk katır ya kırk satır" gibi, bir tercih koyuyor
sunuz. 

Beyler, milletin önüne biz, ne Avrupalı, ne Asyalı bir ülkü koyuyoruz. Biz, milletin önüne 
kendi ülküsünü koyalım. Önüne, kendi millî gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğra-
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fî şartlarından, tarihî şartlarından, kendi imkânlarından kaynağını ve hızını alan bir millî siyaset ko
yalım, milletimizi bu millî ülkü etrafında şartlandıralım. (BBP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

O zaman ne olur; eğer, bugünkü Avrupalılaşma, Avrupa Topluluğuna girme istikametindeki 
ülkünüz gerçekleşmezse, hayal kırıklığınız olur; ama, ülkünüz milletin değerlerinden ve kendinizin 
gerçeklerinden kaynaklanır ve millete kendi kimliğiyle bir hedef gösterirseniz, onda bu hedefleri 
tutturamazsanız bile, sonuçta, gayretiniz yalnızca kendiniz için olur; ama, bugün Gümrük Birliği
ne giriş noktasına geldiniz. Peki, yirmiiki yıllık bir süreç işletildi. İktidar muhalefet diye ayırmıyo
rum; bu yirmiiki yıllık sürecin sonunda, bugün iktidarda olanlar bile diyorlar ki "keşke şu anda 
Gümrük Birliğine bizi almasalar..." neden; "çünkü Avrupa Birliğine girmeden, Gümrük Birliğine 
girmek demek, Türkiye için intihar demektir" neden; Avrupa Birliği kararlarına uymak zorunda ka
lacaksınız. Avrupa Birliğinin kararlarına uymadan yeni Türk cumhuriyetleriyle, Ortadoğu'daki ül
kelerle ve bugün 2000'li yılların dünyası olacak Asya'yla... Bunu ben söylemiyorum, istatistikler 
söylüyor. Elimde islatistikî bilgiler var; ama, onları arz etmeye vaktim yok. Bugün Tayvand, En
donezya Malezya, aynı zamanda Güney Kore, gayri safî millî hâsılasıyla, kalkınma hızıyla, Avru
pa'nın da ötesine geçmişlerdir. Bu noktada siz, ikili münasebetlerinizi, içinde olmadığınız Avrupa 
Birliğinin kararlarına göre yapmak zorundasınız. Bunu gördüğünüz için de diyorsunuz ki, hazır da 
değiliz. Neden hazır değilsiniz; otuz kırk yıllık bu mücadelenin sonucunda geldiğiniz noktada, ken
di tespitinize göre hazır değilsiniz. O zaman bunun Türkçesi şudur: Türkiye iyi idare edilmiyor, iyi 
idare edilmemiştir; sonucu budur. 

Şimdi, burada biz, bir türlü anlayamaz noktaya geldik; Bosna-Hersek, Karabağ ve Çeçenis-
tan'da içinde bulunulan durum ortada iken, Türkiye ateş çemberi içinde ve her geçen gün bu çem
ber daralırken, âdeta insanlığımızdan utanıp başımızı yastığımıza koyamadığımız bir ortamda; içer
de, Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tartışılır hale gelirken, sokaklarda işçi, me
mur yürüyüş yaparken, esnafımız, küçük memurumuz vesairemiz bu noktadayken, ben sorumlu 
arıyorum. Çünkü, burada İktidar da şikâyetçi, muhalefet de şikâyetçi. Çözüm: Çözüm yok ortada... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Sorumlular orada. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Çözümü benden de isteyebilirsiniz; ama, 10 dakikalık 

söz hakkını alabilmek için, başka bir siyasî partinin milletvekili 28 saat Mecliste yatacak ve ben, 
kendisinden ricayla söz hakkını devralacaksam, burada çözüm anlatamam. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Beyler, ülke elimizden kaymak üzeredir. Kendimize dönmek zo
rundayız. Gerçekleri konuşalım, gerçekleri tartışalım. Artık, milletin önüne gerçekleri koymak du
rumundasınız. İktidar, çare yeridir, şikâyet yeri değildir. Muhalefet, çözüm teklif eden, iktidarı 
eleştiren ve milletin problemlerini gündeme getiren müessesedir. Öyleyse, konuyu buraya getirmek 
zorundasınız. 

Dış politikada, artık, başımız dik gezmek istiyoruz, milletçe bunu görmek istiyoruz biz. 
SÜLEYMAN* HATİNOĞLU (Artvin)-Bu Dışişleri Bakanı bunu yapamaz. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Ne arzı mev'ud da ne Bosna'da, vesairde ne şurada bu
rada... Söz olsun diye, sükse yapmak için değil; 2000'li yıllarda, karşı karşıya olduğumuz problem
lerin doğrudan doğruya çözümünü ortaya koyacak, millî hedefler, millî perspektifler istiyor mille
timiz; bunu ortaya koymak durumundayız... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bu Dışişleri Bakanı, bunu yapamaz. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Ama, görüyorum ki, Sayın Karayalçın -bağışlasınlar-

burada anlattı ve ben, şunu gördüm... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Hikâye anlattı, hikâye... 
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MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- O da, ondan önceki Hükümet sözcüleri, siyasî parti 

temsilcileri, vaziyetten şikâyetçi oldu, hatta, çoğu zaman burada, İktidar mı konuşuyor, muhalefet 
mi konuşuyor, anlayamadık; ama, "emek gelirlerini ne noktaya getirdiğimize bir bakın" dedi. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Doğru. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Şimdi, hemen aklıma geldi; emek gelirlerini ne duruma 

getirdiğini söylerken, bir de "şekeri, tuzu, suyu getirdik, her şeyi tamamladık, helva yapmaya kal
dı iş, onu da size bırakmayız" diyor. Kimin helvasını yapıyorlar acaba diye düşündüm. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Ölü helvası... 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Sokakta, memurlar, sırtında tabut taşıyorlar; emek ge
lirleri, tabuta konmuş, memurun sırtında taşınıyor. Siz, onun helvasını mı yapıyorsunuz, onun hel-
vasıyla mı uğraşıyorsunuz? (BBP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Ama, bu yağma düzeninde, ben, korkarım ki, o helvayı yapsanız bile, millete dağıtmaz, yağ
ma düzenin sahipleri olarak, kendiniz yersiniz. (BBP, ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Yazıcıoğlu, toparlar mısınız. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; bunun için, işçi, memur, emekli, dul, yetim, Bağ-Kur'lu, 
köylü, tarım ve hayvancılıkla... 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Küçük esnaf. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Bağ-Kur'lu, küçük esnaflıkla uğraşan vatandaşlarımız

la, Hükümetimizin, daha ciddî, daha acil tedbirler alarak ilgilenmesini bekliyoruz. 

Hele, burada, hiç kimse, işsizin durumundan bahsetmiyor. Türkiye'de, 2 milyon 700 bin küsur 
lira asgarî ücretle nasıl yaşanır? Emek gelirlerini hangi düzeye çektiklerini sormak isterim; yaşaya
bilirler mi? 

M.RAUF ERTEKİN(Kütahya)-Başbakan biliyor! 
MUHSİN YAZICIOĞLU(Devamla)- Dolayısıyla burada, bir de bu sosyal güvenceden bile 

mahrum olan işsizimizin durumuna bakalım, onun hali nedir; bunlara karşı tedbirler alınmalı. Yüz
de 22,5 enflasyon hedeflendiğini ve dolayısıyla işçinin, ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini 
söylüyorlar. 

CENGİZ BULUT(İzmir)- Onlar Allah'a emanet!.. 
MUHSİN YAZICIOĞLU(Devamla)- Kusura bakmayın; Almanya'da bizim işçimizin biri, oto

banda ters yola girmiş, gidiyor; trafik polisi radyodan ilan ediyor "bir kişi ters yola girmiş; aman 
sürücüler dikkat etsin" diyor. Bizimki de diyor ki "ne bir kişisi, ne bir kişisi; hepsi, ters yola gir
miş." 

İşçi, memur, serbest meslek sahibi, esnaf, işsiz; hepsi vaziyetten şikâyetçi ve bu arada enflas
yon oranının yüzde 40'larda seyrettiğini söylüyor; ama, bizim İktidar sahiplerimiz, yüzde 22,5 enf
lasyon oranından bahsediyor ve bu noktada onların ezdirilmeyeceğini söylüyor. 

Çekiç Güç'Un görevine son verilmesini istiyoruz; Fener Patrikhanesinin, zararlı faaliyetlerine 
izin verilmemesini; Batı Trakya ve Kuzey Irak'taki Müslüman Türklerle daha yakın ilgilenilmesi
ni; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığının tescili ve tanıtılması çalışmalarına girilme
sini ve millî savunma işbirliği anlaşmasının acilen yapılmasını; Manavgat'ın suyunun doğrudan İs
rail'e satılmasını değil, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetine depolanmak suretiyle, oradan bütün Or-
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tadoğu'ya satışının yapılmasını...(BBP ve RP sıralarından alkışlar) Türkiye'nin, enerji üretiminde 
bir an evvel nükleer santrallara geçmesini; Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren hattı çalışması ya
pılmasını; Orta Anadolu kalkınma projesinin hayata geçirilerek, bu bölgenin sulanması ve tarımsal 
üretimin artırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını; işi, yerinde çözecek, bürokrasinin tıka
nıklığını ortadan kaldıracak yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılanmanın gerçekleş
tirilmesini; antidemokratik usul ve üslupla millete dayatılmış olan... 

Sayın Başkan, 2 dakika... Sabrınıza sığınıyorum. 
BAŞKAN-Tabiî. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- ...1982 Anayasasının, bir an evvel değiştirilerek, bu 
Anayasanın millete, hürriyetlere, inançlara koymuş olduğu ipoteği ortadan kaldırarak, hürriyetçi, 
milletle devletini barıştıracak yeni bir Anayasmın yapılmasını istiyoruz. 

Bu noktada demokratikleşmeyi getireceklerini meydanlarda millete vaat ettiler; iktidar da va
at etti, muhalefet de vaat etti. Bu Anayasayı değiştireceğinizi söylediniz; ama, yapmadınız; yapma
dığınız gibi, Terörle Mücadele Kanun Tasarısında, Anayasanın 2 nci maddesine atıfta bulunmak 
suretiyle, hangi demokratikleşmeyi yapacaksınız. Anayasanın 2 nci maddesi de başlangıç kısmına 
atıfta bulunmaktadır. Orada, 12 Eylül rejimini, hareketini meşru kılan paragraflar vardır. Bununla 
siz demokratikleşmeyi nasıl gerçekleştirmiş olacaksınız? (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Beyler, Anayasayla beraber, memura, toplu sözleşmeli, grevli, sendikal hak vereceğinizi İkti
dar olarak sizde söylediniz, muhalefet olarak siz de söylediniz. Eğer, bu, devletin ve milletin za-
rarınaysa, neden meydanlarda millete umut verdiniz; değilse, neden çözmüyorsunuz? Şikâyet 
mercii değilsiniz. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) İktidar ve muhalefet, beraber, oyunuz da yeti
yor; neden bunları çözmüyorsunuz da, milletin sabrını taşırıp, sokaklara kadar sürüklenmek duru
munda bırakıyorsunuz. 

ALİ ER (İçel)- Onlar tasarıyı getirirlerse, biz çözeriz. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Artık, şu türban çilesine son verin. Hangi insan, ken

disini, ne şekilde ifade etmek istiyorsa; artık, inancını açıkça söyleyebilsin, söylediği inancında ya
şayabilsin; bunu sağlayınız. 

Emperyalizmin ve Ermeni'nin taşeronluğunu yapan PKK'ya karşı vereceğiniz her aktif müca
delede yanınızdayız; bu noktada hiçbir zaman tereddüt göstermeyiz. Terörü yenmek için millet de 
arkanızda, biz de arkanızdayız. Teröre karşı mücadelede evet; ama, "terörle mücadele" adı altında, 
milletin inançlarına baskıya hayır diyoruz. (BBP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli Başkanım, bazı konulan geçiyorum, ancak, bu önümüzdeki tablo bizi karamsarlığa it
miyor; Bu düzen mutlaka değişmelidir; bunu Sayın Başbakan da söyledi. (DYP sıralarından "han
gi düzeni getireceksiniz?" sesleri) Ama, İktidarın bir kanadı "Son sosyalist düzeni de yıktık" der
ken, İktidarın diğer kanadı "Sosyalizmin iktidarda olduğunu" söylüyor.(BBP, ANAP ve RP sıra
larından alkışlar) 

"Yerine ne getireceksiniz" diyorsunuz. Dolayısıyla bu düzen hangi düzen, önce ona bakalım: 
Bu düzen yağma düzeni, bu düzen bir avuç azınlığın, bir avuç lobicinin, Türkiye'nin kaynaklarını 
şu ana kadar sömürme düzenidir. Öyleyse, Sayın Başbakanın "Bu düzen değişmelidir" fikrine ka
tılıyorum; ama, bu düzeni, bu yağma düzeninden faydalananlar ve bu yağma düzeninin imkânla
rından yararlananlar değiştiremezler. Onun için, soyguna, israfa bir an evvel son vererek, adaletli 
vergi düzeni getirilerek; milletin inançlarıyla bütünleşmiş doğru siyasetler ortaya koyan iktidarlar
la bu sorunlar çözülür. Türkiye, hızla ıslahata ve reforma ihtiyaç göstermektedir. 

MUZAFFER İLHAN (Muğla)-7 dakika oldu Sayın Başkan... 
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MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)-Sayın milletvekilleri, İktidar adına konuşan sözcüler 

30'ar dakika konuştular... 

BAŞKAN - Sayın Yazıcıoğlu..; Sayın Yazıcıoğlu... 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Konuşmamı toparlarken "7 dakika oldu" diye laf atıyor
sunuz da... Ne olurdu yani, İçtüzüğün içerisine, 5'er dakika da grubu olmayan partilere söz hakkı 
verilebilir, gibi bir hüküm koysaydınız da biz de konuşsaydık, ne olurdu!.. 

