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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, ülkemizdeki Çekiç Güç'Ie ilgili gündem dışı konuş
masına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, KİT ürünlerine yapılan zamlara ilişkin gündem 
dışı konuşmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı cevap verdiler; 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez de, Kahramanmaraş İlinin çözüm bekle
yen acil sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe-
ri'nin dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 

Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak

kında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.12.1991 tarih ve 3764 sa
yılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine: 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
29 Aralık 1991'de Özbekistan'da yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bağımsızlık 

referandumunu izlemek üzere vaki davete, Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki kişilik bir par
lamento heyeti ile icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını top
lumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla ku
rulan (10/1) esas sayılı Meclis Araştırması Komisyonuna siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar 
seçildi. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Gü
ney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; ülkemizin 
iç güvenlik sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/3), yapılan 
öngörüşmelerden sonra kabul edildiği ve 17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde alınan karar gere
ğince, genel görüşmenin 26.12.1991 tarihli 21 inci Birleşimde yapılacağı açıklandı. 

24 Aralık 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.45'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu * 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Halil Çulhaoğlu 
Konya , İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
I 
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lî. - GELEN KÂĞITLAR 

20 . 12 •'. 1991 Cuma 

Cumfıurbaskamnca Geri Gönderilen Kanun 
1. — 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 

Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik kapılmasına Dair 10.12.1991 Tarih ve 3764 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görü
şülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/307, 3/221) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.12.1991) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Emin Kül ve 3 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu

nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/34) (Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

2. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 3 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/35) (Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İki 
İlçe ile Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/36) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1991) 

4. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 6 Arkadaşının, Devlet ve Üniversite Has
tanelerine Tedavi Ücretlerini ödeyemeyenlerin Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/37) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1991) 

5. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Çorum İline Bağlı Sungurlu İl
çesinde Sungurlu Adı ile Bir İl ve Arif Gazili Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/38) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1991) 

6. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 61 Arkadaşının, Balıkesir İli.Ban
dırma İlçesi Merkez Olmak Üzere Bandırma Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/39) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1991) 

7. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu ve 12 Arkadaşının, Türk Asıllı Olupta Dış Ül
kelerden Türkiye'ye Göç, İltica ve Benzeri Yollardan Gelerek Türk Vatandaşlığına Alınanların 
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Borçlandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/40) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1991) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, birinci ve ikinci sınıf mükellefler için 

1992 yılı defter tutma hadlerinin artırılmamasının nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1991) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Adalet Bakanlığı, Müsteşarı ile ilgili bazı iddi

alara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1991) 

— • — © - — — " 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

1 O - ı . . -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.'— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyelerin, salonda olduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim, 
(Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. —(10/1) Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 

Kâtip Üys seçimim yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin, Başkanlık duyurusu. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, öğretmenlerin Sorunları Hakkında Kurulan Meclis Araş

tırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 25 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 
14.00'te Halkla İlişkiler Binası (B) Blok üst Zemin Kattaki Araştırma Komisyonu odasında 
toplanarak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü, Kâtip seçimi yapmalarını rica ederim. 

Toplantı günü ve saati, ayrıca, ilan tahtalarına da asılmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Özbekistan'da yapılacak ilk Cumlıurbaşkanlığı seçimi ve bağımsızlık referandumunu izlemek 

üzere TBMM'yi temsüen gözlemci olarak bu ülkeye gidecek milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/226) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım : 24 Aralık 1991 

•. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Özbekistan Yüksek Sovyet Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsüen 2 kişilik 

bir Parlamento Heyetimizin gözlemci olarak Özbekistan'a vaki davetine icabet edilmesi, Genel 
Kurulun 19.12.1991 tarihli 18 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 
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Siyasî Parti -Grup Başkanlıklarınca gösterilen adayların isimleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Rahmi özer Çanakkale Milletvekili 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu Ordu Milletvekili 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Azerbaycan'ın bağımsızlığı hakkında yapılacak referandumu izlemek üzere Azerbaycan Yük
sek Sovyeti tarafmdan TBMM'den bir Iıeyetin gözlemci olarak davetine ilişkin Başkanlık .tezkeresi (3/225) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım : 24 Aralık 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda Azerbaycan'ın bağımsızlığı hakkında 29 Aralık 
tarihinde yapılacak referandumu izlemek üzere Azerbaycan Yüksek Sovyeti tarafından Türki
ye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin gözlemci olarak davet edildiği bildirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu davete icabet edilmesi Genel Kurulun tasvibine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1, — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 

Yapılması ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülme günü 
ve konuşma süreleriyle, müzakereleri tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu Önerisi 23.12.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
DYP Grubu Başkanvekili ANA. P. Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
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ÖNERİ : 
Gündemin, Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler Kısmında yer 

alan 6 sıra sayılı 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harca
malarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine, 24.12.1991 Salı günü ekonomi konusunda yapılacak olan genel görüşmenin 
bitiminde başlanması, tümü üzerindeki görüşmelerde gruplar ve Hükümet adına yapılacak ko
nuşmaların 45'er dakika, kişisel konuşmaların 15'er dakika olması, görüşmeler tamamlanın
caya kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Ekonomi konusunda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına 
Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, 
içel Milktveküi Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın önergeleri üzerine açıl
ması kabul edilen genel görüşme (8/4) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 18.12.1991 tarihli 17 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zon
guldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan ve Şırkan Milletvekili Mahmut Alınak'ın; ekonomi konusunda açılması 
kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet... Burada. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 

par, ti grubu veya gruplarına aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre siyasî parti 
grupları adına l'er üye ile Hükümete ve şahsı adına 2 üyeye söz verilecektir. Bu suretle genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, Hükümet ve gruplar adına 45'er dakika, şahıs
lar için 20'şer dakikadır; önerge sahibinin süresi ise 10 dakikadır. 

Zamana dikkat edilmesini bilhassa rica ediyorum. Riyasetimizi müşkül durumda bırak
mamak için ikinci ihtara mahal bırakılmamasını sayın hatiplerden istirham ederim. 

önerge sahibi olarak konuşmak isteyen var mı? Yok. 
Gruplar adına ilk söz Sayın Necmettin Erbakan'ın, ikinci söz Sayın Tunç Bilget'in. 
Diğer gruplardan şimdiye kadar herhangi bir müracaat vaki olmamıştır. 
İlk söz, Sayın Necmettin Erbakan'ın. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri; bugün 24 Aralık 1991. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, Türkiye'nin ekonomik durumu üzerinde bir genel görüşme yapmak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Bu münasebetle, Refah Partimiz Grubunun görüşlerini Yüce Meclise arz etmek 
için huzurlarınıza geldim. Sözlerime başlarken, Yüce Meclisin bütün üyelerini, Hükümetin sa
yın üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmada zamanımız ölçülü... Zamanı en iyi şekilde kul
lanmak için hazırlıklarımızı yaptık, buraya geldik, birdenbire bir sürprizle karşılaştık : Hepi
nizin bildiği Meclisteki bu konuşmalar bugün TRT'den canlı olarak millete yayınlanacaktı. Ay
lardan beri demokratikleşmeden, şeffaflaşmadan bahsettik... Soruyorum : Bu ne perhiz, bu 
ne turşu? Şu rejimin adını koyalım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Buraya geldik, bir 
de baktık ki, Sayın Demirci, şahsen, TRT'ye "bu konuşmalar millete duyurulmayacak" diye 
emir vermişler. Niçin milletin Meclisini milletten kaçırıyorsunuz? Bu nasıl bir rejim? (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) Nasıl bir rejim? Sayın Demirel milletten kaçıyor... Sayın Demirel, 
aynı Demirel... 1980 senesinde de, trafoları patlıyordu. Ne zaman, milletin meseleleri milletin 
önünde konuşulacak, gerçekler milletten kaçırılıyor... Böyle demokrasi olmaz! 

Hükümet programı üzerinde konuşurken, acaba, 20 Ekimden sonra mutlakiyetten meş
rutiyete mi yoksa cumhuriyete mi döneceğiz demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nasıl bir rejim?.. "TRT'den naklen yayınlanacak" diye Par
lamento karar almış... Parlamento hükümetten üstündür. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Bu TRT'nin, bu Parlamentonun emrine uyması lazım gelirdi. TRT bunu vermediği takdirde, 
bu rejim demokrasi olamaz. Her şeyden önce, rejimi yerine oturtmak mecburiyetindeyiz muh
terem arkadaşlarım. Mutlaka bunun düzeltilmesi lazım. 

Biz, Refah Partisi olarak, diğer gruplardaki arkadaşlarımız şahittir, saatlerden beri bu ha
tanın düzeltilmesi için çalışıyoruz. Sayın Meclis Başkanına huzurlarınızda teşekkür ederim. 
Büyük alaka gösterdiler; ama Sayın DemirePin koyduğu ambargo, onun faaliyetini engelledi, 
hatta diğer muhalefete mensup arkadaşlarımızdan, "gelin Meclise girmeyelim, protesto ede
lim, bu oturumu tehir ettirelim; taki rejim yerine otursun diye rica ettik. Muhterem arkadaşla
rım, milletimize hizmet için, lütfen, açık olalım; lütfen, rejime saygı duyalım. Bu hareketi mil
letimizin önünde şiddetle protesto ediyorum. 

Bu zihniyetle hiçbir şey yapılamaz ve demokratikleşme sözlerine de inanmıyorum. Görü
yorsunuz, daha geçen hafta Çekiç Gücün müddetini önce 6 ay uzattılar, sonra yetkiyi Meclise 
geri gönderdiler. Hani, siz değil miydiniz, aylardan beri, "bu, mutlaka Mecliste görüşülmelidir" 
diyen?.. Niçin kendiniz görüşmeden karar alıyorsunuz? Hangi sözünüze inanacağız?., içinizde 
ne saklıyorsunuz, dışarıda ne söylüyorsunuz... Bu Meclisin yüce üyeleri, kesinlikle ifade ediyo
rum ki, bu, bir iktidar muhalefet meselesi değil, hep beraber, bu rejimi mutlaka rayına oturta
cağız. DemirePin gücü bu rejimi önlemeye yetmeyecek. Haber veriyorum... (RP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bakınız, bugün Millet Meclisinde Türkiye'
nin ekonomik durumunu görüşmek üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz. Mesele nedir : önce, 
60 milyon memleket evladımız; köylümüz, işçimiz, emeklimiz, memurumuz, dar gelirlimiz ve 
işsiz vatandaşlarımız ekonomik yönden büyük ıstırap çekmektedirler. Elli yıldan beri tatbik 
edilen koyu faizci kapitalist nizam ve yetersiz yanlış zihniyetli yönetimler milletimizi perişan 
etmiştir. Milletimiz, son on yılda daha büyük dozajda faiz tatbikatı ile bunun çok acısını çek
miştir. Şimdi, 20 Ekim seçimleri yapılmış; seçimlerde milletin teveccühü Refah Partisine ol
muş, buna mukabil, çeşitli etkenlerle, bugünkü 7 ncl Demirel Hükümeti kurulmuştur. 

Bu Hükümet, 20 Ekim seçiminden bir ay sonra, tam 20 Kasım'da işe başladı; 35 günden 
beri işbaşındadır. Milletimiz, her sahada olduğu gibi, ekonomik sahada da dertlerinin, mese
lelerinin bir an evvel çözülmesini bekliyor ve "biz, bu insanları vekilimiz olarak Millet Mec-
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lisine gönderdik, bizim bu dertlerimiz için ne yapacaklar, ne düşünüyorlar?" diyerek, bunun 
cevabını bekliyor; ancak, ne yazık İd, milletin önüne perde konuluyor; Parlamentonun ne dü
şündüğü, millete gösterilmiyor, tşte, böyle, Parlamentonun milletle alakası adım adım kesildi
ği zaman, bundan önceki denemelerde gördüğümüz gibi, sonra arkadan neler ortaya çıkıyor, 
bunları acı acı yaşadık. 

Bununla beraber, biz, milletimizi seviyoruz, milletimize karşı sorumluyuz, ondan dolayı 
da, inandıklarımızı, bildiklerimizi, Yüce Meclisin huzurunda arz etmeyi bir görev sayıyoruz. 

önce, köylü, işçi, memur, esnaf, dar gelirli vatandaşlarımızın derdi nedir : Bu vatandaşla
rımız, enflasyon, işsizlik, pahalılık, geçim sıkıntısı, tasarruf yerine borçların artması -vatandaş, 
çocuğunu bile evlendiremiyor- geri kalmışlık, ülkedeki dengesizlik meselelerinden şikayetçidir, 
ıstırap içindedir. 

Vatandaşlarımız, bir yandan bu ıstırapları çekerken, öbür taraftan da, müteşebbis insan
lar, Türkiye'nin kalkınmasında asıl hizmet edecek olan işadamları, tüccarlar, sanayiciler de 
iş yapamamaktan şikâyetçidirler. Çünkü, yüksek faizlerden dolayı yatırım yapamıyor, mevcut 
teşebbüslerini, ağır faiz, vergi ve diğer sebeplerden dolayı yürütmek .imkânını bulamıyorlar. 
Sonuçta, bankalara ve faize çalışmış oluyorlar; tasarruf yapmak mümkün olmuyor; sadece borç
lan artıyor; ileri teknoloji, yenileme, atılım imkânları bulunamıyor; bonolar protesto oluyor 
ve işadamları, vergi meseleleriyle, sayısız bürokratik engeller ve formalitelerle uğraşmaktan asıl 
işleriyle uğraşmaya imkân bulamıyorlar ve de iflaslar birbirini takip ediyor. 

Sayın Başkan, Meclisin içerisinde bir uğultu duyuyorum. Lütfen, huzur ve sükuneti te
min ediniz. Buraya, birbirimizle konuşmak için gelmiyoruz; 60 milyon aç insanın karnını do
yurmak bizim görevimiz. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Pek muhterem milletvekilleri, Sayın Hatip, Meclis içerisinde konuşmaktan 
-haklı olarak- mutazarrır olmaktadır; lütfen, hatibi dinleyelim. 

Buyurun Sayın Erbakan. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, vatandaşlarımızın şi

kâyetlerini ifade ettim; ekonomik kalkınmada hizmet yapacak olan işadamlarımızın, tüccarı
mızın, sanayicimizin, müteahhitlerimizin şikâyetlerini kısaca dile getirdim. 

Bu şikâyetlere ilaveten, üç tespiti daha baştan yapmak istiyorum : Bunlardan bir tanesi 
şu : Bu şikâyetler, bugünün şikâyeti değildir; bu şikâyetler, elli yıldan beri devam edegeİmekte-
dir ve gün geçtikçe de artmaktadır. Elli yıldan beri, her bir hükümet diğerine görevi devreder
ken, biz, bu Mecliste, hep enkaz edebiyatı dinliyoruz. 

Bu gerçekleri tespit ettikten sonra, şimdi, önemli bir ricada bulunuyorum : Vatandaş, der
dinin, meselesinin çözülmesini istiyor. Gerek Hükümet, gerekse muhalefet partisi, şimdi, bu
günkü, bu kıymetli saatleri, "ben senden enkaz devraldım", "yok, devralmadın" şeklindeki 
meselelere tahsis eder ve burada, sadece bir enkaz devri edebiyatıyla bu kıymetli vakitler geçi
rilirse, bundan, ülkemiz büyük zarar görür. Onun için, rica ediyorum; buraya gelip, ne Hükü
met ne de partiler, enkaz devri edebiyatı yapmasınlar. Madem enkazdı, niçin Hükümet oldu
nuz? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bilerek geliyorsunuz. Şunu aldık, bunu aldık edebi
yatını yaptığınız müddetçe, iş yapamadığınız için, patinaj yapıyorsunuz, milletin gözünden dü
şüyorsunuz... (RP sıralarından-alkışlar) 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Hoca, vaaz verme!.. Vaaz verme!.. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sizi ikaz ediyorum; buraya gelin, hangi meseleyi 
nasıl çözeceksiniz; nihayet, yirmibeş sene sonra, şunu bir defa, Allahaşkına söyleyin şurada 
yahu; hangi meseleyi nasıl çözeceksiniz? (RP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından, "Mecli
se hitap edin" sesleri, gürültüler) •' '" 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Sayın Başbakan bu Meclisin üyesi değil mi? 
TURHAN TAYAN (Bursa) —• Meclise konuşun Sayın Erbakan. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen, Yüce Meclise konuşunuz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bakınız, şimdi, bu önem

li noktalara işaret ettikten sonra, asıl, milletimize nasıl hizmet edeceğiz konusunun içine giri
yorum. önce, şunu ifade etmek istiyorum ki, milletimiz bu sıkıntıları niçin çekiyor; bunun 
iki tane önemli sebebi vardır. Eğer bu sebepleri doğru olarak tespit ve teşhis edemezsek, dertle
re çare bulamayız. Sebeplerden bir tanesi, bilelim ki, bugün Türkiye'de tatbik edilen bu koyu 
faizci kapitalist düzendir. Bu şikâyetler düzenin kendisinden geliyor. İkinci sebep de, Türkiye'
de işbaşına gelen yönetimler, bu düzeni, yanlış bir görüşle; eksik, noksan ve yetersiz bir şekilde 
tatbik ediyorlar. Üzerine bir de onların beceriksizlikleri ilave edildiği zaman, köylümüz, işçi
miz, memurumuz ve esnafımızın yüzü bunun için bir türlü gülmüyor, bunun için daima üzün
tüden üzüntüye gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu faizci kapitalist sistem neden bu meseleleri çözemiyor? Çün
kü, bu sistemin içerisinde, her zaman ifade ettiğimiz gibi, 5 tane mikrop vardır. Mikrop nedir; 
hastalığa sebep olup da bilinmeyen şeydir. Bugün, köy kahvesinde oturan kardeşimiz, niçin iş
siz kaldığını fark etmiyor. Halbuki, onu işsiz bırakan asıl sebep, bugünkü ekonomik düzenin 
içerisindeki koyu faizlerdir. Faizler masrafa yazılıyor; üretim pahalanıyor, yatırım pahalanı
yor, yeni işyeri açmaya imkân kalmıyor. 

öbür sebep vergilerdir. Bugünkü sistemde, bütün vergiler baştan alınıyor ve maliyetlerin 
içine giriyor; bu sebepten dolayıdır ki, sonunda fakire ödetiliyor; çünkü, vergiler kârdan alınıyor. 

Bir yandan, darphane harıl harıl çalışıyor. Şimdi bakın, yılbaşından sonra, 250 bin lira
lıkların basılmasına başlanıyor. Darphane çalıştıkça, bütün milletin cebindeki para geri alın
mış oluyor. 

Diğer yandan, emirle, paranın değeri düşürülüyor. İşte doların değeri... Bakınız, bugün
kü Hükümet işbaşına geldiğinden bugüne kadar, markın değeri serbest piyasada 3 bin liradan 
3 250 liraya çıkmıştır; aynı nispette, herkesin parasının değeri kaybolmuştur. 

Bundan başka, bugünkü bankacılık düzeni, bu sistemde yüksek kredi faizleriyle fakirden 
alıp zenginin cebine basan bir emmebasma tulumba gibi çalışıyor. İşte, bu düzen milletimizi 
mutazarrır etmektedir. Bu böyle oluyor da ne oluyor?.. Bakınız, bu düzenin bu yapıda olma
sından dolayıdır ki, size bu düzenin yapısından meydana gelen tam 10 tane hastalık ifade edi
yorum. Bu düzen olduğu müddetçe, bu hastalıkları düzeltmek mümkün değildir. 

Nedir bunlar. Bugünkü düzen, hakkı 100 olan insana 8 veriyor, 92'sini elinden alıp götü
rüyor. Bir işçi kardeşimiz brüt 1 milyon lira alıyor. Muhasebeye giriyor» önce, bunun üçte biri, 
kendisinden, gelir vergisi ve sigorta primi olarak kesiliyor. Muhasebeye girip çıktığı zamart, za
ten geçinemeyen bu insanın hakkı lOO'se 66'ya iniyor. Bu kadarla kalmıyor; bu insan gidip 
ekmek alacak... Bugün, ekmek fiyatının üçte biri faizdir, üçte biri de vergidir. Bunlar da hak
sız olarak bu insana ekmek parasının içinden ödetiliyor. Bu insanın hakkı 100 iken, mu-
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hasebeden çıktığında 66 oldu; fırına girdi, ekmeğin ve satın alınan bütün malların içindeki fa
izden dolayı 66 olan hakkının üçte biri gitti; 44 kaldı. Üçte biri de vergiyle gitti, 30 kaldı. Mu
hasebeden çıkınca, 100 olan hakkı 66'ya inmişti, fırından çıkınca 30'a indi. Ondan sonra, bu 
insan oturduğu yerde de rahat bırakılmıyor; bir yandan darphaneden piyasaya boyuna para 
çıkarılıyor, bu insanın cebindeki para dondurma gibi eriyor. Geçen yıl yapılmış olan baskılar
la, üç yıldan beri, vatandaşın cebindeki paranın yüzde 25'i geri alınmıştır; böylece, 30 da kal
mıyor, 22'ye iniyor. 

Yine, paranın değeri emirle düşürülüyor; geçen sene 3 bin lira olan dolar şimdi 5 200 lira
ya çıktı; paranın değeri yüzde 75 düşürüldü. Bu sebepten dolayı, vatandaşın cebindeki paranın 
en az üçte biri de bu kambiyo ayarlamalarıyla geri alınıyor. Böylece, vatandaşın cebinde 100 
yerine sadece 16 kalıyor. Kaldı ki, Türkiye'nin gelir dağılımı incelenecek olursa, 200 verilmesi 
lazım gelen vatandaşa, 100 veriliyor. Aşağıdaki gruplar millî gelirden çok az pay alıyor. Onun 
için, 16'yı da 2'ye taksim edersek, 8 kalıyor. 

Netice itibariyle, bugünkü düzen, hakkı 100 olan insana 8 verip, 92'sini elinden alan bir 
düzendir. Böyle bir düzende insanların tasarruf etmeleri mümkün değildir. Bu bir köle düzeni
dir. onun için, insanların borçlan artıyor. Onun için vatandaş fakirdir. Bu fakir vatandaş da, 
herhangi bir tasarruf yapamadığı, vergiyi de doğru dürüst ödeyemediği için, iç ve dış borçlar 
büyümektedir. . 

Bu düzenin meydana getirdiği ikinci bir arıza, Türkiye'deki dengesizliklerdir. Faizci kapi
talist düzen, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığı için, Sayın Demirel'in tabiriyle, 
Türkiye'de iki ayrı ülke yaşıyor; biri zenginler kulübü (bir Belçika) diğeri de fakirler kulübü 
(bir Bangladeş) İşte bu, bu düzenin meydana getirmiş olduğu bir neticedir. 

Yine, bu düzende büyük sermaye yönetimi etkiliyor; adeta yönetimle büyük sermaye bir 
kartel kuruyor ve elbirliğiyle fakir fukarayı eziyor. Bakınız, bugünkü Hükümetin programın
da, büyük sermaye hisse senedi alınca vergi vermeyecek. Biz biraz sonra, Yüce Meclise, "faiz
ler masrafa yazılmasın, reklamlar masrafa yazılmasın, fakir fukarayı bunlarla ezmeyin" diye 
bir teklif getireceğiz; göreceğiz ki, birtakım partiler buna karşı çıkacaklar, işte, sermaye grup
larının yönetime etkisi böyle oluyor. Bundan başka, israf gider kabul ediliyor. Bu düzende, 
istediği lüks otellerde istediği gibi masraflar yapıyor, mevcut kanunlar karşısında bunların hepsi 
masrafa yazılıyor. Sonra, vergi kârdan alınmak suretiyle fakire ödetiliyor, büyük sermaye bu 
düzende banka kuruyor. Kendi parasını kullanmıyor, parasını bankaya veriyor, bankadan faiz 
alıyor. Kendi bankasından yüzde 120 kredi faiziyle borç para alıyor, üretimini bu borç parayla 
yapıyor, maliyetlerini yükseltiyor, o nispette de kâr koyuyor... Neticede, fakir fukara eziliyor. 

öbür taraftan, bugünkü düzende, banka kârlarından vergi alınmıyor. Bunun mekanizma
sı kurulmuş; hazine tahvili alıyorlar. İşte netice ortada; bankaların kârları trilyonlara varıyor; 
ama ödedikleri vergi nokta gibidir. 

Öbür taraftan, bu düzen teşebbüsü ortadan kaldırıyor. Bir işadamı, müteşebbis bir insa
nın iş yapmasına imkân yok. Neden? tş yapmak için kredi alması lazım kredi bulamaz; eğer 
krediyi bulsa, yüzde 120 faizle alacak, o zaman da faize köle olacak. Bu sebepten dolayı, neti
cede, "bankaya çalışacağıma, hiç yapmayayım" diyor. Bu düzen, teşebbüsü önlüyor. Bu dü
zen, müteşebbisin, teşebbüsü değil, faizciliği tercih etmesine sebep oluyor. "Müteşebbis, yüzde 
80 faiz aldıktan sonra, niye iş kurup uğraşayım" diyor. Böylece, iş yapıp ülkeye fayda meydana 
getirecek işadamları iş yapmaktan alıkonuyor ve ülke, bunların teşebbüs gücünü kaybediyor. 
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Bu düzende, yatırım da, üretim de pahalıdır. Bakınız, 400 milyon liralık bir fabrikayı, siz, 
her sene 100'er milyon lira yatırmak suretiyle bugünkü düzende dört senede kurarsanız ve bu
nu yüzde lOOfaizle yapacak olursanız, dört yılda bu fabrikanın maliyeti 3 milyar 200 milyon 
lirayı bulur. Bu yüzde 100 faiz olursa 7,5 misli pahalanıyor demektir; yani, bu faizci düzende, 
7 fabrika kuracağınız parayla bir fabrika kuruyorsunuz. Eğer faiz nispeti yüzde 100 değilde 
yüzde 50 olursa, bu takdirde, dört yılda bu fabrikanın maliyeti 1 milyar 850 milyon lira olur; 
yani, 4,5 misli pahalanır; yani, aynı parayla 4 tane fabrika kurabilecekken, bu faizci düzende 
yalnız bir tane fabrika kurabiliyorsunuz. Aynı şekilde, bütün maliyetlerin üçte biri faiz, üçte 
biri de vergi olduğu için, aynı işletme sermayesi ile, bu düzende ancak üçte bir üretim yapabili
yorsunuz demektir. 

Yaptığım bu açıklamalarla bir kere daha görüldüğü gibi, bu düzen, müteşebbisin ayağını 
faiz ve vergi prangasıyla bağlıyor; mal satın alan fakir fukaranın sırtını da, gene vergi ve faiz 
bıçağı ile bıçaklıyor. Onun için, bu düzenden saadet beklemek büyük bir hatadır. Bu pranga
ları, bu bıçakları kaldırmadan, ne müteşebbislerin önünü açabiliriz ne de vatandaşa nefes al-
dırabiliriz. Bu kapitalist düzen, bu faiz ve vergilerinden dolayı, yanlış faiz ve vergilerinden do
layı işsizliği artırıyor, üretimi azaltıyor, tüketiciyi eziyor, rekabet gücü kalmıyor; bunun netice
si olarak, ihracat azalıyor, ithalat artıyor ve dış ödemeler dengesi bozuluyor. Bunun sebebi, 
Türkiye'deki yüzde 120 faizdir. 

öbür taraftan, devlet fakir kalıyor. Çünkü, vatandaş fakirdir... Çünkü, teşebbüs yapıla
mıyor... Çünkü, üretim azdır... Bu sefer, devlet, bütçe açığını kapatmak için fakir fukarayı bir 
kere daha, bu yüzden eziyor, işte 1991 bütçesinin hali; 125 trilyonun 45 trilyonu açık; 45 trilyo
nu faiz; geriye üçte biri kalıyor. İşte biraz sonra konuşulacak bütçe, işte 1992 senesi bütçesi... 
Göreceksiniz, 270 trilyonluk bir bütçe gelecek, 90 trilyonu açık, 90 trilyonu bütçeden ödenen 
faiz olacaktır. 

Bu düzen yürümez. Bu düzen, mutlaka bir adil düzene çevrilmek mecburiyetindedir. Bu 
düzen israfı artırıyor, faizinden dolayı; çünkü, haydan gelen huya gidiyor. Bu düzen materyali-
zimle beraber yürüdüğü için israfı körüklüyor, bütün israflar masrafa yazılıyor, fakire ödetili
yor; bunun için israfı körüklüyor. Düzen zaten tekelcidir; onun için büyük sermaye grupları 
istedikleri gibi fiyat uygulayabilmektedirler. Bu yüzden bu düzen israfı körüklemektedir. 

Bu düzen iç ve dış borçları artırıyor. Nitekim, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, bu düzende 
teşebbüs olmadığı, üretim olmadığı, yatırımlar, üretimler pahalı olduğu için ihracat yapılamı
yor, ithalat artıyor ve bunun neticesinde de borçlar artıyor. Bakınız, bizzat bu önergeyi veren 
DYP Grubuna mensup arkadaşlarımız, bugün devletin 460 trilyon lira borcu olduğunu, her 
sene de 170 trilyon lira faiz ödemek mecburiyetinde kalındığını kendi önergelerinde ifade et
mişlerdir. Bu neden oluyor; bu faizci düzende bu söylediğimiz sebepler bundan başka bir neti
ce ortaya koymaz da onun için. 

Hemen burada şunu belirtmek istiyorum : Bakınız, bu düzen hakkında, ben değil, hepi
mizin tanıdığı Amerikalı Maliyeci Galbraıth diyor ki : "IMF ile bir yere varılmaz. IMF özel 

. bankaların fedaisidir. IMF patentli yapısal uyum programlarının destekçisi olmanın hiçbir za
man faydası yoktur. IMF bir yandan borç alınmasını teşvik eder, öbür yandan da borcunuzu 
ödemeniz için de baskı yapar." Bu düzenden, bu faizci düzenden saadet beklemek mümkün 
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değildir. Netice itibariyle, bu düzen bağımsızlığı kaldırır; çünkü, bu borçlar neticede elini ko
lunu bağlar. İşte, Sayın Demirerin bir müddet önce, Çekiç Güç gibi en önemli bir konuda "50 
milyar dolar borcumuz var, öde derlerse ne yaparım" demesi, bu düzenin nasıl bir düzen oldu
ğunu göstermek bakımından önemlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, size, bu düzenin yapısındaki hatadan, haksızlıktan dolayı hangi 
sakatlıkları meydana getirdiğini ifade ettim. Şimdi de, müsaadenizle, bu düzeni kullanan in
sanların yanlış görüşleri, hataları ve yetersizlikleri dolayısıyla meydana gelen neticeleri kısaca 
belirtmek istiyorum. Evet, düzen faizci düzendir; bari şu düzeni akıllı bir şekilde kullanmak 
mümkün olsa... Ne gezer... Bakınız, bu düzende kullanma bakımından yapılan hata şudur : 
Batı'da da faizci düzen var; ama, bu insanlar yüzde 3 ilâ 10 faizle çalışıyor ve bu yüzde 3 ilâ 
10 faizin tahribatını, bizim gibi ülkeleri sömürerek kapatabiliyor; kendi insanlarına bu faiz kar
şılığında yaşama imkânı getirebiliyor; çünkü bizi sömürüyör. Bir liralık makineyi bize üç liraya 
satıyor, o üç liranın bir lirası ile köylüsüne sübvansiyon veriyor, köylüsünü memnun ediyor; 
bizi ezdiği için o faizin tahribatını, bizi sömürmek suretiyle kapatıyor; fakat onlar dahi bu fai
zin tahribatından şikâyetçidirler. Peki, biz kimi sömüreceğiz?.. Bizim sömüreceğimiz bir yer 
olmadığı için -bir defa daha bu kürsüde ifade ettim- üst kattakiler alt kattakileri sömürüyör. 
Bizde de, bu düzenin tatbikatı böyle oluyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, size samimiyetle ifade ediyorum, yeryüzünde hiçbir millet, on sene yüzde 120 kre
di faizine dayanamaz. Ne müthiş bir milletimiz varmış ki, bu millet on sene bu faize dayanmış
tır. Buna hiçbir millet dayanamaz. Evet, Türkiye'de faizci düzen uygulanıyor; ama bir de, bu 
düzen, bu kadar insafsızca uygulanıyor. Bu, uygulama hatasıdır. 