BAŞKAN-O da olacak. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)- Bir mahzuru yoktur.. Onun için, ben.... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- O, bizim promlemimiz değil ki. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)-Hepimizin problemi işte. 
BAŞKAN-Sayın Yazıcıoğlu, bağlar mısınız... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Bu hakkı, biz vermemişiz gibi konuşuyorsunuz. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla)-Onun için kızmayın... 
... Türkiye'nin önündeki tıkanıklıkların açılmasına, dışındaki ateş çemberi içerisinde, millî bir

liğimizin, bütünlüğümüzün, devletin tekliğinin etrafında, millî bütünlük ve beraberlik içerisinde, 
2000'li yıllarda onurlu bir Türkiye meydana getirmemizde, el birliği ve gönül birliği içerisinde ol
mamızı diliyorum, bütçenin, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Bütçenin lehinde konuşan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun konuşmasına teşekkür 
ederim. (SHP sıralarından "Sanki lehinde konuştu" sesleri) 

Efendim, lehinde bir cümle söyledi. 
Bütçenin aleyhinde konuşmak üzere, Sayın İbrahim Kumaş; buyurun. 
İçtüzüğe göre, sizin de süreniz 10 dakika. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ben, burada, bütçenin ge
neli üzerinde, Türkiye'nin sorunlarının geneli üzerindeki değerlendirmelerimi yapacağım/Burada, 
benden, liderleri karalamak, partileri karalamak gibi bir şeyi kimse beklemesin; bu yanlışlığa düş
meyeceğim. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Ne yanlışı İbrahim! Söyle, icraatları söyle... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli)- Doğruları mısöyleyeceksin, doğrulan mı... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, 1995 yılı bütçesinin değerlendirilme

siyle ilgili olarak huzurunuzdayım. 
Bütçe kanunu gibi hayatî önemi olan teşri tasarrufun değerlendirilmesi ve murakabesi, en 

önemli siyasî çalışma olarak kabul edilmelidir. Bütçeyle, devletin bir yıllık faaliyetlerinin tahmini
ni ve bu faaliyetlerin, hangi malî kaynaklarla nasıl karşılaşacağını kararlaştırmış oluyoruz. 

Yüce Meclis, bütçeyle, devletin, bir yıl boyunca hangi faaliyetleri yapacağını ve bunları ger
çekleştirmek için, vatandaştan ne kadar vergi alınacağını; alınan bu vergilerden hasıl olan parala
rın, hangi hizmetlerin yapılmasında kullanılacağını belirler. 

Peki, saçı bitmedik yetimlerin, emeklilerin, yaşlıların, dar gelirli işçi, memur, esnaf ve sanat
kârların devlet zoruyla ellerinden aldığımız paralarını, haklı, uygun, ve isabetli yerlerde sarf ediyor 
muyuz? Bu kaynakların, isabetli, doğru ve adil olarak kullanılacağını söyleyebilir miyiz? 

İnsanların, mallarını, haklarını alabilmek ve namus emaneti olan paralarını, dilediği gibi sarf 
edebilmek yetkisi, ahlâk ve fazilet sahibi insanların, vicdanlarını titreten büyük bir sorumluluk ve 
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vebaldir. Halktan alman bu paralann, kuruşuna kadar meşru ve isabetli alanlarda kullanıldığından 
ve scmerclendirildiğinden emin olmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, siyasetin; ülkenin ve milletin, maddî ve manevî imkân ve kabiliyetle
rini, ülkenin karşılaştığı meseleleri çözmek ve millî hedeflerimize kavuşmak amacıyla, akıl ve hik
met ölçüleri içinde kullanmak anlamına geldiği, elbette Yüksek Heyetinizin malumudur. 

Ülkenin, tüm maddî ve manevî enerjisinin, imkânlarının, verimlilik içinde değerlendirildiği
ni, maalesef ifade edemeyeceğim. Lale Devrinden, hatta Tanzimattan bu yana, Türkiye'nin, Batı 
emperyalizmi karşısında derlenip toparlanma, kendini ıslah ve modernleşme hareketleri, maalesef 
istenen sonuçları verememiştir. 

Ülkemizi, ülkemizle mukayese etmeyelim. Ülkemizi, gelişmiş ülkelerle mukayese edelim. Ja
ponya ve Almanya gibi modernizasyon hareketlerine bizimle birlikte başlayan ülkelerin seviyesi
ne ulaşmak, bizim için hâlâ bir hedef halinde. Kısaca, durumumuzu, partilerin dar kalıpları içinde 
değil, iktidar dönemleri içinde değil, çok geniş bir tarih alanı içinde değerlendirmemiz gereklidir. 
Modernizasyon hareketlerine birlikte başladığımız ülkelerin bir kısmı sanayileşmelerini tamamla
mış ve endüstri ötesi toplum haline gelmiş olmalarına rağmen, bizim hâlâ endüstri eşiğinde bir ül
ke halinde kalmamızın doğru cevabını, bu ülkenin yönetimine talip insanlar olarak vermek mecbu
riyetindeyiz. 

Ülkemizin büyük potansiyelini harekete geçirebilecek büyük hedeflerimiz vardır: Arkasında 
İstiklâl Savaşı gibi, Türk İslâm tarihi gibi, bir büyük güç ve hazinenin yer aldığı millet için, en kı
sa süre içerisinde kendi millî köklerimiz ve İslâmın temelleri üzerinde yeni bir insanlık medeniye
ti inşa etmek, millî rönesansımızı gerçekleştirmek, hukuk reformunu gerçekleştirmek, bilim ve tek
noloji inkılabıyla ülkemizi endüstri toplumu haline getirmek... 

Değerli milletvekilleri, tarihi.ı ortaya koyduğu gerçekler ve Türkiye'nin hedefleri, bu bü
yük hedeflerdir. Türkiye, bu büyük hedefleri kovalamaya mecburdur. Bunları gerçekleştirme im
kânına sahibiz. Eğer, el ele verir, güçlerimizi birleştirirsek, Türkiye, hem kendi yaralarını sarar hem 
bölgemize ve dünya insanlığına yararlı hizmetler sunar. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Döneminde bu ülkeye yapılan hizmetlerin değerlendiril
mesine girmek istemiyoruz. Türkiye için yapılmış iyi niyetli tüm çabalara saygımız büyük; ancak, 
belirtmeliyiz ki, ülkenin problemleri de gittikçe daha büyümekte, sıkıntılar artmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, artık, ülkemizin, temiz halkın aktif olarak katıldığı ve denetlediği; ül
kenin temel politikalarının, ilmin, hakkın ölçülerine uygun olarak yönetildiği; keyfî siyaset döne
minin kapandığı, ilmin ve hakkın ölçülerinin siyasete egemen olduğu; ilme, hakka ve halka daya
nan bir yeni siyaset dönemine ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bilim adamlarını, maneviyat rehberlerini, sanatçılarını, işçilerini, köylülerini, memurlarını, 
yani, fiilen ülke çoğunluğunu siyasetin dışında tutma geleneğinin, kendi gelecekleri konusunda hal-; 
kımızın büyük ekseriyetini devre dışı bırakan bugünkü siyaset anlayışının ve müesseselerinin, sü
ratle değiştirilmesi ve ıslahı kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu büyük reforma, önce kendimizden başlamak mecburiyetindeyiz. 
Türkiye'de birkısım çevrelerin tahrikleriyle hızlanan bir yanlışlığa şiddetle karşı çıkmak ve haki
katleri açıklamak zamanı gelmiştir. Her skandal, her sıkıntı, bir süredir Meclise mal edilir hale gel
miştir. Demokratik siyasetin kaynağı olan Meclisin, itibariyle oynanmıştır. Bugün, sivil siyasetin 
prestiji tartışılır hale gelmiştir. Çiğköfte partisi, boş sıralar, ağızlarda çiğnenmiş sakız misalidir. 
Meclisin yaptığı hizmetler gözden ırak edilmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, Meclis üzerindeki bu çirkin ithamı ortadan kaldırmalıyız. Gerçekten, 

hepimizin bildiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapılan anayasa darbeleriyle, icramn bir 
uzantısı haline getirilmek istenmektedir. Yüce Meclis, iktidarlann buyruklanyla hareket eden bir 
tufeyli kurum değildir, ağlama duvan değildir, siyasî partilerin şov alanı olamaz; olmamalıdır. Tür
kiye'de, istikrarı Meclis temsil edebilir; etmelidir. Yüce Meclis üzerindeki, iktidarın, icranın ve 
partilerin baskısı son bulmalı ve Meclis, haklanna sahip çıkarak, siyaseti yeniden düzenleyebilme-
lidir. . , 

Sayın Genel Başkanım Aykut Edibali'nin yıllarca ifade ettiği gibi, Gazi Mustafa Kemal'in ta-
mimiyle toplanan Birinci Meclis gibi çalışalım. 2 nci maddesinde "Türkiye'nin dini İslamdır; dili 
Türkçedir; merkezi Ankara'dır" diye başlayan 1921 Anayasasından ilham alan yeni bir anayasa ya
parak işe başlayalım. Bu anayasada, hükümetlerin yapacakları, yapamayacakları, borçlanma yetki
leri, basılan paranın miktan, denk bütçe yapılması gibi temel konular yazılmalıdır. Ayrıca, millî 
iradenin Meclise tam olarak yansımasını sağlayacak Seçim Kanunu, Meclis İçtüzüğü Siyasî Parti
ler Kanunu, ikjde bir değişmeyecek şekilde, tarafsız bilim kurullannca yeniden yazılarak kanunlaş-
tırılmalıdır. Kısaca, Türk Milletinin var olması ve gelişmesini düzenleyen, gelişmeyi teminat altı
na alan hukuk reformunu geliştirmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, burada, bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum: Maalesef, biz, Yargı-
tayın önüne, adaleti sağlamak için "adalet tanrıçası" heykelleri dikiyoruz. Bunlarla adalet sağlan
maz. İslamî ve millî kaynakları inceleyerek, bilinin ışığında, kendi kültür ve medeniyetimizin rö-
nesansmı sağlamalıyız. Türkiye'nin, sariayiötesi toplum haline geçişini sağlayacak, ekonomik, tek
nolojik ve sosyal reformu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunları yapmadığımız takdirde, mil
lî bütünlüğümüzü ve birliğimizi koruyamayız. Bunları sağlamak -dikkatinizi çekmek istiyorum- bu 
refonnları gerçekleştirmek üzere, Kurucu Meclis seçimi yapalım; partizan olmayan, ilmi, ahlakı, 
tecrübesi malum ve müsellem olan insanlardan oluşan Kurucu Meclis, temel yasal düzenlemeleri 
yapsın. Ondan sonra, partiler, programlan doğrultusunda tespit edilen temel hedefleri gerçekleştir-
sin. Bu gerçekler dışında, her türlü çözüm geçici, söylenecek her söz boş, her vaat aldatıcı ve mil
letin zamanını harcamak olmaktadır. 

1995 yılı bütçe tasansı müzakere edildi -müzakere edildi mi acaba- filan bakanlığa biraz daha 
ödenek ayrılsın, deseniz, gündeme girer mi; bütçeye bir ilave yapmak veya bazı maddelerde azalt
ma yapmak mümkün mü; bunlar, komisyonlarda ayarlanmıştır, Yüce Mecliste milletvekillerinin 
işaretiyle onaylanacaktır ve sonuç değişmeyecektir. . x 

İLHAN KAYA (İzmir)- İdare edince oluyor. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla)- Çözüm için, bütün partilerimizi, devletimizi yeniden yapı

landırmak üzere mutabakata, millî mücadele ruhuna bağlı kalmaya, şehit ve gazilerimizin emane
tine sahip çıkmaya çağırıyor; ülkemize barış, birlik, kardeşlik ve huzurun gelmesini diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum Sayın Kumaş. 
Değerli arkadaşlar,' bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
IV. - DİSİPLİN CEZALARI (Devam) 

1. - Bursa Milletvekili Turhan Tayan'a uyarma cezası verilmesi, savunmasından sonra ceza
nın kaldırılması 

BAŞKAN -Değerli arkadaşlar, çeşitli arkadaşlarımızın söz talepleri var; ancak, bu arada, Sa
yın Tayan'ın, kendisine verilen cezanın kaldırılmasıyla ilgili talebi var. 
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Önce Başkanlığın bu konudaki kararını açıklayayım: içtüzüğün 133 üncü maddesinde "Uyar

ma cezası şu hallerde verilir: Söz kesmek, sükûneti ve çalışma düzenini bozmak." deniliyor. Tabiî, 
bu sadece Sayın Tayan'a ait bir uyarma değildi; öbür arkadaşlarımıza da uyarmada bulupuyordum. 
Ne var ki, muhalefet partileri, iktidar partileri, hepsi Meclisimizin çalışma düzenine yardımcı ola
caklardır. Şu saatte şunu görüyorum: Sayın Tayan'a ben haksızlık yaptım; çünkü, diğer arkadaşla
rımız da söz kestiler, onlara bu cezayı vermedim. Eşitlik ilkesine aykırı olduğu nedeniyle bu ceza
yı kaldırıyorum. (Alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Oylamayla!.. 

MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Oylamayla efendim?!.. 
BAŞKAN- Hayır, oylamayla değil; Başkanın kendisi kaldırır; içtüzüğün 134 üncü maddesi 

açık. 
Yalnız, burada, Meclis Başkanınız olarak şu telkini yapıyorum ; söz.. 

EYÜP AŞlK(Trabzon)- Oylamayla kaldırın. 