Diğer yandan, bu düzende ekonomiye keyfî müdahaleler yapılıyor. Batı da faizci düzeni . 
uyguluyor; ama bizdeki gibi keyfî müdahalelerde bulunmuyor. Şunu bilelim ki, bu düzene ya
pılan her müdahale sistemi mutlaka bozuyor, mutlaka zarar getiriyor. 

Diğer taraftan, bizde bu faizci kapitalist düzen, faizci kapitalist düzen olarak değil, çorba 
düzen olarak tatbik ediliyor. Batı'dâki faizci kapitalist düzende bütün krediler bankaların kont
rolü altındadır; ama bizde köy bakkalının şehirde bir kredisi varsa, bu, defterle yürür; ne bo
nosu, ne de senedi yoktur. Siz piyasadaki parayı azaltıyorsunuz; ama o zaman bakkalın kredisi 

, çoğaldığı için enflasyon gene artıyor; yani Batı'dâki kapitalist düzenin kurallarıyla Türkiye'de 
ekonomiyi yönetmek de mümkün değildir; çünkü bizdeki düzen nevi şahsına münhasır bir çorba 
düzenidir., 

Diğer bir husus ise, belirsizliktir. Şimdi, Hükümete soruyorum ve diyorum ki, 1992 sene
sine geldik, ben bir müteşebbisim, işadamıyım veya vatandaşım; lütfen, bana söyler misiniz 
1992 senesinin sonunda doların değeri ne olacak? Allah bilir, Rufailer karışır buna. Lütfen 
söyler misiniz, 1992 senesinde vergiler nasıl bir seyir takip, edecek Allah bilir; kimse, ne vergi 
alınacağını bilmez. Lütfen söyler misiniz, 1992 senesinde fonlar ne olacak? Kimse bilmez. Zamlar 
ne olacak bu da belli değil, öbür taraftan, Fiyatlar ne olacak bu da belli değil. Devlet ne kadar 
yatırım yapacak bu da belli değil; çünkü, üç gün sonra yapacağımız bütçenin bir kıymeti yok. 
Bir tasarruf genelgesi çıkacak, bütün yatırımlar ortadan kalkacak... Öbür taraftan, personelin 
maaşı ne olacak bu da.belli değil; 14 Ocak gelsin öğrenelim, 14 Temmuz gelsin öğrenelim... 
Bu nasıl yönetim Allah aşkına!.. Dünyanın neresinde böyle bir yönetim var? 
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öb(lr taraftan, bütçenin personel dışı cari masrafları da belli değil ve sonuçta hiçbir şey 
belli değil. Bu Hükümet bu sandalyede kaç gün oturacak o da belli değil... (RP sıralarından 
alkışlar) Bir tek şey; o da, şu 35 günlük tatbikata bakıldığı zaman bu Hükümetin bu meseleleri 
çözemeyeceği bellidir. Fakir vatandaşa söylenecek tek şey var : "Ezileceksiniz kardeşim! Bu 
kadar!" Tek belli olan şey, maalesef budur. 

Diğer bir önemli konu da, yöneticilerin tercihlerde yanlışlık yapmalarıdır. Bakınız, birkaç 
misalle bu önemli noktayı açıklayayım. Şimdi, oteller ve lüks ithalat konusu çok önemli. Mer
sin ile İzmir arası lüks otellerle dolduruldu. Antalya'daki bir Sheraton Oteli 250 milyon dolara 
mal olmuştur ve bedeli, Turizmi Teşvik Fonundan ödeniyor. Öbür taraftan, bu para ile, bu mil
let, aslında 5 bin tane işsiz evladına işyeri verebilirdi. Diğer yandan * Ahmet Dökülmez kardeşi
miz burada bir konuşma yaptı; Kahramanmaraş'ın bütün yatırım ihtiyaçlarının tamamı iki otel 
parası ile karşılanıyor. Be mübarekler, şuraya iki tane otel eksik yapsanız da 1 milyona yakın 
nüfuslu Kahramanmaraş'taki kardeşlerimizin derdine merhem çalsanız, şu fakir fukaranın bir 
defa da duasını alsanız daha iyi olmaz mı? 

öbür taraftan, Türkiye'de lüks ithalat konusu var. Bakın bunu vaktinizi almadan devletin 
kendi listesinden okuyayım size. Türkiye'nin lüks ithalatı : İstakoz, midye ithalatı, 5 milyon 
dolar, peynir ithalatı 3 milyon dolar, içki ithalatı 25 milyon dolar; yıllık toplam lüks eşya itha
latı 500 milyon dolar... İşte Türkiye'nin açıklı hali. (DYP sıralarından "ANAP'a anlat" sesleri) 

35 günden sonra, hâlâ "ANAP" derseniz, size soruyorum : 35 günden beri şu istiridye 
ithalatını niye durdurmadınız? Neyiniz eksik?.. (RP sıralarından alkışlar) Siz 35 günden beri 
sadece heyetlerle meşgulsünüz, benim bu söylediğim şeylere eğilmiyorsunuz. 

Ben bu tenkitlerimi, kesinlikle ifade ediyorum ki, faydalı olmak için yapıyorum, ikaz et
mek için yapıyorum. Bu meselelerin burada konuşulması lazım. Eğer, bu milletin bu ekono
mik meseleleri burada konuşulmazsa, bu, Meclisimiz için bir eksiklik, bir nakîsa olur. Ben bu
rada millî bir görev yapıyorum. Bak, ekonomimizin önemli meselelerini bir bir dile getiriyo
rum. Lütfen bunlara kulak yerelim, yoksa, bu işleri düzeltemeyiz. 

Kurulan fabrikalar, yönetimlerin yanlış tercihlerinden dolayı hatalı kurulmuş; mesela, bi
zim gübre fabrikalarımızın hepsi, hammadde bakımından dışarıya bağımlıdır. Mazı Dağında, 
bizim 100 milyon ton bilinen fosfat rezervimiz var; yıllık üretim sadece 130 bin ton; ama asgarî 
ihtiyacımız 1 milyon 100 bin ton. Nereden geliyor bu; dışarıdan... Biz fosfat ihraç edeceğimiz 
halde, maalesef, dışarıdan fosfat ithal ediyoruz. Niçin?.. Hükümet üyelerimiz heyetlerle meş
gul, Mazı Dağının fosfatıyla meşgul değil ki; ona zamanları kalmıyor. Sebep budur. Biz bunla
rı ihraç edecekken, maalesef, ithal ediyoruz. 

öbür taraftan, imalat sanayii ve ağır sanayi ihmal edilmiştir, hatta -tabirimi mazur 
görürseniz- tahrip edilmiştir. 1990 yılında, imalat sanayii mamulleri ithalatı 17 milyar dolar 
olmuş; toplam ithalatımız 22,3 milyar dolardır. Bütün ithalatımızın yüzde 80'ini bunlar teşkil 
ediyor ve dış ticaret açığımız da 9,3 milyar dolardır. Buna mukabil, imalat sanayiine yapılan 
yatırım, 1975'te toplam yatırımın sadece yüzde 30'uyken, 1989'da bu yüzde 13,5'e düşmüştür. 
Ne kadar yanlış bir davranış, ne kadar hatalı bir gidiş... 

öbür taraftan, tarım ürünleri ithalatı yapılıyor bugün Türkiye'ye. 1990'da ham tarım ürü
nü olarak yapılan ithalat 1 milyar 323 milyon dolardır, işlenmiş mamul olarak yapılan tarım 
ithalatı 678 milyon dolardır; 2 milyar dolarlık tarım ithalatı... Nedir bunlar? Et geliyor, 
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peynir geliyor, süttozu geliyor, yaş meyve-sebze, muz, hububat, pamuk... Halbuki, bunları biz 
ihraç etmeliyiz. Yerli üretim iflas ediyor. Bugün, elma bile ithal ediliyor. Eğer bu elma ithalatı
nı durdurmazsa Sayın Demirel, yarın İsparta'ya, Eğridir'e gidemez; haber veriyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

öbür taraftan, maden ihraç edeceğimize, maden ithal ediyoruz. 1990 yılında, petrol hariç, 
500 milyon dolarlık maden ithal edilmiştir; kömür, demir, demir dışı madenler... "Efendim, 
ne yapalım, bizim kömürümüz pahalı..." Tabiî, yüzde 120 faizle bir ekonomiyi yürütmeye kal
karsanız, elbette kömürünüz pahalı olur. O kömürün pahalı olmasının sebebi, sizin faizci yo
lunuz. Kaldır bakayım bu faizleri, kaldır bu vergileri, bak bakayım bizim kömürümüz onlar
dan daha ucuz olmuyor mu? Kaldı ki, onlar kömürü sübvanse ediyorlar, böylece de, bizim 
kalkınmamıza engel oluyorlar; ama nerede bunu fark edip gereken tedbiri alacak millî görüş?!. 

Diğer yandan, bağımsız hareket edilemiyor. Bakınız, Batılılar, serbest piyasa adı altında 
kendilerini koruyorlar; ama biz koruyamıyoruz, onlara bağlı, IMF reçeteleriyle yönetildiğimiz 
için... Onlar bize karşı kota koyuyor, biz ne yapıyoruz karşılığında? Hiç. Şu Amerika ile Türki
ye'nin ithalat ve ihracatına bakın; biz Amerika'nın dış ticaret açığını kapatıyoruz, şu halimiz
le; böyle kullanılıyoruz, böyle yönlendiriliyoruz. Onlar ithalata bir azamî fiyat koyuyor, kendi 
çiftçisini kendi köylüsünü korumak için, yurt içinde daha yüksek bir fiyatla sattırıyor, 
"prelevman" dediğimiz dolaylı bir gümrük vergisi tatbik ediyor; ama bizde hiçbir tedbir mev
cut değildir. Sadece, "Serbest piyasa ekonomisi" diye bir laf tutturulmuştur. Kendi insanımızı 
tahripten başka bir şey yapmıyoruz ve dış güçler, bizim tarım ve madenciliğimizi bilerek tahrip 
ediyor. Şöyle ki : 

Kendileri, bizi yıllarca makine ihracatıyla sömürdüler. Demin de söyledim, 1 dolarlık ma
kineyi 3 dolara ihraç ettiler. Bizden sömürdükleri parayla, tam yirmi yıl kendi tarımlarını des
teklediler. Bugün, işte AT... AT'ta tarım ürünleri fazlası var. Buğday fazlası yüzde 23, süt faz
lası yüzde 24, sığır eti fazlası yüzde 12'dir. Ne yapacak şimdi? Bunları bize satacak. Bunun 
için bize düşük fiyatla et gönderiyor, süttozu gönderiyor, tereyağ gönderiyor, peynir gönderi
yor, canlı hayvan gönderiyor. Niçin?.. Bizde hayvancılık ölsün diye. 

Bizi önce sanayi ile sömürmüş ve kendisi teknolojide ilerlemiş. Artık, sanayide onlarla 
rekabet edecek halimiz yok. O yoldan bizden aldığı parayla da, şimdi bizim tarımımızı öldürü
yor. öbür taraftan, biz bütün bunların dışında, ayrıca sömürülüyoruz. 

Bakınız, bugün "sıcak döviz" dediğimiz şey, dışarıdan getirilip, yüksek faizle, bankaları
mıza, bu yabancı bankaların yatırdıkları paradır. Bir hesap yapacak olursak; doların değerini 
onlar etkiliyor, faizleri onlar yüksek tutturuyor; böylece dışarıdan getirdikleri paraya, dolar 
olarak yüzde 20'nin üzerinde faiz alıyorlar. Dışarıdan alınmış olan 50 milyar dolar borca karşı 
8,5 milyar dolar faiz ödüyoruz. 

Diğer yandan, biz, 12 milyar dolar rezervimiz var diyoruz. Bu nedir?.. Aslında bir yeşil 
kâğıt... Amerikalılar bu yeşil kâğıdı vermiş; buna mukabil, bizim alın terimizi, hammaddemi
zi almış götürmüş; böylece bizi 12 milyar dolar sömürmüş. Diğer Müslüman ülkelere de aynı 
oyunu oynuyorlar. Makine sanayiinin mamullerinin fiyatlarını yüksek tutuyorlar, geri kalmış 
ülkeleri bununla sömürüyorlar, tşte biz de böylece sömürülüyoruz. 

Bugün, bir insan uçağa binip Ankara'dan Cidde'ye gitmek istese, yüzde 9,parayı, mutla
ka, Siyonist bankalara ihata hakkı diye ödeyecek. Böylece, ayağımızı atsak sömürülüyoruz. 

— 137 — 



T.Iİ.M.M. B : 19 24 . 12 . 1991 O : 1 

Diğer yandan, dünyanın her yerindeki ve bizdeki madenleri de bunlar kapatıyor. Mesela, 
bir misal vereyim size; Diyarbakır'daki "Shell-Mo" olayı. Burada vaktiyle TPAO araştırma 
yaptı, yabancı uzmanların raporuyla "burada petrol yoktur" diye rapor verildi; sonra kendile
ri geldiler, bu araziyi satın aldılar; şimdi en büyük nispette petrol oradan çıkıyor. Shell ve Mo-
bil'in müştereken yaptıkları bir sömürüdür. Neden?.. Bizim sahibimiz yok ki... Kim, heyetler
den vakit bulacak da bunlarla uğraşacak... (RP sıralarından alkışlar) 

öbür, taraftan, bakınız, birçok işlerimiz bağlı kredilerle yapılıyor, tşte şu Ankara Metrosu 
kredisi, istanbul'un raylı sistem kredisi... Bunlara verilen krediler, malı benden alacaksın, şu 
fiyata alacaksın diye verilmiş kredilerdir. Dünya fiyatlarının üzerinde, en aşağı yüzde 35 para 
ödüyoruz. Aynı şekilde, mesela Keban türbininin kredisinde, yüzde 70 nispetinde -yine dünya 
fiyatının üzerindedir- para ödemeye mecbur bırakılmışızdır. Bu bağlı kredilerle, söndürülüyoruz. 

Fazla uzatmadan, sömürüye bir örnek daha vereyim. Toprak Mahsulleri Ofisi 6 milyon 
tonluk bir buğday bağlantısı yaptı. Bu buğdayın tonunu 75 dolardan satıyor; açınız, inceleyi
niz. Halbuki, şu anda buğday piyasada ton başına 130 dolardır. Biz bunların hepsini karşılaya
cak durumda değiliz, dışarıdan alacağız. Dışarıdan aldığımız zaman, nakliyeyi de koyarsak, 
buğdayın tonunun bize maliyeti 170 dolar olacak. Ee, 75 dolara satacaksınız, 170 dolara mal 
edeceksiniz; ton başına 100 dolar zarar edeceksiniz... 

Dışarıdaki organizatörler geliyor bu kombinezonu kuruyorlar; bizden buğdayı alıyor Öz
bekistan'a götürüyorlar, Özbekistan'dan da pamuğu alıyor, aynı oyunla buraya getiriyorlar. 
işte, halimiz budur. Düşününüz, 6 milyon ton buğday alacağız ve ton başına 100 dolar zarar 
edeceğiz... , 

Diğer yandan, ülkemiz ekonomisinde büyük israflar vardır. Ben, böyle alışılmış, halkın 
diline düşmüş birkaç israftan bahsedecek değilim; trilyonluk, çok büyük, ekonomik israflar
dan bahsedeceğim. Bunların başında nadas gelmektedir. Türkiye'de ekilen arazimiz 19 milyon 
hektardır; nadasa bırakılan arazi 5 milyon hektar, işlenmeyen toprak ise 4,5 milyon hektardır. 
Demek ki, Türkiye'nin ekilebilecek toplam arazilerinin 9,5 milyon hektarı, yani üçte biri her 
yıl böş duruyor. Eğer, biz bu nadası kaldırırsak -ki, bu mümkündür bugün dünyada hiçbir 
ülkede nadas kalmamıştır- bir yılda elde edeceğimiz ilave gelir 14 trilyon liradır. Bunu yapma
makla, 14 trilyon lira, her sene zarar ediyoruz. 

Diğer bir önemli israf da enerji üretimindedir. Bugün AT'ta şahıs başına yılda enerji tüke
timi 3 319 kilovvat/saattir. Yunanistan'da yılda kişi başına düşen enerji miktarı 1 940 ki!owat/sa-
attir, Türkiye'de ise, yılda kişi başına düşen enerji miktarı 880 kilowat/saattir. Yunanistan'ın 
yarısı kadar elektrik kullanmaktayız. Bunu daha çok kullanmamız lazım. Halbuki, Türkiye'
de 16 bin megawatlık kurulu güç vardır. Bunun bir yıl içerisindeki üretim kapasitesi 75 milyar 
kilovvat/saattir. Sadece 54 milyar kiIowat/saati kullanılıyor; 20 milyar kilovvat/saatlik bir ener
ji üretecek bir kapasite bulunduğu halde, bu kapasite kullanılmıyor. Halbuki, bizim bu enerji
ye ne kadar ihtiyacımız var. Bunu kullanacak sanayi kurmamışız. Sadece bu enerjiyi üretsek 
ve enerji olarak satsak, yıllık kazancımız 8 trilyon lira olur; eğer bu enerjiyi sanayide kullana
cak olursak, elbette butiun ülkemize getireceği para kat kat fazla olur. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 5 dakikanız kaldı efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aman yapmayın!.. Ben saat 15.15'te konuşma

ma başladım, saat şu anda 15.55'tir Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı diyorum... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Nasıl 5 dakika?.. 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşma süresi 45'er dakikadır efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun 15 dakikasını, Sayın Demirel'in konuş

mayı yasak etmesi dolayısıyla harcadım. Onu almam lazım. (Gülüşmeler ve RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —Hayır efendim. O da sizin zamanınıza dahildir. Lütfen, riayetinizi rica 
edeceğim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şu söylediğim 6 mil
yon ton buğday satışından 8-9 trilyon liralık zarar ediyoruz. Eğer ormanlarımızdan elde ettiği
miz ürünü -ki, Almanya'da hektar başına yılda 6 ya da 7 milyar metreküp ürün elde ediliyor-
0,3 metreküpten 3 metreküpe çıkarsak, yıllık gelirimiz 60 trilyon olacaktır. 

Gıda sanayiinde de aynı israf vardır. Ekmek kullanımımızda israf vardır. Bir yılda çöplü
ğe atılan ekmekler, 7 milyon insanın ekmek ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. 

Tarımda da büyük verimsizliğimiz vardır. 
Sanayimiz de tam kapasite ile çalışmıyor. 
Hükümet, bütün bu trilyonlarla meşgul olup, bunları gelir haline çevireceğine, görüyor

sunuz ki, sadece fakir fukaranın sırtına 60 trilyon liralık zam yapmakla günlerini geçiriyor. 
Ben, burada, Çankaya'ya 5 milyar liraya bir avize alınmış, bundan bahsediyor değilim. 

Bir sürü boş oteller konmuş, bu oteller rantabl çalıştırılmıyor. Bu sayısız israfı bir bir sayıp 
tüketmek mümkün değil. Sadece ifade etmekle yetiniyorum; ki, bu ülkede trilyonlarca liralık 
zenginlikler var. Bu israfların kaldırılması, bu fakir, fukaranın ekmeğine dokunulmaması gerekir. 

Teknolojimiz geridir. Bir tek misal vereyim : Bizdeki rafineri Romanya teknolojisiyle ku
rulduğu için, İcalitesi kötüdür; bundan dolayı tam kapasite ile çalışmıyor, düşük kapasite ile 
çalışıyor; çünkü, ihtiyaçtan fazla, tam kapasite üretim yaptığımız zaman -dünya piyasalarına 
satılamadığı için- satamıyoruz. 

Yatırımlar vaktinde bitmiyor. Bir yatırım bir yıl uzarsa, reel maliyeti yüzde 50 artıyor; çünkü, 
bütün yatırım faizle yapılıyor, gelir kaybı oluyor ve inşaat personeli giderleri işliyor. 

Türkiye'de eyyamcı bir zihniyet var. Bu eyyamcı zihniyeti ortadan kaldırmak mecburiye
tindeyiz. Heyecan lazım. Bakın, biz ağır sanayi hamlesini yaparken, 44 tane umum müdürle, 
her ay koordinasyon toplantısı yaparak, Türkiye'nin her yerindeki yatırımlar için bu ay ne ya
pılmış diye, bir görüşürdük. Böyle takip ve disiplin zinciri kurulmadıkça, Türkiye'nin mesele
lerini çözmek mümkün değildir. 

Yerli yapılabilecek makineler dışarıdan getiriliyor. Burada çok mühim memleket mesele
lerine temas ediyorum. Mesela, bir müddet önce, TEK Umum Müdürü bir arkadaşımız, Hir: 

fanlı Santralına dördüncü bir türbini yerli olarak yaptırdı. Dışarıdan getirseydi, 18 milyon do
lara alacaktı; bu türbin 6 milyon dolara mal olmuştur. Bışarıdan getirseydi, teslim müddeti 
daha uzun olacaktı. Ama, ne yazık ki, bu umum müdür, bunu yaptığından dolayı, taltif edile
ceğine, cezalandırılmıştır. İşte Türkiye'nin meseleleri, işte Türkiye'nin acıklı hali. 

Bu sebepten dolayıdır ki, Türkiye'de enflasyon azdıkça azıyor. İşsizlik dayanılmaz boyut
lardadır; 9 milyon insan, gerçekte, işsizdir. Gelir dağılımında en kötü 10 ülke arasında yer 
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alıyoruz, tç ve dış borçlar dayanılmaz boyutlardadır. Devlet borcu, gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 100'üne ulaşmıştır -halbuki ÂT, "yüzde 40'ı geçeni aramıza almayız" diyor- dış ödeme
ler dengesi gittikçe bozuluyor ve diğer yandan bütçe ve kamu açıkları gittikçe artıyor, büyüme 
hızı düşüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, size, neden bu milletin işçisi, köylüsü ıstırap çekiyor; ekonomik 
yapı itibariyle ve bu yapı üzerinde yapılan tatbikat itibariyle sebepleriyle açıkladım. Şimdi şu
rada bir bağlama cümlesi kullanmak istiyorum : Bugünkü Sayın Hükümet, çıkıp da, "efen
dim, bütün bunları bize niçin söylüyorsun; biz daha 25 günlük Hükümetiz -35 de demiyor, 
güvenoyu aldıktan sonra 25 günlük hükümetiz diyor; müddeti mümkün olduğu kadar kısalt
maya çalışıyor- bunlardan bize ne?" diyecektir. Bakınız, kendilerine cevap veriyorum : Bu film, 
7 nci filmdir; ilk defa oynamıyor. Siz, 1980 senesinde ne yaptınız? Aynı şekilde işe başladınız 
ve işte 1980 senesi raporunuz : 37 lirada aldığınız Türk Lirasını 76 liraya çıkardınız. Gayri safî 
millî hâsılayı 192 milyar liradan 189 milyar liraya düşürdünüz. Büyüme hızını eksi 1,5'e getir
diniz. Fert başına gayri safî Millî hâsılayı 1 345'ten 1 312 dolara indirdiniz. Para arzını hızla 
artırdınız; 440 milyardan, 704 milyara çıkardınız. Dolaşımdaki para 143 milyardan, 217'ye çık
tı. Enflasyon yüzde 107'ye çıktı -otuz senenin en kötü senesidir- İhracat ve ithalat arasında 
dış ticaret açığı büyüdü, işsizlik oranı yüzde 14'ten, yüzde 15,43'e çıktı. 

Tekrar aynı tablo olmasın diye hatırlatıyorum : Bakınız, "bu çocuk bizim kucağımızda 
doğdu; ama bizim değil..." deniliyor. Bu sözlerle, bu meseleleri halledemezsiniz. Ben size -demin 
de ifade ettiğim gibi- şunu söyleyeyim : Peki, 35 günde, deminden beri saydığım, milletin dert
lerine merhem olacak, hayır sahasında ne yaptınız; heyetler ve zam... Bu kadar. İsrafı azalt
mak için ne yaptınız? Şu söylediğim meseleleri çözmek için ne yaptınız? Bir defa şu uzmanlar
la bir toplantı yaptınız mı? Sadece günler geçiyor... Bu gidişle bunları düzeltemezsiniz. 

Şimdi ben, bir kere daha kardeşlik vazifemi yapıyorum ve diyorum ki, bunları düzeltmek 
için, önce bu vahşi kapitalizm bırakılacak, adil düzene geçilecektir. Bu adil düzeni lütfen ince
leyiniz. Bütün dünya işadamları, büyük bir alakayla bunu takip ediyor. Aynı şekilde, bütün 
partilerimizin de bunu yakinen incelemelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Bugün, Birleşmiş 
Milletlerin Yeni Düzen Kurulunun Başkanı, Nobel ödüllü Profesör Laslo, adil düzen üzerinde 
çalışıyor. Alman Ekonomik Sistemler Kürsüsünün Başkanı Profesör Nienhaus, adil düzen üze
rinde çalışıyor. İsviçre'deki Forum Cemiyeti, haziran ayındaki uzmanlar toplantısını adil dü
zen üzerine yapacak. Çünkü, bu bütün dünyanın ihtiyacıdır. Bir an evvel adil düzene geçme
den bu işler çözülmez. Adil düzene geçip, fiyatların içindeki faizleri, vergileri kaldırıp, işadam
larının ayağındaki faiz ve vergi prangalarını kırdığımız zaman ne olacak; hakkı 100 olan köy
lü, işçi, memur, hakkını aynen alacak; haksız olarak, 92'si kendisinden kesilmeyecek. Gelir 
dağılımındaki dengesizlik ortadan kalkacak. Yani, faiz ve tekel ortadan kaldırılıyor. Faizci ka
pitalist düzenin iki önemli mikrobu bunlardır, bunlar ortadan kalkacak; üst kattakiler alt kat-
takileri sömürmeyecek, herkes hakkını alacak ve üst kattaki işadamları da, daha kolay, daha 
çok ve temiz kazanç elde edecek. Makine yağlanacak ve teşebbüsler hızlanacak. Çünkü, insan
la nimetler arasında, sermaye ve faiz, mania olmaktan çıkacak. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, süresi doldu. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Müteşebbis, faizi değil, teşebbüsü tercih edecek 

ve ülkenin güçlü olarak kalkınmasına yardımcı olacak. Yatırım da, üretim de ucuzlayacak. Bun
ların sonucu olarak; işsizlik kalkacak, üretim artacak, tüketici sömürülmeyecek, rekabet gücü 
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kazanacağız, en ucuz üretim bizde olacak, ihracat patlaması olacak, zengin vatandaş ve zen
gin devlet gerçekleşecek, faiz ve tekelin sebep olduğu işaretler kalkacak, iç ve dış borçlar art
mayacak ve bağımsız olacağız. Ancak, deminden beri saydığımız hususların ortadan kaldırıl
ması için;' şu, on tane ilaca sarılmaktan başka çare yoktur. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, on dakika geçti. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, konuşmanızı lütfen bitiriniz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen, efendim... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Önce, adil düzene geçeceğiz, sonra millî görüşe 

geçeceğiz; israf kalksın, sömürülmeyelim. Ondan sonra, irfanlı insan yetiştireceğiz. Biz, evla
dımızı, sofrasından düşen ekmek kırığını toplamayı ibadet sayan bir insan olarak yetiştirme-
dikçe israfı önleyemeyiz. Maddî kalkınma, manevî kalkınmasız olamaz. Bundan başka, ba
ğımlılık ve sömürülmeye son vermek ancak millî görüşle mümkündür. Heyecan, inanç ve ham
le ruhu; plan, disiplin organizasyon, takip ve sonuçlandırma... Türkiye'nin en çok muhtaç ol
duğu konu budur. Millî, güçlü, süratli ve yaygın kalkınma stratejisinin tatbiki ile birlikte, ağır 
sanayi hamlesinin bir an evvel, geciktirilmeden başlaması gerekir ve bütün bu gelişmemize pa
ralel olarak da, Müslüman ülkelerle işbirliğimizi geliştirmeliyiz. Avrupa kapılarında dolaşaca
ğımıza, İslam birliğini kurmalıyız. Bakınız, sadece beş tane Körfez ülkesinin on yıllık ithalatı 
ile ihracatı arasındaki gelir fazlalıkları 500 milyar doları bulmaktadır. Dış borçlardan kurtul
manın çaresi de İslam birliğini kurmaktır. 

Bu sebeplerden dolayı sözlerimi şu şekilde bağlıyorum ve Hükümete sesleniyorum : Bu 
toplantıda maksat şudur : "Arkama düşün, bu meselelerinizi ben çözeceğim. Enflasyon mu... 
Ben halledeceğim. İşsizlik mi... Ben halledeceğim" dediler. Sonra buraya geldiler ve "bu, Meclisin 
işidir, hep beraber halledelim" dediler. Biz, bu daveti samimiyetle kabul ediyoruz ve faydalı 
olmak için bu konuşmayı yaptık. Onun için, kendilerine şunu söylüyorum : Bakın, vakti, 35 
gün geçirdiniz. Bundan sonraki vakti de sakın böyle, lıeyetlermiş, zammış, gibi uygulamalarla 
geçirmeyin. Bu, 35 gün esnasında hayır sahasında ne yaptınız, hangi irsafı önlediniz, hangi 
sömürüye mani oldunuz, hangi istihdam projesini yürürlüğe koydunuz? Müteşebbislerin hare
kete geçmesi ve işsizliğin önlenmesi için ne yaptınız? Faiz ve verginin pranga zincirlerini kır
mak için ne yaptınız? Lütfen, bu ölçülerle yaptıklarınızı kontrol ediniz. 

Bu konuşmamızla size yapmak istediğimiz fayda ve hizmet odur ki, gelin, yukarıda size 
arz ettiğimiz on tane ilacı inceleyin ve benimseyin. Bu yolda ne yaptıklarınızla kendinizi ölçün 
ve kontrol edin. Günleri boşa geçirmeyin, ciddî olun, ilmî olun, kendinizi işe verin; eyyamcılığı 
bırakın. Böylece, zulme hizmet yerine, milletin saadetine hizmet edin. 

Hepinizi, Refah Partimiz Grubu adına, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum; Cenabı Hak'
tan, milletimize, bugünkü dertlerden en kısa zamandan kurtulmayı nasip etmesini diliyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Sayın milletvekilleri, söz alan sayın hatiplerin isimlerini tekrar okuyorum : Doğru Yol Partisi 

Grubu adına Sayın Tunç Bilget, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Algan Haa-
loğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ekrem Pakdemirli. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri : Adnan Kahveci, Mahmut Kılıç, Alparslan 
Türkeş, Nami Çağan, Mustafa Dağcı, Kamer Genç. 

— 141 — 



T.B.M.M. B-: 19 24 . 12 . 1991 O : 1 

Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Tunç Bilget'te. 
Buyurunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Sayın Başbakan, yeni Hükümetimizin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına yapacağım bu konuşmada, ekonomimizin bugününü bir
kaç veriyle ortaya koyduktan sonra, bu duruma nasıl gelindiğini özetlemeye çalışacağım; ANAP'lı 
yılların ekonomi politikalarının bir değerlendirmesini yapacağım; ANAP tktidannın, yeni Hü
kümete gerçekte ne devrettiğini arz edeceğim. Tabiî, son olarak da, milletimizin ve Doğru Yol 
Partisi Grubunun yeni Hükümetimizden ne beklediğini bu kürsüden açıklayacağım. 

Değerli milletvekilleri, ANAP'lı yılları ve bugünü değerlendirirken kullanacağımız ölçü
ler, ileride, yeni Hükümetimizin performansını değerlendirirken hep beraber kullanacağımız 
evrensel ölçülerin aynısı olacaktır. Tabiî ki, hiçbir hükümet, her şeyin iyisini veya her şeyin kö
tüsünü yapmaz; ANAP Hükümetinin yaptığı iyi şeyler de vardır, onları da sayacağım. Ancak, 
unutmayalım ki, sekiz yıllık bir dönemde, bir iktidar partisine olan seçmen desteğinin yüzde 
45'ten yüzde 24'e düşmesi, demokrasilerde çok sık rastlanan bir olay değildir. Bu olaydan, ye
ni Hükümetimiz de dahil, bundan sonraki bütün hükümetlerin çıkarması gereken dersler vardır. 

Bu siyasî depremin bir nedeni, sosyal yönden yapmaya çalıştıkları şeyin, asgarî ölçülerde 
dahi, adalet ölçüleriyle, adalet duygusuyla ve kalkınmakta olan bir ülkede demokratik rejimin 
temelini teşkil eden millî akitle bağdaştırılabilir olmamasıydı. Sosyal devleti ve topyekûn kal
kınma hedefini elleriyle bir kenara itip, "herkes başının çaresine baksın" dediler. Daha da kö
tüsü, bu felsefelerini, seçim meydanlarında saklayıp, günlük kararlarıyla uygulamaya koydular. 

İkinci nedeni, milletimizin günü ve geleceği için en önemli ekonomik alanlarda kötü per
formans gösterirken ve milletimiz bu kötü performansı günlük hayatında yaşarken, ANAP İk
tidarının, olan biten iyiymiş gibi, milletle inatlaşmasıydı. 

Tabiî ki, ANAP İktidarı, bütün bunları, ülkeye kötülük etmek için değil iyilik etmek için 
yaptı; ama, ülke yönetiminde, önemli olan niyet değildir; her şey sonucuyla ölçülür. Sonuç ne 
oldu, size özetleyeceğim : 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılında kalkınma hızı yüzde 2 civarında olacak; böylece, kişi 
başına gelir düşmüş olacak. Türk ekonomisi resesyon içindedir. İktisadî durgunluk içindedir. 
ANAP Hükümetinin yaptığı enflasyon gizlemesine rağmen -ki, ne olduğunu arz edeceğim- kasım 
ayı sonu itibariyle oniki aylık sürede tüketici fiyatları yüzde 67, toptan eşya fiyatları yüzde 
56 artmıştır; ayrıca, enflasyon, bunun da ötesinde büyük bir sıçramanın arifesindedir. 

Sekiz yıllık ANAP İktidarının, koalisyon Hükümetine armağanı, durgunluk ve enflasyon
dur. 1991 yılının iktisadî durgunluğunu geçici bir olay olarak küçümsemek, Türkiye'deki ikti
sadî durgunluğu Körfez kriziyle mazeretlendirmek çok büyük bir hata olur. Unutmayalım ki, 
son dört yılın üçünde resesyonla karşılaştık. 1988 ve 1989 resesyonları (durgunlukları) Körfez 
krizinden önceydi. 1988-1991 döneminde yıllık ortalama kalkınma hızı, yeni seriye göre yüzde 
4,2; eski seriye göre yüzde 3,6; yıllık kalkınma hızları zikzaklar çiziyor ve ortalaması, kişi başı
na yüzde 1,5 - 2'lik gelir artışını simgeliyor. Bu temel sorun, şu veya bu hükümetin değil, bü
tün Türkiye'nin sorunudur. 

Peki, ANAP'lı yıllarda ne oldu, ne yapıldı du bu duruma geldik? Bu görüşmede yanıtla
mamız gereken soru budur. • 
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Değerli milletvekilleri, ANAP iktidarının, Türkiye'nin ekonomik performansına yaban
cıları tanık göstermesine alışmıştık. Sayın Pakdemirli, bu alışkanlıklarından muhalefette de 
vazgeçmeyeceklerini geçen hafta bize hatırlattılar, öyleyse, 1990 -1991 yılı OECD Raporunun 
birinci cümlesine bakalım: Bakınız, OECD, ANAP'lı yıllarla ilgili olarak, daha birinci cümle
de ne diyor? : "1980'lerin ikinci yarısında Türk ekonomisi istikrarsızlığa sürüklenmiştir; kal
kınma hızı bir artmış, bir azalmış; enflasyon yükselmiştir.*' Şimdi aynı raporun bir de 143 say
fa sonraki son cümlesine bakalım : "Çok şey, kamu finansman açığının azaltılmasına ve para 
basmaktan vazgeçilmesine bağlı hale gelmiştir." 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türk ekonomisi, işte bu iki cümle arasında sıkışıp kalmış
tır. Milletimiz ve yeni Hükümetimiz, bu mirası, büyük ölçüde ANAP iktidarına borçludur. 
Şimdi bunları adım adım değerlendirerek gideceğim. 

Biliyorsunuz, 1963 -1977 döneminde Türkiye, yüzde 6,7'lik bir ortalama kalkınma hızını 
sağlamıştı; 1984 - 1990 döneminde yılda ortalama kalkınma hızı 5,8'e düştü; 1991'i ekleyin, 
yüzde 5,3'e düşecek. 1,4 puan daha düşük kalkınma hızını önemsememek, çok önemsememek 
mümkündür; ancak, unutmayınız ki, 1963 - 1977 döneminde o yüksek kalkınma hızı, yılda 
kabaca 1 milyar dolardan çok daha düşük bir dış borçlanmayla gerçekleştirilmişti. Ben bunu 
abartıyorum, o zamanki dolarları, bugünkü dolarlara göre yüzde 50 artırıyorum ve diyorum 
ki, yılda 1,5 milyar dolar borçlanma yapmıştık. 1986 -T990 döneminde Türkiye, petrol fatura
sından tam 9 milyar dolar tasarruf etti. Bu, dünya piyangosunun, ANAP iktidarına büyük 
ikramiyesiydi. Buna rağmen,. 1984 - 1990 döneminde daha düşük kalkınma hızını, ortalama 
4,4 milyar dolar borçlanmayla ancak gerçekleştirebildik. Diyelim ki, bu da önemli değil; ama 
bir de iç dengenin gelişimine, enflasyon hızına baktığımızda, kalkınma performansını enflas
yon performansıyla birleştirdiğimizde, ANAP iktidarının büyük ve nihaî başarısızlığı ortaya 
çıkmaktadır. IMF, Dünya Bankası, GATT gibi, kurulu ekonomik düzenin odak noktaları, bir 
ülke ekonomisini değerlerdirirken, ne kadar enflasyonla ne kadar kalkınma hızı sağlamışlar, 
bu politikaları devam ettirmek mümkün mü, bu iki ölçüyü kullanıyorlar, başka hiçbir şeye bak
mıyorlar ve bu ölçüye de, başarı veya başarısızlık ölçüsü diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, 1950 -1980 döneminde her 1 puanlık kalkınma hızını, Türkiye 2.4 
puanlık enflasyonla gerçekleştirdi, bu kadar. ANAP döneminde, her 1 puanlık kalkınma hızı 
9.2 puanlık enflasyonla gerçekleştirildi. Daha da kötüsü, bu başarısızlık gittikçe arttı. Nite
kim, 1988 - 1991 döneminde, 1 puanlık kalkınma hızını 18 puanlık enflasyonla birleştirerek 
gerçekleştirdiler. Demek ki, bu politikaların sürdürülebilirliği kalmadı. Yabancıları tanık gös
termeye lüzum yok; kalmadı. Erken seçim kararının esas nedeni işte budur arkadaşlar. 

Aslında, ANAP'lı yılları değerlendirirken, başka hiçbir şey eklememe gerek yoktur; her 
şey, sonucuyla ölçülür. "ANAP sekiz yıllık icraatının sonunda, Türkiye'ye durgunluğu ve enf
lasyonu birlikte getirmiştir" diyerek geçebilirim; ama o takdirde, 1991 envanterinin bazı ne
denleri tanımlanmamış olur. Bu nedenlerin bir kısmını özetle sayacağım. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir ülke, dış dengesini, iç dengesinden; ödemeler dengesini, enf
lasyonun hızından uzun vadede koruyamaz. Hızlı enflasyon, önünde sonunda, ödemeler den
gesi krizi yaratır. Hele bir de yatırımların ritmi ve dağılımı doyurucu değilse, bu kriz süratle 
ortaya çıkabilir. 
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Türkiye'nin ihtiyacı olan kredileri dıştan alabilmesi, ihtiyacı olan ithalatı yapabilmesi, ih
racat artışının ve diğer döviz gelirleri artışının ritmine, oranına bağlıdır. İşte bu noktada yatı
rımların hızı ve dağılımı, belirleyici faktör olarak ortaya çıkar. 

1960'larda ve 1970'lerde toplam yatırımlar içinde imalat sanayi'nin payı yüzde 30 idi; 
ANAP'lı yıllarda yüzde 15'i ancak aşabildi. Peki, nasıl oldu bu? Bakınız şöyle oldu : 

ANAP İktidarı, kamu yatırımları içindeki imalat sanayii payınryüzde 21'den yüzde 8'e 
düşürdü; iyi de etti, çok iyi etti. Ancak, ANAP İktidarının enflasyonist politikalar izlemesi 
ve aracıyı daima üreticiye tercih etmesi, özel kesim yatırımları içindeki imalat sanayii payını 
da yüzde 45'den, 25'e düşürdü. ANAP İktidarının ikinci büyük başarısızlığı işte bu alanda 
kaydedildi. Bugün, Türkiye'nin başarısızlığı olarak önümüzdedir. Bu başarısızlığın cezasını öde
meler dengesinde çektik ve daha çok çekeceğiz. 

1980'Ierde ihracat artışı yaparken, 1960'larda ve 1970'lerde kurduğumuz kapasiteleri kul
lanmakla yetinmek zorunda kaldık. Nitekim, 1979 - 1983 döneminde yıllık ortalama ihracat 
artışı kaçtı, yüzde 40j 1983 - 1988 döneminde kaç; yüzde 20. Yine iyi, 1988 - 1991 döneminde 
yılda ortalama yüzde 3. 1984'ten 1991'e gelirken, ödemeler dengemiz gittikçe hassaslaştı, ka
rarsız denge sinyalleri vermeye başladı. 

Arkadaşlarım, ödemeler dengesinin dış şoklara duyarlılığındaki artış trendi ile ilgili ola
rak bu söylediklerim, ANAP Hükümetlerinin dış finansman politikalarındaki önemli başarı
sını gölgeleyemez. ANAP İktidarı, Hükümetimize bir dış finansman darboğazı devretmemiş-
tir. Hele dış borç servisini, yıllarca, aksatmadan, zamanında yapmalarını şükranla keydediyö-
rum. Nihayet, turizm politikaları da iyi sonuçlar vermiştir. Çeşitli dış borç ve borç servisi gös
tergelerinin kötüleşmediği de doğrudur. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul)— Seni muaheze ederler. 

TUNÇ BİLGET (Devamla) — Ama, bu doğrular, ANAP İktadırının yine dış finansman 
modelindeki, döviz kullanımı politikasındaki bazı yanlışları silememektedir. 

- Değerli milletvekilleri, savaş sonrasının dünyası değişmiştir; artık, kimse kimseye yardım 
etmiyor. Görüyorsunuz Sovyet Rusya cumhuriyetlerinin halini, Yugoslavya'yı, başka ülkele
ri... Bir ödemeler dengesi krizi, bugün Türkiye için bir felakat olur. 1980'li yıllarda, dış borç 
göstergelirinin iyileştirilmesi gerekirdi. ANAP İktidarının eline büyük fırsatlar geçti. İşte, me
sele budur. Döviz tasarruflarının ve borçlanılan dövizlerin, üretken alanlarda kullanılması ge
rekirdi; bu başarılamamıştır. Petrol fiyatları düştüğü için, 1986 - 1990 enerji ithalat faturasın
dan -demin arz ettim- 9,2 milyar dolar tasarruf ettik; buna rağmen, 1984 - 1990 arasında dış 
borçlarımız, tam 31 milyar dolar arttı, 27 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdik. Hani, Türki
ye ödemeler dengesindeki makus talihini yenmişti?.. Dış ticaret açığından daha fazla borçlanma... 

Bu 31 milyar dolarlık borç artışının 9 milyar dolarını tüketim mallarına harcadık. İhracat 
artışı yavaşladıkça, daha fazla tüketim malı ithal ettik. Hele geçen yıl, bunu, kısa vadeli borç
lanma ile finanse ettik. İşte bu, çıkış yolu değildi. Daha doğrusu, bakın arkadaşlar, 31 milyar 
dolardan düşün rezerv artışını, geriye kalıyor 21 milyar dolar; bunun, 9 milyar dolarını tüke
tim malına sarf ettik, geriye -ara mallarına, yatırım mallarına- kala kala 12 milyar dolar kaldı. 

Değerli milletvekilleri, bir hesap hatası yatırım politikasında, bir diğeri döviz kullanımın
da ise, üçüncüsü de maliye politikasında gerçekleşti. Özetle arz edeceğim. 
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ANAP'lı yıllarda, nasıl, dış ticaret açıkları, dış borçlarda birikmiş ise, bütçe açıkları da 
iş borçlarda biriktirildi ve yeni Hükümete devredildi. Sadece maaş ve faiz ödemeleri, 1990 yı
lında, bütçe gelirlerinin yüzde 72'sini aldı götürdü; bu yıl daha fazlasını götürecek. Bunun içi
ne anapara ödemeleri dahil değil. Anapara ödemelerini dahil ediyorum şimdi : Bu yıl, maaş 
ve borç servisi, toplam bütçe gelirini, muhtemelen tam 16 trilyon lira aşacaktır. Nerede A-l, 
nerede A-2 (geri kalan kısmı), nerede A-3; hiçbir şey kalmadı. Açıkça söylüyorum, devletin bütçesi 
hiç bu duruma düşürülmemişti. 

Değerli milletvekilleri, iktisadî durgunluk, daha da sıçrama noktasındaki hızlı bir enflas
yon, gelir dağılımında bozulma, imalat sanayiinde düşük bir yatırım ritmi, gelirleri maaş ve 
borç servisini karşılayamayan bir bütçe, hazine ve bütün bunlara karşılık, nispeten rahat bir 
dış finansman durumu... Devralınan tabloyu, en kalın hatlarıyla böylece özetleyebiliriz. -

Tabiî, bir de ince hatları, hassas noktaları var. Hükümetimize bugün en büyük güçlükleri, 
bu ince hatlar, hassas noktalar çıkarıyor. Çiftçiye, müteahhide, işçiye, bütün bu vatandaşları
mıza karşı muaccel hale gelmiş devlet borçları; aylardır ertelenen KİT zamları; emisyonu, ol
duğundan daha düşük tutucu kısa vadeli Merkez Bankası borçlanmaları, bu tür hassas ve ince 
noktalardır. Biraz sonra bunlara daha-ayrıntı ile değineceğim. 

Değerli milletvekilleri, 1991 yılı, ANAP İktidarının, kendi mirası ve milletin reaksiyonu 
ile başedemeyip, ondan kaçmaya çalışırken, o mirası" daha da ağırlaştırıp yeni Hükümeti güç 
durumda bırakmak için özel bir gayret gösterdiği ve özel bir yetenek sergilediği bir yıldır. 

Ayrıca, 1991 yılında ANAP İktidarı, kendi ekonomik politakasının ve özellikle millî gelir 
dağılımı politikasının : 

1. Topyekûn kalkınma hedefine, • • • _ • 
2. Demokratik rejime aykırı düştüğünü bizzat kendisi, hem de ikinci defa ispat etmiştir. 

Bunlardan ilki, 26 Mart seçimlerinden hemen sonra 1989 yılında uygulanmıştır. 1989 ve 1991 
yıllarında seçim sandığının gölgesinden ürküp, işçiye, çiftçiye, memura ve emekliye biraz para. 
dağıttılar. 

Evet, yıllarca bu vatandaşlarımızın reel gelirlerini dü$ürücü politikalar uygulanması, bü
yük ve affedilemez bir hataydı. Ancak, düşen reel gelirleri iki adımda telafi etmeye çalışmala
rı, ekonomik yönden daha büyük bir hataydı. Hem telafi edemediler hem de kamu finansma
nına daha büyük bir darbe vurdular, sonra da faturasını kısmen karşılamak için para basıp, 
bu faturayı, az kazananlara ödettirmek istediler. Hazinenin durumunun daha da kötüleşmesi, 
büyücek KİT zamlarının tekrar gündeme gelmesi, biraz da bu ortamdan kaynaklandı. 

Değerli milletvekilleri, 30 gününü bile henüz tamamlamamış olan yeni Hükümetin yaptı
ğı KİT zamlarıyla ilgili olarak iki şeyi arz etmek istiyorum : 

1. Esas itibariyle, ANAP İktidarı, temmuz ayından beri önemli kuruluşlarda, yapması 
gereken zamları yapmamıştır. Bu denenle, koalisyon Hükümetinin yaptığı zamlar, bugünün 
marjinal maliyetleriyle birlikte, yakın geçmişin karşılanmayan finansman ihtiyaçlarını karşıla
mak zorundaydı. 

2. KİT zamları meselesinde sağduyu ile hareket etmek zorundayız. Yüzde 65 enflasyon 
varken ve 1991 Haziranında olağanüstü nominal ücret artışları yapılmışken, bir KİT'in zam 

. — 145 — 



T.B.M.M. B : 19 24.12.1991 0 : 1 

yapmadan idare etmesi mümkün müdür? özel sektördeki zamları durdurabiliyor musunuz; 
kim durdurabiliyor? Mümkün değil... (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından, "Siz 
yapacaksınız" sesleri) 

RASIM ZAİMOĞLU (Giresun) — 35 gündür niye yapmadınız zammı? 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Değerli milletvekilleri, önemli olan, bundan böyle, marji

nal maliyetleri düşürücü önlemler alırken, ilerideki KİT fiyat ve tarife artışlarının bu maliyet
leri aşmamasını, KİT fiyatlarının vergi aracı olarak kullanılmamasını temin etmektir. 

Değerli milletvekilleri, dikkatlerimizi KtT zamları üzerinde yoğunlaştırıp, ANAP İktida
rının 1991'de bastığı parayı ihmal etmeyelim. 29 Ağustosta 19,5 trilyon olan emisyon, 15 Ka
sımda 23.9'a yükselmiştir; bu, şu demektir arkadaşlar : 

Cumhuriyetin kuruluşundan 1991 yılı sonuna kadar basılan bütün para, 10,5 ay gibi kısa 
bir sürede, yüzde 67 oranında artırılmıştır; işte size seçim ekonomisi. Seçim ekonomisi budur. 
Kaldı ki, bu artış bile, o dönemde, Merkez Bankasının, interbank piyasasından 1.4 trilyon lira 
borçlanıp emisyon artışını küçültmeye çalışmasına rağmen gerçekleşmiştir. Bu çaba kalıcı ola
mazdı. Buna rağmen, Hazine, o tarihten bu yana, yeni Hükümetin direktifleri doğrultusunda, 
5 küsur trilyonluk iç borçlanma hâsılatını, kısa vadeli avansa, yani Hazineye yatırıyor ve örne
ğin, 18 Aralık 1991 günü itibariyle, emisyonun 23 trilyonun altında kalmasını sağlıyor. Ama, 
açıkça söylüyorum, bu çabalar da korkarım geçicidir. Emisyon, 31 Aralık günü'itibariyle, 14 
trilyondan, muhtemelen 28 trilyon liraya yaklaşacaktır ve böylece, ANAP İktidarının son yı
lında yüzde 100 oranında para basılmış olacaktır. 1991 emisyon artışını, yani bu yıl basılan 
parayı yeni Hükümete mal etmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, ANAP İktidarı, önemli dilimleri muaccel hale gelmiş, vadesi geç
miş çeşitli devlet borçlarını Hükümete bırakmıştır, özetle sayıyorum : 10 Aralık itibariyle, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin çiftçiye 1 trilyon lira borcu vardı ve bu borç artma temayülündeydi. 12 Aralık 
itibariyle, parcar borcu 2,5 trilyondu. 13 tarım satış koopiratifinin, 12 Aralık tarihi itibariyle, 
çiftçiye borcu 1 trilyonu aşmaktaydı. Devletin müteahhitlere borcu, 9 Aralık tarihi itibariyle, 
597 milyar liraydı. İşçiye, toplusözleşme borcu 200 milyar liraydı. Nihayet, birliklerin Ziraat 
Bankasina olan 3,4 trilyonluk borçlarının, orta vadede halledilmesi gerekiyordu. Topladığınız 
zaman, 8.8 trilyonluk bir rakam ortaya çıkmaktadır. Ziraat Bankasını bundan çıkardığınız tak
dirde 5.4 trilyonluk bir borç ortadadır. Bu rakamın 3.4 trilyonu ciddî bir hükümet için vadesi 
gelmiş geçmiş borçlardı. 

Hemen söyleyeyim : Bu rakamlara Bağ-Kur borçlarını, fon borçlarını, belediye ve SSK 
borçlarını da eklerseniz, temizlenmesi gereken yükümlülükler 31 trilyona ulaşıyor. Ben bu ye
kûnu bir yana bıraktım, ama Hükümetimiz bir yana bırakmıyor, temizlemeye çalışıyor. 

Bunun dışında, Hükümetimiz, bu ay çiftçiye -yani, ilk 5.4 trilyonla ilgili olarak- ve müte
ahhide, yanılmıyorsam 1 trilyon lira ödemeyi planlıyormuş. Yine yanılmıyorsam, ocak-şubat 
aylarında 4 trilyona yakın para ödeyecekler : İşte, Hükümetimizin devraldığı tablonun kısa 
vadede, emisyonu da, para basmayı da ilgilendiren görünümü budur. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz ki, 1980'lerde Türkiye, geçerliliği o tarihte kaybol
muş bir modelden kaçayım derken, aynı ölçüde geçerli olmayan bir başka modele takılıp kal
mış; güne ve kendine uygun bir sentez geliştirememiştir. İhtiyacımız olan sentezdir. Hükümeti
mizin devraldığı ortam, ekonomide ve sosyal hayatta istikrarsızlık, belirsizlik ortamıdır. 
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Hükümetimiz, Türkiye'yi bu ortamdan çıkarmaya mecburdur. Bu ortamın, ne iş adamına ne 
memura ne çiftçiye ne de köylüye bir faydası yoktur; istikrarsızlık, gelecekle ilgili korku ve kaygı 
yaratır. Kaygı ve korku, uygarlığa gidişin en amansız düşmanıdır. Ekonomik dinamizmi de da
ima noktalar, sona erdirir. Nitekim, 4 yıldır noktaladı; Türkiye'yi orta vadeli bir iktisadî dur
gunluğa sürükledi. 

Sayın milletvekilleri, bugünün ortamında, iktisatçılarımız, geçmişe bakıp, yakın gelecek
ten -itiraf edeyim- biraz kaygı duyuyorlar; çünkü, Türkiye sabıkalıdır arkadaşlar. Ekonomisi
ni, kriz zamanlarında, daima "olmayana ergi metodu" ile yönetmiştir Türkiye. Neyin müm
kün olduğunu anlamamız için, önce neyin mümkün olmadığını kavramaya ve kavratmaya ça-
Iışmışızdır; ateş bacayı sarıncaya, ödemeler dengesi krizi ile karşılaşıncaya kadar, yabancılara 
muhtaç oluncaya kadar beklemişizdir. Geçmişin istikrar önlemleri hep bu metodun sonucu
dur. tki yıl, üç yıl, altı yıl gecikme ile önlem aldık, çok ıstırap çektik. Bu defa da aynı metodu 
izlersek -bu Meclis kürsüsünden arz etmek istiyorum- felaket olur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi geliyorum Doğru Yol Partisi Grubunun beklentilerine: Doğ
ru Yol Partisi Grubunun bu Hükümetten beklentileri, bir bütün olarak Yüce Meclisimizin ve 
Türk Milletinin beklentilerinin aynısıdır. Doğru Yol Partisi Grubu olarak Hükümetimize diyo
ruz ki, ekonomik sorunların üzerine cesaret ve adaletle gidiniz, makro ekonomik dengesizlik
leri ortadan kaldırınız, idareimaslahat istemiyoruz. (Alkışlar) Koalisyon partiler olarak yıllar
dır eleştirdiğimiz hayat pahalılığının yok edilmesini istiyoruz. Yalnız bu amaçla, önümüzdeki 
birbuçuk iki yıllık dönemde kalkınma hızının biraz düşük kalmasına razıyız. Niçin?.. Zira, bi
liyoruz ki, buna razı olmayan hiçbir hükümetin enflasyonu indirmede başarılı olması müm
kün değildir. Kaldı ki, bugünkü ortamda kalkınmayı yüksek tutayım diye çabalarsanız, artan 
şey, kalkınma hızı değil, enflasyon olur. Biz biraz daha beklemeye razıyız; yeter ki, siz Hükü
metimiz, bu dönemde, enflasyonla ciddî ve adaletli şekilde mücadele edesiniz. Yeter ki, siz, 
enflasyon lobisine, enflasyondan yararlanıp da onun yüksek tutulmasını isteyenlere kanmaya-
sınız, (DYP sıralarından alkışlar) Onlara yenilmeyesiniz; yeter ki, halkın yanında yer alasınız. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Çok kısa vadede çok önemli iyileşmeler sağlayabileceğinizi sanmayınız, önemli ülke me
selelerinde, demokratik rejimin seçim sandığı kaygısına düşmeden, orta vadeli kararlar alına
bileceğini ispat ediniz, iki büyük partinin geniş tabanından yararlanınız. Bugünün çok haklı 
bulduğumuz gerekçelerini, aylarca yineleyip, ileride de önümüze mazeret olarak getirmeyiniz. 

Türkiye, fiyat istikrarını sağlamadan, artık, hiçbir şey yapamaz; bunu, milletimize, onun 
her kesimine anlatınız. Kamu gelirlerini, kamu giderlerinden, gayri safi millî hâsılanın en az 
7-8 puanı kadar daha fazla artırmak zorundasınız. Bunu en az iki yılda adım adım yapabilirsi
niz. Mükellef grupları itibariyle ve mükellef başına Gelir ve Kurmumlar Vergisi tahsilatını ar
tık milletimize açıklayınız. Kurumlar Vergisindeki aşırı muafiyet ve istisnaları yok ediniz. Gö
türü gelir vergilerini biraz artırınız. Türkiye'de alabildiğine istismar edilegelmiş olan özgür be
yanname verme hakkını artık makul ölçülerde sınırlamaktan kaçınmayınız. Belçika'nın yaptı
ğı şeyi burada biz niye yapmayalım?.. Sonuç olarak, iş kesiminden artjk biraz Gelir Vergisi alı
nız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Asla aşırılığa kaçmayınız; adaletli olunuz, vergi vermeyenleri ödüllendirip, vergi verenleri 
cezalandırmayınız. Artık, az kazanandan az, çok kazanandan çok,vergi alınız. (DYP sıra-

— 147 — 



T.B.M.M. B : 19 24 . 12 . 1991 0 : 1 

larından "Bravo" sesleri alkışlar) İşveren kuruluşlarının temsilcileri bile artık aynı şeyi söyle
miyor mu? "Vergisiz bu işi yapamazsınız" demiyorlar mı? Bu, Hükümetimiz için avantajdır; 
hadi kullanınız. 

Bunları yaparsanız, ikinci veya üçüncü yıldan başlayarak, kalkınma hızının kalıcı şekilde 
yükseldiğini göreceksiniz. Arkadaşlarım, işte o nokta "Orta Vadeli Yeni kalkınma Modeli" 
mizin de hazır olması gerekir. 

ödemeler dengesini sağlam tutmanızı istiyoruz. Liberal bir dış ticaret rejimi istiyoruz. 
Türkiye daha çok üretmeli, daha çok satmalı, daha çok dışarıdan mal almalıdır; atılım yap
manın başka bir yolu yoktur. Türkiye, başka alanlarda değil; ama, artık, sanayide sadece özel 
kesim aracılığıyla atılım yapabilir. 