BAŞKAN-Hayır.oylama yok; oturun. 
EYÜP AŞIK (Trabzon)- Efendim, biz de katılacağız;oylamayla olsun. 
BAŞKAN- 134 üncü madde "Başkan verir, Başkan kaldınr"demektedir, zaten içtüzüğün Baş

kana verdiği bir ceza hakkı bu. 

Değerli arkadaşlar, benim Meclis Başkanı olarak sizlerden ricam şu: Başkandan söz almadan 
konuşmayalım ve Meclis Televizyonu, Başkandan söz almadan konuşan arkadaşı bundan sonra ek
rana aksettirmeyecektir. 

Şimdi, meselemiz, hep beraber bu bütçeyi üst düzey siyaset yaparak çözmektir. Bugünkü gö
rüşmeler, gerçekten yüksek düzeyde olmuştur, sükûnet içinde geçmiştir; bir miktar gürültü de ol
duysa, bu da, meclislerin tabiatından doğmuştur; ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Gene, onlara güvenerek bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi, bu arkadaşlarımız, lütfen, yeni 
sataşmalara meydan vermeden, şu ana kadar çok güzel getirdiğimiz bu bütçe müzakeresini, rahat 
bir oylamayla bitirebilmemize imkân verecek biçimde yerinden açıklamalarını yapsınlar; ama, ye
ni sataşmalara meydan vermemelerini yürekten diliyorum; buraya kadar getirdiğimiz bu düzgün 
müzakereyi bozmayalım. 

V. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

L- Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'in, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, parti
sine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN - Önce, Sayın Korkmazcan, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Sayın Başkan, çok kısa olacak... 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, yerinizden konuşmanızı yapsanız; orada mikrofon yar. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Sayın Başkan, böyle, duyulmuyor... 
BAŞKAN-Ben duyuyorum, kulaklarım müsait. 

Bir dakika Sayın Korkmazcan, aynı zamanda mikrofon veriyoruz. (ANAP sıralarından "mik
rofondan anlaşılmıyor" sesleri) 

Arkadaşlar, sükûnetle dinleyelim. 

70 inci maddeye göre söz istenilmiştir. 

Sayın Korkmazcan, konuşmanız kısa olsun, rica ediyorum... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sosyal

demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Sayın Ercan Karakaş ... (ANAP sıralarından "Duyulmu
yor" sesleri) 

BAŞKAN- Bu kadar ses verebiliyoruz. (ANAP sıralarından "anlaşılmıyor, kürsüden konuş
sun" sesleri) 

Anlaşılıyor, anlaşılıyor... Ben sizin niçin istediğinizi biliyorum... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-... Grubu adına yaptığı konuşmada "Partilerarası Anaya
sa Değişikliği Komisyonunda çalışmalar yapıldı, Anayasanın 18 maddesi üzerinde anlaşma sağlan
dı ve bunlar imzalandı. Bunlar hazırdır, müzakare edelim" temennisinde bulundular. Sayın Meclis 
Başkanımızın da bazı bölümlerine katıldığı Partilerarası Komisyon çalışmalarında bir mutabakat 
sağlanamamış ve Partilerarası Komisyon çalışmaları sona ermiştir. ("Sayın Başkan, ses duyulmu
yor" sesleri) 

BAŞKAN- Teknik imkânsızlık oldu. Düzeltmemiz gereken bir konu, bunu düzeltelim. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Yani, Türkiye'yi ne hale getirdiniz, bir mikrofonu bile çalıştıramı-
yorsunuz!.. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, kürsüye buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grup Başkanvekili Sayın Ercan Karakaş, "Partilerarası Anayasa Komisyonunda, 18 
madde üzerinde anlaşma sağlandı ve bunlar imzalandı. Bu, anlaşma sağladığımız Anayasa değişik
liklerini gerçekleştirelim" temennisinde bulundular. Bu çalışmaların bir bölümü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Sayın Başkanının Başkanlık ettiği toplantıda cereyan etmiştir. Kendileri de hatırla
yacaklardır, o günlerde kamuoyuna yapılan açıklamalarda da görülmektedir; Partilerarası Komis
yon çalışmaları, maalesef, bir uzlaşmayla sonuçlanmamıştır. Komisyonumuzda, 24 maddede deği
şiklik yapılması hususu gündeme alınmış, bunlar müzakere edilmiş; son günlerde, Anayasanın 24 
üncü ve 14 üncü maddelerinde yapılması gereken değişiklikler konusunda uzlaşma sağlanamamış
tır. Sonuç itibariyle, paket üzerinde uzlaşma olmadığı için, ortada imzalanmış bir metin de yoktur. 

24 üncü madde üzerindeki uzlaşma da -hatırlatmak bakımından söylüyorum- başta Sayın 
Mümtaz Soysal olmak üzere, Sosyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşlarımızın teklif ettikleri metni 
diğer partiler kabul ettikleri halde, bu formül, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin yetkili organlarınca 
kabul görmediği için gerçekleşememiştir. 

Sonuç itibariyle, partiler arasında sanki uzlaşılmış, imzalanmış bir metin var da, bu, birtakım 
çevrelerce geciktiriliyor gibi bir izlenim doğması yanlıştır. Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, 
Anayasa değişikliklerini, bu 24 maddelik paket halinde de, eğer buna ilave edilebilecek, uzlaşabi
leceğimiz başka maddeler varsa onları da ilave ederek, çıkarmaya hazırız. Bir şey daha söylüyoruz: 
Sayın Mümtaz Soysal'm getirmiş olduğu ve Komisyonumuzda kabul gören metin kabul edilirse, 24 
üncü madde üzerinde de uzlaşmaya hazırız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
2. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı Vekili Murat Karayalçınhn, partisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kazan. 
Sayın Kazan, kısa, isim zikretmeden ve yeni bir sataşmaya meydan vermeyecek şekilde... Lüt

fen... 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, Sayın Başkana, ta

lebimiz doğrultusunda söz vermiş olmalarından dolayı, teşekkür ediyorum. 

Hükümet sözcüsü Sayın Karayalçın, konuşmasını yaparken şu ifadeyi kullanmıştır: "Sayın Er-
bakan, CHP ile ortak iktidar iken Sanayi Bakanlığı kendİlerindeydi ve AET ile bu meseleler yine 
görüşülüyordu kuşkusuz. Ne varki, Sayın Erbakan, bunlara karşı hiçbir tavır koymamıştır. 

Bendeniz, Sayın Başkanıma başvurarak, bu beyanların yanlış olduğunu ve bu konuda açıkla
ma yapılması zarureti doğduğunu ifadeyle söz talep ettim; bu sözü bize lütfettiler. 

Şimdi, gerek 26 Ocak 1974 tarihinde kurduğumuz Millî Selamet Partisi- Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümet Programından ve gerekse 31.3.1975 tarihinde, Adalet Partisi, Millî Selamet Parti
si, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin birlikle kurmuş olduğu Koalisyon 
Hükümeti Programından, sadece bu konuyla ilgili birer paragraf okumak istiyorum ve okuyacağım 
bu paragrafları da, bugünkü Hükümetin programında yer alan paragraflarla karşılaştırmak istiyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bakınız, 1974 Hükümet Programında, bu konuyla ilgili bölümü okuyacağım. Öte yandan, ta
biî, Sayın Karayalçın'ın, burada konuşmalarını yaparken, araştırmaya dayalı olarak bir tespiti yok; 
eline bir kâğıt vermişler, o kâğıda göre konuşuyor... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Başbakan yeriyor!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Halbuki, gönül isterdi ki, Sayın Karayalçın, bu konuşmayı 

yapmadan evvel, Meclis kütüphanesine kadar gitsin, hükümet programlarını ihtiva eden şu kitap
çığı alsın ve okusun; bırakın Erbakan'ın Millî Selamet Partisi olarak bizim o günkü görüşlerimizi, 
bu hükümet programlarında, Avrupa Topluluğuyla münasebetler konusunda hangi ifadeler var, bu
nu buradan görsün, ona göre konuşsun; ama, maalesef; Hükümeti kurtarmak için mücadele ver
mekten, bunları okumaya vakit bulamıyor...(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Lütfen dinleyin arkadaşlar... 

BAŞKAN - Sayın Kazan...Sayın Kazan, konuya gelin. ' 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - "AET ile olan ilişkilerin esas anlaşmalar doğrultusunda yürü

tülmesine devam edilmekle birlikte -bu, bir koalisyon hükümetidir- geçiş dönemi koşullarını dü
zenleyen protokoller yeniden ele alınacak, toplumun ortaklık dışı ilişki kurduğu diğer ülkelerin 
şartları ve bu ülkelere uygulanan rejimler göz önünde bulundurularak, Türkiye'ye en uygun şartla
rın sağlanması"için gerekenler yapılacaktır." deniliyor. Yani, körü körüne hükümet olunmanjış... 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) - Şimdi ne söylüyorsun sen?! 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Demirel ile kurduğumuz hükümet... (DYP sıra

larından gürültüler) Hiç olmazsa, Sayın Demirel ile kurduğumuz Hükümetin programını dinleyin; 
madem ona tepki gösteriyorsunuz, bunu dinleyin!.. 

BAŞKAN - Okuyun efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Elimde gördüğünüz kitabın 343 üncü sayfasında bakınız ay

nen ne demişiz!.. Biraz kitap okuyun kitap... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Sen oku, sen!.. 
BAŞKAN - Efendim, siz, o kitabı okuyun... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bakınız ne deniliyor: "AET ile aramızdaki ekonomik işbirliği

nin -lütfen dinleyin- millî yararlarımıza uygun bir şekilde yürütülmesine çalışılacaktır. Türkiye'nin, 
AET'nin -o zaman AET diyordunuz, şimdi AT diyorsunuz- kendisine sağladığı imkânları, iç piya-
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saya dönük bir sanayileşmenin -iyi dinleyin- ortaya çıkaracağı sakıncaları gidermek ve dışa büyük 
bir tüketici kitlesine dönük ve dış ticaret rekabet gücü olan bîr sanayileşmeyi geliştirmek amacıy
la değerlendirmesi millî önem taşır" 

SABRt YAVUZ (Kırşehir) - Aynı şeyi kabul ediyorsunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - İşte, biz, bu programı tanzim ederken böyle tanzim ettik, mil
lî menfaatları ön planda tutarak tanzim ettik. 

Bir de, sizin Hükümet Programınıza bakalım, ne diyor...(DYP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

BAŞKAN - Sayın Kazan... Sayın Kazan, o, konumuzun dışında. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Mukayese ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Sayın Kazan, siz, kendi tavzihinizi yapın; o, basılı bir kitap. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Aradaki farkı belirleyeceğim, Sayın Başkanım. 
MEHMET ÖZKAN (İzmir) - Ne alakası var?!. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) - Bakınız, okuyorum: "Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik başvurusu çerçevesinde başlattığı hazırlık ve uyum çalışmaları önem kazanmaktadır. Güm
rük Birliğini oluşturma süreci ve Topluluk hukuk düzeni ve vergi yapısıyla, Türk hukuk düzeninin 
ve vergi yapısının uyumlaştırılması çalışmaları hızlandırılacaktır." 

Sizinkisi Gümrük Birliğine, Avrupa Topluluğuna, âdeta endekslenmiş bir politika; bizimkisi 
millî menfaatlara endekslenmiş bir politika... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Kazan. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- İşte, aradaki fark budur; Sayın Karayalçın'ın dediği gibi değil

dir. Kaldı ki, o günün HükUmeÜeride 1963 Katma Protokolü çerçevesinde, yirmiiki yıllık gümrük 
indirimleri konusunda müzakereler başladığı zaman, karşımızdakiler, bu müzakerelerde, "önce 
traktör vergisini indirelim" dediler, "sanayi ürünlerini indirelim" dediler... 

M.ERDAL KOYUNCU (Siirt)-Ne alakası var?!. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)-...Ama, Ekonomik Kurul Başkanlığını yürüten bizler, ona mü
saade etmedik ve Avrupa Topluluğuyla münasebetleri dondurduk... (DYP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN- Sayın Kazan, sözünüzü keseceğim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Yine, serbest dolaşım konusunda, Avrupa Topluluğunun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Kazan... Sayın Kazan... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- ...Türkiye'nin haklarını teslim etmemesi üzerine Avrupa Top

luluğuyla olan münasebetlerimizi kestik... 
AHMET SAYIN (Burdur)-Ne alakası var?!. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- ...İşte, mesele bu kadar basit. Biz mücadele ettik, siz teslim 

oluyorsunuz; hepsi bu kadar. (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler, sıra kapakları
na vurmalar) 

BAŞKAN-Sayın Kazan... Sayın Kazan, buyurun. 
3. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Dışişleri Bakam, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım

cısı Vekili Murat Karayalçın'ın, partisine sataşması nedeniyle konuşması 
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BAŞKAN-Sayın Aşık, kâğıdmızdaki "sataşmaya sebebiyet vermeyeceğim" sözünü kabul edi

yorum; "bir maddî hata var" dediniz; yeni bir sataşmaya meydan vermeden, nezahet içerisinde, te
miz bir üslûpla düzeltin. 

EYÜP AŞIK (Trabzon)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Karayalçın, konuşmasın
da, sürekli olarak, 1991'le bugünü mukayese ederken, rakamlarla misaller verirken, büyümeden 
enflasyona, terörden ücretlere, fert başına millî gelirden ihracata kadar pek çok konuda yanlış ra
kamlar vermiştir. 