Önce, sanayii genelde teşvik edici politikalar çiziniz. Ayrıca, özel kesimde dışa dönük sa
nayi hedeflemesi olanaklarını araştırınız; ortaya yeni bir sanayileşme modeli koyunuz. Bütün 
bunları yapınız ki, Türkiye, 1994'ten itibaren hızlı bir-sanayileşmc ve kalkınma dönemine gir
sin. Hazine biraz zenginleşsin. Köylüye hizmet götürebilelim. Kentli, köylünün ürününü iyi bir 
fiyatla alabilsin. Göçler azalsın. Kentlerimizi yeniden inşa edelim. Cebimizdeki, o millete ait 
kâğıtların gereği yapılsın. İstihdam imkânları artsın. Bunların hepsini yapmasak bile, hiç ol
mazsa bir kısmını yapalım, bir başlayalım. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu adına şu anda ifade ettiğim beklentileri
mizi, bir kaygı içinde değil, büyük bir ümit ve iyimserlik içinde ifade ediyorum. Doğru Yol 
Partisi Grubu olarak Hükümetimize ve koalisyon ortağımız olan SHP Grubuna bu konularda 
tam olarak güveniyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Hükümetimizin, yapılması gere
ken her şeyi, cesaret ve adaletle yapacağına inanıyoruz. Hükümetimize Grubumuzun desteği 
tamdır. İnanıyoruz ve güveniyoruz : Çünkü, bugün, artık, Türkiye'de enflasyonun indirilmesi, 
aklın emri olduğu kadar, bir ahlâk meselesidir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclise, kendim ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilget. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. (SHP 

ve DYP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Bakanlar Ku
rulunun sayın üyeleri, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; bugün, burada, ülke ekonomisinin 
içinde bulunduğu durumu tartışmak, değerlendirmek, gerçekleri hep beraber saptamak için 
açılmış bulunan genel görüşme konusunda, SHP Grubunun görüşlerini dile getirmek için söz 
almış bulunmaktayım. Yüce Meclisimizin bu konudaki çalışmalarının ülkemiz için hayırlı ol
masını diliyorum. Bu çalışmaların, gerçeklerin saptanmasında, halkımızın ıstıraplarını dindi
recek politikaların üretilmesinde katkı sağlayacağına ve yeni çözümler getireceğine inanıyorum. 
Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 1980'li' yıllar, ülkemiz için, ülkemizin insanları için bir tahri
bat dönemi olmuştur. Bu dönemde, ülkemizde, demokrasi tahrip edilmiştir. Bu dönemde, de
mokrasimizin temel kurumları ve kuralları tahrip edilmiştir. Yine geçtiğimiz on yılda ekono
mimiz tahrip edilmiştir. Ekonomimizin dengeleri altüst edilmiş, düzeni bozulmuş, halkımız geçim 
sıkıntısı içinde en temel gereksinimlerini karşılayamaz hale düşmüş, istikrarsızlık ile geçim 
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sıkıntısı, toplumun en önemli sorunu haline gelmiştir ve nihayet bunların sonucu olarak, bu 
geçtiğimiz dönemde, ülkenin toplumsal yapısı ve sosyal değerleri tahrip edilmiştir. Bu değerle
rimiz derin yara almış, toplumumuzun, üreterek gelişme ve emeğe dayalı olarak hayatını ka
zanma duyguları körleştirilmiştir. Kısacası, sayın arkadaşlarım, geçtiğimiz on yıllık dönemde, 
insanlarımızın özgürlüğüne, emeğine ve örgütlenmelerine gerekli özen ve saygı gösterilmemiş
tir. Ülkede güven, barış ve uzlaşma ortamı sağlanamamış, demokrasi içinde kalkınan eşitlikçi 
toplum yapısı kökünden bozulmuştur. 20 Ekim seçimleriyle ortaya çıkan sağduyunun, toplu
mumuzun demokrasisinde, ekonomisinde ve toplumsal değerlerinde açılan bu tahribatı gide
receğine inanıyoruz. Bir anlamda, 20 Ekim seçimleri bu tahribata, "dur", demiştir. Sayın De-
mirePin başkanlığında kurulmuş bulunan SHP-DYP koalisyon Hükümetiyle, demokrasimiz
de, ekonomimizde ve toplumsal değerlerimizde son on yılın tahribatını onarma fırsatı günde
me gelmiştir. Bu onarım yapılmadan ülkede barış ve huzurdan söz edilemez. Bu onarım yapıl
madan demokrasi işletilemez ve bu onarım yapılmadan gelişme sağlanamaz, insanca düzen 
kurulamaz. Şu anda Yüce Meclisimizin önünde yapmakta olduğumuz genel görüşmenin, son 
on yıldır ülkede tahrip edilmiş bulunan bu değerlerini, birikimlerin onarılmasına katkıda bu
lunacağına yürekten inanıyoruriı. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, ülkemiz, 1980 yılına kadar tüm çalışanları, sanatkârları ve 
hatta sanayicileriyle beraber zor koşullarda dünyada enerji krizlerinin ve ekonomik bunalım
ların yaşandığı dönemlerde büyük çaba sarf etmiş, büyük özveri göstermiş, sıkıntıları göğüsle-
miştir. Ancak, bu özveriyi, sıkıntıları göğüslemeyi, iki temel amacı, hedefi kucaklayabilmek 
için yapmıştır. Bu amaç ve hedeflerden biri, ülkede demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla 
yaşama geçirebilmek idi, demokrasiyi Edirne'den Şırnak'a kadar eksiksiz olarak işletebilmek
ti; laik cumhuriyetimizin temellerini koruyabilmekti. 

Özverinin diğer ikinci temel noktası, hedefi, amacı ise, ülkemizde hızlı sanayileşmeyi sağ
layabilmekti. Kısaca, demokrasi ve sanayileşme, 1980 öncesi dönemde özveride bulunan in
sanlarımızın ortak amacı idi. Sanayileşerek eşitlikçi refah toplumu kurabilmek, gelişmiş ülke
ler topluluğuna hızla katılabilmek; böylelikle insanlarımızın emeklerini ve onurlarını koruya
bilmek; kısacası, 1980 yılma kadar insanlarımızın göstermiş olduğu özverinin temelinde, ge
çenlerde Sayın Başbakanımızın da değindiği gibi, ülkede demokratik sanayi toplumunu kur
mak vardı. 

Gösterilen bu özveri karşısında, 1980'li yılların başında, kişi hak ve özgürlükleri konu
sunda, çalışma yaşamıyla ilgili haklar konusunda; kısacası, demokrasi konusunda ciddî aşa
malar kaydedilmişti. Gösterilen bu özveri sonucunda, sanayileşmede önemli birikimler ve atı
lımlar sağlanmış, ulusal sanayimiz, ara mallar ve yatırım mallan eşiğine gelmişti. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, ne yazık ki, ANAP 12 Eylül hükümetleri, 1980'li yılların 
başında sorunlara yanlış teşhis koymuşlardı, halkımızın özlem ve özverilerini göz ardı etmiş
lerdi. Ülkemizin, demokratikleşmeye, sanayileşmeye yönelik rotasını, bu yanlışlıklar nedeniy
le, belki de bilinçli olarak değiştirmişlerdi. 

1980'li yılların 12 Eylül hukukuna sığınmış ANAP Hükümetleri döneminde, Türkiye eko
nomisi, üreten ve ihraç eden bir anlayış yerine, ticarî ilişkilerin, al-sat düzeninin hâkim olduğu 
bir yapıya kaydırılmıştı. Emek, bilgi ve sermaye birikimi dışlanmış, köşe kapmacılık, vurgun
culuk, fırsatçı iş yapma, ne yazık ki, bu son önbir yıllık dönemde ödüllendirilmişti. 
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Ülke ekonomisi, uluslararası kuruluşların da etkisiyle, daha çok dışa açık, ticaret ağırlıklı 
yeni bir yapısal uyum sürecine sokulmak istenmişti. 

Ülkede, demokrasi askıya alınarak, çalışanların talepleri susturularak, sanayileşmeden vaz
geçilerek sağlanmaya çalışılan istikrar, ne yazık ki, gerçekleştirilememiş, bunun yanında, eko
nomimizin birikimleri tüketilmiş, insanlarımız, giderek daha da artan geçim sıkıntısı içine so
kulmuştur. 

Demokrasinin askıya alındığı 1980'li yrilar döneminde, ANAP 12 Eylül hükümetlerinin 
ülke ekonomisinde çizdikleri yeni rota sanayileşmekten vazgeçmek ve ülkede bölgelerarası ve 
insanlarımız arasındaki, değişik katmanlar arasındaki gelir dağılımını bozmak temel rota ol
muştur. . 

Kısaca, 1980'li yılların başına kadar üzerinde en çök özen gösterilen, en çok değer verilen 
amaçlar dışlanmış ve rota tersine döndürülmüştür. "Ben zengin insanları severim" şeklindeki 
sakat, çarpık anlayışın hâkim olduğu bu dönemde, sadece emekçiler, çiftçiler, küçük esnaf ve 
sanatkârlar değil, gerçek sanayiciler de dışlanmıştır. 

.» 
Bir ülke, ancak, sanayileşerek büyümeyi, eşitsizlikleri gidererek refah toplumunu kurmayı 

amaç edinerek toplumsal gelişmeyi sağlayabilir, fakirliği ve işsizliği kırabilir, tüm insanları için 
mutlu bir dünya kurabilir. Oysa, 1980'li yılların ANAP 12 Eylül hükümetleri ekonomide amaç 
ve araçları çok kere karıştırmışlardır. Araçları çarpıtarak, çok kere, toplumumuza, amaç ola
rak sunmuşlardır. Bu dönemde, döviz, faiz, ihracat, özelleştirme, dışa açılma gibi politikalar, 
ekonominin araçları olan politikalar, toplumun amacı haline getirilmiştir. Eğer bunu böyle ya
parsanız, 12 Eylül ve ANAP'ın son onbir yıllık dönemde yaptığı gibi yaparsanız, istikrarsız, 
gelişmeyen, dar gelirlileri ezen, çarpık bir sosyoekonomik yapıya ulaşırsınız. Ne yazık ki, son 
onbir yılda ülkemizde de bu olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ANAP 12 Eylül hükümetlerinin ülkede tiracati, kolay ka
zancı ve vurgunu kayıran tutumu sonucu, sanayileşme politikaları -biraz evvel de değindiğim 
gibi- ekonomimizin ana ekseni olmaktan çıkarılmıştır. Bu uygulama sonucu, 1960'Iı yıllarda 
yüzde 28; 1970'Ii yıllarda yüzde 32 olan imalat sanayi yatırımlarının ülkenin toplam yatırımla
rı içindeki payı, 1980'li yıllarda yüzde 21'e, 1990 da ise yüzde 15'e düşmüştür. Yani, ciddi sana
yileşmenin, kalıcı sanayileşmenin temel dayanakları olan imalat sanayi yatırımlarındaki geri
leme, son on yılda, yüzde 100 düzeyine varmıştır. Toplam rakam yarı yarıya azalmıştır. Bunun 
doğal sonucu olarak da, ülkemizde, imalat sanayi, net sabit sermaye stokundaki artış da, 1970'li 
yıllardaki yüzde 25'Iik düzeyinden, 1980'li yılların on yıllık döneminde ancak ve ancak yüzde 
2 düzeyiyle sınırlı kalmıştır. Üstelik, ülke, son on yılda, bu noktaya, cumhuriyet tarihimizin 
en yüksek düzeydeki iç ve dış borçlanmasını uygulamaya koyarak gelmiştir. Türkiye'nin, 1980 
yılı başında 15 milyar dolar olan dış borcu, son on yılda, yaklaşık 4 misli artarak 55 milyar 
dolara yükselmiştir. Bugünkü toplam dış borç yekûnu -son oturumda Sayın Pakdemirli'nin 
dediği gibi- sadece 45 milyar dolar değildir; eğer, bu rakama yurt içi döviz tevdiat hesaplarını 
ve FMS hesaplarını da ilave edecek olursanız, ülkenin dış paraya dayalı borç miktarının 55 
milyar dolar olduğu açıkça ortaya çıkar. -

1980 yılı başında, toplam dış borçlarımızın ülkemizin gayri safı millî hâsılasına oranı yüz
de 23,5 idi, bugün ise yüzde 50 düzeyine varmıştır; yani, millî gelirimizin yarısı düzeyine yük
selmiştir. Bu ağır dış borç yüküne rağmen, bu yoğun dış borç kullanımına rağmen ülke, sa-
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nayileşmede bir tıkanma noktasına gelmiş ve o, sözü çok edilen altyapı yatırımlarında da ciddî 
sanayileşmenin gerekli atılımı sağlanamamıştır. Altyapıda da sanayileşmemizi ciddî olarak et
kileyecek, ekonomimizin performansını ciddî olarak geliştirecek birikimler sağlanamamıştır. 

Değerli üyeler, çok iyi anımsayacağınız gibi, 1938 yılında Türkiye'nin demiryollarının uzun
luğu 7 148 km. idi, bugün 8 249 km. uzunluğundadır. Cumhuriyetimizin ilk onbeş yılında, 
her yıl 300 km. demiryolu yaptı bu 'ülke; üstelik bu dönemde, Osmanlı döneminden kalan dış 
borçları da ödeyerek bu performansa ulaştı. Son onbir yılda yapılan demiryollarının uzunluğu 
ise sadece 236 km; yani, 1937 yılına kadar her yıl yapılandan daha az bir düzeyde. 

ANAP'Iı 12 Eylül hükümetlerinin son onbir yılında geri yöreler, ileri yöreler ayırımı yap
madan, Türkiye'yi bölmeyip, bütünleştirecek altyapı yatırımları maalesef yapılamamıştır. Üç 
bir tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, son onbir yılda, tek bir liman yapılmamıştır. Liman ola
rak sadece yat limanlan yapılmıştır. 

Bir başka hususu daha belirtmek istiyorum : Gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının bü
yük bir bölümü, dışarıdan sağlanan kaynakların yarattığı özel koşullar ve tercihlere göre yön
lendirilmiştir. Bu tercihler ve yönlendirmeler nedir diye soracak olursanız, herhalde, Yüce Mec
lisimiz, zamanı gelince bunları inceleyecek, aydınlığa kavuşturacaktır. 

özetle, son onbir yılın antisanayileşme politikaları sonucu gelinen yer, ağır dış borçlan
maya rağmen, bazı geleneksel ve katma değeri düşük sektörlerde uzmanlaşma çizgisidir. Bu 
çizgi, ikinci sanayi devriminin varoşlarında tükenme çizgisidir. 

Türkiye, bu yapısı ile, dokuma ve deri sanayileri gibi çok sınırlı sektörler dışında, mal ba
zında açık veren bir ülke konumundadır. Son onbir yılın politikalarıyla, Türkiye, sadece ve 
sadece, güneşi batan sanayilerde birikimleri kalan bir ülke konumuna getirilmiştir. Bu yapı hızla 
aşılamadığı takdirde, ülkenin niteliksiz insan gücüyle yüklü ve dışarıdan kolayca denetlenebili-
nen bir konuma sürükleneceği açıkça görülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1980'li yıllarda uygulanan ekonomik politikalar sonucu, Türk
iye ekonomisi, bugün, geçmişe göre daha sancılı, daha istikrarsızdır. Bizce, bu istikrarsızlığın 
temelinde, 1980'li yıllarda, ekonominin tek adam yönetiminde tepeden kumandalı olarak yü
rütülmesi yatar. Birbiriyle uyumlu, Türkiye insanını tanıyan, gerçekleri bilen bir ekip yerine, 
tek adam yönetiminin zaafları ve yanlışlıkları yatar. 

1980'li yılların başında "enflasyonu düşürmeden kalkınma olmaz" diyenler, "enflas
yonu düşürmeden fakirin sorunu çözümlenemez" diyenler, ne yazık ki, ekonomimizi, ülkemi
zi, son onbir yılda enflasyonun batağına saplamışlardır. 1970'li yıllara kadar yüzde 6 düzeyin
de, 1970'li yıllarda ortalama yüzde 25 düzeyinde, 1980'li yıllarda ise ortalama yüzde 45 düze
yinde seyreden enflasyon, son üç yılda, yüzde 60'lara çakılıp kalmıştır. 1983'ten bugüne, ülke
mizde enflasyonun artış oranı yüzde 2 390'dır; yani, bu dönemde hayat pahalılığı 24 kat art
mıştır. Bu gelişmenin arkasında, ANAP'ın, onbir yıllık tek adam yönetimindeki başarısız para 
ve maliye politikaları yatmaktadır. 

ANAP Hükümetleri kamu gelirlerini düşük tutarken, kamu harcamalarını savurgan bir 
biçimde alabildiğince artırmışlardır. Bunun paralelinde uygulamaya koydukları genişleyici pa
ra politikaları ile, ekonominin makro dengelerini bozmuşlardır. Bu dönemde, Türk ekonomi
si, kaynaklarının üstünde harcamaya ye borçlanmaya itilmiştir. Bu dönemde, kayıt dışı ekono
mi ve kara para özendirilmiş, kaynak tahsislerinin kontrolleri büyük ölçüde yitirilmiştir. 

— 151 — 



T.B.M.M. R : 19 24 . 12 . 1991 O : 1 

Dünya Bankası, 1989 yılı sonunda hazırlamış olduğu bir raporda, ANAP'ın, 1980'Ii yılla
rını şöyle değerlendirmiştir. "Malî sistemdeki başarısızlık, malî krizler, ekonomideki istikrar
sızlık, yüksek enflasyon ve Türk Lirasının reel olarak'değer kaybetmesi, geçen dönemin per
formansının başarısızlık noktalarıdır." Bu değerlendirme bizim değil, ülkemize son on yılda 
çok büyük ölçüde kaynak sağlayan Dünya Bankasınındır. 1980'Ii yılların bu yanlış ve kısır ma
lî politikalarının bedelini, toplumumuz, onbir yıldır, yüksek enflasyon olarak ödemektedir. 

Yüksek enflasyon, emeğin sürekli olarak vergilendirilmesi demektir. Yüksek enflasyon, 
bilindiği gibi, bir ülkede büyümeyi, refahı ve adil bölüşümü bozar; kaynakların, sanayiden, 
üretken alanlardan spekülatif alanlara kaymasını özendirir, ülkede, devlete ve iş hayatına olan 
güveni sarsar. Yüksek enflasyon olayı altında ne piyas-ada rekabet işler ne piyasa ekonomisi 
işler ne de stratejik planlama işler. 

Enflasyonu düşürmeden kalkınabilmek, üretken, prodüktivitesi yüksek bir ekonomiye ka--
vuşmak mümkün değildir. Bu nedenle, ANAP Hükümetlerinin tercihli politikaları sonucu, ül
kemizin üzerine bir karabasan gibi çöken enflasyondan ve geçim sıkıntısından, halkımızı kur
tarmanın, koalisyon ortayğı olduğumuz Hükümetimizin temel görevi olduğuna inanıyoruz. Hü
kümetimizin, bu görevinde başarılı olacağına inanıyoruz; ancak, bu hususun yakın takipçisi 
olacağımızı da belirtmek istiyoruz. 

1980'Ii yılları sorumsuzca harcayan ANAP Hükümetleri -biraz evvel belirttiğim gibi- cum
huriyet dönemi Türkiyesinin tüm geçmiş dönemlerinde kullanılan iç ve dış borçların üç dört 
katı düzeyindeki iç ve dış kaynağı on yılda almış ve tüketmiştir. Hesapsız kitapsız uygulama
larla çığ gibi büyüyen iç borçlar, Aralık 1991 tarihi itibariyle, 248,5 trilyon Türk Lirasıdır. Evet 
arkadaşlarım; Sayın Pakdemirli'nin geçen oturumda belirttiği gibi, öyle, sadece 85 trilyon de
ğil, 248,5 trilyon Türk Lirasıdır. Tabiî, Sayın Pakdemirli'nin de çok iyi bildiği gibi, benim ver
diğim bu rakam içinde, sadece konsolide bütçenin anapara borçları değil, kamunun toplam 
iç borçları da vardır... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bunlar yanlış rakamlar. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) —• Yanlış değil, Sayın Pakdemirli; elimde, bu rakam

ları bütün ayrıntılarıyla özetleyen, yetkili kamu görevlilerinin hazırladığı rapor var. 
Belirttiğim bu rakamın içinde, 42,3 trilyon kadar, o, bildiğimiz, Yüce Meclisin denetimi 

dışında olan, fon borçları var. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Fonun toplamı o kadar zaten. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bu rakamın içinde, 10 trilyon kadar, mahallî idare

lerin borçları var. Bu rakamın içinde, 55 trilyon kadar KİT borçları var. Bu rakamın içinde, 
27 trilyon kadar, konsolide bütçe kapsamındaki diğer borçlar var. 

Soruyorum, sayın arkadaşlarım; kamu kesimine ait bu borçlar,.borç değil midir? Kamu 
maliyesi, bu borçları dikkate almadan ayakta tutulabilir mi? Ciddî bir planlama yapılabilir 
mi? Toplumumuza, halkımıza, bu borçların tümü dikkate alınmadan hizmet götürebilir mi? 

Bildiğim kadarıyla, Koalisyon Hükümetimizin devraldığı envanterin çalışmaları devam et
mekte. Temenni ederim, bu borçlar, belirttiğim rakamın da üstüne çıkmasın. 

Böylelikle, biraz evvel belirttiğim, gayri safî millî hâsılamızın yarısı düzeyindeki dış borç
larla beraber, iç borçlarımızın toplam tutarı, 468 trilyon Türk Lirasıdır. Bu rakam, 1991 yılı 
gayri safî yurt içi hâsıla rakamımızla eş rakamdır, taban tabana aynıdır; yani, bugün ülke-,. 
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mizin bir yıllık millî gelirinin yarısı dış borçlara yarısı da hükümetimizin, devletimizin iç borç
larına ipotekli durumdadır. ANAP Hükümetlerinin basiretsiz ve hesapsız maliye ve para poli
tikaları sonucu, enflasyonun temel nedeni olan kamu kesimi açıkları da son yıllarda rekor dü
zeylere ulaşmıştır. 1985 yılında 4,6 olan toplam kamu açığının, gayri safî millî hâsılaya olan 
oranı 1991'de -hibeler hariç- yüzde 12,8'e yükselmiştir. Bu ölçüde büyük kamu kesimi açığını 
kapatmanın aracı olarak iç borçlanmaya yönelen ANAP Hükümetleri, doğal olarak enflasyon 
kısır döngüsüne düşmüşlerdir ve böylelikle ekonomimizi açmaza sürüklemişlerdir. Giderek aşırı 
artan kamu kesimi borçlanma gereği, kısa vadeli, yüksek faizli kaynaklara borçlanmayı kaydı
ran ANAP Hükümetleri, bu şekilde kamu kesiminin malî külfetini de artırmışlar; ekonomimi
ze ek bir yük getirmişlerdir. . 

1990 yılında, kısa vadeli hazine bonolanyla yapılan iç borçlanmanın toplam tutarı 8,5 trilyon 
iken, 1991'de bu rakam 4 misli artarak tam 32,5 trilyon düzeyine ulaşmıştır. 

Bugünkü kamu gelirleri kanamasının arkasında, düzenli kamu gelirlerinden kolayca vaz
geçen, gelir dağılımından en yüksek payı alan kesimleri kolayca vergi alanı dışına iten ANAP'-
ın sorumsuz vergi politikaları yatmaktadır. 

Gayri adil yük dağıtan KDV ve dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı, 1983 yılın
da yüzde 45 iken, günümüzde bu rakam -1986 yılından beri- yüzde 60'lar düzeyine yükselmiş
tir. Adeta ücret vergisi konumuna giren, o niteliğe dönüşen, gelir vergisi içinde ücretlilerin payı 
1987'de yüzde 38 iken, ANAP'ın emek kesimine karşıt politikaları sonucu 1990'da yüzde 58'e 
çıkmıştır. 

Bunlara ek olarak, 1987'de başlatılan Konut Edindirme Fonunun -konut edindirme yardı
mı kapsamında kurulan fon- ve 1988'de kurulan ve adı "zorunlu tasarrufa çıkan, çalışanla
rın tasarrufa teşvik edilmesine dair fonun akibeti de, durumu da bir başka ciddî konudur. Bu 
dönemde bu fonlarda toplanan 18 trilyonun, fonların kuruluş amacı çerçevesinde kullanılma
dığı açık seçik bilinmektedir. Çalışan kesimlere ait bu fonların, çalışanların iradesi dışında, 
başka alanlarda kullanılmasının hesabının, geçmiş ANAP Hükümetleri tarafından verilmesi 
gerekmektedir. 

Bu fona ek olarak, ANAP Hükümetlerinin geçen dönemdeki bir başka ayıbı da, bildiği
niz gibi, sayıları 100'e ulaşan, bünyesinde 50 trilyona varan kaynak bulunduran, Yüce Meclisi
mizin denetimi dışında tutulan fon uygulamalarıdır. Bu sorumsuz davranış, zaten bozuk olan 
kamu maliyesi disiplinini, doğal olarak daha da altüst etmiştir. DYP-SHP koalisyon Hüküme
ti, ANAP'ın bu sorumsuz fon uygulamasına, birkaç fon dışında kesinlikle son verecek ve sür
düreceği birkaç fonu da kesinlikle Parlamentonun şeffaf denetimi altına alacaktır. SHP Gru
bu olarak bir başka türlü uygulamayı düşünemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, 5 dakikanız kaldı; lütfen toparlayın. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Birkaç söz de KİT'lerden, yani kamunun ekono

mik girişimlerinden söz etmek istiyorum : ANAP'ın son on yıllık uygulamaları döneminde 
bu kuruluşlar tümüyle sahipsiz kalmış, batmaları için adeta her türlü önlem alınmıştır. KİT'
ler, buna rağmen bugüne kadar batmamışlar; ancak, batma noktasına yaklaşmışlardır. Ne ya
zık ki, KİT'leri bu noktaya getiren nedenler, bu kuruluşlara yapılan siyasî müdahaleler ve so-
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rumsuz kötü yönetimlerdir. ANAP, KİT'ler için "öncebatır, sonra haraç mezat sat" politikası 
izlemiştir. ANAP'ın özelleştirme macerasının, Türk toplumuna bedeli çok ağır olmuştur, özel
leştirilmesi öngörülen KİT'ler, Başbakanlıkta, KİT sisteminin fonksiyon ve hayatiyetinden bi
haber bir birimin eline devredilmiş ve adeta kendi kaderlerine terk edilmiştir. Böylece, KİT'ler, 
idame yatırımlarını dahi yapamayan, sürekli zam yapan kuruluşlar haline gelmişlerdir. KİT'
lerin, Türkiye İnsanının refahına, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilmesi için, ciddî bir 
reforma ihtiyaçları vardır. SHP-DYP koalisyonu, bu reformu katılımcı yönetim, özerk işlet
mecilik, verimli yapı ve iç ve diş pazarlarda kârlı, etkin, malî, ticarî yapı içinde gerçekliştire-
cektir, KİT'leri böyle bir dokuya kavuşturacaktır, özelliştirmeye bir amaç olarak değil, bir araç 
olarak bakacaktır. Yani, her ne pahasına olursa olsun özelleştirme veya bütçeye gelir sağlamak 
amacıyla özelleştirme değil, ekonomide verimin ve rekabetin artarılması için özelleştirme bir 
araç olabilecektir. 

ANAP'ın son on yılında, bölüşüm, gelir dağılımı -konuşmamın başında belirttiğim gibi-
hem bölgeler hem kişiler hem de kesimler arasında son derece bozulmuştur. Topluma, sağlık, 
eğitim, sosyal güvenlik, konut sağlama gibi alanlarda yapılan toplam harcamalar, ekonominin 
bütünü içinde gerilemiştir; Rakamlar, komşu ülkelerle mukayese edilemeyecek düzeylere itil
miştir. Bunun sonucu olarak, ülkemiz, maalesef, ANAP'ın 1980 yılı başında koyduğu iki ama
cını gerçekleştirmiş bir toplum, bir ülke konumuna dönmüştür. Yani, hem sanayileşmemiz dur
muş, tıkatılmış hem de ülkede gelir dağılımı ve bölüşme son derece zedelenmiştir. Yani, ANAP 
amacına ulaşmıştır. Biz inanıyoruz ki, SHP olarak gönülden desteklediğimiz Koalisyon Hükü
metimiz, ANAP'ın bu amacını, uygulamaya koyacağı demokratikleşme, ekonomide onarım 
ve bunanla eştabanlı olarak uygulayacağı, atılım programı ile aşacak ve ülkemizde her yönüy
le, her bölgede tam demokrasiyi, tüm kurum ve kurallarıyla yaşatan, ekonomide istikrarı -iki 
yıllık bir dönem içinde- uygun, kabul edilebilir düzeylere çeken ve eşitlikçi, çağdaş, ileri, de
mokratik sanayi toplumunu, eşitlikçi refah toplumunu atılım programlarıyla en kısa sürede 
yaşama geçirmeyi hedef alan bir programı uygulamaya koyacaktır. Bu demokratikleşme, ona
rım ve atılım programını yürekten destekliyoruz. Koalisyon ortağımız Doğru Yol Partisinin Gru
bumuzun ve partilerimizin ve ezilen katmanların, emekçilerin, çalışanların, kadınlarımızın, genç
lerimizin, aydınlarımızın, köylümüzün, esnafımızın, zanaatkarlarımızın katkısıyla bu progra
mın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Zira, eğer bu dönemde de bu başarıyı sağlayamazsak, 
gerçekten (ANAP sıralarından "işiniz biter" sesleri) ülkenin, toplumumuzun sorunlarını çok 
ciddî noktalara geleceğine ve aşılması güç boyutlara ulaşacağına inanıyoruz. 

Bu duygularla, SHP Grubu adına* Hükümetimize çalışmalarında başarılar diliyor, ayı
rım gözetmeksizin, Yüce Meclisimizin tüm üyelerine başarılı çalışmalar diliyor, kendilerini say
gıyla ve sevgiyle selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Gruplar adına son konuşma; Anavatan Partisi Grubunun. 
Sözcü, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; ekonomi konusundaki bu genel görüşmede Grubum adına söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 
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Değerli Üyeler, ekonomi konusundaki bu genel görüşme, önce öngörüşmesi âdeta iptal edi
lerek, şimdi de televizyondan naklen yayını durdurularak, Hükümet, bir şeffaflık örneği daha 
verdi. Konuşan Türkiye ve her şeyin halkımızın önünde konuşulmasını isteye.nler, bugün tele
vizyonu, gülünç sebeplerle bu görüşmeleri naklen vermekten alıkoyuyorlar. Gerekçesi de : ' 'Halkı 
bıktırırız." 

Sayın üyeler, televizyon, 1980'in veya 1983'ün televizyonu değil; renkli yayın yapan tam 
6 kanal, yayın süresi haftada 350 saat; dört saatlik bir yayına, bir kanalı niye tahsis etmeyelim? 
Hükümetin bu korkusunu anlıyorum; çünkü 35 gündür bütün icraatları, seçimleri erteleme 
kanunu ile, yağdırılan zamlar olmuştur. 

Değerli üyeler, enflasyon konusu çok konuşulduğu için, konuşmama buradan başlamak 
istiyorum : Enflasyonu ölçmede toptan eşya fiyat endeksi veya tüketici fiyat endeksi kullanılı
yor. Bazen liderlerimiz, hangisi yüksekse onu kullanıyor; ama, bunlardan bir tanesinde karar 
kılmak lazım. Şimdi, Cumhuriyet tarihinde, 68 yılın enflasyon ortalaması yılda yüzde 19; 
1970-1980 döneminde ortalama yılda yüzde 29 iken, 1965-1988 yılları arasında bizim enflasyo
numuz yüzde 27. Buna karşılık orta gelir grubu olan 122 ülkede ise ortalama yüzde 35 olmuş
tur. Bununla ilgili belgeler World Development Report'in 1991 yılı kitabında mevcuttur. (DYP 
sıralarından "Bizde de var" sesleri) „ 

Efendim, oraya bakarsanız, 122 gelişmekte olan ülkenin ortalaması yüzde 35 iken, bizim 
ortalamamız aynı dönem için yüzde 27 olmuştur. Ben özellikle bu geniş alanı aldım bu hükü
met zamanındaydı o hükümet zamanındaydı tartışması olmasın diye. 

Şimdi, Sayın Demirel diyor ki, "on sene zarfında Türkiye 70 defa pahalılanmıştır." Gene 
bir başka demecinde de "50 defa pahalılanmıştır" diyor; ama, doğrusu 40 defadır. Peki, va
tandaşın geliri artmadı mı?.. Tabiî ki arttı vatandaşın geliri. Kişi başına düşen millî gelirimiz 
de arttı ve bu sabit fiyatlarla yüzde 28 idi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Asgarî ücret kaç lira arttı, onu ortaya koyun? 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Yani, pahalılık artarken insanımızın geliri yerinde 

mi saymış? Hayır, her kesimin geliri pahalılıktan çok daha fazla artmış; az veya çok; ama, mut
laka artmış. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — ANAP'lıların geliri arttı. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Şimdi, önemli olan, gelir dağılımının adil olması

dır; adalet de izafi bir kavramdır. 1973 yılına göre, 1987 yılında ve hatta bugün daha adil bir 
gelir dağılımı yok mu? Var. Bununla ilgili olarak, bir DPT ve bir de Devlet İstatistik Enstitüsü 
Türkiye çapında araştırmalar yapmış. Bu iki araştırmanın ötesinde olup Türkiye'yi kavrayan 
bir başka araştırma yoktur, makaleden öte çalışma yoktur. Şimdi siz Hükümetsiniz; bir araş
tırma daha yaptırın ve 1989-1990 yıllarında gelir dağılımı nasıl olmuş onu bir bulun; ama, ben 
size 1973 ilâ 1987 yıllarını vereyim. 1973 yılı ile 1987 yılının karşılaştırmasrenteresan. Bu kıyas
lama, en az gelir elde eden grubun gelir payının yükseldiğini ve en fazla gelir alan yüzde 20'lik 
grubun da gelir payının düştüğünü ifade ediyor. Bununla ilgili rakamları sırası geldiğinde ve
receğim. 