Bu arada Grubumuza bazı sataşmalarda bulunmuştur; özellikle, bir, Grubumuza, bir de çalı
şanlarla ilgili bir sataşmasına cevap vermek istiyorum: Grubumuzda Sayın Genel Başkanımızın, bi
zim, yetişmiş, tecrübeli... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Cevap verebilir mi bu konu
da?^ 

BAŞKAN-Dinleyin efendim; dinleyin... 
EYÜP AŞIK (Devamla)-... çalışanlarla ilgili bize yaptığı bir atfa... 
BAŞKAN- Sayın Aşık -yazınızdaki gibi- maddî hata neyse, düzeltin efendim... 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Özellikle, Sayın Genel Başkanın, bizim, tecrübeli, yetişmiş kadrola

rımızla ilgili açıklamasında, "bir kısmı mahkemelerde sürünen" tabirini kullanmiştır. Biz, daha ev
vel Türksat'ın hesabını nasıl verdiysek, o otoyallarla ilgili, bugün mahkemelere sevk ettiğiniz de
ğerli üyelerimiz, şerefle, onurla onun hesabını verecektir. 

Zaten, Sayın Başbakan da dahil, çeşitli üyeler tarafından otoyollara karşı olduğunuzu açıkla
makla, bu tip suçlamaları bekliyorduk. Şerefle, onurla, bunun hesabını vereceğiz. Barajların da, 
Türksatların da, otoyolların da hesabını vereceğiz ve tekrar iktidara geldiğimiz takdirde, bıraktığı
mız yerden de devam edeceğiz. Bunu, açıkça beyan etmek istiyorum. 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)-Veremezseniz ne olacak!.. 
BAŞKAN-Sayın Aşık... 
EYÜP AŞIK (Devamla)- Sayın milletvekilleri, ikinci bir önemli husus; temmuz ayında "220 

bin lirayı içime sığdıramıyorum, bunun karşılığını, ocak ayında çalışanlara mutlaka vereceğim" di
yen Sayın Karayalçın, bir başka ifadeyle, Sayın Başbakanın kaldırmakla övündüğü, son sosyalist, 
ülkenin Hükümetteki son sosyalist bakanı, belki de, Türkiye'deki son sosyalist -kendi tabiriyle- Sa
yın Karayalçın, bu temmuz ayında verdiği sözün tam aksine icraatı olmasına rağmen, daha dün ge
ce, burada, çalışanlarla ilgili yüzde 40'lık bir artışımız reddedilmiş olmasına rağmen, bakınız, biraz 
evvel... (DYP ve SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Müsaade edin... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-Ne alakası var?.. 
BAŞKAN- Sayın Aşık; ama, yazınızda böyle bir şey yok... Şimdi, bunun sonu gelmez... 
EYÜP AŞIK (Devamla)-İki cümle... 
BAŞKAN- İki cümle; tamam... 
EYÜP AŞIK (Devamla)-... ilk defa bu bütçeyle "gelirden vergi alınıyor, harcamalardan alın

mıyor" diye beyanda bulunmuştur. 
İki rakam vermek istiyorum: 1995 yılında, beklenen, dahildeki Katma Değer Vergisi 170 tril

yon, ithalattan alınan Katma Değer Vergisi 108 trilyon; toplam, sadece 278 trilyon Katma Değer 
Vergisi alınıyor, 95 trilyon da Akaryakıt Tüketim Vergisi alınıyor. (DYP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 
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MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur)- Ne alakası var?!. 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Buna karşılık, Sayın Karayalçın'ın söylediği kazançtan, gelirden, ya
ni holdinglerden, yani şirketlerden, yani fabrikatörlerden alınan vergi, sadece 47 trilyondur ve ge
çen seneye göre hiç artış olmamıştır... 

BAŞKAN-Sayın Aşık, iki cümle bitti. 

EYÜP AŞIK (Devamla)-Trafik cezalarından beklenen vergi bile, Kurumlar Vergisinden da
ha fazladır... 

BAŞKAN- Sayın Aşık, söylediğiniz şeyle, benden talebiniz arasında hiç benzerlik yok; o ne
denle, müsaade eder misiniz... 

EYÜP AŞIK (Devamla)- Peki Sayın Başkan, istismar etmemek için, konuşmamı kesiyorum. 
Yüce Heyetinize, bu düzeltmeyi yaparak, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Sağ olun. Sağ olun... 

4. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın konuş
masındaki bir hususun açıklığa Icavuşturulmasında zaruret bulunduğu nedeniyle konuşması 

Sayın Karakaş, buyurun. 

Lütfen kısa olsun efendim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çok kısa olarak bir düzelt

me yapmak istiyorum; onun için söz istedim. 
Sayın Korkmazcan'ın söylediğine sadece ilave yapacağım. Bizim anlayışımız şudur: Partile-

rarası Komisyonda, 10'larca saat birlikte mesai verdik ve bazı Anayasa maddelerinin değişmesi ko
nusunda uzlaştık; imza burada sembolik bir şeydir. Sayın Başkanımızın zaten bu konuda gayretle
ri oldu. Meclisin görevlileri, uzlaştığımız metinleri kaleme aldı ve bize de verdiler; şu anda hepi
mizin çantasında var. Sayın Daçe az evvel benim konuşmamı düzeltti; ben, 18 maddede uzlaştık 
demiştim; bu aslında 15 madde; çünkü, 3 tanesinde bazı sorunlar var; örneğin, biz, Anayasanın ge
çici 15 inci maddesinin tümünün kalkmasını istiyoruz, bazı gruplar, bazı fıkraların kalmasını isti
yor. 

Sonuç olarak, 15 maddede uzlaştık, Tabiî, iki yöntem var; biri Sayın Korkmazcan'ın söyledi
ği yöntem, şu kadannda uzlaşmazsak Anayasayı değiştirmeyiz yöntemi. Biz de diyoruz ki, ne ka
darında uzlaştıysak o kadarını değiştirelim; Türkiye'nin buna ihtiyacı var, halkın buna ihtiyacı var. 
Örneğin, 133 üncü maddeyi hep birlikte değiştirdik, Özel Radyo Televizyon Yasasını çıkarabildik. 
Eğer, 133 üncü maddede de böyle bir şart ileri sürülseydi "Anayasanın şu şu maddeleri olmadan 
olmaz" denilseydi, Türkiye, bu sıkıntıyı aşamazdı. 

Bizim çağrımız açıktır; 24 madde şuradan geliyor, Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk, parti
lerin Anayasa değişiklik önergelerini karşılaştırdı, mukayese etti, iyi bir çalışma yaptı. Orada gör
dü ki, partiler arasında bu kadar fark olmasına rağmen 24 maddenin değişmesi konusunda yakın 
görüşler var. 24 rakamı buradan çıkıyor. Sonra, o 24 maddeyi bir bir görüştük, 15'inde tam muta
bakat sağladık. Çağrımız çok açıktır. Bu 15 madde çok önemli; siyasete katılımın yollarını açıyor, 
siyasetteki tıkanıklığın aşılmasına katkıda bulunuyor, siyasî partilerin örgütlenmelerinin sağlam te
melde yapılmasını getiriyor. Geliniz, bunları, buradan, elbirliğiyle çıkaralım diyoruz. . 

Teşekkür ediyorum. 
Saygılar. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Ercan Karakaş. 
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Sayın Ökkeş Şendiller'in itirazına gelince: Kendisi hakkında, Turhan Tayan kardeşimiz bir 

atıfta bulunmuştur. Ben, zaptı getirttim. 14.11.1994 tarihli birleşimde, Sayın Ökkeş Şendiller, gün
dem dışı konuşma yapmıştır ve bu konuşması, teferruatlı olarak, aynen tutanağa geçmiştir; bir ba
kan da kendisine cevap vermiştir. O nedenle, 70 inci maddenin birinci fıkrasındaki tarife sığan bir 
sataşma yoktur. Sayın Ökkeş Şendiller'in fikirlerini öğrenmek isteyen arkadaşlarımız, 14.11.1994. 
tarihli birlişim zaptını okuyabilirler. 

Sayın Şendiller, size söz veremiyorum. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan "tekzip edilmiştir" dedi Sayın Turhan 

Tayan. 70 inci madde bana söz hakkı verir; konuşmam tekzip edilmedi. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi, bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları üzerindeki oy

lamaya geçiyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, lütfen... 70 inci maddeye göre, be
nim söz hakkım vardır. 

BAŞKAN- Ben, 70 inci maddeyi tetkik ettim; zabıt da buradadır Sayın Şendiller. Hayır... 
ı ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Hayır efendim, tekzip edilmedi, tekzip, gazeteye 

yapılır. 70 inci madde burada yazılı. 

BAŞKAN- 70 inci maddeyi okudum. Sizin fikirleriniz zabıtta açıklanmıştır. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)-Hayır efendim, zaptı burada. 

BAŞKAN-Tartışmıyorum, kararıma itiraz edebilirsiniz. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Hayır, kararınıza itiraz etmiyorum efendim, niye 
itiraz edeyim?.. 

BAŞKAN-Madem ısrar ediyorsunuz, oyluyorum o zaman. 

Sayın Şendiller'e söz verilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Neden korkuyorsunuz? 

BAŞKAN-Kabul edilmemiştir. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Bu mu demokrasi? Demokrasi anlayışınız bu mü? 

BAŞKAN- Fevkalade hukuksal ve İçtüzüğe göre bir karar verdim. 

, Buyurun. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başbakan dergiye tekzip etsin, bana değil... 
Dergiye tekzip etsin... Bizim atamız, soyumuz sopumuz bellidir. Başbakan kendi dergiye tekzip et
sin. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/771) (S. 
Sayısı : 747) (Devam) 

2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Devam) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Devam) 
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4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildirimi

nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Devam) 

BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, şimdi 4 ayrı kanun tasarısının, yani 1995 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı, 1993 Malî Yılı Genel Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 
1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, yine Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarının tümünün açık oylamasını yapacağız. 

Açık oylamaların bir arada ve ad okunmak suretiyle yapılmasını, adı okunan sayın milletveki
linin, kürsü önüne konulacak 4 ayrı oy kutusuna oylarını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; oylama bu suretle yapılacaktır. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, soyadı
nı, seçim çevresini, oyunun rengini yazıp, imzalamak suretiyle, oylarını kullanabilirler. 

Kupalar yerlerine konulsun. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN- Değerli arkadaşlar, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

FAHRETTİN KURT (Trabzon)- Sayın Başkan, oylama bitti mi? Benim oyumu da ret sayabi
lir misiniz? 

BAŞKAN- Sayın Kurt'un ve Sayın Köksalan'ın, gecikmiş olduğu için oylarını kabul edemiyo
ruz; ama, zapta geçmesi bakımından, her iki oyun, tarafımıza ulaştığım; ancak, tasnife dahil etme
diğimizi ifade etmek istiyorum. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tasarıların açık oylama sonuçlarını açıklıyorum: 
1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının oylamaya 396 arkadaşımız katılmıştır. 
Kabul : 238 
Ret : 156 

Geçersiz : 2 
Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
1993 Malî Yılı Kesinhesap.Kanunu Tasarısının oylamasına 395 milletvekili arkadaşımız ka

tılmıştır: 
Kabul : 244 

Ret : 149 
Geçersiz : 2 „ 
Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının oylamasına 393 milletvekili 

arkadaşımız katılmıştır. 

Kabul 
Ret 
Geçersiz 

:237 
: 155 
: 1 
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Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısının oylamasına 393 millet
vekili arkadaşımız katılmıştır. 

Kabul :244 

Ret : 148 
Geçersiz oy : 1 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyetinizce kabul edilerek kanunlaşan Bütçe ve Kesinhesap Kanunlarının milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

Bütçenin kabulü münasebetiyle, Genel Kurula teşekkür için, Sayın Başbakan söz istemekte
dir. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Beş tane boş bakanlık var; alkışlayın!.. 
BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER (istanbul)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 1995 

malî yılı bütçesini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bunu, Yüce Meclisimizin, sadece, Hükümetimize, 
50 nci Cumhuriyet Hükümetine güveni olarak değil; aynı zamanda, bir direktifi olarak yorumluyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) Bu güvene, layık olabilmek için gerekli bütün çalışmalara, gece 
gündüz demeden devam etmeye kararlı olduğumuzu, Yüce Meclisimizin önünde bir kez dalıa bu 
vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Hiç kuşkusuz, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu zor dönem içeri
sinde, ülkenin iç ve dış açıklarından, dış açığında önemli bir ilerleme olmuştur. Özelleştirme, özel
likle 1995'e, adeta, bir seferberlik ruhuyla damgasını vuracaktır. Özelleştirmeyi, sadece, bir ekono
mik olgu olarak kabul etmek mümkün değildir. Gerçekten hem siyasî hem de sosyal boyutlu önem
li bir olaydır. Siyasîdir; çünkü, halka, gerçekten sahibi olduğu bütün gücü iade etme anlamında kul
lanılacaktır. Halkın parası, gücüyle ve bütün imkânlarıyla, yeniden halka mal olacaktır. Sosyal içe
riklidir; çünkü, zaman içerisinde görülecektir ki, gerek yatırımlar gerek işsizlik, böyle bir anlayış 
içerisinde giderek azalacaktır. Tıpkı, demokratikleşme ve demokrasi anlayışıyla, özelleştirme de 
her şeyi halka mal etme ve demokrasiyi, sadece, bir hak olarak değil; bir yaşam biçimi olarak yo
rumlama anlayışı içinde devam edecektir. Keza, demokrasi, demokratikleşme ve özelleştirme aym 
anlayışın değişik ifade tarzlarıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer meselemiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğünden hiçbir biçim
de taviz vermeden yapacağımız mücadeledir. (DYP sıralarından alkışlar) On yıldan beri tırmanan 
terörün, giderek daha aşağıya indirileceği ve bütün zorluklara rağmen, bütün malî imkânlarımızın 
bu anlayışla seferber edileceği bir gerçektir; çünkü, ülkemizin bir tek verilecek çakıl taşı yoktur. 
Onun paha biçilmez değerini hepimiz biliriz. 

Bu anlayışla, bütün kaynaklarımızın sıkıntısına rağmen, yine bu kararlılıkla, "bu iş ya bitecek 
ya bitecek" anlayışıyla (DYP sıralarından alkışlar) sonuna kadar mücadelenin 1995'te de devam 
edeceğini ifade etmek istiyorum. 

İnançla ve güvenle, verilen güvene layık olmaya çalışacağımızı ve halkın parasının her kuru
şunun halka yeniden mal olması için en büyük dikkati, özeni ve çalışmayı 50 nci Cumhuriyet Hü
kümeti olarak ortaya koyacağımızı bir kez daha ifade ediyorum ve 1995 bütçesinin ülkemize, mil-
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lctimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralanndan ayakta alkış
lar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, programımıza göre, gündemimizde görüşeceğimiz başka bir konu kal

mamıştır. . 
Yardımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin uzatılmasına 

ilişkin Başbakanlık tezkeresi ile Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya bölgelerinde meydana gelen son 
gelişmeler konusundaki genel görüşme önergesini görüşmek için, 27 Aralık 1994 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.29 

— © — 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Adana Milletvekili İbrahim Özdiş 'in, Y.Ö.K, 'na ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eği

tim Bakam Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/4982) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üniversite eğitiminin bir ülkenin yaşamındaki öneminin vurgulanması ve bu eğitim dönemine 
ilişkin aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 2.9.1994 

İbrahim Özdiş 

Adana 
Bir ülkenin yaşamında ve geleceğinde kuşkusuz önemli ve temel yeri olan eğitimin, sorumlu

luk alanının genişlemesi düşüncesi ile üniversitelerin özerkliği bilimsel yol göstericiliği tartışılma
yacak kadar açıktır. Ancak ülkemizde askerî kışla anlayışı ile yaratılan "YÖK" kurulduğu günden 
bugüne kadar üniversel eğitimimizin önünde engel olmaya devam etmektedir. 

Bürokratik zihniyetlerle araştırma ve incelemeleri ile ulusumuza yol gösterici olma özelliğini 
giderek yitiren bu kurum, kurumsal yapılanması, yönetim anlayışı, bilime olan inancının yok edi
lişi gibi özellikleri ile her geçen gün yüksek öğrenime, bilirn-sanat ve teknolojik yaratıcılığa sırt çe
virmektedir. 

Bugünkü hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin her ikisinin de programları Türkiye halkı
na verdikleri mesajları ve vaadleri ve hatta hükümet programları gereği YÖK'ün kaldırılacağı açık
lanmış olmasına karşın, YÖK kaldırılacağı yerde bu olumsuz yapısı ile giderek kurumsallaştırıl-
maktadır. 

Bu haliyle bile bakıldığında bu kurumun hükümetlerin tercihleri ile oluşturulmuş olduğu açık
ça gözükmektedir. 

Bu sebeple; 
1. Yüksek Öğrenim Kurumuna hükümet olmadan Önceki muhalefetiniz sadece YÖK Başkanı

na mı idi? 
2. Giderek,şeriatçılığın, ilkesizliğin boy gösterdiği Yükseköğretim Kurumlarının özerk bir 

yapıya kavuşturulması için, YÖK'ün kaldırılması doğrultusunda bir çabanız var mıdır? 

3. YÖK Yürütme Kurulunun "ilke kararına" rağmen üçüncü kez dekanlıklara getirilen yöne
ticilerin bu ilkesizlikle atanmalarına karşı önleminiz var mıdır? 

•.'• T. C. • 
Millî Eğitim Bakanhğı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 22.12.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3326 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 26.9.1994 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/4982-10976/41441 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın İbrahim Özdiş tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve kendi
leri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Kişilere karşı muhalefet kesinlikle sözkonusu olamaz. 

2. Yükseköğretim kurumlarımızda örgütlü biçimde şeriatçılık yapıldığı görüşüne katılmak 
mümkün değildir. 

Bu konuda Bakanlığımıza ulaşmış bir şikâyet de bulunmamaktadır. 

Üniversiteler, Anayasamızda da belirtildiği gibi, kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sa
hip yülcseköğretim kurumlarıdır. 

3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Dekanların üç yıl için seçilerek normal usul ile ata
nacakları ve süresi biten delcanm yeniden atanabileceği hükme bağlanmış, üst üste kaç kez atana
bileceklerine ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakam 

2. — İstanbul Milletvekili Elaattin Ebnas'ın, Uludağ Üniversitesinde türbanlı öğrencilerin' 
kayıtlarının yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'in yazılı cevabı (7/5042) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 

Elaattin Elmas 

İstanbul 

Bazı basın organlarında Uludağ Üniversitesinde başörtülüye zulüm başlığı ile yeralan haber
lerde Rektörlüğün, başörtülü fotoğrafı olan öğrencilerin kayıtlanmn yapılmadığı belirtilmektedir. 

1. Bu tip davranışlar çağdışı davranışlar değil midir? 

2. İnsan haklarının ihlal edilmesinden rahatsız olmuyor musunuz? 

3. Bayrak-Ezan-Vatan diyen biri olarak bu sözlerinize güven duymak mümkün müdür? 

4. Okumak isteyen vatansever gençlerimizin akıl ölçülerini tesbit etmek rektörün yetkisinde 
midir? 

5. Bu tip davranışları sergileyen yetkilileri bir genelge ile uyannayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kumlu Başkanlığı 22.12.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3324 

Konu: Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kan. Kar. Md. 26.9.1994 tarih ve 7/5042-11105/41767 sa

yılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Elaattin Elmas tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesi incelenmiştir. 

Uludağ Üniversitesinde, fotoğrafının başörtülü olduğu gerekçesi ile kaydı yapılmayan öğren
ci yoktur. 

Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ger
çekleştirilen ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Baka
nı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/5226) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla* 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Hükümetiniz döneminde ihale yolsuzlukları ile devlet bankalarındaki yolsuzluklar had safha
dadır. Bir beyaz sayfa açarak işe başladığınızı söylemenize rağmen sayfalar hep kirliliğinden be
yaz yer kalmamıştır. 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ihalelerinde büyük yolsuzlukların olduğunu bir çok soru önerge
si ile sorduğumda aldığım cevaplar hep aynı bu "ihalelerde yolsuzluk usulsüzlük adam kayırma, 
devleti söğüşlettirme yoktur" olmuştur. 

Soru 1. İstanbul Ataköy'de 28.12.1992 tarihinde ihalesi yapılan atletizim spor salonu inşaatı
nın projeleri yapılıp ruhsatı alınmadan avans verilmesi hangi yasanın hangi maddesine göre veril
miştir. İş hangi aşamadadır? Ne kadar istihkak almıştır. Avanstan ne kadar kesilmiş, ne kadarı hâ
lâ müteahhidin uhdesindedir? Avans usulüne uygunmu verilmiştir? 

Soru 2. Bu işlerle ilgili olarak Başbakanlık denetleme kurulunca bir rapor tutulmuş mudur? 
Tutulmuş ise hangi tarihte tutulmuştur? Ne işleri yapılmıştır? Eğer suçlular varsa mahkemeye sevk 
edilmiş midir? Edilmemiş ise tarafınızdan kaynlış nedeni nedir? 

Soru 3. Bir yazılı sorumda evrak değiştirilip yerine başka evrak konduğunu sormuş ve böyle 
*bir işlemin olmadığı yanıtını almıştım. Bir evrak değiştirilme olayı söz konusu mudur? Değiştiril
miş ise kime menfaat sağlanmıştır. Devlet ne kadar zarara uğratılmıştır. 

Soru 4. İhalelere davet edilen kişilerin bazılarının müteahhitlik karnesi olmadığı halde iş ve
rildiği doğru mudur? Doğru ise böyle kimlere ne kadar iş verilmiştir? Tek tek açıklar mısınız? 

Soru 5. Müteahhitlik karnesi olupta grubu bu davetli işlere yetmeyen Ve usulsüz olarak işveri-
İen kişiler var mıdır? Varsa aldıkları ihalelerin miktarı ve bu şekilde kimlere ihale verilmiştir? 

Soru 6. Eğer bu şekilde ihaleler verilmiş ise bu ihaleye fesat karıştırmak menfaat temin etmek 
suçu işlenmiş ve bu kişiler hakkında ne işlem yapılmıştır? Yapılmamış ise bu kişileri korumadaki 
maksadınız nedir? 

Soru 7. Bazı işlere özel muamele yapılarak avans ödenmiş, bazılarına avans ödenmemiştir. 
Nedeni nedir? Mukavelesine olmadığı halde sonradan avans ödenen işler var mıdır? Varsa bu da 
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ihaleye fesat karıştırmak devleti zarara sokmaktır. Bu kişiler hakkında ne gibi bir işlem bugüne ka
dar yapılmıştır? 

Soru 8. İstanbul Abdi İpekçi salonunda Dünya Güreş Şampiyonası öncesi yapılan soğutma sis
temi için ne kadar masraf edilmiştir? Bu sistem 4 saat kullanılıp sonra sporcular rahatsız oldukları 
için devreden çıkartılmıştır. Bunun için elli milyon masraf edildiği söylenen bu işin sorumlusu kim
dir? Bu sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmaktadır. 

Som 9. 5 Nisan kararları ve tasarruf tedbirleri ile, sanayici, işçi, memur, esnaf, çiftçi ezilirken, 
rantçılar ve ihale soyguncularının korunması sosyal adalet ilkeleri ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

Soru 10. Gazetelere manşet olan bazı partili milletvekiUeriniz bu ihale yolsuzlukları ve usul
süz avans aldıkları söylentileri vardır. Bu söylentiler doğru mudur? Doğru ise bu milletvekiUeriniz 
için ne gibi bir işlem yapmaktasınız? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 23.12.1994 

Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00-08/03272 

Konu : 7/5226 Esas No.lu Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 20.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/5226-11423/42458 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, ihalelerle ilgili olarak Başbakanımıza mu
hatap 7/5226 esas no.lu yazılı som önergesi cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Şükrü Erdem 

Devlet Bakanı 

Soru 1. İstanbul Ataköy'de 28.12.1992 tarihinde ihalesi yapılan Atletizm Spor Salonu inşaatı
nın projeleri yapılıp ruhsatı alınmadan avans verilmesi hangi yasanın hangi maddesine göre veril
miştir? İş hangi aşamadadır? Ne kadar istihkak almıştır? Avanstan ne kadar kesilmiş, ne kadarı ha
la müteahhidin uhdesindedir? Avans usulüne uygun mu verilmiştir? 

Cevap 1. İstanbul Çok Maksatlı Spor Salonunda tasdikli projelere göre imalatın temelleri bi
tirilmiş, bir bölüm kolonlar tamamlanmış, üst yapı çalışmaları devam etmektedir. Avans verilmesi 
ihalesi öncesi şartnamelerde yer alır. Avansın mhsat ile bir ilgisi yoktur. Bu işlev ilgili verilen 
avans Türkiye'de idarelerce verilen ne ilk avanstır, ne de son avans olacaktır. Yapılan avans öde
meleri yasalarda öngörüldüğü şekilde verilmiştir. Söz konusu inşaata bugüne kadar 35 milyar 353 
milyon TL. istihkak hazırlanmış ve 15 milyar TL. avans mahsubu yatırılmıştır. Müteahhide verilen 
avans hakedişlere bağlı olarak şartnamelerinde yazıldığı usulde kesilmeye devam etmektedir. 

Soru 2. Bu işlerle ilgili olarak Başbakanlık Denetleme Kurulunca bir rapor tutulmuş mudur? 
Tutulmuş ise hangi tarihte tutulmuştur? Ne işleri yapılmıştır? Eğer suçlular varsa Mahkemeye sevk 
edilmiş midir? Edilmemiş ise tarafınızdan kayrılış nedeni nedir? 

Cevap 2. Bu işlerle ilgili olarak Başbakanlık Denetleme Kurulunca bir rapor tutulmamıştır. 
Ancak, Başbakanlık Teftiş Kurulunca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1992 yılı ve 1993-
1994 yılları içerisinde tüm işleri ayrı ayrı teftiş edilmiş olup, Mahkemeye sevk edecek herhangi bir 
usulsüzlüğe ve mevzuatlara aykırı bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir. 
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Soru 3. Bir yazılı sorumda evrak değiştirilip yerine başka evrak konduğunu sormuş ve böyle 

bir işlemin olmadığı yanıtını almıştım. Bir evrak değiştirilme olayı sözkonusu mudur? Değiştiril
miş ise kime menfaat sağlanmıştır? Devlet ne kadar zarara uğratılmıştır? 

Cevap 3. Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan incelemelerde devleti zarara uğratacak her
hangi bir evrak değişikliği olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle haksız menfaat sağlanması ve devle
tin zarara uğratılması sözkonusu değildir. Esasen herhangi bir ihale sonucunda evrak değiştirilme
si de mümkün değildir. Çünkü tüm ihale evrakları 6 suret olarak yapılmaktadır. İdarede iki ayrı ar
şivde bulunanlann dışında, bir suret Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığında, bir suret ilgili 
Noterde, bir suret Sayıştay Başkanlığında, bir suret de yüklenici firmada bulunmaktadır. Bir evra
kın değiştirilmesi ancak yukarıdaki tüm birimlerin arşivlerine müdahale etmekle olur ki, bu da ke
sinlikle mümkün değildir. 

Soru 4. İhalelere davet edilen kişilerin bazılarının müteahhitlik karnesi olmadığı halde iş ve
rildiği doğru mudur? Doğru ise böyle kimlere ne kadar iş verilmiştir. Tek tek açıklar mısınız? 

Cevap 4. İhalelere davet edilen kişilerin hepsinin karnesi vardır. 

Soru 5. Müteahhitlik karnesi olup da grubu bu davetli işlere yetmeyen ve usulsüz olarak iş.ve-
rilen kişiler var mıdır? Varsa aldıkları ihalelerin miktarı ve bu şekilde kimlere ihale verilmiştir? 

Cevap 5. 1992 yılı öncesinde bahsettiğiniz böyle birkaç hüsusiı olmuştur. Ancak, dönemimiz
de bu tür uygulamaların olmamasına azamî gayret gösterilmiştir. 