Şimdi, ekonomi tarihine bir bakın : Gelişmekte olan bir ülke, gelişmişlerin safına geçer
ken, mutlaka bir dönem enflasyonu yaşamıştır. Türkiye'de dışa açılan bir politika güdülürken, 
bu enflasyonu yaşamak mecburiyetindedir. Hiç söylenenlere aldırmayın, bu Hükümet de 
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enflasyonu düşüremez; belki 40'Iara, 48'lere, 50'lere getirir; ama, seçim meydanlarında vaat 
edilenler yerine getirilecek olursa, enflasyon üç rakamlıdır, üç. Buradayız, inşallah o günleri 
görmeyiz; ama, eğer vaatler tutulursa enflasyon üç rakamlıdır. 

Şimdi, biz böyleyiz de, acaba, sınıfına dahil olduğumu 122 ülke nasıl? Değerli çalışma 
arkadaşım Tunç Bilget, OECD'nin bir raporunun bir cümlesini okudu. Biz OECD üyesiyiz; 
ama, millî gelirimiz olsun, millî gelirin bölüşülmesi olsun, diğer parametrelerin hiçbirisi onlar
la tutmuyor. Kendinizi onlarla mukayese yerine, içinde bulunduğumuz 120 ülkenin ortalama-
larıyla mukayese edin de, altta mısınız, üste misiniz, üst kata mı çıktınız, daha üste mi gidiyor
sunuz onu görelim. 

Bakın, ben size söyleyeyim : 122 ülkenin ortalama enflasyonu 1990'da yüzde 90,5'ti, bi
zimki 49,2'ydi. öteki yılların ortalamalarını saymıyorum, hepsi bizimkinden daha yüksek. Bun
ları, biz, enflasyonda başarılı olamadık, onun için kılıf arıyoruz buluyoruz diye düşünmeyin; 
biz, doğruları söylemek mecburiyetindeyiz. Evet, enflasyonu söz verdiğimiz orana getireme
dik; ama, elli tane işten bir tanesini yerine getiremedi diye ne bir insan muaheze edilebilir, ne 
de bir dönem karalanabilir. Sırasıyla gelecek o noktalar da. 

Şimdi, siz, seçim meydanlarında yaptığınız ölçüsüz vaatleri yerine getirin ve enflasyonu 
da düşürün bakalım. "KİT'leri özerkleştirip enflasyonu düşüreceğiz" diyorsunuz. Yani, özerk
leştirme ile hemen verim artacak, kaynakların kullanılma verimi büyüyecek ve enflasyon da 
"küt" diye düşecek!.. Bir görelim bakalım, damdan mı düşecek, dama mı çıkacak enflasyon? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bekleyin de görün bakalım... 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, KİT'ler ortada durdukça hü

kümetler zamdan kaçamaz; ama, zammı vergi toplamak için kullanmayın. Bunu böyle söylü
yorum; çünkü, değerli çalışma arkadaşım Sayın Bilget, gayet güzel tavsiyelerde bulundu; o tav
siyelere dikkat ettim, her dediğine iştirak ediyorum, uyun o tavsiyelere. Gerçi, enflasyonu ön
lemek için vaktiniz olacağını sanmıyoruz; ama, niyetiniz olsun hiç olmazsa; yani, o niyette olun. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Gene gelmeye niyetli misiniz? 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — "Zamları durduracağız" diye meydan meydan do

laştınız; ama, ilk işiniz, yanlış ve yersiz mallara aşırı zam yapmak oldu. Sırası gelince onu da 
anlatacağım. 

Çayın veresiye içildiği, simidin veresiye yenildiği bir Türkiye olduğunu söyleyip, bizim makul 
ölçülerde yaptığımız zammı tenkit edenler, şimdi, karakışta, olmayacak ölçüde zam yapmak
tadırlar; takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gelişen ülkelerin ekonomileri, büyüyen ülkelerin bütçeleri kronik 
olarak açık verir. Ülkemizde de bütçe açıkları hep var olmuştur. 41 yıl içinde, sadece 4 yılda 
bütçe fazla vermiş; yani, o 4 yıl da hep ANAP dönemine mi gelecekti? Bütçenin açıkları yerine 
mutlak değerleri yerine, açığın bütçe gelirlerine oranıyla, açığın gayri safî millî hâsılaya oranı 
verilmelidir; bunlar konuşulmalıdır. 

Bütçemizin büyüklüğü, 1950 yılında, gayri safî millî hâsılanın yüzde 14,6'sıydı; 196Ö'ta 
yüzde 14,9'u; 1970'te yüzde 22,4'ü; 1980'de yüzde 21,3»ü; 1990'da da yüzde 19,4'ü olmuştu. 
Yani, son yıllarda, gayri safî millî hâsılanın daha az bir kısmını bütçeleştiriyoruz; çünkü, ina
nıyoruz ki, özel sektör, kaynakları devletten daha verimli kullanır. Bu, bizim siyasî tercihimizdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yatırımı ne yaptınız? 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siyasî tercihleri burada tartışmak ve laf atmak hiçbir 
şey getirmez; ne size getirir ne de bize; sadece benim konuşma insicamımı bozar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Hatibi dinleyelim lütfen, Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, hiç yatırım yaptılar mı yani?.. 
EKREM PAKDEMIRLÎ (Devamla) — Bütçe açıkları, son sekiz yılda üst üste... 
Sayın Başkan, burada önemli iki rakam vereceğim, lütfen, arkadaşlarımı sükunete davet 

ederseniz... 
Şimdi, bütçe açıklarının son sekiz yıllık ortalaması gayri safî millî hâsılanın yüzde 4'üdür; 

bazı yıllar 5'i olmuş, bazı yıllar 3'ü olmuş, bazı yıllar 2'ye inmiş; ama, ortalaması yüzde 4'tür. 
Hangi ülkeye bakarsanız balan, gelişmekte olan veya gelişmiş olan ülkelerin belli bir on yılını 
alın, bu açıklar vardır. "Bu açıklar yoktur" deyip, burada, "Siz bütçe açığı verdiniz, ondan 
dolayı başarısızsınız" demek yanlış olur. 

Şimdi, iktidar, çare üretmek yerine mazeret üretiyor. Şu anda öyle. Bugün, bütçe gelirleri
nin yüzde 10'u mahallî idarelere veriliyor. Bu, sizin döneminizde, yani 1980'den önce -iki parti 
de; gerek SHP, gerekse DYP, başka adlar altında partiydiler, mirası da zaten reddetmiyorsunuz-
yüzde 5'ti. Ben, o yüzde 5'te kalsaydım, yani mahallî idarelere yüzde 10 değil de yüzde 5 veri
yor olsaydım; bugün konuştuğumuz o yüzde 4 var ya; o, yüzde 4 değil, yüzde 2 olurdu... Yani, 
tenkit ederken, biraz da, ne olmuş, ne yapılmış, onlara da bakmak lazım; biraz da insaflı ol
mak lazım. 

Biz, Hükümeti devrederken bir bilanço çıkardık, bilançoyu da Hükümete verdik. Maliye 
Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, her ayki periyodik yayınlarına da devam etti, 
bu yayınları çıkardı. Bu gösterdiklerim sizin döneminizde çıktı; ama, bunlar, SHP Grubunun 
Sayın Sözcüsünün verdiği rakamları hiç söylemiyor. 11 ve 12 nci sayfalara lütfen açıp bakın, 
Türkiye'nin bütçesi ne kadar açıktır, nakit dengesi ne kadardır, bütün Hazinenin varlıklarıyla, 
borçları arasındaki fark ne kadardır, görün. Hazinenin varlıkları ve borçları arasındaki fark 
30 trilyon liranın altındadır. 

"Kamu. Hesapları Bültenine" inanmayacaksınız; ama, bu da sizin zamanınızda çıktı, be
nim zamanımda değil. Daha öncekileri getirmedim, 17 Aralıkta çıkan nüshaları getirdim. 

Efendim, bütçe açıklarını, kamu borçlanma gereğini, dünyayı kendinize güldürecek bi
çimde söylüyorsunuz. SHP'nin sayın sözcüsü de burada 235 trilyon veya 233 trilyon lira dedi 
-yanlış zaptetmiş olabilirim- Hazinenin bu kadar borcu var diyor. Bu borçları, herkesin isteği
ne göre tarif edilmez ki... Bunların normları var. Dış borç dediğiniz zaman, IMF'nin, Dünya 
Bankasının normları var; iç borç dediğiniz zaman da, Maliye Bakanlığının yıllarca kullanmış 
olduğu, müesseseleştirilmiş bir tarifi var. O tarife uymak lazım. Yoksa, bu kitaplarla hep çeliş
ki içinde olursunuz. 

Diyorsunuz ki, efendim hem iç borçlar öyle hem de dış borçlar, işte, 50 milyar doları bul
du... Halbuki, Sayın Maliye Bakanı, eylül ayı sonucunu yukarıda, Komisyonda verdi; 45,3 milyar 
dolardır. Bunun içinde, özel sektörün de borçları var, KİT'lerin de borçları var, tabiî, Hazine
nin de borcu var; hatta ve hatta, sizin birçoğunda sahip olduğunuz büyük belediyelerin de borçlan 
var. Yani, bu 45,3'ün içerisinde bunların hepsi var. Başka bir hesap vermiyoruz ki, "Türkiye'
nin bütün borçları" diyoruz; ama, aynı şekilde, Türkiye'nin bütün rezervlerinden de bahsedi
yoruz. Rezervleri söylerken, bunlar Alinindi, bunlar Velinindi, bunlar da filancanındı, bun-
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lan ayıralım da öyle konuşalım demek mümkün değildir; tariflere uymak mecburiyetimiz var
dır. Siz bu rakamları niye büyütüyorsunuz?.. 

Sayın sözcü bir rapor gösterdi ve burada 468 trilyonluk bir borç var dedi. Böyle raporlan 
herkes yazar, önemli olan, devletin arşivinde ne var, Dünya Bankasında, IMF'nin hesap cüz
danında bizim için ne var; onlara bakmak lazım. Yoksa, birisi yazar; bana göre bunlar borç
tur, yaz... Mesela, SHP'nin sayın sözcüsü ne diyor?.. "Efendim, bankalarda vatandaşın dövizi 
yar, o da borçtur." Vatandaşın, yastığının altında altını da var; onlan da borç yaz... Ondan 
sonra şu geliyor; bankalardaki para da vatandaşın tasarrufu, onu da borç yaz. Açtık, baktık, 
yine tutturamıyoruz; ne yapsak, şu 238 milyarı bulmak mümkün değil. Alt alta koyun da biz 
de bakalım, öğrenelim.. Yalnız, bunu niye böyle yapıyorsunuz. Şimdi, KİT açıklarını kapat
mak için, ölçüsüz, hesapsız zam getireceksiniz; bunun kılıfını hazırlıyorsunuz. Bunu açık söy
leyin. Biz zaten, size, ölçüsüz zam yaptınız, yanlış mala zam yaptınız diyeceğiz; başka bir şeyi 
kolay kolay söylemeyiz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz ölçülü mü yapıyordunuz? 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Yaptıklarınızdan bahset. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, Sayın Durutürk, lütfen, hatibin sözünü kesmeyiniz efendim. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Şimdi söyleyeceğim. 
Şimdi, iç borçlara bakalım : Biliyor musunuz ki, iç borçlar 1980 yılında bütçenin yüzde. 

76'sı idi. Bugün ne? Bugün de bütçenin yüzde 75'idir. öyle, artmış, kendisini götürmüş bir 
durumu yok. Bir daha bakalım : Aralık ayı sonunda muhtemelen yüzde 88 olacak. Bütçe geliri 
de şu kadar, onu birbirine böldüğümüz zaman, bugün için yüzde 75 oluyor, iç borçlarımız 
1990'da 57,3 trilyondu. Bu yılın sonunda azamî yüzde 88 olarak bekleniyor. Bunun içinde 34 
trilyonu konsolide edilmiş; yani on yılı ödemesiz devresi olan, kırk yılda ödenecek bir borç 
paketi. Kırk yıl sonra o para ne olur? Bilmiyorum. Tabiî, bu sizin politikalarınıza bağlı. Enf
lasyon nasıl inecek? Meydanlarda söz verdiğiniz gibi mi olacak? Bilmiyorum; ama, şu anda 
on yıl onunla ilgili bir ödeme yok... 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Sizin gibi olmayız ondan emin olun. 
BAŞKAN—• Sayın Hoşver, lütfen söz atmayalım. 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Devamla) — Şimdi, iç borçlarımız mutlak değer olarak büyük 

görünmekle beraber, trilyonlara da pek alışmış görünmüyorsunuz. Bu ülkenin gayri safî millî 
hâsılası 468 trilyondur, tç borcunuz bütçenin yüzde 88'i olursa, ne olacak? o, çok büyük bir 
rakam olmaması lazım. Ancak, bu da gayri safî millî hâsılanın yüzde 19'una tekabül ediyor; 
yani, 1983 yılı ve 1980 yılı değerlerinden de küçüktür. Artık, bunun mukayesesini sizler yapı
nız, bunu takdirlerinize bırakıyorum efendim. . 

Tenkit edilecek birinci nokta şudur : Bakın, biz kendimizi tenkit etmesini de biliyoruz^ 
Ne dedik? Enflasyonu söz verdiğimiz orana getiremediğimizi ifade ettik. Diğer bir tanesi de 
şu : İç borçlarda kısa vadeye dönülmüş oldu, buna da dikkat etmek lazım. Biraz vadeyi uzat
mak lazım. Neden oldu; çünkü, enflasyon yüksekti, kısa vadeli borçlanma gereği ortaya çıkı
yordu; ama siz, enflasyonu düşürürseniz, otomatikman vadeyi de uzatırsınız. 

Şimdi gelelim dış borçlara : Dış borçları çok konuştuk; ama, hep siyasî polemik olarak. 
Akıllı ve bilgili bir üslupla konuşmuyoruz. Bizim dış borçlarımız mutlaka değer olarak büyü
müştür; çünkü, 1950'den 1991'e kadar sadece 1973 yılında cari işlemler fazlası vermiştir. 
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Peki beyler, 1950'den 1983'e kadar oluşan cari işlem açığı nasıl kapatılacaktı? Borç alınmaya
cak mıydı? Neyle kapatacaktık? Tabiî, borç alarak; ama dilenerek ama gidip şartlarımızı ken
dimiz empoze ederek... Yani, bir şekilde alacaktık. Peld, bizim dönemimizde ne oldu? 1983 
- 1991 yıllan arasındaki sekiz yıldan bahsedildi. Bu sekiz yılın üç yılında cari işlemler fazlası 
verdik; yani, 1988-1989 ve 1990 yıllarında cari işlem fazlası verdik. 1991'in ilk 8 aylık bilançosu 
çıkmıştır, cari işlem fazlamız 570 milyon dolardır. 

Şimdi, herkesin bildiği gibi tarif yapmaması lazım. Nelere bakmak lazım? Sayın Bilget, 
onları burada sıraladı; ben, o kadar uzun sıralamayacağım. Değerli çalışma arkadaşımızla o 
oranlarda hemfikiriz. Yani, bizim dış borç yapınrîzda bir kötüleşme olmamış, ödeme gücü bü
yümüştür. Şahıs başına düşen borcumuz, bahsettiğim bu 122 borçlu ülkenin ortalamasının al
tında; yani, şimdi kendimi niye öyle batakta gösterme çabasına gireyim!. Ancak, ilerisi için 
bir kılıf arıyorsam, o zahmete katlanmam lazım. Toplam borçların, toplam mal ve hizmetlere 
oranına bir bakın. Bugün, mal ve hizmet ihracatımız 26,5 milyar dolara ulaşmıştır. Yani, ne 
demek bu; aşağı yukarı 1,7 yıl içinde bütün borçlarımı sıfırlayabiliriyom; ama, niye sıfırlaya
yım? Ben o borçla, ne han hamam yaptım ne de saray yaptım; fabrika yaptım, otoyol yaptım, 
GAP'a verdim, Karakaya'yı bitirdim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Özel uçak aldınız. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siz şimdi otoyolları durdurdunuz. GAP'ı da dur- . 

durdunuz. Biz GAP'a, günde 9 milyar lira veriyorduk. Ne kadar para verdiniz şimdiye kadar 
GAP'a? Bir kuruş vermediniz. 35 inci gün... ( 

AHMET SAYIN (Burdur) — Para kalmamış ki, ne vereceğiz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın değerli arkadaşlar, "para kalmamış falan..." 

Herkes, kendi kafasına göre, "para kalmamış", "para var" demez ki... Şunlara bakılır : Hü
kümetin idare ettiği bütçede ne kadar gelir var, ne kadar gider var; ne kadar borç alıyor, ne 
kadar borcunu ödüyor; aradaki farklar nedir; Merkez Bankasını da kullanma limiti nedir?.. 
Biz bıraktığımız zaman 12,5 milyar dolar rezerv vardı; şırası gelince, onun da nasıl olduğunu 
açıklayacağım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Emisyon hacmini de bir açıklasanız! . 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bir de, Merkez Bankasından kullanabileceğiniz 6 

trilyon lira bir rakam vardı. Ayrıca, kasa ve bankada 3,925 trilyon vardı. Bunları ben söylemi
yorum, sizin kitaplar söylüyor, alın bakın bunlara işte. Bunlar sizin zamanınızda çıktı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Emisyon hacmini de bir izah etsene! 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bekleyelim, sabredelim. Sizin de sıranız gelecek. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin sözünü lütfen kesmeyelim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi, ülkemiz, gelişmekte olan 122 ülke abraşın

da, gayri safî millî hâsılaya göre dış borç yükü yönünden 32 nci sırada. Dış borçların döviz 
gelirlerine oranı yönünden de 31 inci sırada. En son yayım; Dünya Bankasının en son yayımı; 
bundan sonra yayımlanmış kitabı yoktur; 398 inci sayfanın alttan 9 uncu satırı olması lazım. 

Şimdi, her iki rasyosu da, yani her iki oranı da bizden iyi olan sadece dünyada 17 devlet 
var. Sıkı durun; devletleri sayacağım; bakalım coğrafyada yerini biliyor musunuz? Botswana, 
bizden iyi. Burkiriafasso, Fiji, Lesotho, Şeysel Adaları, Senvinsent, Svaziland gibi ülkeler biz
den iyi. Takdirlerinize bırakıyorum. 

YAHYA USLU (Manisa) — Üzerindeki ülkeleri de sayın. 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Üstü var. Doğu Bloku var, bir de OECD ülkeleri 
var. Yani, eğer, "ben OECD ülkeleriyle yarışıyorum" diyorsanız, o zaman, siyasî tarihimize 
yeni tarifler getirin, hep OECD ülkeleriyle, Amerika ile, Almanya ile, İngiltere ile boy ölçüşe
lim. Niye olmasın? Ama onları siz getirin önce... 

AYDIN GÜVEN GÜRICAN (tçel) — Hani çağ atlamıştık. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) —- Özal yalan mı söylüyor? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi KİT'lere geliyorum : Sermaye birikiminin 

ve yetişmiş insan gücünün olmadığı bir dönemde, bilahara halka satılmak üzere -altını çiziyorum-
kurulan devlet teşekkülleri, geçmişte büyük işlevler görmüşler, bu ülkenin sanayileşmesine hizmet 
etmişler; ama bu dönemin kuruluşları değiller artık. Bu dönemde onların hayatiyeti bitmiştir. 
Bunu görün, cesaretle üzerine gidin. Aksi halde, ikide birde, "bütçe açığı ne oldu", "KİT'le
rin açığı ne oldu", "PSBR ne oldu", "kamu borçlanma gereği" (PSBR'ın Türkçesi) ne oldu?.. 
Hep bunları sorarız. 

Bugün artık, KİT'ler, serbest piyasa ekonomisinde, maalesef, o kurallara göre çalışacak 
biçimde değiller. 

Şimdi bakın, KİT'lerimiz, İ989 yılında, 5 milyar dolar ithalat, 3 milyar dolar da ihracat 
yapmışlar. 1990 yılında 5,8 milyar dolar ithalat, 1,7 milyar dolar da ihracat yapılmış. Açık ise 
4,1 milyar dolardır. Bu açık büyüyerek gidecek. Niye?.. Ticareti serbestleştiriyorsunuz; onların 
açık piyasa ekonomisinde rekabet etmesi, kaynakları daha verimli kullanması mümkün değil 
de ondan. Dışa açılma arttıkça, KİT'lerin açıkları da büyüyecektir. Ha, o, sizin siyasî tercihi
niz; tabiî, isterseniz geriye dönerseniz ve "Piyasa ekonomisinden bize ne; biz, 1980 öncesi işleri 
ne güzel idare ediyorduk" dersiniz, 1980 öncesine dönersiniz ve kapatırsınız. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Bırak şu 1980 öncesini. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Gümrükleri yükseltirsiniz, fonları yükseltirsiniz 

ve böylelikle KİT'leri çalıştırabilirsiniz. Yani, KİT'leri çalıştıramazsınız demiyorum; ama, ser
best piyasa ekonomisinde çalıştıramazsınız diyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Hani, KİT'leri gelişen teknolojiye uydurmuştunuz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Korkmayın; KİT'leri özelleştirseniz kimse bunla

rın fabrikalarını sırtlayıp bir yere götürmez; özelleştirmenin gelirinin bir kısmını tekrar sat
mak üzere doğuda kullanırsınız, Alın, satın bu tesisleri; kurun, doğuda, güneydoğuda fabri
kaları ve tekrar onları da satın. İşte, alın size kaynak! Kaynakları verimli olarak kullanmaya
cak mıyız?.. Hiç olmazsa, "Doğuda sosyal bir mesele vardı, onun için yatırdık ve oradan para 
kaybettik" deriz. O sosyal faydayı biz takdir ederiz. Yani, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de takdir eder, millet de takdir eder; ama siz, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki KİT'lerden zarar 
ederseniz, kimseyi ikna edemezsiniz. 

ALİ ESER (Samsun) —105 milyon doları rie yaptınız? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Burada size açık seçik söylemek durumundayım; 

ya serbest piyasa etonomisinden vazgeçip KİT'leri muhafaza edeceksiniz veya KİTIeri özelleş
tirerek, serbest piyasa ekonomisine süratle geçeceksiniz. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Siz yapamadınız... Sekiz yılda ne yaptınız? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Biz tamamlayamadık; çünkü... 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Niye yapamadınız? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, siz Danıştaya gidip bizi dava ettiniz. Ora

dan durdurma, buradan engelleme... 
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MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Yapsaydınız. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Hukuka uygun olarak yapsaydınız. 
BAŞKAN — Sayın Gözlükaya, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) — Şimdi, gelir dağılımına geliyorum.... 
GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) — Aman tavsiyede bulunmayın hocam... 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) — Biz, bu serbest kürsüde dilediğimiz gibi konuşma

yacak mıyız? Nerede kaldı bu kürsünün hürriyeti, serbestisi? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Ben, burada sizin istediğiniz gibi konuşmayacağım, ben, bildiklerimi söyleye
ceğim, bazı tavsiyeler de yapacağım. Yoksa, Hükümet niye genel görüşme istedi? Bu genel gö
rüşmeyi biz istemedik; Hükümet istedi ki, bunlar konuşulsun; bakarsın, içinden bir iki kelime 
de alırız dedi. Yani kötü bir şey mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, 1968 yılı sabit fiyatlarıyla, fert başına 6 050 lira millî gelirimiz var
dır; bu rakam bugün, cari fiyatlarla 8 milyon 150 bin liradır; yine, cari dolar değeriyle ise, bu, 
1 900 dolardır. Eğer, Devlet istatistik Enstitüsünün yeni serisine bakarsanız, orada da 2 600 
dolar olduğu görülür. Eğer, OECD raporlarındaki satın alma gücü paritesine bakarsanız -orada 

. Türkiye de vardır- orada da 6 bin dolardan fazla olduğu görülür. 

Şimdi, o rakamdı bu rakamdı kavgası yerine, önce şunu söyleyelim : Bu ülkenin ekonomi
si büyümüş mü?.. Büyümüş.. Yani gayri safî millî hâsılası büyümüş. Biraz evvel Sayın Bilget 
de söyledi; bu gerçeği inkâr etmek mümkün değil. Türk ekonomisi 68 yılda sabit fiyatlarla 
her yıl üst üste olmak üzere yüzde 5,2 büyümüş; ANAP döneminde ise yüzde 5,8 büyümüş. 
Yine bu ülkede, 68 yılda üst üste yüzde 6,8'lik bir sanayi büyümesi olmuş ve sekiz yıllık ANAP 
dönemi ortalaması da yüzde 6,8. Daha iyi olmaz mıydı?.. Belki olurdu; ama, dışa açılan bir 
ülkede bunun niye olmayacağını ileride size söyleyeceğim. 

Şimdi, bu gelir dağılımıyla ilgili hiçbir araştırma yapılmamışken, niye ikide birde, gelir 
dağılımı Türkiye çapında bozuldu diyoruz?.. Hele, hele, 1988, 1989, 1990 ve 1991'de; gerek iş
çiye gerekse memura verdiğimiz yeni ücret ve maaşlarla bu zümrenin pasta payı artmadı mı?.. 
Elbette ki arttı. Bunları da ben söylemiyorum. Size sadece iki rakam vereyim. 1973 yılında neydi, 
1987 yılında neydi? Ha, bir de Sayın DemirePin 1967 yılında, 1957 yılına ait söylediği bir ra
kam var; "1957 yılında yüzde 20'lik en son dilim, yüzde 59'unu alıyor" dediler. Hangi araştır
maya dayandığını bilmiyorum; ama, nihayet bu kürsüden söylenmiş, tutanaklardan çıkardı
ğım bir rakam bu. 1957 yılında yüzde 59'u, yüzde 20lik son dilim alıyormuş. Bugün yüzde 
50'nin altında beyler... 1973 yılında da yüzde 56.5'ini alıyordu. Şimdi, yüzde 59'dan yüzde 56.5'e, 
ondan sonra da yüzde 49 küsura inmiş. Gelir dağılımı bozulmuş mu, iyileşmiş mi? Diyeceksi
niz ki, "Efendim, filanca, bir makale yazdı, ona göre gelir dağılımı bozuk." Doğru olabilir. 
O, bir pencereden bakmıştır, bir gözlükle bakmıştır; ama, şimdi siz hükümetsiniz, yaptırın bir 
araştırma, bakalım iki sene sonra ne olmuş bu gelir dağılımı; 1989'da ne olmuş, 1990'da ne 
olmuş?.. Kolay bir araştırma değildir bu. Devlet istatistik Enstitüsü- bu çalışmayı üç senede 
çıkarabildi; 1987'de başladı, 1990'da yayımlayabildi. Bu sene bir daha başlatın, inşallah, 1992'de 
bir bakacağız ki, ANAP döneminde gelir dağılımı daha da düzelmiş. Bakalım, o zaman bu 
kürsüden arkadaşlarımız ne söyleyecek? 

Değerli arkadaşlar, sanayi sektörü büyümesinden demin bahsettim. 68 yılın ortalaması 
yüzde 6,8 ve şampiyonluk 1923- 1933'e ait; gelişme hızı yüzde 11. Toplam gelişme hızı da 
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çok yüksek ve ondan sonra düşüyor. Tabiî, diyebilirsiniz ki, o zaman rakamlar küçüktü, bü
yürken çok çabuk yüksek oranlar verdi. Yalnız, unutmayın, orada da sermaye terakümü çok 
az, orada da yetişmiş insan gücü çok az. Bu, 1933'ten sonra düşmeye başlıyor. Niye, biliyor 
musunuz? 1933'ten sonra, devlet müdahaleci oluyor, devlet, başlıyor KİT'leri kurmaya ve si
yasî müdahale başlıyor. 

Hangi parti döneminde olursa olsun, şöyle veya böyle, siyasî mühadahale olmuştur. Me
sela, iki KİT genel müdürü gereksiz zam yapmıştır, biz görevden aldık; siyasî müdahaledir. 
Siz onlara, "siz, yapın..." diye göz kırptınız, şimdi onlar arka arkaya zam yapıyorlar. Bunlar 
hep siyasî müdahalelerdir; onu söylüyorum. Yani, KİT'ler var oldukça siyasî müdahalenin sı
fırlanması mümkün değildir; kim ne söylerse söylesin. 

SHP'nin sayın sözcüsü "sanayi sektörü durdu" dedi. Bu yıl, onbir yılın rekorunu yaşıyo
ruz. ithalatımızın yüzde 27,8'i yatırım mallarına tekabül ediyor. Demek ki, yatırımlar artıyor. 
Ha, devletin yatırımları azalıyor... Zaten, devlet dedi ki, "İmalat sanayiinde yokum, sanayi 
sektöründen çekiliyorum, ben altyapıda varım." Devlet, ne yapacağım demiş... "Otoyol yapa
cağım, havaalanları yapacağım, telefon sistemini çok modern yapacağım, elektirk enstale gü
cünü çok yükselteceğim". demiş. Bunları yapmış; onun için sanayi sektöründeki büyüme, 
Türkiye'nin 68 yılının ortalamasına denk gelmiş. 

Değerli milletvekilleri, tarımımıza da bir baktığınız zaman görürsünüz ki, 68 yılda sabit 
fiyatlarla yılda ortalama yüzde 3,8 büyümüş. Tabiî bazı yıllar, 1988 yılında olduğu gibi -eksi 
yüzde 11- kuraklık olmuş. Eğer, o yıl bizim döviz rezervlerimiz olmasaydı, bugün Hindistan 
gibi veya Afrika'daki açlık çeken ülkeler gibi, ne yapacağımızı bilemezdik; çünkü, milletler, 
açlık çekmesine rağmen, o ülkelere borç da vermiyor, yeterince para da vermiyor. "İnsanî yardım" 
diyor... Biz de yapıyoruz, Kuzey Afrika ülkelerine biz de insanî yardım yapıyoruz; ama, hâlâ 
açlıktan ölenler var. 

Şimdi, Türkiye'de tarıma elverişli 230 bin kilometrekarelik bir alan var -tarıma bu alan 
içinde bakıyoruz- 750 bin traktör var; demek ki, 30 hektara bir traktör düşüyor. Bu traktör 
parkı, 1983'te 450 bindi, şimdi bugün 750 bin oldu ve traktör parkının büyümesine hâlâ im-

„ kân vardır, büyüyebilir; çünkü, Batı Ülkelerindeki tarımda traktör parkı hektara bağlı olarak 
daha yüksek. Batı ülkelerinde 8 ila 15 hektara bir traktör düşüyor, bizde 30 hektara bir traktör 
düşüyor. İnşallah politikalar isabetli seçilir, köylümüze daha fazla traktör verebiliriz. Benim 
isteğim, bizim verdiğimiz kadar verin yeter; daha fazla verebilirseniz uğraşın da, vereceğinizi 
zannetmiyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Ortalamayı söylemediniz, büyüme yüzde kaç? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi bakın, GAP'a biz günde 9 milyar lira veri

yorduk, şimdi durdu. Peki, "Az para veriyorsunuz, gecikiyor" Diye siz GAP konusunu tenkit 
etmiyor muydunuz? Niye durdurdunuz? Verin parayı, alsın başını gitsin. 