Soru 6. Eğer bu şekilde ihaleler verilmiş ise bu ihaleye fesat karıştırmak, menfaat temin etmek 
suçu işlenmiş ve bu kişiler hakkında ne işlem yapılmıştır? Yapılmamış ise bu kişileri korumadaki 
maksadınız nedir? 

Cevap 6. İhalelerde, ihaleye fesat karıştırma, menfaat temin etme gibi suç unsuru olabilecek 
herhangi bir hataya rastlanılmadığı Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda belirlenmiştir. 

" Soru 7. Bazı işlere özel muamele yapılarak avans ödenmiş, bazılarına avans ödenmemiştir. 
Nedeni nedir? Mukavelesine olmadığı halde sonradan avans ödenen işler var mıdır? Varsa bu da 
ihaleye fesat karıştırmak, devleti zarara sokmaktır. Bu kişiler hakkında ne gibi bir işlem bugüne ka
dar yapılmıştır? 

Cevap 7. İnşaat işlerinde avans vermek işi inşaatın konumuna, yapısına ve önemi ile ita ami
rinin yetkisine göre düzenlenir. Bu nedenle hızlı yürümesinin ve Türk gençliğinin bir an önce spor 
tesisine kavuşmasının gerektiği yerlerde avans verilmiş olup, bu avansların bir tanesi hariç hepsi
nin mahsubu yatırılarak geri alınmıştır. Verilen avansların tümü inşaat çalışmalarında yerinde kul
lanılmıştır. 

Soru 8. — İstanbul Abdi İpekçi Salonunda Dünya Güreş Şampiyonası öncesi yapılan soğutma 
sistemi için ne kadar masraf edilmiştir? Bu sistem dört saat kullanılıp sonra sporcular rahatsız ol
dukları için devreden çıkartılmıştır. Bunun için 50 milyon masraf edildiği söylenen bu işin sorum
lusu kimdir. Bu sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmaktadır? 

Cevap 8. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının yapıldığı Abdi İpekçi Spor Salonunda 1994 yı
lında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası ve Dünya Halter Şampiyonaları için Uluslararası Fede
rasyonların Müfettişlerinin isteği doğrultusunda 40 Milyar TL. harcanarak klima tesisatı yaptırıl
mıştır. • 

Soru 9. 5 Nisan kararları ve tasarruf tedbirleri ile, sanayici, işçi, memur, esnaf, çiftçi ezilirken, 
rantçılar ve ihale soyguncularının korunması sosyal adalet ilkeleri ile nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
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Cevap 9. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, iktidarımız gibi tüm halkımızın da bilincindedir. 

Bu çevrede ihale soyguncusu gibi kavramlar mevzubahis dahi değildir. 

Soru 10. — Gazetelere manşet olan bazı partili milletvekillcriniz bu ihale yolsuzlukları ve 
usulsüz avans aldıkları söylentileri vardır. Bu söylentiler doğru mudur? Doğru ise bu milletvekil
lcriniz için ne gibi bir işlem yapmaktasınız? 

Cevap 10. Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılan tüm ihalelerin soruşturmasında, böyle bir ko
nuya rastlanılmamıştır. 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, yabancı basında yer alan Türkiye aleyhtarı yazıla
ra ilişkin Başbakandan sorusu ve Turizm Bakam Şahin Ulusoy'un yazılı cevabı (7/5274) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Türkiye turizmini canlandırmak için Turizm Bakanlığı tarafından yabancı ülkelere yö
nelik tanıtım enstrümanlarının o ülkelerin basın organlarında reklamlarına yer verildiğini biliyoruz. 
Fakat, bu reklamlarda bazı enteresan durumlara rastlamak mümkün. Yani, bir derginin bir sayfa
sında Türkiye'yi tanıtıcı bir reklama yer veriliyorsa, diğer sayfasında Türkiye aleyhine bir reklam 
veya yazıyla karşılaşmak mümkün. O zaman Türkiye'yi tanıtıcı bir reklam aleyhte bir reklamla ka
mufle edilmekte. 

Şimdi elimde de bulunan bir dosya var. Bu dosyanın içerisinde Stern dergisinin 21 ilâ 27 ta
rihli sayılanndan bazı sayfalar mevcut. Bu sayfalardan 21 tarihli sayıya ait olanda Türkiye, Dünya 
haritası üzerinde harp bölgesi olarak gösterilmiş ve "PKK-Gerilla savaşma" yer verilmiş. 27 tarih
li sayısına ait sayfalarda ise "Kürdistan Dağ Mahkûmları" başlıklı 5-6 sayfalık bir yazıya yer ve
rilmiştir. 

Sormak istediğim şey şu : Stern Dergisinin her iki sayısındaki bu haberlere karşılık olarak 
Türk Hükümetinin ne gibi girişimleri veyahutta uyanlar olmuştur? Bu haberlerin tekzibi yapılmış 
mıdır? Stern Dergisinin hangi sayısı veya sayılarında bu haberlere karşı bir haberimiz yayınlanmış
tır? Yoksa, bu hususta duyarsız mı kalınmıştır? Bu tür haberler veya reklamlarla Türkiye Turizmi
ni ne ölçüde canlandırmayı, geliştirmeyi düşünüyorsunuz? 

T. C. 

Turizm Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 23.12.1994 

Sayı :B.17.HKM.0.00.00.OO. 1361 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 25.10.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5274-11595/42942 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ile Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Yazılı 

Soru Önergesi cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Stern dergisinde çıkan olumsuz yayınlar üzerine Bakanlığımızca yapılan çalışmalar : 
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1. Yayınları müteakiben, Frankfurt Tanıtma Ataşeliğimize, reklamların derhal durdurulması 

talimatı verilmiş VJ reklamlarımız geri çekilmiştir. 
2. Ayrıca, yurt dışındaki bazı basın yayın organlarında zaman zaman ülkemiz aleyhinde ya

yınlanan yazılar ve yorumlar ite ilgili olarak, Bakanlığımızca tüm yurt dışı bürolarımıza; bu tür ya
zıların yayınlandığı yayın kuruluşlarının ilgilileri ile görüşülerek bu durumda reklam verilmesinin 
mümkün olmayacağı konusunda uyarılmaları, uyarıya rağmen olumsuz yazıların yer alması halin
de reklamlarımızın geri çekilmesi talimatı verilmiştir. 

3. Frankfurt Tanıtma Ataşeliğimizce Stern'de yayınlanan olumsuz yazılar karşısında her defa
sında tekzip yazıları gönderilmiştir. Bunlardan PKK sözcüsü Kani Yılmaz ile yapılan röportaj üze
rine Ataşeliğimizce dergiye gönderilen cevap yazısı derginin 13.1.1994 tarihli 3 üncü sayısında ya
yınlanmıştır. 

4. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca D.P.A.'ya (Deutsche Presse Ağentur) demeç verile
rek; kararlı tutumumuz Almanya'daki tüm basın yayın organlarına duyurulmuştur. 

Sadece bizim temsilcilerimizin değil, Türkiye ile iş ilişkilerinde bulunan diğer kuruluşların da 
anılan dergiye reklam vermemeleri için ikna edilmeleri, konusunda çalışmalar yapılmıştır. 

Ayrıca, böyle bir dönemde yararlı olabileceği düşünülerek, Ataşeliğimizce; Almanya'da faali
yet gösteren Türk kökenli tur operatörleriyle görüşmeler yapılarak, Almanya'nın tüm büyük seya
hat acentalan ve Alman basınının turizm yazarları nezdinde, Türkiye'ye yönelik turlann özendiril
mesi ve güven artırıcı mesajların tüketiciye iletilmesinin temini amacıyla yoğun bir posta ve tele
fonla pazarlama kampanyasına girişilmiştir. 

Talebin artırılması ve rezervasyonlarda görülen durgunluğun giderilmesi ve satışların özendi
rilmesi için yurt dışındaki tur operatörleri ile seyahat acentalarının reklam harcamalarına yurt dışı 
bürolarımız kanalıyla % 50 oranında Bakanlığımızca katkı sağlanması şeklinde uygulama Ağustos 
ayından bu yana sürdürülmektedir. 

Ayrıca, Başbakanlık Devlet Tanıtma ve Koordinasyon Kurulunun Avrupa ve Amerika'da yü
rütmekte olduğu PR faaliyetleri kapsamına Turizm PR'ı da dahil edilmiştir. 

Bu ve benzeri olumsuz yayın ve tutumlar nedeniyle tüm pazar ülkelerde, Bakanlığımızca, Bü
yükelçiliklerimiz, Konsolosluklarımız ve ilgili Turizm Kuruluşları nezdinde gerekli girişimlerimiz 
sürdürülmekte; kamuoyunu etkileyecek önemli kişi ve kuruluşlarla yoğun temaslar kurulmakta ve 
ülkemizde ağırlanmaları suretiyle, bu kişi ve kuruluşların ülkemiz lehinde girişimde bulunmaları, 
TV/Radyo ve yazılı basında olumlu yazılar yayınlamaları sağlanmakta; turizm alanına düzenlenen 
uluslararası nitelikteki fuar, kongre, seminer vb. faaliyetlerden yararlanılarak, çok sayıda basın 
mensubuna, turizm otoritelerine ve diğer önemli kişi ye kuruluşlara hitap edilmektedir. 

Gereğini arz ederim. 
Şahin Ulusoy 

Turizm Bakanı 
5. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman 'in, kahvehanelerin asayiş amacıyla denetlenmesine iliş

kin sorusu ve İçişleri Bakam Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/5405) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Atilla Mutman 

İzmir 
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Yurdumuz esnafından kahvecilerin, Belediye Zabıtaları tarafından denetlenmelerinin dışında, 

sık sık polis tarafından da, asayiş amacı dışında denetlendiği bilinmektedir. 

Zaman zaman taciz derecesine vardığı söylenen bu denetlemelerin, polis tarafından sadece 
asayiş amacına yönelik yapılması, diğer amaçlarla yapılan denetlemelerin kaldırılması düşünül
mekte midir? 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 21.12.1994 

Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01-331289 -

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 28.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5405-11893/43980 
sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Atilla Mutman tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Polisimizin genel asayişi temin amacıyla umuma açık yerlerde yaptığı genel arama, kontrol ve 
denetlemeler Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ilgili hükümleri ile Mahallin Mülkî İdare Ami
rinin talimatı doğrultusunda yapılmaktadır. 

Özellikle kahvehanelerde yapılan denetlemeler, kahvehanelerin amacı dışında kullanılmasını 
ve kumar oynanmasını engellemeye yöneliktir. 

Polisimizin, yasaların verdiği yetkiler dışında başka bir amaçla kahvehanelerde keyfi denetim 
yapmaları sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

6. — İzmir Milleftekili Atilla Mutman 'in, Güneydoğu Anadbluda öğretmenlere yapılan saldı
rılara ve İzmir'in trafik sorununa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı 
(7/5406) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan-
dırılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Atilla Mutman 

İzmir 

1. Doğu ve güneydoğu Anadoİuda, saldırı tehdidi altında bulunan ve genellikle ülkemizin üc
ra köşelerinde fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin korunmasına yönelik ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

2. İzmir'in trafik sorununun çözülmesine yönelik ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 22.12.1994 
Sayı:B.05.1.EGM.0.12.01.01-333054 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5406-11894/43981 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Atilla Mutman tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ce

vaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan öğretmenlerimizin gerek gö

rev alacakları mahallere gönderilirken gerekse görevlendirildikleri yerlerde can ve mal güvenlikle
rinin sağlanması için gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması hususunda ilgili valiliklere genelge 
gönderilmiştir. 

Bu genelge doğrultusunda kritik köylerdeki öğrenci ve öğretmenler ilçelerdeki Yatılı İlköğre
tim Bölge Okullarına aktarılmış, Jandarma Birlikleri ile Geçici Köy Korucularına motorize ve ya
ya devriyeler halinde nöbetleşe koruma önlemleri aldırtmaktadır. 

Bölgede görev yapan öğretmenlere istekleri dahilinde can güvenliğine istinaden silah ruhsatı 
verilmekte, terör örgütüne açık hedef haline gelmelerinin önlenmesi amacıyla örgütün muhtemel 
eylemlerine karşı alınan önlemler konusunda gerekli bilgiler verilmektedir. 

İzmir İlindeki trafik problemlerinin çözümlenmesi için ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca gerekli 
alt yapı çalışmaları yapılırken, trafik düzenleme ve denetleme hizmetlerine de hız verilerek araç ve 
personel bakımından takviye yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
, Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 
7. — İzmir Milletvekili Attila Mutman 'in, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yapılan çalışma

lara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (715407) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Rıza Akçalı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Atilla Mutman 

İzmir 
İzmir körfezinin temizlenmesi ve yeniden kirletilmesinin önlenmesi için hangi uygulamalar 

yapılmış ve yapılmaktadır, ne gibi yeni tedbirler düşünülmektedir? 
T. C. 

Çevre Bakanlığı 
Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 23.12.1994 
Sayı: B.19.0.ÇKÖ.0.06.02/2364-7790 
Konu : İzmir Körfezi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28.11.1994 tarih ve GNS/5407-11895/43982 sayılı yazınız. 
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İlgi yazıda, İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman tarafından İzmir Körfezinin temizlenmesi 

ve yeniden kirletilmesinin önlenmesine ilişkin yapılan çalışmalar sorulmaktadır. 
İzmir Körfezinde yapılan kirlilik araştırmaları özellikle iç körfez bölgesinin su değişimi ve 

atıksu seyreltme potansiyelinin çok sınırlı olması nedeniyle, yüksek organik ve inorganik madde 
konsantrasyonu ile çamur birikiminin yoğunlaştığını göstermektedir. Bunun sonucu körfez giderek 
sığlaştığından liman kullanımı engellenmekte, sık sık tarama çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle evsel kaynaklı atık suların içerdiği patojen mikroorganizmalar ve virüsler körfez kirlili
ğinin ötesinde sağlık problemi oluşturarak turizm ve rekreasyon potansiyeline sahip körfez kulla
nımım kısıtlamaktadır. 

Sürdürülmekte olan "İzmir Körfez Bölgesi Doğal Kaynak Yönetimi Projesi"nden elde edilen 
veriler; körfezin özellikle doğu kesimi yoğun sanayileşmeye bağlı olarak gerek evsel gerekse en
düstriyel atık suların neden olduğu önemli boyutlardaki kirlilik tehdidi altındadır. Bu kirleticiler ya
nında limandaki faaliyetler sonucu deniz araçlarının neden olduğu kirlilik, nehirler yoluyla taşınan 
kara kökenli kirleticiler tarımsal kaynaklı kirleticiler ve erozyon körfezde doğal ortamın gittikçe 
yok olmasına neden olmaktadır. Özellikle iç körfezdeki aşırı kirlilik, ülkemiz açısından ekonomik 
ve turistik değeri olan bu ilimizde kirliliğin önlenmesi ve körfezin iyileştirilmesi amacıyla çalışma
ların başlatılmasını gerektirmiştir. 

04.12.1991 tarihinde kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(İzsu) Genel Müdürlüğü tarafından, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin kurulmasına ilişkin ya
sa ve 2872 sayılı Çevre Kanununun verdiği yetkilerle İzmir İli mücavir alan içerisinde su kirliliği 
ile ilgili tüm sorunların giderilmesi ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bakanlığımız ve İzmir İl Çevre Müdürlüğümüzce, başta Kemalpaşa yöresi olmak üzere tüm 
sanayi kuruluşlarının atıksulannın 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde çıkarılan su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartları sağlatmak üzere her türlü denetim ve kirlenmeyi 
önleme çalışmaları sürdürülmektedir. 

1994 yaz sezonu boyunca yönetmelik ve buna bağlı olarak bakanlığımız tarafından çıkarılan 
arıtma tesisleri ile ilgili 21.12.1993 tarih ve 2810-8825 sayılı, 10.2.1994 tarih ve 298-1094 sayılı 
ve 27.09.1994 tarih ve 1640-5516 sayılı Genelgeler doğrultusunda 17 ilçede yaklaşık 400 adet kir
letici nokta denetlenmiştir. 

Kirliliği önleme açısından kesin neticeyi sağlayacak Büyük Kanal Projesi ve buna bağlı ola
rak arıtma tesisinin yapımı İZSU ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda sürdürülmektedir. 

Körfezde kirliliği önlemek amacıyla İzmir Büyük Kanalizasyon Projesi hazırlanarak fınans 
kaynağı aranmış ve 12.6.1987 tarihinde Dünya Bankası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 
İkraz Anlaşma imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma ile 20 km.lik ana kollektör yapımına 
İller Bankasınca devam edilmesi, projenin bu kısmı dışındaki tüm işlerinin ise İZSU tarafından yü
rütülmesine karar verilmiştir. Proje tamamlandığında İzmir Körfezine % 80 oranında kirlilik deşar
jı engellenecektir. 

Ancak, dış finansmanı % 35 oranında Dünya Bankasınca karşılanacağı öngörülen proje iç fi
nansman darboğazı nedeniyle hedeflenen iş programına uygun yürütülememiş ve 5.11.1992 tari
hinde Dünya Bankası ile varılan mutabakat ile Bankaca finanse edilen kısım revize olmuş, küçül
tülmüştür. Yeniden yapılan proje kapsamında 1997 yılına kadar yapılacağı öngörülen kollektör ve 
kuşaklama kanallarının getireceği 1.8 nrr/sn.lik pissu ile bu kapasitede arıtma tesisinin inşaatları 
yer almakta, böylelikle İzmir nüfusunun ancak % 25'ine hizmet verebilen bir proje gerçekleşmek
tedir. Bu plana göre projenin 8 m^/sn kapasiteye uulaşmasını hedefleyen 2 nci faz yatırımları ise 
1998-2001 yılları arasında gerçekleşmek üzere İzsu tarafından finanse edilecektir. 1996 yılında 
Tahtalı Barajı'nın devreye girmesi ile yılda 126 milyon m^ daha su üretilerek İzsu'nun yeterli iç 
finans kaynağını yaratacak kapasiteye erişmesi planlanmıştır. 
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Kentin gelişme yönü dikkate alınarak, Projenin Güneybatı kollektörlerinin Gümrük Pomba İs

tasyonu ya da eğimin gerektireceği daha ilerde bir noktadan batı yönüne çevrilmesi ve Urla ve çev
resinin de pissuyunu almak suretiyle ikinci bir arıtma tesisi kurulması hususu da projelendirilecek-
tir. 

Amaç, 1994-1998 yıllan arasında en az üç-dört yıl geri ödemesiz bir finans kaynağı ile inşa
atların tamamlanması ve projeye bir an önce hedef yılları aşılmaksızın işlerlik kazandırılması ve İz
mir Körfezinin kurtulmasıdır. 

Bilgilerinizi arz ederim. " • • ' 
Rıza Akçalı 

Çevre Bakanı 
8. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakuş'in, İstanbul Maltepe Gülsuyu Köprüsünde güvenlik 

güçlerince girdikleri çatışma sonucu ölen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente
şe'nin yazılı cevabı (7/54J2) 

Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yeralan sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak ya

nıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Ercan Karakaş 

İstanbul 
İstanbul Maltepe Gülsuyu Köprüsünde 4 Kasım 1994 Cuma günü sabah saat 8 sıralarında, gü

venlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Ecevit Balcı isimli genç öldürülmüş, 23 yaşında
ki Ayfer Açıl ise yaralanmıştır. Olay çeşitli basın yayın organlarına da yansımış ancak hemen her-
birinde birbiriyle çelişen biçimde olay kamuoyuna aktarılmıştır. Emniyet Müdürlüğünce yapılan 
açıklamada; üst geçide yasadışı örgütün pankartını asmak isteyenlere müdahale eden polis ekibine 
gençlerin ateşle karşılık verdiği ve çıkan silahlı çatışmada bir teröristin ölü diğerinin ise yaralı ele 
geçtiği belirtilmektedir. Trafiğin son derece sıkışık olduğu saatlerde olaya tanık olanların basında 
yeralan ifadeleri ise Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla çelişmektedir. 

1. Vurulan gençler ateş etmişler midir? Ateş ettilerse ele geçen silah var mıdır? 
2. Bu konuda açılan bir soruşturma var mıdır? Var ise hangi aşamadadır? Bu tür soruşturma

larda olaya tanık olanların ifadelerinden yararlanılmakta mıdır? 
3. Güvenlik güçlerinin suçlu sandıkları insanları öldürmek yerine yargı önüne çıkarmakla yü

kümlü olduğu konusunda bir eğitime tabi tutulmaları gerektiğini düşünüyor musunuz? 

. : • . T C 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 21.12.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01-331290 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 28.11.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5412-11902/44002 

sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
4.11.1994 günü saat 08.00 sıralarında İstanbul İli Maltepe İlçesi Esenkent Blokları karşısında 

E-5 Karayolu üzerinde bulunan Gülsuyu yaya üst geçidine "TKİH, TKP/ML-Hareketi Birleşti. Ya-
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şasin MLKP/Kuruluşu" ibareli pankartı astıkları sırada güvenlik kuvvetlerinin "Teslim olun" uya
rılarına silahla karşılık verilmesi sonucu çıkan silahlı çatışmada; Sıddık-Emine oğlu 1976 Malatya 
doğumlu Ecevit Balcı ölü olarak, Mustafa-Fatma kızı 1971 İstanbul-Kadıköy doğumlu Ayfer Açıl 
ise önergede ileri sürüldüğü gibi yaralı olarak değil yara almadan yakalanmıştır. 

Yakalananların üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalar sonucunda; (1) adet tabanca, bu ta
bancaya ait (1) şarjör, (6) adet dolu (17) adet boş kovan ve pankart ele geçirilmiştir. 

Sanık Ayfer Açıl 15.11.1994 günü çıkarıldığı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuk
lanarak Sağmalcılar Ceza ve Tutukevine konulmuştur. 

Güvenlik kuvvetlerimizin önergede iddia edildiği gibi insanları öldürmek düşüncesiyle hare
ket etmeleri kesinlikle sözkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

9. — İstanbul Milletvekili Nami Çağan 'in, Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesinde sah
neye konulan bir piyese ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in yazılı cevabı (7/5415) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 94 üncü maddeleri uyarınca aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Nami Çağan 

İstanbul 
11 Kasım 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin 17 nci sayfasında, Kahramanmaraş Valiliği ile 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Atatürk'ü anma etkinliğinde Anadolu Öğretmen Lisesi
nin sahneye koyduğu "Cumhuriyet Döneminde Atatürk" adlı piyeste, Atatürk'ün diktatör gibi yan
sıtıldığı haberi yer almaktadır. Bu habere bağlı olarak; 

1. Şapka devrimini ve batılı anlamda çağdaşlaşmayı gerçekleştiren Atatürk'e doğu toplumla-
rının simgesi olarak algılanan "fes" giydirilmiş midir? 

2. Atatürk'ün yanına çağırdığı askere, "Benim için ne yaparsın?" sorusu üzerine "Sizin için 
canımı veririm" yanıtını aldığı ve Atatürk'ün askerin başını dizine dayadıktan sonra ateş ederek 
onu öldürmesi sahneleri canlandırılmış mıdır? 

3. Atatürk'ü faşist bir diktatör gibi yansıtan bu piyesin sahneye konulmasından sorumlu Kah
ramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü ve Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü Hakkında işlem başla
tılmış mıdır? Bu kamu görevlilerinin görevlerini sürdürmeleri düşünülmekte midir? 

T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 22.12.1994 

Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.022/3325 

Konu : Som Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 28.11.1994 gün ve Kan. Kar. Md. 7/5415-11911/44055 
sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Sayın Nami Çağan'ın "Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesinde 

sahneye konular bir piyese ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 

10 Kasım 1994 günü, Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesi tarafından anma programın
da sahnelenen "Efe ile Atatürk, Öğrencilerle Atatürk" dramalannm canlandmlmasında, yanlış 
imaj uyandırdığı ileri sürülen kıyafet, davranış ve canlandırma konuları hakkında başlatılan soruş
turma devam etmektedir. 

Soruşturma sonucuna göre işlem yapılacaktır. 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

10. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon'daki Ahır Dağı ve çevresine ilişkin 
sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin yazılı cevabı (7/5430) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı Sayın Hasan Ekinci tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. H. İbrahim Özsoy 
'•'"•'' Afyon 

Afyon İli Sandıklı-Hocalar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahır dağlarının Kurtuluş Savaşı-
mızdaki yeri ve önemi büyüktür. Ahır Dağının zirvesindeki Karagül'de bir doğa harikasıdır. 

1995 yılı programına Ahır Dağı ve çevresini millî park alanı olarak korumaya almayı düşünü
yor musunuz? 

T.C. - . - . ' , ' 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 15.12.1994 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

Sayı: KM.l.Sor./790-3622-41586 
Konu : Sayın Halil İbrahim Özsoy'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) 

İlgi: 8.11.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5430-11974/44355 sayılı yazınız. 

İlgi. yazınız ekinde gönderilen Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un "Afyon'daki 
Ahır Dağı ve çevresine ilişkin yazılı soru önergesi" Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazı
mız ekte gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Hasan Ekinci 

• • , ' Orman Bakanı 
Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un 7/5430 Sayılı Soru Önergesi Hakkında Or

man Bakanlığının Cevabı 

Afyon İli Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ahır Dağlan ve Karagöl'ün, millî park 
olarak korumaya alınması konusu incelenmiştir. 
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Ahır Dağlan da dahil olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızda çok önemli yeri olan Büyük Taaruz 

ve Başkomutan Meydan Muharebesinin cereyan ettiği sahalar, tabii ve kültürel kaynak değerleri
nin yanı sıra, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığının işbirliği ve katkılarıyla incelenerek, bugün
kü sınırlan içinde "Başkomutan Tarihi Millî Parkı" tesis edümiş bulunmaktadır. 

Başkomutan Tarihî Millî Parkı olarak tesis edilip, korumaya alınan alanlar; koruma-kullanma 
dengesi içinde halkın kullanımına sunulmuş ve gelecek nesillere miras olarak bırakılması sağlan
mıştır. 

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Adana'mn adliye binası ihtiyacına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mefımet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5452) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap-

landınlmasını saygılanmla arz ederim. 18.11.1994 

Zeki Ünal 

Karaman 

1. Adana'da adalet hizmetleri; ikisi kiralık birisi Adalet Bakanlığına ait olmak üzere üç ayn 
binada yürütülmeye çalışılmaktadır. Hâkim ve Savcı odaları, duruşma salonları bu üç binada par
çalanmış durumda bulünduklan için yargı hizmetlerinin ifası sırasında ve adalet tevziatında önem
li aksaklıklar ve ciddî sıkıntılar meydana gelmektedir. 

Sözkonusu sorunlann giderilmesi için Adana'ya müstakil bir Adliye Binasının yapılması ko
nusunda Bakanlığınızda herhangi bir çalışma var mıdır? Yoksa, sorun ne zaman çözülecektir? 

2. Kiralık olan Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Ticaret Mahkemelerinin bulunduğu binaya yıllık 
ödenen kira bedeli nedir? Elektrik kesildiği takdirde havasız ve karanlıkta kalan, sağlık ve yapı iti
bariyle, adalet hizmetlerinin yürütülmesine müsait olmayan özellikle yangın veya panik anında teh
like arzeden sözkonusu binada can güvenliğini sağlamak için Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alın
mıştır? Veya almamaktadır? Alınmamışsa sebebi nedir? 