Şimdi, otoyolların yapımını da durdurdunuz. Otoyollar için, "4 500 kilometre yeni otoyol 
yapacağız" dediniz ve doğudan batıya, kuzeyden güneye hepsini saydınız, gazetelere de ilan 
verdiniz; nerede bu otoyollar? Şimdi iki aydır niye duruyor otoyollar? 

AHMET SAYIN (Burdur) — 700 milyon dolar borç var. , 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Köylünün tarım ürünlerine yüksek fiyat verdiği
mizi ve litresi 2 bin lira olan mazotla tarlanın nasıl işleneceğini bize soranlara şimdi aynı soru
yu biz soruyoruz : Dünyada mazot fiyatları düşerken... Bakın, buna dikkatinizi çekiyorum... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Biz bunu biliyoruz, bize söylemeyin. 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Bilmiyorsunuz; bilseniz, itiraz edersiniz. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Yok canım!.. Sende... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Dünyada mazot fiyatları düşüyor... Nerede düştü? 

13 Temmuz 1991'de mazot fıyaü 193 dolar. (Financial Times Gasetesi; 13 Temmuz 1991) Bir 
de 21.12.1991'e bakın, orada da 170 dolar; yani yüzde 14'lük bir düşüş var. O günkü kurla bu
günkü kur arasında da yüzde 16'lık bir fark var. Demek ki, 16'yı da 14'e bölersek, yüzde 1,5'e 
gelir o. Bu yüzde 1,5'lik fark için, TÜPRAŞ 550 milyar lira kâr yapmışken, bu fakir köylümü
zün, fakir şoförümüzün mazotuna zam yapılır mı? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) , 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Köylüyü öldürdünüz... "Köylü" sözünü ağzınıza 
almayın. , 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Şimdi, bir taraftan, "üzüm için bin lira fark vere
ceğiz, pamuk için de 500 lira fark vereceğiz ve 4 200 liraya çıkaracağız" dediniz; o gün pamuk 
3 700 liraydı. 500 lira pamuk için, 5 bin lira tütün için, 500 lira çay için... İnşallah, sağlam 
kaynaklardan parayı bulun, verin yani... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Tütüne 30 bin lira verirken düşünmediniz mi? 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Ama, bakın şimdi; "köylüye vereceğiz" diyorsu

nuz; vermeden, bu mazot zammıyla 3,6 trilyonunu alıyorsunuz... Bu 3,6 trilyonu benim gari
ban köylüm nasıl verecek, bir düşünün bakalım? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, allaşlar) 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Siz ne yaptınız? 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bakın, biz, bu mazotun fiyatı düştü, petrol fiyat

ları düştü diye, yıllarca bizimle beraber çalışan arkadaşı görevden aldık; devlet işi başka, arka
daşlık, ahbaplık işi başkadır. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)— Onun için aldınız?!. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — İşte, biz dedik ki,''550 milyar kârınız varken, yüzde 

2 için zam yapamazsınız." Yapın bakalım siz de bu muameleyi... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O senin kendi partinin problemidir. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Şimdi, diyorsunuz ki, "biz, köylünün 5 milyona 

kadar olan borcunun faizlerini..." Tam da anlaşılmıyor; yani, af mı ettik, yoksa taksite mi bağ
ladık, tam belli değil, daha kararname çıkmadı... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca, sen anlayamamışsın onu. 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Yalnız, ben size söyleyeyim; kimin parasını kime 
veriyorsunuz? Ziraat Bankasındaki paralar vatandaşın değil mi? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz kime verdiniz? 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bu söz benim değil, Sayın Demirel'in. Ben, de
minden beri Sayın DemirePin laflarını tekrar edip duruyorum burada. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hayır, hayır; siz kime verdiniz? 
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BAŞKAN—Sayın Ahmet Sayın, lütfen, hatibi rahat bırakalım. 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — "500 milyar vereceğiz" dediniz, Hükümet sözcü

sünün tabiridir o. Bunu yapsanız dahi, 3,6 trilyonu peşinen aldınız; yani, şimdiden 3,6 trilyon 
alıyorsunuz. "500 de vereceğim" diyorsunuz. Verin, verin; gecikmeyin. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; eğitim ve sağlık konusunda da bir şeyler söylemek isti
yorum. Eğitimin, önemli hadiselerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsana yapılan yatı
rım uzun vadede kat be kat geri gelecektir; yeterki millî eğitim olsun. Bu Hükümet Programın
da da hiç "millî eğitim" kelimelerini görmedik; eğitim var da, "millilik" kelimesi yok. Ama 
biz yine "millî eğitim" diyoruz; Bakanlığımızın ismi değişmedi çok şükür. 

Bugün üniversitelerde okuyan 704 bin öğrencimiz, gencimiz var. 1983 yılında 280 bin idi. 
Yani ne kadar artırmışız? Sekiz yılda yüzde 150. Lütfen, siz de icraat döneminizde buna ben
zer bir artış gösterin de, bu gençlerimizi çok daha kısa yoldan eğitelim ve ekonomiye daha ya
rarlı hale getirelim. 

Meslek liselerine devam eden çocuklarımız, 1983 yılına göre, yüzde 20 arttı, normal lise
lerde yüzde 64 arttı. Bana göre, bu tersi olmalıydı; ama kaynak meselesi* Siz tersini yapın, bu 
kürsüden sizi alkışlayacağız. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, beş dakikanız kaldı. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bir de hastanelerle ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Sağ

lıkta, doktordan ziyade, hemşire, hastabakıcı gibi ara elemanların azlığı söz konusu; bunları 
temin ediniz. Bir de 40 bini bulan pratisyen hekim var. Birçok hastaneyi, bir formülle, üniver
site hastanelerine, eğitim hastanelerine bağlayarak, bu çocuklarımızın, gençlerimizin ihtisas yap
masını sağlayalım. Çünkü, toplumumuzda bir önyargı var, vatandaşlarımız pratisyen hekime 
değil, mütehassıs hekime gitmek istiyor. Buralarda eksiğimiz var. 

Yeşil Kartı her Hükümet üyesi farklı farklı tarif ediyor ve farklı zamanlarda yürürlüğe 
girecek diyor, Sayın Demirel, "kart sekiz ay sonra çalışacak" diyor. Yani, şimdi benim mantı
ğımla, fakir fukara sekiz ay hastalanmasın; yeşil kart o zaman gelecek, dertler bitecek... Şimdi 
onlar beklesinler, sıkı dursunlar, bu kış kıyamet gününde hasta olmasınlar... Ama biz, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan, hakikaten fakir fukaranın hastane giderlerini karşılı
yorduk. Meydanlarda "herkese yeşil kart" diyordunuz, şimdi, "sadece fakir fukaraya vereceğiz" 
diyorsunuz; hangisi doğru, bunu da bir açıklığa kavuşturun. (ANAP sıralarından "Anahtar
lardan bahset" sesleri) 

Anahtarların verilmeyeceğini zaten söylediler, vazgeçildi. 
Hem aydınlatmada, hem sanayide elektriğin güvenilir enerji kaynağı olduğu bir gerçek. 

1983 yılında 24 milyar kilovat/saatti üretim, bugün 60 milyar kilovat/saat. Enstale gücümüz 
7 bin megavattı, bugün 17 300 megavat. Hele hele, yeterli su gelir de, tamamlanmış olan Ata
türk Barajının iki ünitesi de devreye girerse, rezerv kapasitemiz yüzde 30 oluyor. Sanayimiz 
de gelişir, köylerimiz de ışıl ışıl olur, yollarımız ışıl ışıl bütün gece yanar. Bunlar kimin döne
minde oldu, biliyorsunuz... Söylemeyeyim. Elektriksiz köy bıraktık mı? Bırakmadık. Mezrala
ra da girdik; artık, ovaya ve yaylaya elektrik şebekesi döşeniyor. Bunları inkâr etmek mümkün 
değil. 

Tabiî, altyapıyla ilgili birçok şey söylemek mümkün; yollar, havaalanları... Mesela havaa
lanlarında 1983 yılında 2,4 milyon kişi hizmet gördü, 1990'da 8.3 milyon kişi... Yani üçe katla
dık, üç misli artırdık. 
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HAYDAR BAYLAZ (Bingöl) — Kaç tane havaalanı var? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Samsun havaalanı ne oldu? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siz bir misli artırın, ona da razıyız. 1983 yılında 

60 bin ton uçak kargosu vardı, bugün 200 bin tona çıkardık. Yarısını yapın, razıyız. 
Haberleşmede 1983 yılıda 1.6 milyon abonemiz vardı, bugün 8 milyona dayandı; hepsi 

modern; mobil telefonlarınız var, çağrılarınız var. Yani, bu telefon meselesinde şu ülkenin gel
diği noktayı ifade etmek için ne kadar konuşsak azdır. Televizyon yayınlarına da bakın -hani 
bugün yasakladınız ya naklen yayını- 6 kanal renkli olarak seyrediliyor; hatta bazıları, 15-20 
kanal daha seyredebiliyor. Eskiden böyle miydi? 1983'te, siyah beyaz iki kanala mahkûmdu
nuz. Şimdi öyle değil; bir kanalda canınızı sıkan bir program varsa, mesela Hükümetin icraatı 
orada yeriliyorsa, geçin öteki kanala veya Hükümet methediliyorsa, canınız sıkıldıysa, geçin 
başka kanala... 6 tane kanal var. 

ALÎ ESER (Samsun) — TÜRKSAT ne oldu hocam? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — ödemeler dengesi konusuna gelince : Bildiğiniz 
gibi, mal ve hizmet ihracatıyla, mal ve hizmet ithalatı arasındaki farka -bunlar beynelmilel 
tariflerdir- cari işlemler açığı diyoruz, ödemeler dengesi, bizim dönemimizde, üç yıl fazla ver
di. Geçmiş yıllarda, 1950'den sonra, bir tek 1973 yılında fazla vermişti; onu söylemiştim. Bu 
cari açıklar varken, siz borçlarınızı nasıl azaltacaksınız? Mümkün mü? Varsa öyle bir sihirli 
hesap metodu, alalım; Dünya Bankasına da Öğretelim. 

Dış ticaret dengesine bakın... Dış ticaret dengesinde biz, 1960 yılı ile 1980 yılı arasında 
dünyanın ihracat gelişmesine ayak uyduramamışız; bunu kabullenelim. Dünya o zaman açılır
ken, dış ticareti büyütürken, biz yeterince büyütememişiz, gerilemişiz. Mesela, ihracatımız, 1960 
yılında dünya ülkelerinin toplam ihracatının binde 2,72'si idi; 1980 yılında binde 1,55'e gerile
di; şimdi, binde 3,86'ya çıktı; yani katlamışız. Diyorsunuz ki, "sanayi kalmamış, Türkiye bat
mış..." Peki, sanayimiz yoksa, bu ihraç ettiğimiz mallar nereden çıktı? Bizim bu seneki ihraca
tımız 14 milyar dolar, bunun 12 milyar dolarlık kısmı sanayi ürünleri ihracatıdır. Bu 12 milyar 
dolarlık sanayi ürünü ihracatı nereden çıkacak? 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Vaktiyle bizim yaptığımız fabrikalardan çıktı hepsi. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Canım, kim yapüysa Allah razı olsun. Önemli olan, 

şu memleket bunu üretmiştir; 12 milyar dolarlık sanayi malı üretmiş ve ihraç etmiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demir-çelik ithal ediyorsunuz, ucuza satıyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, eğer arkadaşlar konuşmaya devam 

edecekse, lütfen benim süremi uzatın. 
BAŞKAN — Hayır efendim, siz de konuşmaya devam ediyorsunuz; lütfen... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ama, bakın konuşmam kesiliyor. 
Döviz rezervleri tanımı, uluslararası tanıma göre yapılır. İşte tanım burada. Tanım, ilk beş 

safyada var, 398 inci sayfada da bizim durumumuz var. Hele hele, bu rezervlerin mülkiyeti 
kime aittir, hiç araştırılmaz. Yani, "bankada vatandaşınmış, Hazineninmiş, KİT'lerinmiş, ban
kaların kendisininmiş" diye hiç aranmaz, "bu ülkenin rezervi bunlardır" denir. Hesap tarzı 
belli. Biz, o hesap tarzına göre 12 milyar dolar devrettik. Biraz harcadıysanız, belki bugün 12 
milyar doların altına düşmüş olabilir; ama, korkmayın daha devamı var. 
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Burada, "122 tane kalkınmakta olan ülke var" dedim, Onların uluslararası rezervlerine 
baktığınız zaman, onların rezervlerinin ortalaması -rezervleri yine o tanıma göre hesaplıyor 
ve gayri safi millî hâsılaya bölerek söylüyorum- bizim rezervlerimizin yarısı. Ama, sizde -tabiî, 
saygı duyuyorum- şu görüş var : 1933 yılı ile 1983 yılı arasında, döviz, devletindi kanunlara 
göre. Dolayısıyla, devletin olmayan bir para, zaten, vatandaşın cebinde olamazdı, bankada da 
olamazdı. Oradan bir karışıklık doğuyor; çünkü, devletin değilse, bu para bizimde değil... Hal
buki, aslolan, milletin zenginliğidir, millet zenginse devlet zengindir. Bizim siyasî tercihimiz 
budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efe de zengin, devlet de zengin... 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — işte onun için diyoruz ki, "bizim rezervlerimiz 12,5 

milyar dolardır; bu da milletindir." İsterseniz, bununla biraz mazot alın da, fukara köylümüze 
ucuz mazot verin, yüzde 25 zam yapmayın. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Hoca, uyuttun bizi, uyuttun. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Bakın, ben sizi neşelendirmek için bir fıkra anla

tayım arkadaşlar; hakikaten, 45 dakika böyle konuşmak zor oluyor. 
Zamanında bir hanedan, görevinden ayrılırken, kendi yerine göreve gelen kişiye, "bak, 

sana üç tane mektup bırakıyorum. Başın sıkıştığında birincisini aç oku, ona göre hareket et" 
demiş. Bir zaman sonra göreve yeni gelen başbakan veya hanedanın, başı sıkışmış, açmış birin
ci zarfı. Zarfta, "hiç vakit kaybetmeden senden öncekileri kötülemeye başla" yazıyormuş. Şimdi, 
Allah'a şükür birinci zarf açılmış durumda. Aynı zarftaki yazının sonunda, "gene başın sıkı
şırsa ikinci zarfı aç" yazıyormuş. Zaman geçiyor, başbakan veya hanedanın, gene başı sıkışı
yor ve ikinci zarfı açıyor. Zarfta, "yakın çevreni kötülemeye başla" diyor, "yine başın sıkışırsa 
üçüncü zarfı aç" diye devam ediyor. Yakın çevrenin ne zaman kötülenmeye başlanacağını bil
miyoruz. Sonra, başbakan veya hanedanın yine başı sıkışıyor ve üçüncü zarfı açıyor. Zarfta, 
"sen de acele üç zarf hazırla ve senden sonrakine işi bırak, kaç, git" diyor. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Hocam, en son zarfı size vermeyeceğiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Size 2 nci ve 3 üncü zarf gerekmez. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Siz fıkra istemediniz mi çfendim? 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, sürenizi 7 dakika geçiyorsunuz, lütfen sözünüzü bitiriniz. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Şimdi, zamlar konusuna değiniyorum sayın mil

letvekilleri. Geçmişte petrol mamullerine yapılan yüzde 10'luk bir zam için söylenilenleri, bir 
bakmak açısından, sadece okuyacağım ve bu bunu kimin söylediğini de söylemeyeceğim. 

"Hükümete karşı çıkın... Allah yarattı demiyorlar, zam üstüne zam yapıyorlar..." Yapılan 
zamda yüzde 10. "Petrol zammı insafsız bir vergidir..." deniyor. Bir başka sayın liderimiz de, 
"devlet, vatandaştan benzin çarpıyor; 3,5 litre benzin fiyatına 1 litre benzin satıyor, 2,5 litresi
ni çarpıyor. Bu zam, zaten yüksek olan enflasyonu daha da körükleyecektir. Dünya fiyatların
da artış yok iken, sırf para toplamak için zam yapılmıştır. Bu, şaşkınlıktır, bunlar yangın üze
rine benzinle gidiyorlar" diyor. 

ALÎ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — Aynen enflasyon konusunda dediğimiz gibi. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Dünyada mazot fiyatları düşerken şimdi petrol ürün

lerine yapılan zamla, köylü, 4 litre mazot fiyatına 1 litre mazot alıyor, 3 litresi de devlete kalı
yor. Çarpma varsa, hırsızlık varsa, daha büyüğü şimdi yayılıyor. 
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Size şunu söyleyeyim : KİT'ler durduğu müddetçe hükümetler zam yapacaktır. Burada 
zammı kötülemek ve başkasına yansıtmakla elinize bir şey geçmez. Çünkü, burada, hatip, söy
lenmeyen sözün her zaman hükümdarıdır; ama, bir defa bu kürsüden bir laf söylendi mi, ha
tip artık onun esiridir ve o laf, hatibi zaman içerisinde arkasından takip ederek gelir. 

Değerli arkadaşlar, şeker fiyatlarına da bir bakalım, ne olmuş. Bunu söylememin sebebi, 
son zamdan itibaren şeker fiyatları dünyada yüzde 28 oranında düşmüş olmasına rağmen sizin 
yüzde 25 zam yapmış olmanızdır. Mademki biz zamcıydık... Zam yapmasını bilmiyor muy
duk? Maderiıki zam yapmayı biz biliyorduk. Niye yapmadık? (DYP sıralarından "Seçim ne
deniyle yapmadınız" sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyelim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hatta, zam yapan arkadaşımızı görevden aldık, 

Neden?.. Beyler, çünkü, dünya şeker fiyatları 240 dolardan 187 dolara indi. Financial Times 
Gazetesinin verdiği dünya şeker fiyatları, temmuz ayında 240 dolar, 21 Aralıkta 187 dolardır. 
Dünyada şeker fiyatları yüzde 28 düşecek, siz ise, yüzde 25 zam yapacaksınız... Bir de alay-i 
velâ ile "geliyordu, gidiyordu" şeklinde bir ay söylüyorsunuz, ondan sonra zam yapıyorsunuz 
ve millet de bu defa spekülasyona sapıyor. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Şeker Şirketi sizin zamanınızda 2-3 trilyon zarara girdi. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Demek ki, zam yapacaksanız, anında yapın, spe

külatörlere imkân tanımayın. ' • ' , - • 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, şekerden sonra bir de zamana bakalım lütfen; rica edeceğim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, en azından 15 dakika da inkıtaa uğradı 

konuşmam. 
BAŞKAN — Yok efendim, o kadar süre değil, rica ederim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, diğer konuşmacılara tanıdığınız toleransı Sa

yın Pakdemirli'ye de tanıyın. 
BAŞKAN — O toleransı tanıdık Sayın Güney, hiç merak etmeyin. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Bu görüşmeleri niye size yönettiriyorlar, şimdi anlaşılıyor. 
BAŞKAN — Efendim, siz mi doğru söylüyorsunuz, ben mi doğru söylüyorum; saati yazı

yorum; Sizin söylediğiniz doğru değil Sayın Yılmaz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şekere de stok beyanı getirdiniz; ama, diğer zam 

yaptığınız mallara getirmediniz. Bunun tarifini veya izahını yapmak mümkün değil. Her za
man yaptığınız mala stok beyanı getirebilirsiniz, o bir siyasî tercihtir; sizin bileceğiniz bir iştir, 
onu yaparsınız. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Şimdi anlaşılıyor neden bu toplantıyı sizin yönettiğiniz? 
BAŞKAN — Sıra benim de onun için efendim; siz daima kötü şey düşünüyorsunuz. Sıra 

benimdi de, ondan ben yönetiyorum. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Onu daha önce yaptınız; 1980 yılından önce de 
her şey stok beyanına tabi idi, şimdi ise, şekere yapıyorsunuz, ötekilere yapmıyorsunuz... Hal
buki, şekerdeki durum da nedir yani... Diyelim ki, bakkalın 20 çuval şekeri var, değeri 2 mil
yon ediyor; peki, tankerlerle mazot almış, benzin almış olan adamı neden stok beyânına tabi 
tutmadınız? Bu yanlıştır/Acele ile yaptığınız için, yanlışlara giriyorsunuz... Bu yanlışlıkları 
yapmayın. 
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Bir de, millet olarak orta yerde kaldık; "Zamları Hükümet mi yaptı, genel müdürler mi 
yaptı; kabahat kimdedir?" diye. Biz diyoruz ki, bir fiyat ayarlamanız normaldir. Neden? Biz 
21 Ekimde istifa ettik;- istifa eden hükümet, ne fiyat ayarlaması yapar ne de zaruretin dışında 
bir ödeme yapar. Biz, zaruri hizmetleri yürüttük, hatta, istifa ettikten sonra şurada bile 
oturmadık. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Neler neler yaptınız. 
BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hep, burada oturduk... 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Atama yaptınız. 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Atama yaptık; hele dinleyin bakalım, kimleri ata

dık. Sizin Partiden; Doğru Yol Partisinden, ANAP'tan, Refah Partisinden aday olmuş ve kay
betmiş arkadaşları, kanunun gereği atadık. Kanunu yerine getirmeyecek miydik yani? Yani, 
bizim, bu atamaların dışında, istifa ettikten sonra bir kimseyi herhangi bir göreve getirdiğimizi 
gösteremezsiniz; hep eski görevdeki arkadaşları -kanunen- atadık. 

Bunu SHP'nin hiç söylememesi lazım; istifa eden birçok arkadaşı -ben tayin ettim, altına 
"olur" yazdım- çoğu SHP'li idi. Kanunu yerine getirirken kabahat, yerine getirmezseniz alkış 
mı yapılacak yani? Hani hukuk devleti, hani şeffaf hükümet, hani her şeyi milletin önünde 
konuşacaktık, her şey apaçık olacaktı... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bir isim versene? 
' NECMI HOŞ VER (Bolu) — Örnek versene bir tane. 
BAŞKAN — Sayın Hoşver, zamanı uzatmaya sebep olmayalım, lütfen efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın arkadaşlar, ben size şöyle bir özetlemek is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, kısa kesin lütfen, rica ediyorum. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Devletin ali meseleleri görüşülüyor Sayın Başkan; 

ne güzel, millet dinliyor. Lütfen Sayın Başkan, sözü kesmeyin. 
BAŞKAN — Efendim, sizler 45'er dakika olarak kabul ettiniz. Lütfen efendim, lütfen... 

Lütfen, Sayın Gündoğdu.. Lütfen efendim... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, iki dakika daha alacağım. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
Sayın Başkan, sayın üyeler, zabıtlara geçmesi yönünden iki dakika daha zamanınızı ala

cağım. özetlemek, tutanaklara geçmesi yönünden iyi oluyor. 
Ülkede döviz rezervlerini size 12 milyar dolar olarak bıraktık, güle güle harcayın. Ama, 

memleketin meselelerine; fabrikasına, yoluna, havaalanlarına, uçaklarına, demiryollarına 
harcayın. , 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ne kadar borç bıraktınız, onu da söyle? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — İhracaatımız 1991 yılının ilk 8 ayında da dolar ba

zında yüzde 11 arttı, bunu da bıraktık; bunu da bozmayın. Merkez Bankasında kullanılan kısa 
vadeli avans imkânının biz 2/3'ünü kullandık, 1/3'ünü size bıraktık. Birbuçuk aylık hükümet 
dönemimizde 1/3'ünü kullanmanız mümkün mü?.. Değil. Son 8 yılın ekonomik büyümesini 
yılda ortalama 5,8 olarak bıraktık; bu yılın tek başına kalkınmasını, sakın ola burada söyle
meyin; çünkü, 122 ülkenin kalkınma hızı 1991 yılında 0,5, kalkınmış olan ülkeleri de dahil eder
seniz 2,5'i bulmuyor. Bir de bizce 1990 yılını yüzde 9,2'yi ekleyin, ondan sonra ortalamalara 
bakın ve burada böylece tartışma yapalım. 
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Yabancı sermaye girişi yılda 1 milyar dolara varan bir ekonomi bıraktık. îç borç ve dış 
borcun gayri safi millî hâsılaya oranlarını düşer vaziyette bıraktık size. Enflasyonu da iki ayda
ki durumu ile düşme eğiliminde bıraktık; kasım ayında tekrar yükseldi, inşallah aralık ayında 
yükseltmezsiniz. Köylüden alınan tarım ürünleri... Bizim zamanımızda, tarım ürünlerinde, şe
ker pancarında alımların durumu belli. Bu durum tabiî ki devam ediyor; onu bize niye yüklü
yorsunuz? Köylüden aldığımız tarım ürünleri 8,3 trilyondu, bunun 6 trilyonunu ödemiştik. Tabiî 
ki, şekerpancarı olsun, çay olsun; bu gibi ürünlerin paralarını peşin mi ödüyorduk? Ne zama
na kadar bu ödemeleri peşin yaptık bu ülkede; hangi hükümet döneminde peşin çalıştınız? 
Gelin de burada söyleyin; zabıtlara geçsin. 

Bakın, size telefonsuz, elektriksiz köy bırakmadık... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Enflasyon ne idi o zaman?.. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Esnafı Bağ-Kur borçlarından dolayı hapse attınız. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siyah beyaz televizyonu, size 6 kanallı renkli bı
raktık; 12 kanala siz çıkarırsınız inşallah. 

On aylık otomotiv sanayiindeki üretim 250 bin adedi buldu; yani, bu memlekette 250 bin 
otomobil yapıldı; ama, siz 500 bin adede çıkarın... 

Bu yılın sonunda 3 milyon televizyon üretilmiş olacak; sizin bıraktığınızda 600 bin adetti. 
Turizmde, 66 bin olan yatak kapasitesini, bugün 250 bin adede çıkardık; 1983'ten 1991'e, 

8 yılda böyle katladık. 
Mevcut spor tesislerini, ilave 8 300 spor tesisi yaparak, 8 misline katladık. 
Toplu Konut Fonu ile 900 bin konutu finanse ettik. Bunların 500 bin adedi kullanılır hale 

geldi. 
F-16 muharebe uçağını yaptık. Bunun yanı sıra, eğitim uçakları, zırhlı muharebe araçları, 

telsiz cihazları ve roket üretimi gibi askerî projeleri getirdik; hapsi de üretimdedir. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Hayali ihracat?!. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Onu da konuşacağız, onun da sırası gelecek, me

rak etmeyin. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, sabır gösterirseniz, ben de konuşacağım, iki cümle söyleyeceğim... 

Hani bu kürsü hürdü?.. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ekonomiyi, rekabet yönünden, Macaristan, Yu
nanistan ve Portekiz'den iyi, İspanya ile eşit ve İtalya'ya yakın bir durumda bıraktık. İş alemi
nin ve ortamının güvenilirliği yönünden, Türkiye'yi, Macaristan, Yunanistan, İspanya, İtalya, 
Portekiz, Avustralya, Fransa, Norveç, Yeni Zelanda, İngiltere ve İsveç'ten daha iyi durumda 
bıraktık. Bu cümleler benim değil. Daha geçen hafta Dünya Ekonomik Forumunun konuşma
cıları oldu; bu cümleleri, Dünya Ekonomik Forumunun yayımladığı 1991 yılı raporundan al
dık beyler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Daha, çok konuşurduk; ama, Hükümetin isteği aksine, konuşan Türkiye istenilmiyor. He
men, "45 dakikada konuşulsun, buradan da inilsin; bir de özetini veririz 5 dakika" diye isten
diği için, biz bu kadar söyleyebildik. Daha çok şeyler söyleyebiliriz; şu laf üretmeyi bırakıp 
da, icraat yapılırsa tenkitlerimize geleceğiz. * 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum değerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Pek muhterem milletvekilleri, 45 dakika zaman, Yüce Heyetiniz tarafından takdir edilmiş 

ve Danışma Kurulunda kararlaştırılmıştır. Burada hiç kimsenin kusuru yoktur ve ben burada 
her hatibi, 5 dakika kala, 5 dakika geçe ikaz ediyorum ve ondan sonra da tekrar ikaz ediyo
rum. Şimdiye kadar hiçbir şekilde herhangi bir hatibe, ayrıcalık yapmış değilim. 

İkincisi, bir Sayın Genel Başkanın söylediği gibi, ben buraya şu veya bu maksatla çıkarıl
mış da değilim. Sıram geldiği için ben buradayım. Daha fazla söylemiyorum; nezaketim buna 
manidir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET KABİL (Rize)— Grubun dinlemesinden belÜ. 
BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi, şahıslar adına konuş

malara geçiyoruz. İlk söz, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'de. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) ' 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomi hakkın

da genel görüşme talep eden Hükümetimizin bu talebi nedeniyle huzurlarınızdayım. 
Sayın Başbakanımız, Hükümet Programının tartışmaları sırasında genel görüşmelerin mil

letimize TRT ekranlarından naklen yayınlatılacağım müjdelemişti; her nasılsa bugün, bir mu
cize oldu ve son anda naklen yayından vazgeçildi. 

Geçen perşembe günü buradan yaptığım gündem dışı konuşmada, Hükümetin çok hızla, 
güvenilirliğini ve inalılırlığını kendi eliyle nasıl yıprattığını -petrol zamları dolayısıyla- söyle
miştim. Maalesef, yine bu da Hükümetin güvenilirliğini ve inanılırlığını büyük ölçüde yıpra
tan bir davranış olmuştur. Hükümet Programının tartışılması sırasında yapılan böyle bir açık
lama, böyle bir öneri Sayın Başbakandan gelmişti; tekrar bu önerinin Sayın Başbakan tarafın
dan geri çekilmesi, inanılırlığını, güvenilirliğini büyük ölçüde yıpratmaktadır. 

Şimdi, şunu merak etmeyteyim ; DYP'li veya SHP'li seçmenler yarın size -ki, bol bol he
yetler geliyor- "Sayın Başbakan, Hükümet Programının tartışılması sırasında böyle bir vaatte 
bulundunuz, niçin bu vaadinizi geri çektiniz" derse, onlara nasıl bir açıklamada bulunacaksı
nız? İzahınız ne olacak? Mademki bu hususları milletin görmesi ve öğrenmesini istiyordunuz, 
bu sözünüzden niye caydınız? Buna nasıl bir açıklama getireceksiniz? 

Tabiî, esasen, beni düşündüren, üzen husus şudur : Aradan 35 gün geçti, -bazıları 25 gün 
diyor- bu 35 gün içinde ne yapıldı? Hangi kanunların, hangi kararnamelerin taslağı hazırlan
dı? "Kanun hükmünde kararname yetkisini ANAP istismar ediyor" dendi, buna rağmen ka
nun hükmünde kararnameler hâlâ üretilmeye çalışılıyor. Madem kanun hükmünde kararna
meleri sevmiyorsunuz, Meclisin erkini zedelediği görüşündesiniz, niçin, kanun hükmünde ka
rarnameleri sevk etmek yerine, Meclise teklifler getirmiyorsunuz? Yine, bu da inandırıcılığını
zı zedeliyor. Yani, bizi sekiz yıl tenkit ettiğiniz, her konuda tenkit ettiğiniz şeyleri neden yapı
yorsunuz? Maşallah, yaptıklarınızdan dolayı, "biz, çok metedil gitmişiz" diye düşünüyoruz. 
Yani, yaptıklarınız, bizi tenkit ettiklerinizden daha fazla. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biraz sabret bakalım. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, hayır, şu 25-35 günlük icraatınızda diyorum. 