3. İş Mahkemeleri, Seçim Kurulları ve Tapulama Mahkemesi ve İcra Daireleri ile İcra Mah
kemelerinin bulunduğu binaya yılda ödenen kira bedeli nedir? 

Sözkonusu hizmetleri kaldırmaya yeterli olmadığı için bu binanın koridorlarına taşan ve bura
larda muhafaza edilmeye çalışılan dosyaların kaybolması halinde kimler veya hangi makamlar so
rumlu tutulacaktır? 

4. Adalet Bakanlığının mülkiyetinde olup halen bir bölümü Adana Büyükşehir Belediyesi İt
faiye Müdürlüğü tarafından kullanılan diğer bir bölümü de özel şahıslara kiraya verilen binanın 
ödenen kiralarla onarılarak Adliye Binası haline getirilmesi mümkün değil midir? 

Böyle bir öneriyi kuvveden fiiliyata çıkarmak, Bakanlığınıza, zaman, hizmet ve ekonomik açı
dan geçici de olsa, önemli faydalar sağlamaz mı? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 21.12.1994 

Bakan: 1810 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 30.11.1994 tarihli 
A.01.0.GNS.0.10.00.02 - 7/5452-12003/44528 sayılı yazınız. 
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İlgi yazımz ekinde alınan ve Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve yazılı ola

rak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim/ 

Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
Sayın Zeki Ünal Karaman Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Adana'da ek Adliye Hizmet Binası yapımı programa alınmış olup bina ile ilgili 1/100'lUk 
avan projeler Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1993 yılında hazırlanmıştır. Proje müelliflerine ha
zırlattırılan 1/50'lik uygulama projelerinde işin keşif bedeli 1994 yılı Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı birim fiyatlarına göre 42 milyar Türk Lirası tutarındadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ge
rekli ödeneğin serbest bırakılması ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığınca ihaleye uygun gö
rüş verilmesi durumunda ihale işlemi yapılacaktır. 

2. Mülkiyeti Muşuka Haseki'ye ait olan ve Merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi İnönü 
Caddesinde bulunan 4 adet sulh hukuk mahkemesi ile 1 adet Ticaret Mahkemisinin Hizmet binası 
olarak kullanılan taşınmazın 1994 yılı kira bedeli 110 224 800 TL.'dir. Anılan binada sadece bir 
duruşma salonunun penceresi olmaması nedeniyle elektriğe ihtiyaç duyulmakta ve elektrik kesin
tilerinde de portatif aydınlatma cihazları kullanılmaktadır. Söz konusu binada gerekli tedbirler 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmaktadır. Binanın onarım ve tadilatı için ödenek istendi
ğinde Bakanlığımca gönderilmektedir. Bu konuda şu anda herhangi bir onarım ve tadilat isteği bu
lunmamaktadır. 

3. Mülkiyeti Çukobirlik"'e ait olan ve Adana Çınarlı Mahallesinde bulunan 8 adet icra müdür
lüğü, 7 adet İlçe Seçim Kurulu ile 2 adet İcra Tetkik Mercii hâkimliğinin hizmet binası olarak kul
lanılan taşınmazın 1994 yılı kira bedeli 78 510 000 TL.'dir. Anılan bina ihtiyacı karşılayamaz ha
le gelmiş ise de, Başbakanlık Makamının 1994/18 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile yeni bi
na kiralanması yasaklandığından hizmet binası değiştirilememektedir. Yeni Adana Adliye Hizmet 
Binasının faaliyete geçirilmesi ile bu sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

4. Halen bir bölümü Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, diğer bölümü ise 
özel şahıslarca kullanılan bina, ek hizmet binası olarak yapımı planlanan binanın inşaat alanı 
içerisinde kaldığından, ek hizmet binasının yapımına başlandığında yıkılacaktır. Bu nedenle bina
da onarım yapılması uygun görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 

-—© 
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1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
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 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Orhan Kilercioğlu 

450 
3 % 
238 
156 

— 
2 

32 
22 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
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 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 

Mehmet Cemal Oztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
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ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
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 Şekcrcioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 

B : 61 23. 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
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 
Tansul Çiller 
Bedretin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukrnan 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 

1.1994 0 : 2 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
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 Avşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
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MALATYA 
Mustafa Yılmaz ' 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tcvfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 

8 : 61 23.12. 
SAKARYA 

. Nevzat Ercan 
Mehmet Göjhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Al i şan 
Mehmet Çcbi 
İrfan Dcmiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİY AS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkclam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

(Reddedenler) 

Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç d 

Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Faik Al tun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 

1994 O : 2 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu * 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergczen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
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T.B.M.M. 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEŞİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 

B : 61 23.12. 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

4 0 : 2 
KIRKLARLERİ 
İıfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa (İnaldı 
KÜTAHYA : 

Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
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T.B.M.M. 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLİURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 

TOKAT 
İbrahi 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tannverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
İrfan Koksal an 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Ba 

ADANA: 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

B : 6 1 23, 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 

(Geçersiz Oylar) 

m Kumaş 

şkan) 

1 
2 
1 
1 
1 

.12. 1994 0 : 2 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

(Oya Katılmayanlar) 

HATAY 

Fuat Çay 

Onur Kumbaracıbaşı 

İÇEL 

M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 

İsmail Cem 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

Hasan Mezarcı 

Sabri Öztürk 

İZMİR 

Timur Demir 

Ersin Faralyalı 

KAYSERİ 

Aykut Edibali 

KIRIKKALE 

Abdurrahman Ünlü 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İSTANBUL 
MARDİN 

, FS 

4 
1 
2 
3 

MALATYA 

Gazi Barut 

Yusuf Bozkurt Özal 

MARDİN 

Muzaffer Arıkan 

MUŞ 

Muzaffer Demir 

ORDU 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

Nabi Poyraz 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 

ŞIRNAK 

Mahmut Almak 

TRABZON 

Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN 1 
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T.B.M.M. 11:61 23.12,1994 0 : 2 

1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî yılı 

Kcsınhesap Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
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 
ANKARA 
Bilâl Güngör 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
395 
244 
149 • 
— 
2 

33 
22 

(Kabul Edenler) 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
0. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
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 
Abdülbaki 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 
Nazıni Çiloğlu 
Necmi Hoş ver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet'Sayın 
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T.B.M.M. 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfcl Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
'ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan TUrkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
.ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

B : 6 1 * 23.12.1994 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dcdelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP . 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan.Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Nihat Matkap 
Bcstarni 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 Doğancan Akyürck 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansul Çiller 
Bcdretin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 

0 : 2 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 

. Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkııt Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
.Selahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 

Mehmet Alp •* 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslarnoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
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T.B.M.M. 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Avşar 
MusaErancı 
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 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettinAkar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

ADANA 
UğurAksöz 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

B : 6 1 23. 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
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 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 

Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali pinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H.UluçGürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 

'ANTALYA. 
FaikAltun 
Deniz Baykal 

1994 0 : 2 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahram lı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 

12. 
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T.B.M.M, 
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 
ÇANKIRI 
ismail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEŞİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

B : 61 23.12, 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başcğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Hal it Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

- 9 0 5 -

•4 0 : 2 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

TOKAT 

B : 61 23. 
ŞANLIURFA 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gül pınar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kcmalettin Göktaş 

(Geçersiz Oylar) 

İbrahim Kumaş 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
İrfan Köksalan 

BURSA 
Feridun Pehlivan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
ERZURUM 
Abdülilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

ADANA: 1 
ADIYAMAN 2 
ANKARA 1 
BATMAN 1 
BURSA 1 

(Oya Katılmayanla} 

HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
İsmail Cem 

12. 1994 O : 2 
' UŞAK 

Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

-; 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 

Sabri Öztürk 
İZMİR JL « J İ Y M. M. * » 

Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
İSPARTA 
İŞTANBl/L 
MARDİN 

. — ' . _..., m 

4 
1 
2 
3 

MALATYA 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

Nabi Poyraz 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Halil İbrahim Çelik 
ŞÎRNAK 
Mahmut Almak 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 

Mehmet Ali Yılmaz 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN 1 
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T.B.M.M, B : 6 1 23.12.1994 0 : 2 

Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporuna verilen oylann sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın ÖğUtcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 

Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztiirk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 

Üye. Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
393 
237 
155 

— 
1 

35 
22 

(Kabul Edenler) 

Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

Orhan Kilercioğlu 

Sait Kemal Mimaroğh 
Mehmet Seyfı Oktay 
0. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 

İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yang 

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 

j 

m 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 

Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL , 

Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 

Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

Ahmet Sayın 

- 9 0 7 -



T.B.M.M. 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
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 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztiirk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 

B : 61 23.12. 
ibrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
ErgunÖzdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
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 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 

1994 O : 2 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Sclahattin Karademir 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkcrim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekine! 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfı Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
ismail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Avşar 



T.B.M.M. 
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 Canııyar 
Tevfık Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 

B : 61 23. 
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 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 

(Reddedenler) 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Bay kal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 

i.1594 0 : 2 
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 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
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T.B.M.M. 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKIRI . 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ • 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

. ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köyrrien 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Bedrettin Doğancan Akyürck 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 

B : 61 23.12. 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih ErgUn 
İsmail Safa Giray, 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem. Kozlu 
Emin Kul 
Yusuf Nâmoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
ŞadanTuzcu , 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

4 • •' ' 0 : 2 . . 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA. 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmcztoprak 
MANİSA" 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlü 
SAMSUN ' ' , 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Arı kan . 
Musa Demirci 
Abdüllatif Şener 



T.B.M.M. 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Halil İbrahim Çelik 
Seyit Eyyupoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tarinverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dincerler 
İrfan Köksalan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
ERZURUM 
Abdiililah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 

ADANA: 1 
ADIYAMAN 2 
ANKARA 1 
BATMAN 1 
BURSA 1 

B : 61 23.12. 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoglu 

(Geçersiz Oy) 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

(Oya Katılmayanlar) 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracıbaşı 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Ziyaeddin Selçuk Mamflu 
Hasan Mezarcı 
Sabri Öztürk 
İZMİR 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 4 
İSPARTA 1 
İSTANBUL 2 
MARDİN 3 

1994 0 : 2 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Necdet Yazıcı 

MALATYA 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt Özal 
MANİSA 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
TRABZON 
Fahrettin Kurt , 
Mehmet Ali Yılmaz 

MUŞ 1 
SİİRT 2 
ŞIRNAK 2 
VAN 1 

o-
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T.B.M.M. B:<51 23.12,1994 0 : 2 
1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 MaSî Yılı Katma 
Bütçeli İdareler Kcsınhesap Kanunu Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
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 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
393 
244 
148 
— 
1 

35 
22 

(Kabul Edenler) 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 

Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 

Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 

Halil Şıvgın 

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 
Abdülbaki Ataç 

Hüseyin Balyalı 

Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfî 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 
Tevfık Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 

Ahmet Sayın 
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T.B.M.M. • 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
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 
Erdal Kesebilir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

B : 61 23.12.1 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdülkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan Özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
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 Doğancan Akyürek 
Osman Ceylan 
Nami Çağan 
Tansul Çiller 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 

% 0 : 2 
Recep Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çuİhaoğlu 
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 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
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T.B.M.M. 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
ismail Kalkandelen 
AlaettinKurt 
KONYA ••.. 
Hasan Avşar 
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 
ÜmitCanuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

ADANA 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
AFYON 
Halil İbrahim Özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

B : ' « l • • ' . 2 3 . 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu ? 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
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 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Kcseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

(Reddedenler) 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
H. UluçGürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 

12.1994 0 : 2 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam . . 
Mehmet Fevzi Şihaıılıoğl 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Koray Aydın 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

.. UŞAK; 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

'• ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova l ' • 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahaddin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
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T.B.M.M. 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnccayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar , 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 
DENİZLİ . 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN • 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Şinasi Yavuz 

. ESKİŞEŞİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymeh 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lüttfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
AliEr 
Rüştü Kâzım Yücelen 

B : 61 23.12. 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Hafit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergiin 
İsmail Safa Giray 
Engin Güncr 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevi gen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendillcr 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 

- 915 -

»4 O : 2 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan Olmeztoprak 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçaslan 
Ersin Taranoğlu 



T.B.M.M. 
SAMSUN 
Adem Yıldız 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
AbdüIIatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Halil ibrahim Çelik 
Seyit Eyyüpoğlu 

B : 6 1 23.12.1994 0 : 2 

ADANA 
UğurAksöz 
M.HalitDağlı 
ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tannverdi 
AFYON 
Gaffar Yakın 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
irfan Köksalan 
BURSA 
Feridun Pehlivan 
DİYARBAKIR 
Mahmut Uyanık 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 

Eyyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON ' 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
UŞAK 
Ender Karagül 

(Geçersiz Oy) 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

(Oya Katılmayanlar) 

Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
HATAY 
Fuat Çay 
Onur Kumbaracı başı 
İÇEL 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Sabri Öztürk 
İZMİR 
Timur Demir 
Ersin Faralyalı 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 

(Açık Üyelikler) 

VAN • 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Necdet Yazıcı 

KHUKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
MALATYA 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt Özal 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
MUŞ , 
Muzaffer Demir 
ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Abdürrezzak Yavuz 
ŞIRNAK . . 
Mahmut Almak 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

ADANA: 
ADIYAMAN 
ANKARA 
BATMAN 
BURSA 

1 
2 
1 
1 
1 

DİYARBAKIR 4 MUŞ 1 
İSPARTA 1 SİİRT 2 
İSTANBUL 2 ŞIRNAK 2 
MARDİN 3 VAN 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

61 İNCİ BİRLEŞİM 
23 .12 .1994 CUMA 

Saat:10.G9 
1 ' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
• • • ' • ' . ' 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER . 
1. — 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 
2. — 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma 
tarihi: 7.12.1994) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. —1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

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 