Hep söylediklerinizle, tenkit ettiğiniz hususlarla çelişkili... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sizin haczettirdiğiniz Bağ-Kur'Iuları, çiftçileri affettir

dik, daha ne olsun? Bağ-Kur'Iuları siz hapislere attırdınız. 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Dur, onlara da geleceğim, onlara da geleceğim. 
Siz, hâlâ "ekonomide genel görüşme" diyorsunuz. Tabiî, görüşmeyi de halka kapattınız. 

Ne yapacaksınız? Bu milletin seçimlerden önce gündeme getirdiğiniz, mâydanlarda bağıra ba
ğıra söylediğiniz sorunlarını nasıl çözeceksiniz? örneğin, "vergileri düşüreceğiz," esnafın ver
gilerini hafifleteceğiz, "çalışanların vergilerini düşüreceğiz" dediniz. Ne yapacaksanız? Bütçe 
açığını, KİT açıklarım nasıl azaltacaksınız? 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kahveci, sen bizi izlemeye devam et... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Zaten, izlemeye çok dikkatli bir şekilde devam ediyo

rum, merak etmeyin. 
Bakınız, Hükümet Programının tartışılması sırasında dikkat ettim, en önemli mesele; ül

ke ekonomisi bir motordur, motorun benzine ihtiyacı var, benzini de dövizdir. Türkiye'nin dö
viz gelirlerini DYP-SHP koalisyon Hükümeti nasıl artıracak, ihracatı nasıl artıracak? Türki
ye'nin, eski Sovyetler Birliğindeki cumhuriyetlere kredi vermesi lazım, Doğu Avrupa ülkeleri
ne kredi vermesi lazım, Ortadoğu ülkelerine kredi vermesi lazım, Pakistan'a, Hindistan'a, hat
ta Endonezya'ya, Cezayir'e daha fazla kredi vermesi lazım. Bu kredi kaynaklarını nasıl oluştu
racaksınız? Bu konuda sizden en ufak bir cümle duymadım. (DYP sıralarından gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Senin çalışma alanın... (Gürültüler) 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır; çözümleri siz üretecektiniz. Dediniz ki, "biz, 

bunları ANAP'tan daha iyi yapacağız, ANAP'ı fersah fersah geçeceğiz." 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yapacağız. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yalnız bırakın icraatı, Türkiye'nin en önemli meselesi

ne daha lafla dahi dokunmadınız. Zaten, lafla dokunduğunuz şeyleri de hep geriye çektiniz. 
Merak ediyorum, sonunuz ne olacak? (DYP sıralarından, "iyi olacak" sesleri, gürültüler) 

Bu hususu tekrar huzurlarınıza getirdiğim.için kızmayın. Sokaklarda, meydanlarda söyle
diğiniz şeylerle, burada yaptığınız şeyler çok hızla çelişmeye başladı. Bu, sadece sizi zedeleyen 
bir şey değildir; bu, Parlamentoyu da zedeleyen bir şeydir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Ona vatandaş karar verecek. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İnsanlar, politikacı konusunda bir imaj oluşturuyor

lar. Bir politikacı, bugün dediğinin yarın tam tersini söylerse, bu, bütün Parlamentoyu zedeler. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — O, sizden kalma... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biz, hatalarımızı itilaf ettik. Biz, "enflasyonu 

düşürmedik" dedik ve cezamızı da aldık. Biz hatalarımızı kabul jettik; siz, hatalarınızı zaten 
henüz kabul etme durumunda değilsiniz; ama dün söylediğinizin, hem de çok kısa zamanda 
bugün tersini yapıyorsunuz. Daha bir ay bile geçmedi. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Mevzua gelin. 
BAŞKAN — Sayın Kahveci, lütfen, ekonomi üzerine konuşun. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Geçen hafta petrol zamlarıyla ilgili gündem dışı yaptı

ğım konuşmada, tüpgaz zammını da gündeme getirmiş, "En fazla yüzde 10 zam yapma hak
kınız var" demiştim. Hemen ertesi günü tüpgaz zammını yüzde 48'den yüzde 10'a indirdiniz. 
O gündem dışı yaptığım konuşmamda, "Inanılırlığınızı yitiriyorsunuz" demiştim. Çünkü, Sa
yın Pakdemirli de burada çok güzel belirttiler, akaryakıt zamlarıyla ilgili daha önce söylediği
niz sözlerle, geçen hafta yaptıklarınız 180 derece çelişkili idi. Daha da önemli bir çelişki; önce, 
"Zamları KİT'ler yaptı" dediniz. Eğer, zamları KİT'ler yaptıysa, siz nasıl müdahale edip yüz
de 48'lik zammı yüzde 10'a düşürdünüz? 
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Yine de, düşürdüğünüz için doğru işi yaptınız, büyük ölçüde yıpranmaktan kurtuldunuz, 
milleti kelle vergisinden kurtardınız. Ama, kelle vergisini şimdi tüpgazdan almıyorsunuz, yüz
de 10 zam yapmanız gerektiği yerde yüzde 25 zamla benzinden, mazottan alıyorsunuz; yine 
kelle vergisi alıyorsunuz. 

Çelişkileriniz devam ediyor... "Borsaya müdahale etmeyeceğiz" diyorsunuz; ancak, he
men gelir gelmez, Hükümet kurulur kurulmaz, demeçler vererek borsanın fırlamasına sebep 
oldunuz ve borsa hemen tekrar düşmeye başladı. 

"Fonlarda 50 trilyon kayıp" dediniz, fonların toplamı zaten 35 trilyon. Yani, bu ne afakî 
çalışmadır ki, hiçbir rakama dayanmadan, her bakan istediği demeci o gün veriyor ve bakıyor
sunuz aynı gün iki bakan ve Başbakan Yardımcısı çelişkili demeçler veriyorlar. 

Spekülatif hareketleri de desteklediniz. Stokladığınız takdirde, bir akaryakıt tankerinin 17 
milyon lira bir çuval şekerin 31 bin lira kâr bıraktığını geçen perşembe günü söylemiştik, tki 
çuval, üç çuval şeker stoklayan bakkala stok beyanı getirdiniz, bir tankeri 17 milyon lira kâr 
bırakan akaryakıt bayiine getirmediniz. Esasında, stok beyanına karşıyız, karşıyım. Çünkü, 
belge düzeni olduğu sürece, zaten aşırı Kârları, fahiş kârları vergilendirirsiniz. 

O gün buradan çıktıktan sonra -benzin zammının olacağını bildiğim halde, bile bile ben
zin almadım, gittim bir akaryakıt bayiine; akaryakıt bayiindeki pompacının bana söylediği şey 
şu : "Ağabey, bizim istasyon sahibi 110 ton mal aldı." Oturup hesabını yaptık; 85 milyon lirayı 
buluyor. Ona stok beyanı getirmediniz; ama, üç çuval şekerden 93 bin liralık kâr yapan adama 
stok beyanı getirdiniz. Bu da çok büyük çelişki. Bunun da hesabını merak ediyorum. Milletve-
killeriniz, bakanlarınız teşkilatlarınıza gitmeye, halkın arasında gezmeye başladı; onlara ne ce
vap vereceksiniz, bu tutarsızlığınızı nasıl izah edeceksiniz? 

Hâlâ, kanaatimce, iktidar olduğunuzun farkında değilsiniz, tş yapmanız gerekiyor, çö
züm üretmeniz gerekiyor ve çözüm üretme konusunda geç kaldığınız sürece de durum, her gün 
daha kötüye gidecektir. 

Sayın Başbakan "hükümetin çare yeri olduğunu" söylerdi. Bugün bakıyoruz, Hükümet 
-bugünkü genel görüşmede de bu görülüyor- çare yeri değil, sanki bir ağlama yeri gibi olmuş. 
Yani, bize "siz bu çözümleri, ANAP olarak, yeterince mükemmelleştiremediniz; biz daha mü
kemmelini bulduk" diyeceğinize, bir ağlama yeri gibi olmuş. Hatta, Sayın Başbakan, Hükü
met Programının Mecliste görüşülmesi sırasında "Gelin siz de yardım edin. Biz bu işi tek başı
mıza yapamayız" dedi. Halbuki, seçimler sırasında "biz her şeyi çözeceğiz" demişti. Biz yine 
yapıcı olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz; ama, hükümet bir ağlama yeri değil, çare yeridir 
ve çare üretmesi lazımdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Nakit durumundan şikâyetçisiniz, "efendim, nakit olmadğı için çiftçinin, KİT'lerin para
larını ödeyemiyoruz" diyorsunuz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yalan mı? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — "Bu KİT'lere çok az para veriyorsunuz" diyen siz de

ğil miydiniz? Çiftçi ürünlerine ilan ettiğimiz taban fiyatlarını çok düşük bulan siz değil miydi
niz? Yani, siz olsaydınız daha fazla verecektiniz. O halde, nakit durumundan şikâyet etmeye 
hiç hakkınız yoktur. 

Değerli milletvekilleri, önemli bir konuya, önemli bir tehlikeye işaret etmek istiyorum. Bu, 
ekonominin genel durumunu çok büyük ölçüde zedeleyecek, Türkiye'yi çok büyük tehlikelere 
düşürecek bir potansiyel uygulamanız olan erken emeklilik. Bu konuda herkes konuşmaya kor
kuyor. Dikkat ettim, "tepki gelecek" diye basın da bu konuyu gündeme getirmekten korkuyor. 
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Erken emekliliği getirirseniz, getirmeye muvaffak olursanız, Türkiye'de gelir dağılımını 
bozucu en büyük işi yapmış olursunuz. Erken emekliliği getirirseniz, işsizliği patlatıcı en bü
yük işi yapmış olursunuz. Neden?.. Türkiye bunu askerî dönemde yaşadı. Erken emekliler kim 
olacak biliyor musunuz?.. Emeklilik maaşının yetmeyeceğini bilenler erken emekli olacak. Emek
lilik maaşının yetmeyeceğini bildiği için dışarda işi garantileyen, erken emekli olacak. 

Erken emeklilik işsizliği artırır. Neden?.. Bir erken emekli ile bir genç işsizi düşünün... 
Genç işsiz sigorta isteyecektir, vergi kaydı isteyecektir, sendika isteyecektir. Bir erken emekli, 
ne vergi kaydı isteyecektir, ne sigorta kaydı isteyecektir, ne sendikalı olma talebi olacaktır. Bir 
erken emekli, namusunu, tecrübesini kanıtlamış olduğu için, iki tane, üç tane, beş tane genç 
işsizin yerini de dolduracaktır. Eğer erken emeklilik Türkiye'ye gelirse, 500 bin ila 1 milyon 
arasında erken emeklimiz olacaktır. Bu, işgücü piyasasına o kadar menfî etki edecek ki, bugün 
zaten iş bulmakta zorluk çeken gençler çok daha zor iş bulacaktır. Bunların belki çoğu sizin 
çocuklarınız, sizin seçmenlerinizin çocukları olacaktır. 

İşsizliği artırdığı için, erken emeklilik, gelir dağılımını bozacaktır. Emeklilik kurumları- -
na, mevcut emeklilere ilave olarak 500 bin ila 1 milyon arasında bir sayıyı daha katacaksınız. 
Kazan aynı kazan, kepçe sayısı artacak ve bu sefer emekli maaşları düşme durumunda olacak. 
Emekli maaşları düştüğü zaman sandıkları sübvanse edeceksiniz. Nasıl sübvanse edeceksiniz?.. 
Yatırımlardan çalarak sübvanse edeceksiniz. Demek ki, o, bölgelerinize, dolayısıyla Türkiye'ye 
giden hizmeti aksatacaktır; çiftçiye, esnafa, belediyelere giden kaynağı azaltacaktır. 

Erken emeklilik kadar işsizliği artırıcı, gelir dağılımını bozucu başka bir uygulama düşü
nemiyorum. Yani, bir raddede yapar onu. öbürleri hep tedrici olarak yapar; ama bu bir radde
de yapar. Madem erken emeklilik Türkiye'de işsizliği azaltıyor; peki, işsizlik sorunu olan İngil
tere, Almanya, İsveç niye bunu akıl edemiyor? Sadece biz mi akıl ediyoruz? Bu erken emekli
ler, emeklilik dönemlerinde, mevcut emeklilerin durumunu fakirleştirecekler, emekli kesimi gi
derek daha da zor duruma düşecektir. En son sakıncası ve daha da önemlisi, vasıflı elemanlar 
devleti terk edecektir. Terk ettiği için, devlet dairelerinin işleyişi, KİT'lerin işleyişi daha kötü 
duruma düşecektir. Siz, devraldığınız durumu beğenmiyorsunuz; benim endişem, bu beğen
mediğiniz durumu daha da kötüye götürmenizdir. Çünkü, bir erken emeklilik olayının tedavi
si, düzeltilmesi, böyle iki üç yılda yapılacak bir şey değildir. Onun tedavisi, düzeltilmesi onbeş • 
yirmi yılı aşar, belki de otuz yılı bulur. Lütfen, bu konularda yaptığınız uygulamaların, gelir 
dağılımını bozmamasına, işsizliği artırmamasına dikkat etmek zorundasınız. Bizim görevimiz, 
sizi burada yanlışlara karşı ikaz etmiktir. Memleketin en önemli sorunu, enflasyon kadar, iş
sizliktir. işsizliği artırıcı bu uygulamadan lütfen vazgeçiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, 5 dakikanız kaldı. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Burada en büyük korkumu tekrar tescil edeyim. Be

nim korkum, hükümet olarak çok hazırlıksız gelmiş olmanızdandır. 
ANAP, 1983 ve 1987 yılında hükümete geldiği zaman, bütün geçirmek istediği kanunları, 

kararnameleri hazırlayarak geldi. Kurmak istediğimiz düzenin bütün önemli kanunları hazır
dı. Şimdi, görüyorum ki, Sayın ÇiIIer'in, örneğin, seçimden evvel ilan ettiği UDİDEM diye 
bir programı vardı; seçimden sonra, Sayın Çiller Bakan olduktan sonra, ismi dahi telaffuz edilmez 
oldu. Endişem, hiçbir hazırlığınızın olmadığıdır; görüntü de onu göstermektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hazırlığımız var, hazırlığımız var. 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hazırlığınız olsa, şimdiye kadar Meclisin gündemi böyle 
boş kalmazdı. Ben, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim, oraya hiçbir şey gelmiyor. En önemli 
kanunların Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi lazım, oraya hiçbir şey gelmiyor. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bugün geldi, siz yoktunuz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün gruptaydık, gelemedik, özür dileriz; ama, bu

gün görüştüğünüz kanun kuvvetinde kararname de ANAP döneminden gelen bir kanun hük
münde kararnamedir. Yani, bugün gündeminizi dolduran madde de ANAP döneminden gelen 
bir kanun hükmünde hararnamedir. Hazırlıklı olsaydınız, Plan ve Bütçe Komisyonunda bugü
ne kadar, 25 gün içinde hiç olmazsa üç beş konu görüşmemiz gerekirdi. Bu, beni korkutuyor. 
Çünkü, biz hükümeti, iktidarı sizden devralacağımız zaman, bugün tenkit ettiğiniz tablodan 
çok daha kötü bir tablo ile almaktan korkuyoruz. En büyük korkumuz budur. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Burada Sayın Pakdemirli pek çok rakamı zabıtlara kaydettirdi. İç borç rakamları, dış borç 
rakamları, enflasyon, büyüme hızı, döviz rezervi, diğer ülkelere Türkiye'nin açtığı krediler, oto
yollar, barajlar, televizyon imalatı, otomobil imalatı, mevcut telefonlar, KİT açıkları ve ekono
mi ile ilgili bütün önemli göstergeler zabıtlara kaydoldu. Benim korkum, bu rakamların, bu 
gördüğüm tablo karşısında, her gün daha kötüye gideceğidir. Bu gidişatı durdurmak için bir 
şey üretmeniz gerekir. Genel görüşme açma talebiyle çözüm getiremeyeceğinizi siz de fark etti
ğiniz için, bunun naklen yayınlanmasını önlediniz. Hatta, belki bu genel görüşme sırasında 
hiçbir şey yapmayacağınızın milletçe ayan beyan anlaşılacağını fark ettiğiniz için genel görüş
menin naklen yayınlanmasını engellediniz; ama, inşallah benim korkularım yanlış çıkar. İnşal
lah, sizin dediğiniz doğru çıkar ve inşallah bu verdiğimiz makro rakamlar, sizden iktidarı dev
raldığımızda çok daha iyi hale gelir. ' 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Sayın Çiller, bana verilen malumata göre, Sayın Kahveci'den sonra siz konuşmak istiyor-

muşsunuz. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
killeri; bugün, and içtiğimden beri ilk kez, bir milletvekili olarak karşınızda ve Mecliste konuş
maktayım. Milletin içinden gelmiş, milletin adına konuşan ve milletin karşısında konuşan bir 
kişi olmanın gururunu ve demokrasinin erdemini bir kez daha içimde duyuyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) •• / . • 

Bu anlayışla, hepinizi, bana alkış tutacak olsanız veya laf atsanız da, bana hak verseniz 
de vermeseniz de sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Biz bugün burada ekonomik tabloyu ve Türkiye'nin 1991 sonu itibariyle durumunu tartış
mak istedik. Burada, 1992 başı itibariyle, Türkiye'nin nerede olduğunu beraberce görelim ve 
daha sonra buraya ortaya koyacağımız çözümlerin bu tabloyla uyumlu olup olmadığını sizle
rin eleğinden geçirelim istedik. İsteğimiz hiçbir biçimde bizden önceki herhangi bir iktidarı 
kınamak değil. Esasen, halk, bu konuda kendi yargısını vermiştir, bizim ek bir yargı yapmamı
za gerek yoktur. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Dolayısıyla, 1991 sonundaki tabloyu en gerçekçi rakamlarıyla, saptırmadan ortaya koya
lım. Niye koyalım? Şunun için koyalım : Artık, iktisat bir ilim olmuştur, bu iktisat ilmi, ger
çekten hassas dengelere yönelik birtakım hesaplamaları gündeme getirir ve bu ölçekler içeri
sinde ortaya koyacağımız istikrar programı, bir hesaplama meselesidir. İktidar, bu hesaplama
yı iyi yapabilmiş olsaydı, bugünkü kronik enflasyonu ve tıkanmış büyümeyi ortaya koymazdı. 
Dolayısıyla, bu defa farklı yapmak durumundayız ve bu defa farklı yapacağız. 

Yönetimden devraldığımız rakamları doğru bulsaydık, hemen işbaşına koyulurduk. Üzü
lerek söylüyorum, bunun içinde bir kınama da yoktur; ama rakamlar oldukça farklı çıkmıştır. 
Bu farkları altalta, iyilerinden başlayarak ortaya koyacağız, milletin önüne ve sizin önünüze 
koyacağız. Bu birinci aşama olacak. 

İkinci aşamada, bunun karşısında koalisyon Hükümeti olarak, bu 34 günde veya 24 gün
de neler yaptığımızı ve niçin yaptığımızı izah edeceğiz. Bundan sonraki birkaç hafta içerisinde 
Türk kamuoyunun önüne ve sizlerin önüne koyma durumunda olduğumuz çözüm paketleri
nin içeriğini genel hatlarıyla anlatacağız ve sizlerin önerilerini, mümkünse, yine sizlerden daha 
sonra dinleme isteğinde olacağız. Buna kişisel olarak hazır olduğumuzu tekrar etmek isterim, 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar), 

Biz, burada bir dönemin hesabını yapmıyoruz. Eğer o hesabı yapmaya kalkarsam, çok 
üzülürsünüz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından "Yap yap" sesleri) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Anahtarlardan ne haber?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Biz bugün, 1991 sonu itibariyle Türk

iye'nin rakamlarını kısaca ortaya koyalım. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Çiller, şu hesabı koyun ortaya... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bugün millî gelirdeki büyüme, refah 

simgesidir. İnşallah Türkiye'yi oralara götürmek nasip olur. 120 ülke arasına sokup da, Türki
ye'yi eğer Zambiya ile karşılaştırarak bir yere varacaksak, oralara gelemeyiz. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) Mühim olan, Türkiye'yi OEGD ortalamaları içerisinde bir yere getirmektir, 
mühim olan, Türkiye'yi Portekiz'le, Türkiye'yi Yunanistan'la karşılaştırarak bir yere getirmektir. 
Yoksa, 120 ülkeyi ele alıp, bu 120 ülkenin içinde enflasyon hiç de kötü değilmiş, büyümede 
hiç de fena değilmiş diyebilmek için, çağ atlamaya talip olmamak gerekirdi. (DYP ve SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gerçekten, şimdi polemik yapmak için. burada değiliz. Rakamları alt alta koymak istiyo
rum. Türkiye bu yıl millî gelirindeki artış hızını yüzde 1.6 ilâ 1.7'lik bir büyüme ile kapama 
durumundadır. Bu, enflasyon hızının yüzde 60-70 olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. 

Bunun anlamı şudur : Bugün Türkiye'de yeni doğan evlatlarımız ve bebeklerimiz, geçen 
seneden daha fakir olarak dünyaya gelmektedirler. Bu kadar açıktır bu. Eğer dersek ki, sadece 
bu yıla bakmayalım, o zaman şunu kısaca ifade etmek isterim : 1950-1960, arasındaki, 1960-1970 
arasındaki, 1970-1980 arasındaki, 1980-1990 arasındaki bütün on yıllar içerisinde en yüksek 
enflasyon ve en düşük büyüme bu son on yılındır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bunun ötesinde, daha iyi rakamlara da gidelim. Türkiye'de olumlu şeyler de olmuştur. 
Olumlu olanları olumlu olarak kaydetmek ve hatta iyi yapılanlar varsa, o doğrultuda devam 
etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin dışa açılmasında ve Türkiye'nin belli bir öl
çüde ihracat atılımı içine girmesinde olmuştur. Türkiye'nin ödemeler dengesine baktığımız 
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zaman; bugün 14 milyar dolarlık ihracat, 23 milyar dolarlık da ithalat vardır. Ancak, hemen 
şunu belirtmek isterim : Cari işlemler açığı bu yıl aşağı yukarı 1.1 milyar dolar civarındadır. 
Telaffuz edildiği gibi, fazla verilmemiştir. 700 milyonluk fazlalık hibeler sebebiyledir. Hibeleri 
çıkardığınız zaman -ki, hibeler sistemin bir parçası olmayacaktır, dolayısıyla çıkarılma 
durumundadır- burada bir açık verdiğimizi ve bu açığın özellikle ithalatın büyüme hızının du
rakladığı bir dönemde olması nedeniyle kayda değer ve daha doğrusu dikkate değer olduğunu 
bir kez daha tekrar etmek isterim. Dolayısıyla, Türkiye'nin cari işlemlerinde bu-yıl, oldukça 
düşük bir büyümeye rağmen ve buna karşın yine de bir açık vardır. 

Türkiye'de bir başka olumlu gelişme; yine çok dikkatle izlenmek durumundadır; o da şu
dur : Türkiye'nin bugün 13 milyara yaklaşan bir döviz rezervi vardır. Uluslararası tanımlara 
göre bu böyledir; ancak, bunun, Merkez Bankası bilançoları incelendiği zaman, 7.4 milyar do
ları Merkez Bankasında bir rezerv olarak bulunur. Aynı Merkez Bankası bilançosunun aktifle
rinde 7.1 milyar da yine dövizle ödenmesi gereken yükümlülükler vardır. Dolayısıyla, bunun, 
bu yükümlülükleri karşısında, net bir döviz rezervi olduğunu söylemek mümkün değildir. Da
ha vahim bir tarafı var; o da, Türkiye'nin, dış borçlarında, ilk defa son on yılın en yüksek 
kısa vadeli borç seviyesine ulaşmış olmasıdır. Bugün 9.2 milyar olarak gösterilen bu kısa vadeli 
borç, aslında kütüklere geçen rakamdır. Tahminler, kütüklere geçmeyenle birlekte, bunun 12-13 
milyar civarında olabileceği şeklindedir. Bugün, üzerinde son derece önemli durduğumuz, ma
kas, kapanmıştır; büyük ölçüde kapanmıştır. Buna rağmen, bu döviz rezervini burada tutabil
mek, maharet ister. Dolayısıyla, bu etapta, dünya kamuoyuna, yapacaklarımızı anlatmak için, 
hem Batı'da, hem dünya bankasında, hem IMF'de seferber olduk ve size güvenle söyleyebili
rim ki, temas ettiğimiz her kurum; gerek Dünya Bankası, gerek dış çevreler, programlarımıza 
olan güvenlerini süratle pekiştirmektedirler. 

Şimdi, kısaca, diğer verilere gelelim : Bu veriler içerisinde başka neler var; bugün, bütçe 
açığı, aşağı yukarı 32 trilyon olarak kapanmaktadır. Daha vahim bir tarafı, bütçe açığının ka
panabilir bir tarafı yoktur, ilk açık dediğimiz, faizleri içermeyen açığın, -hatta- pozitif olma 
ihtimali vardır. Dolayısıyla, bir faiz operasyonu ötesinde veya bir vergi reformu ötesinde, büt
çenin oynanabilecek hiçbir boyutu kalmamıştır; yatırımlar, düşürülebildiği kadar düşürülmüş, 
ücretler ise bilinen seviyededir. 

Bunun ötesinde, toptan baktığımız zaman -ki, bizi kuşkulandıran odur- Türkiye'de, son 
on yıl içinde, elbette önemli işler yapılmıştır; ama, bizim karşılaştığımız ve biraz sonra ortaya 
koyacağım borç stoku ile ve böylesine bir borç alınmasıyla, insanin aklına, "Acaba daha iyisi 
olamaz mıydı?" sorusu geliyor. Vakıa, biz, yine, hesaplaşmada değiliz; yine, rakamları bu yıl 
itibariyle vermeye devam edelim : Eğer, buna böyle bakarsak, bunun ötesinde, hemen fonlara 
dikkat çekmek gerekir; çünkü, Türkiye'nin artık tek Merkez Bankası ve hatta tek bütçesi yok
tur; bunlar çoğalmıştır. Bugün, fonlar, aşağı yukarı 52 trilyonluk bir borç stokunu beraberin
de getirmektedir. Yine burada, 5 trilyonu aşan bir açıkla da karşı karşıyayız. 

Biraz daha ileri gidelim ve KİT'lere bakalım : KİT'lere baktığımız zaman, son yılın, özel
likle son altı ayın iktidarının, bugün, zamlar karşısında söylediklerini büyük bir şaşkınlıkla 
karşılamak gerekir... (DYP sıralarından alkışlar) Çünkü, bütün bozulmalar, özellikle son yıl 
ve daha da fazlası, son altı ay içinde olmuştur. Defalarca, millet sevgisine, memleket sevgisine 
daVet etmemizin ne kadar anlamlı ve yerinde olduğunu, o rakamlar karşısında bir kez daha 
fark etmekteyiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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O rakamlar nelerdir : Bakın, KİT'ler, 1991 yılı sonu itibariyle, 34 trilyonluk bir finans
man açığını önümüze koymaktadır. Dahası var; yüzde 60'lık bir fiyat artışı olsa, 1992 yılında, 
bu finansman açığı 54 trilyon ile 56 trilyon arasında olacaktır. Farzedin ki, bunlara hiç yatırım 
yaptırmadık, o zaman da, bu açık, 34 trilyon civarında olacaktır. 

Şimdi, böylesine bir stoktan sonra, biraz daha ileri geçelim ve iç borçlara bakalım : tç 
borç stokumuz 91 trilyonu bulmuştur. Biraz önce söylediklerinde Sayın Pakdemirli haklıdır; 
dedi ki, "bunun konsolide kısmı var". Doğru; onda, fazla bir artma yok. Bütün artan -son 
derece vahimdir, kendisinin "vahim" dediği- kısa vadeli avanslardır. Buradaki artış, öyle yüz
de 10, yüzde 20, yüzde 100 değil; yüzde 200 değil; yüzde 500 değil; yüzde 3 800'dür. Bunun 
anlamı ne demektir; para basmaya mecbur bırakmak demektir. Şimdi, eğer rakamlar bundan 
sonra daha fenaya giderse, bunun vebali, kısa vadeli avansı yüzde 3 800 artıranlarda mı, yoksa 
24 gündür veya 34 gündür burada canla başla çalışmaya gayret eden -bütün bürokratları da 
içine alan- bu iktidarda mıdır? (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Ne zamana kadar şikâyet edeceksiniz? 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi bir rakam daha vereceğim; bu
nu da yine bürokratlarımız hazırlamıştır. Bu arada çok kısaca bir şey ifade etmek istiyorum, 
çok üzülerek okudum; bundan önce ekonomiden mesul Devlet Bakanı olan kişiler, bugün sa
bahlara kadar çalışan ve çoğu kendi dönemlerinin bürokratları olan kişileri, bu rakamları uy
durmakla itham etmektedirler. Bu arkadaşlarımız geceyi gündüze katarak, tamamen bir kon-
solidasyon içine girmişler; hesaplan birleştirme çabası içine girmişlerdir ve birçok işi bir arada 
yapmaya çalışmaktadırlar. Bürokratlarımıza saygımız ve güvenimiz var. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O zaman, değiştirmeyin. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu etapta bir iki şeyin daha altını 
çizmek istiyorum, o da şudur : Bugün, Türkiye'nin millî geliri aşağı yukarı 463 trilyon gibi 
bir rakamla kapanacaktır, 461 trilyon olması ihtimalinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Ona 
mukabil, Türkiye'nin toplam borç stoku -bunun içinde fonlar, dış borç, iç borç, mahallî idare
lerin borçları var- bugün itibariyle, millî gelirinden daha fazladır. Bugün bu borç stokunun 
anlamı, Türkiye'de doğan her çocuğun, bu borç stokunu yüklenerek, yani bizim neslimizin 
yükünü yüklenerek dünyaya geldikleridir. İşte, Türkiye'nin 1991 sonu- 1992 başı itibariyle, 24 
veya 34.günlük Hükümeti tarafından ortaya konması gereken rakamları. 

Şimdi, neler yaptık, kısaca ona geçmek istiyorum. Biz bu 34 veya 24 günde şunları yap
tık : İlk önce zamlara değinmek istiyorum; çünkü KİT'lerin ne kadar bozulduğunu bir kez 
daha anlatacağım ve niçin son yıl içinde bozulduğunu göstereceğim. Bütün KİT'lerin bilanço
larını alt alta koyun ve sadece "affrightin lost" dediğimiz işletme zararlarına bakınız ye bütün 
birikmiş zararlarını alt alta koyun; 8 trilyon eder. Yalnızca bu senenin zararı 17 trilyon. Şimdi, 
yine aynı KİT'lerin 1988,1989, 1990 bilançolarını alın -son üç yılı- bunların hepsinin kârlarını 
bir tarafa yazlın, zararlarını da bir tarafa yazın; yaklaşık toplam 7.4 trilyon kâr kalıyor. Yine 
son yıl içiri netleştirin; KİT'lerde bu zarar 17 trilyon. İşte, son hükümeti memleket sevgisine 
davet edişimizin asıl nedeni buydu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu durumda ne yapıldı?.. Zamlar gecikmiş olarak yapıldı. Bu zamlardan, zanne
dildiği kadar büyük bir kaynak da elde edilmedi. Zam oranı, ortalama ağırlıklı olarak işletme
ci KİT'lerde, yüzde 21 olmuştur. Tüm KİT'lerde zam oranı yüzde 16'dır. İfade edildiği gibi, 
40 trilyonluk bir ek kaynak da sağlamamıştır. 19 küsur trilyon, yani 20 trilyonun biraz altında 
bir ek kaynağı, yıllık olarak ortaya koymuştur. Eğer yüzde 60'lık bir fiyat ayarlaması ya-
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pılabilmiş olsa idi dahi, KİT'lerin önümüzdeki yıl 56 trilyon finansman açığı ve 34 tirlyon da 
yatırmışız açığı olacaktı. Yüzde 60'lık bir fiyat ayarlamasına karşı bugün bizim yaptığımız fi
yat ayarlaması tüm KİT'lerde yüzde 16, işletmeci KİT'lerde yüzde 21'dir; bu da bizim değildir. 
Bu da KİT'lerin kendi önerilerinin doğrultusunda geçen dönemden tümüyle devraldığımız ve 
mümkün olduğu kadar aşağıda tutmayı öngördüğümüz zamlardır. Niçin?.. Şunun için : 

İki olay vardı: İthalat fiyatlarını ola ki, geçmeyin; çünkü, ithalat fiyatlarını çok fazla ge
çerseniz, o zaman, korumacılık için bize gelebilirsiniz; biz, korumacı değiliz; bu bir. 

İkincisi, toplam zamların genel denge üzerinde daima etkisi vardır; derhal döviz fiyatları
nı, derhal faizi, derhal diğer dengeleri etkiler. Memnuniyetle söylüyorum ki, bütün bu zamlar
dan sonra, evvelden görüldüğü gibi, ne döviz fiyatlarında artış olmuştur ne faizlerde artış ol
muştur ne de sermaye piyasalarında büyük bir panik yaşanmıştır. 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Zamlara devam edin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Biraz daha zam yapın. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bütün bunlardan sonra, bu hassas 

dengeleri de, ondan evvelki üç haftalık hazırlıkla tutabildik ve bu doğrultuda da yine, faizler; 
yıllık, 9 aylık, 6 aylık veya 3 aylık, hangisine bakarsanız bakın, 6 puan ile 4 puan arasında 
düşmüştür. Bütün bunlar, yaptığımız işlerin gayet bilerek yapılmış olduğunun, gayet hesaplı 
olduğunun simgesidir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bilerek zam yapıyorsunuz?!. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Şimdi, bunun ötesinde, biz daha ne

ler yaptık... Bizim önümüze konan borçlar bu kadarla da kalmadı. Bizim önümüze 30 trilyon
luk bir borç rakamı daha kondu. Diyeceksiniz ki, bunun 13 trilyonu konsolide edilebilir mahi
yette; doğru. Bu 30 trilyondan 13 trilyonu konsolide edilebilir mahiyette idî. Bakın, size ra
kamları biraz daha ayrıntılı olarak vereyim : 

Biz, bu süre zarfında 577 milyarlık bir faiz affını ödemeye bağladık. Onun ötesinde, bele
diye borçları, Sosyal Sigortalar Kurumu borçları, diğer fonlara olan borçlar, fonların borçları, 
bunlardan 13 trilyonunu Hazinede derhal bir matriks olarak uzun vadeli bir konsolidasyon 
programının içine aldık. Onun ötesinde kalan, üreticiye olan 4.7 trilyonluk borç vardı. Bunun 
içinde Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlar var; Toprak Mahsulleri Ofisi var, Et ve Balık Kuru
mu var, Süt Endüstrisi Kurumu var. Bunun içinde Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşlar var, 
Şeker Fabrikaları var, Tarım Satış Kooperatifleri var. önümüzde bütün bunların birikmiş borçlan 
vardı. Bunların borçlarını bir ödeme planına bağladık ve kısmen de ödemeler başlamıştır. Bu
nun ötesinde, yine ortaya koyduğumuz bir başka olay, bu 30 trilyonluk borcun bir biçimde 
stabilizasyon dengelerini aksattırmadan ödenmesi programının yapılmasıdır. Çünkü, bundan 
sonra -biraz sonra değineceğim gibi- önemli bir istikrar programını Türk kamuoyunun önüne 
ve dolayısıyla sizlerin önüne koyma durumunda olacağız. 

Bu arada, bu 30 gün içerisinde daha başka neler yaptık? Bu 30 gün içerisinde bütçe çalış
maları, bu 30 gün içerisinde kadrolaşma, bu 30 gün içerisinde dışarıdaki temaslar.,. Bu temas
larda, arkadaşlarımız Moskova'ya ve değişik ülkelere gittiler. Değişen dünyaya ayak uyduran 
bir hükümetin yapması gereken bütün işlerinin yanında, iktisaden de EFTA ülkeleriyle bir ser
best ticaret anlaşması imzalanmıştır. Bu serbest ticaret anlaşmasının ötesinde, bir adım daha 
atılmış ve Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya ile aynı türde bir serbest ticaret anlaşmasının 
yapılmasının ön temasları başlatılmıştır. Tabiî önümüzde Yüksek Planlama Kuruluna gidecek 
olan planlama çalışmaları vardı, onları da hızla devam ettirmekteyiz. 
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Burada, bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, inatla ve büyük bir cesaretle, yine de yüz
de 5'i aşan bir büyüme hızına asılacağız. 

Bunun ötesinde, bunun bir daha ilerisinde, yıl sonu itibariyle enflasyonu yüzde 40'ın altı
na çekme çabası içinde olacağız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Stabilizasyon programı 
ile bunun ne kadar gerçekçi olabileceğinin hesaplamaları iki haftadan beri devam etmektedir. 
Bu stabilizasyon programının ve istikrar paketinin ana hatları belirlenmişti; ancak biraz önce 
önünüze koyduğumuz rakamlar, bizim zannettiğimizin de ötesinde olan açıklara ve üretici borç
larına ve ödenmesi gereken borçlara işaret etmiştir. Dolayısıyla, bu hassas dengelerin yeniden 
kurulması, bugünkü Hükümetin önemli meselelerinden bir tanesidir. 

Şimdi, bütün bu yaptıklarımız ve şu andaki tablonun ötesinde kısaca yapacaklarımız ve 
neyi hangi metotla yapıp nereye varmak istediğimizi kısaca anlatmak istiyorum. 

Birincisi, bir istikrar paketi olarak ocak ayı ortasında kamuoyunun gündemine gelecektir. 
Bu istikrar paketine biz, "sabır ve çözüm paketi" diyeceğiz... (ANAP sıralarından "Zam paketi" 
sesleri, gülüşmeler) Çünkü, milletin sabretmesi gereklidir... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Ne kadar sabredeceğiz? 
İLHAN KAYA (tzmir) — Kaç sene sabır? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Oysa, bu Hükümet bir çözüm Hü

kümetidir. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sabır Hükümeti. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Her şeye rağmen bu çözümleri üret

mek durumundayız. Tablo ne olursa olsun, bu çözümleri üretmek için yola çıkacağız. Şunu 
söylemek istiyorum; bu paketin içinde neler olacak... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Anahtar... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bu paketin içinde ilk önce, yatırım

larla ilgili teşvikleri içeren bir boyut olacaktır. Bunun içinde, ihracatı gündeme getiren ve ihra
catı yeniden üretimden ele alan teşvikler sistemi olacaktır. Bunun içerisinde, KİT'lere ilişkin 
reform paketimizin ilk önlemleri olacaktır. Bunun içerisinde, para politikasına ilişkin, döviz 
kurlarına ilişkin birtakım önlemler ve hesaplamalar olacaktır. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Borsa ile ilgili bir şey var mı? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunun ötesinde bir şeyi daha söyle

mek istiyorum. Bunu herhangi bir bakanlık hazırlamıyor; bunu bütün bakanlar danışarak ve 
kendi konularındaki önerilerini ortaya koyarak oluşturacaklardır ve oluşturmaktadırlar. 

Bunun Ötesinde, çok uzunca zamandır üzerinde durduğunuz, dolayısıyla, sizi memnun 
edeceğini düşündüğümüz bir başka yaklaşım var; o da, toplumsal uzlaşma. Bu paket bir top
lumsal uzlaşma ürünü olacaktır. Nasıl olacaktır bu?.. Yarın sanayi odasında bu toplantıların 
ilki yapılıyor, hemen arkasından teşviklerle ilgili yapılacak; hemen arkasından ihracatçılarla; 
işverenlerle, işçi sendikalarıyla yapılacak. Hemen arkasından gerekli gördüğümüz her kuruma 
danışarak, onların uzlaşmasını sağlayarak, tam bir toplumsal uzlaşma havası içinde meseleleri 
önce ortaya koyup, çözümleri tartışmak ve hesapları mümkün olduğu kadar bu çözümlerin 
üzerinde yaparak gitme kararlılığındayız. Bu istikrar paketi, aynı zamanda kısa vadeli çözüme 
yönelmiş palyatif tedbirler paketi olmayacaktır; çünkü, arkasında, orta vadede bunları destek
leyecek en az üç önemli reform çalışması başlamıştır. 
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Bunlardan bir tanesi vergi reformudur. Vergi reformu, çalışması Maliye Bakanlığımızda 
başlatılmış olup, öncelikli olarak bu istikrar paketinin içine girmesi veya girebilmesi düşünü
len önlemler ve daha uzun vadeli önlemler olmak üzere, iki boyutta sürdürülmektedir. İkincisi 
ve çok Önemlisi, biraz önce ortaya koyduğumuz KİT yarasına neşter vuracak son derece cesur 
önlemler dizisidir. 

Şimdi, gene sizin sevineceğinizi düşündüğüm, sizi umutlandıracağını düşündüğüm bir başka 
yaklaşımı da bugün burada telaffuz etmek istiyoruz. O da şudur : özelleştirmeyle ilgili görüşe 
lerimizi Dünya Bankası ilgilileri çok uzun bir gün dinledikten sonra, son derece olumlu izle
nimlerle ayrılırken, bu konudaki bizim paketimizin tümünü desteklediğini bildiren bir yazıyı 
(letter a intent) bize 6 ilâ 8 Ocak arası yollamış olacaktır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Millet önemli, millet! 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Bunun dışında, bu çapta alacağımız 
önlemleri bir büyük reform addetmek gerekir. Burada yapmak istediğimiz, sadece bir yıla ait 
olmak üzere, enflasyonu yüzde 40'lara indirip, ondan sonra gene yüzde 60 veya 80 civarında 
enflasyon üreten bir sistemi, doğrudan dünya ekonomisiyle .bağdaşabilecek bir sistem haline 
getirmektir. Yani, bizden sonraki evlatlarımız veya bizden sonra gelecekler, bu sistemi devral
dıklarında; eğer hata yaparlarsa, sistem kendi kendine yüzde 20'lere kadar varan; ama onu 
aşmayan, eğer hata yapmazlarsa, rahatça yüzde 10'ların altında tutabildikleri bir sistem ve dü
zen gerektirir. 

Şimdi, "bu olmaz" demeyin, bu olur, Türkiye bunu yıllar boyu sürdürmüştür. Türkiye'
nin enflasyon ortamı hiçbir dönemde bu son on yılkı kadar yüksek olmamıştır. Açık ve seçik 
olarak söylüyorum, bunu altyapı yatırımlarına bağlamak da mümkün değildir. Altyapı yatı
rımları olarak, kamu yatırımları, 1975 ve 1976'da millî gelirden ne pay alıyorsa, bugün de o 
düzeydedir. O gün Türkiye'nin enflasyonu yüzde 17 ilâ 19 arasında idi, bugün Türkiye'nin enf
lasyonu yüzde 60-70'ler arasındadır. Bu, bir hesaplama meselesidir, bu, İç dengeleri bulma me
selesidir ve bu mesele de, hiç kuşkusuz, KİT operasyonu olmadan, bizim tabirimizle KİT'leri 
siyasî gücün dışına çıkarmadan; siyasî gücün dışına çıkarırken de bir yandan rehabilite edip, 
eş anlı (aynı anda) özelleştirmeye açmadan bu işin çözümü olmadığını aşağı yukarı Türkiye'
deki herkes artık bilmektedir ve zannediyorum bu doğrultuda, bu Meclisin tam desteğini al
mak da mümkün olacaktır, 

ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Siz, ortaklarınıza söyleyin, ortaklarınıza... 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (Devamla) — Hükümet programında yazdığımız 
gibi, bunun bir bölümü hemen özelleştirilebilecek bir durumda değildir. Bu, eğer böyle olsay
dı, o zaman, insana sorarlardı "madem böyle, siz niye yapmadınız?" diye. Demek ki, bu, tü
müyle satılabilir bir durumda değil; ama, hemen satılabilecek ve büyük çaplı satışlarına gidile
bilecek kurumlar da vardır. Bununla ilgili çalışma da, gene bir hukukçular grubu ve bir de 
teknik grup düzeyinde olmak üzere, süregelmektedir. 

Gene çok kısa bir zaman sonra, Sayın Başbakanımız, Sayın Başbakan Yardımcımız ve Ba
kanlar Kurulunun diğer üyeleri önünde tartışılacak, belli bir biçim alacak ve karara bağlana
caktır. Bütün bunları süratle yapacağız. Bütün bunlar, zannediyorum ki, Türkiye Cumhuriyet 
tarihinin önüne konan en cesur ye en kapsamlı reform paketlerini içeren nitelikte olacaktır. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

— 180 — . . 



T.B.M.M. B : 19 24'. 12 . 1991 O : 1 

Bunun ötesinde, bir de, finansman doğrultusunda alınması gereken bazı önlemler vardır. 
Bu önlemlerin bir kısmı, yine bu istikrar paketinin içinde yer alacak, diğer bir bölümü, orta 
vadeli çözümler olarak devam edecek nitelikte olacaktır/Bunun içinde, borsanın ve sermaye 
piyasalarının özelleştirilmesi; bunun içinde, çok açık ve seçik bir şekilde Türkiye'de, fon aktar
ma maliyetini düşürecek nitelikte, kurumsal yatırımcıları belli bir biçimde sermaye piyasaları
nın içine sokmaya yönelik önlemler; bunun içinde, para piyasasının ötesinde, banka kesiminde 
yeni kurumları getirmeyi öneren "risk sermayesi kurumunu" getirmeyi öneren ve bunu geniş 
çaplı kullanmayı Öngören birtakım önlemler olacaktır. Yine raiting agentieses dediğimiz, çok 
geniş kapsamlı; ama sermaye piyasalarındaki yatırımların risksiz olup olmadığını yatırımcıya 
tanıtacak kurumları da getirme önlemleri olacaktır. Yine, çalışmakta olduğumuz bir başka olay 
da insider informations dediğimiz, yani, eğer kamunun dışında bir bilgiye sahip olup da, bu
nun ticaretini veya tüccarlığını yapıyorsa, buna bir müeyyide getirmeyi öngören bir kanun ça
lışmamız da süregelmektedir; çok kısa bir zaman sonra Sayın Bakanlar Kurulunun önüne ko
nacaktır. 

Bütün bunların, çok kısa bir zaman içerisinde, umuyoruz, istikrar paketinin ilk etabında 
bir kısmı, daha sonra ise reformlarla gerisi desteklenecektir. Bu doğrultuda, bu Meclisten ge
lecek önerilerin tümüne açık olduğumuzu ve netice itibariyle Türk Milleti için çalıştığımızı ve 
bu önerilerin akılcı olanlarının birçoğunu ve eğer yapılabilirse, hepsini kabul etmeye açık ol
duğumuzu da ayrıca söylemeyi görev biliriz. Bu çerçevede, Türkiye, kamuoyunun önüne koy
mayı düşündüğü bir istikrar paketini, ki bu istikrar paketi, orta vadeli çözümleri içerecek re
form paketinin öncülüğünü niteliğindeki bazı önlemlerle, istikrar hesaplamalarını içeren tek
nik önlemleri eş anlı götürecektir. 

Bu, bir uzlaşma Hükümeti olmuştur. Bu uzlaşma Hükümeti, Türkiye'de, gerek sağı, ge
rek solu içermiş, dolayısıyla, bazı uzlaşmaları protokoluna almıştır. Dolayısıyla, bu protokol 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önüne önemli bir fırsat olarak konulmuş bir programdır. Bu 
program ve bu programın başarısı, zannediyorum, sadece bu Hükümetin değil, demokrasinin 
başarısı olacaktır. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Bu kapsamda, yapacağımız tüm temasları bir uzlaşma ortamında yapmak eğiliminde ol
duğumuzu açık ve seçik olarak söylemek isterim. Bu açıklık, sanayici, işçi, esnaf, köylü; yani, 
kamuoyunun her kesimiyle diyalogun kurumlaştırıldığı bir ortamda devam edecektir. Yani, bu 
diyalogu, sadece bu istikrar paketini başlatmak için değil, aynı zamanda, süregelen bir toplan
tılar dizisi, bir görüş alışverişi haline getirebilecek yapılaşmayı da öngören bir yaklaşım biçimi 
olarak düşünüyoruz. Biz kısaca diyoruz ki, bu uzlaşmaya herkes katılsın. Bu uzlaşmadan yana 
olduğunu söyleyen kişilerin, Türkiye'nin bu yakaladığı toplumsal konsensüs ve uzlaşmada bir 
tuzu olsun ve gelin, Türkiye'nin, bugün yana yatmış duran bu iktisadî gemisini beraberce kal
dıralım. Çünkü, bu uzlaşma, sadece Türkiye ekonomisi için gerekli değildir. Bundan sonra ge
ne Meclisin önüne konmuş olan diğer gündem maddeleri, terör olayını, dış politikayı içermek
tedir. Bu uzlaşma, Türkiye'nin bütünlüğü için de gereklidir ve Türkiye, üzerinde çok durulan 
bu konuma bugün gelmiş ve bunu yakalamıştır. Biz, bu uzlaşma çerçevesi içerisinde, tüm ça
balarımızı, büyük bir açıklık ve hiçbir kişisel menfaat beklemeden, memleket uğruna yapmak 
andını burada bir kez daha içiyor ve saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çiller. 
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Şahıslan adına son söz, Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Kılıç'ın. 
Buyurun Sayın Kılıç. 
MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomi ile ilgili 

bu genel görüşmede, ülkemizin doğu bölgesinin ekonomik yapısıyla ilgili kişisel görüşlerimi 
açıklamadan ve bu konudaki çözüm önerilerimi Yüce Meclisin dikkatine sunmadan önce, he
pinize saygı sunuyorum. 

Doğu bölgesinin ekonomik ve sosyal sorunları, özellikle son on yıldır daha çok tartışıl
maya başlandı. Türkiye yüzölçümünün yüzde 3l'ini oluşturan ve 20 ilin yer aldığı bü bölgede, 
1990 nüfus sayımına göre 10 milyon insan yaşamaktadır. Ülkenin en az gelişmiş bölgesi sayılan 
doğunun ekonomik gelişmesi, öncelikle bu bölgede yaşayan insanları ilgilendirmektedir. An
cak, düşük gelir, işsizlik veya daha fazla kazanmak düşüncesiyle, gelişmiş olan, İstanbul, An
kara, Adana, tzmir, Bursa ve Mersin gibi kentlere göç eden milyonlarca insan, kendi bölgele
riyle ilgili ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları yakından izlemektedirler. Sadece İstanbul'da 
1,5 milyon doğulu yurttaşın yaşadığı anımsanırsa, yöreyle ilgili sorunların çok daha geniş bir 
kitleyi kucakladığı sonucuna varabiliriz. 

Bu, bölgelerarası ekonomik çarpıklık nasıl ortaya çıktı? Marmara'yı Türkiye'nin en geliş
miş bölgesi yapan, doğuyu yoklukla inleten süreç nasıl başladı ve nasıl gelişti? Bölgesel farklı
lıklar hangi dönemde ve nasıl arttı? Farklılığı azaltmak için ciddî tedbirler alındı mı; alındıysa 
neden sonuç vermedi? 

Değerli milletvekilleri, işte, bütün bu sorunlara cevap aramak gerekir. Bunun için, Yüce 
Parlamentoda, bölgelerarası ekonomik, sosyal ve siyasal farklılıkların oluş nedenleri ve nasıl 
giderileceği konusunda bir genel görüşmenin açılması da, çok yerinde olur. 

özellikle Cumhuriyet Türkiyesinde yoğunlaşan kalkınma çabalarından, doğu, yani özgün 
coğrafyasında Kürtlerin yaşadığı bölge, çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rağmen, kal
kınmadan payını alamamış, siyasal seçmeler, uygulanan ekonomik politikalar ve özellikle planlı 
dönemdeki büyüme stratejileri, bölgelerarası gelişme farklılıklarını artırmış, kalkınma fırsat
larını yok etmiştir. " 

Planlı dönemde, sektörlerin gayri safî millî hâsıla içindeki paylarına baktığımızda; Birin
ci Plan döneminde yüzde 17 olan sanayi payı, Beşinci Plan döneminde yüzde 25'e, günümüzde 
yüzde 40'Iara yükselmesine karşın, bölgemizde, yani doğuda ise bu oran hâlâ yüzde 6 dolayla
rındadır. 

1960'lardan 1970'Ierin ortalarına kadar olan dönem, Türkiye ekonomisinin hızlı büyüme 
yılları olmuştur. Tabiî ki, bölgemiz de, Türkiye ekonomisinin geneldeki eğilimlerinden etkilen
di; ama, bu büyüme yıllarında, doğu, gerekli payını alamadı ve yapılan yatırımlar da hissedilir 
değişmeler sağlayamadı. Doğunun Türkiye'deki millî gelirin oluşumundaki yeri ve önemi, 
1960'lardan günümüze, dikkat çekecek boyutlarda azalmıştır. Buna paralel olarak, yoksullaş
ma, işsizlik, batıya sermaye ve işgücü göçü de artarak sürdü. Sanayi yatırımlarının bu dengesiz 
dağılımı 1970'Ierin sonlarına gelindiğinde tarımın belirleyici ağırlığı doğu bölgesi için değiş
medi. 1978'de yapılan bir araştırmaya göre sektörlerin gayri safî millî hâsıla içindeki payları, 
doğunun gerçek yerini sergilemesi bakımından çok ilginçtir. Bu araştırmaya göre, tarımın gayri 
safî millî hâsıla içindeki payı; doğuda yüzde 46,2 iken, Marmara Bölgesinde yüzde 7,9'dur. 
Sanayinin payı ise doğuda yüzde 10,5 iken, Marmara Bölgesinde yüzde 33,7'dir. Bu iller ba
zında daha da büyük rakamlara uluşmaktadır. 
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Verdiğim bu rakamlar, doğuya, Türkiye'nin çiftliği gözüyle bakıldığını göstermektedir. Üs
telik, bunun gereklerinin yerine getirilmemiş olması, 1960'dan günümüze bu gelişme farkının 
giderek artmasına neden olmuştur, Bu gelişme farkını rakamlarla tespit etmek mümkündür. 
1965'te doğu illeri, gayri safî millî hâsıla içinde 10,39'luk bir paya sahiptirler. Hatta, bundan 
önce, bölgemizin bazı illerinin gayri safî millî hüsıla içindeki payları, batının bazı illerinden 
daha iyi idi. Ancak, planlı kalkınma döneminde gerek devlet, gerekse özel sektör, kalkınma
nın motorunu teşkil eden sanayi yatırımlarını doğunun dışındaki bölgelere yaptıklarından, bu 
bölgenin gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 10,39'dan, çok daha gerilere düşmüştür.-

Değerli milletvekilleri, planlı kalkınma döneminden örnek vermek gerekirse; Birinci Plan 
döneminde cari fiyatlarla yapılan 36.6 milyar Türk Liralık kamu yatırımlarından doğu bölge
sine sadece yüzde 11.8 pay verilmiştir. Aynı dönemde, Marmara Bölgesi yüzde 11.7'lik, tek ba
şına İstanbul ise yüzde 7.4'lük bir pay almıştır. İkinci Plan döneminde; yine cari fiyatlarla 70.5 
milyar Türk Liralık kamu yatırımlarından doğu bölgesi sadece yüzde 11.92'lik bir pay almış, 
gelişmiş Marmara Bölgesi ise yüzde 12, tek başına İstanbul ise yüzde 8.3'lük bir pay almıştır. 
Yüzölçümü daha büyük, yaklaşık yüzde 21 dolaylarında eşit nüfus barındıran bu iki bölgenin 
almış oldukları bu paylar, tabiî, bu iki bölge arasındaki gelişme farkını artırmaktan başka bir 
sonuç yaratmamıştır. Devlet, bu dönemde doğuda enerjiye yüzde 34, madenciliğe yüzde 46 
oranında yatırım yapmıştı. Bundan da anlaşılacağı gibi, enerjide, madencilikte, doğunun şart
larını dikkate alarak değil, batıda gelişen sanayiin ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygun tarzda 
doğuda yatırım yapılmıştır. Üçüncü Plan döneminde (1973-1977 yılları arasında) daha önceki 
sanayi yatırımları için doğunun aldığı yüzde 12'lik pay yüzde 7.1'e gerilemiştir. Bu oran, Dör
düncü Plan döneminde yüzde 7.2'ye, Beşinci Plan döneminde (1984-1989 yılları arasında) artış 
göstererek, yüzde 14.2 olmuştur. Ancak, bu son dönemdeki artış GAP'tan kaynaklanmaktadır. 

GAP, tabiî ki, bölge için hayatî önem taşıyan bir projedir. Gerçekleştiğinde önemli ekono
mik sonuçlar doğuracaktır. Ancak, GAP, üreteceği enerji ve yaratacağı üretim ile batıdaki sa
nayi için son derece önemli bir kaynak taşkil etmektedir. 

Bölgenin bu rakamlarla sergilenen yoksulluğu, kaynak eksikliğinden doğmamaktadır. Ter
sine, bölge, petrolün yüzde 90'ını, fosfatın yüzde 100'ünü, bakırın yüzde 60'ını, enerjinin de 
yüzde 70'ini üretmektedir. Ayrıca, büyük hayvancılık potansiyeline sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, bölgesel dengesizliklerin yarattığı en önemli sonuçlardan birisi ve 
başlıcası, yaratılan gelirin paylaşımında kendisini gösterir. Son on yıldır ülkedeki gelir dağılı
mı çok büyük bir oranda bozulmuştur. Her şeyden Önce, Türkiye genelinde geçerli olan gelir 
dağılımındaki büyük adaletsizlik sorunu, doğu için de geçerlidir. Ancak, bölgemiz, az geliş
mişliğin sonucu, gelir pastasından daha az pay almaktadır. Kısacası, işçinin de, esnafın da, 
sermayedarın da ve küçük üreticinin de ülke geneline göre en az kazananı doğu bölgesindedir. 
Doğu illerinde kişi başına düşen millî gelir, hemen hemen her dönemde Türkiye ortalamasının 
çok altında olmuştur. Yetmiş yıldır, Türkiye, batısıyla, Yunanistan'ın millî gelir ortalamasına 
yaklaşırken, doğusuyla, Bangladeş düzeyindedir. İzmit'te kişi başına millî gelir, yıllık 3 500 
dolarken, Hakkari'de 175 dolar, Diyarbakır'da 500 dolar dolaylarındadır. 

Bölgeler arasındaki bu gelişme farklılığı, hayatın her alanında söz konusudur. Bu gelinen 
noktada, idarî, hukukî, siyasî ve ekonomik anlamda iki farklı bölge oluşmuştur; Türkiye'nin 
batısı ve doğusu diye. Bu tablonun en acı tarafı, bölgenin doğal gelişim sürecine kavuşamama-
sı ve gelişmiş bölgelere sürekli kaynak aktaran mekanizmaların bilinçli bir politikayla iş-
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tilmesidir. Oysaki, bölgenin ekonomisi kendi haline bırakılmış olsaydı, Türkiye'deki gelişmiş
lik farkı bu ölçülere varmaz ve gelişme farkı bu kadar da büyümezdi. 

Bugün, artık tartışılamayan bir ekonomik kuram .vardır : Ekonomist Friedman'ın geliştir
diği Merkez Çevre Kuramına göre, gelişmenin ve buluşların yaratıldığı gelişmiş yerleşmeler, çev
reden, yani gelişmemiş yörelerden sermaye ve göç alırlar; çevreyi ise denetlerler. Artık, ülkenin 
doğusuyla batısının ilişkisi bu düzeydedir ve ekonomik stratejiler bu mekanizmaya göre ayar
lanmıştır. 

1934 yılında yürürlüğe konulan Mecburî tskân Kanunu, 1928'de kurulan Genel Müfettiş
lik, bölgede devlet hâkimiyetini sağlamak için 1938'e kadar başvurulan şiddet yöntemleri, böl
gede ekonominin kendi iç dinamikleriyle gelişmesine ejıgel olmuştur. Yakın geçmişte yaşanan 
sıkıyönetimle, günümüzdeki olağanüstü hal döneminde, bölge insanı can derdindedir. Zaten, 
cumhuriyet döneminde bir türlü gerçek anlamda bir güvenlik sağlanamamıştır. Sürekli özel 
yasalarla yönetilen bölgede, güvenlik olmadan ekonomik gelişme sağlanamaz. Halka dayalı 
olmayan ve yerleşik halkın taleplerini dikkate almayan bir güvenlik hem güvenlik olmaz hem 
de sağlanması zor olur. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş, tutarlı demokratik sistemlerde temel hedef, insanların mut
luluğu ve refahıdır. Temel hedef bu olduğuna göre, alınacak ekonomik ve siyasî tedbirler bu 
amaca hizmet etmelidir. Israrla bir ideolojiyi benimsemek, halka rağmen bir fikri veya düşün
ceyi savunmak, artık geçerli değildir. Bu şekilde davranmak, başarısızlığı önceden kabullen
mek demektir. Çağımız, demokrasi ve insan haklarının geliştiği, öncelik aldığı bir çağ olmuş
tur. Artık, yalnız demokrasi değil, ekonomik demokrasi de gerekmektedir. İnsan için bütün 
haklar olmalı ve bu hakları kullanmak için, ekonomik güç de olmalıdır, bu şekilde, yaşam da
ha anlamlı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın bugünkü koşullarında, ekonomik büyümenin, çoğulcu, 
katılımcı ve halkların gönüllü birliğinden geçtiğini görmemiz gerekmektedir. Bu düşünceyle, 
çağdaş değerlerle bezenmiş ve ülkede yaşayan Türk, Kürt ve sair tüm toplumların kardeşçe ve 
eşitçe oluşturdukları birlik hem çok kısa bir zamanda ekonomik olarak büyüme sağlayacak 
ve hem de, ülkemizin, bölgenin istikrar unsuru olmasını sağlayacaktır. Böyle bir sonuç, bu ül
kede yaşayan herkesin gururu olmalıdır. 

. Bu güzelliklerin gerçekleşmesi için, kısa ve uzun vadede iki türlü tedbir alınabilir : Kısa 
vadede, bölgelerarası bu ekonomik farklılığın giderilmesi için, öncelikle güvenli ve huzurlu bir 
ortamın yaratılması gerekir. Bunun için, Kürt kimliğinin kabulü... Kürt dili ve kültürünün ser
best bırakılıp, yazılıp çizilmesini sağlamaz... Şimdiye kadar 40 trilyona yakın harcamalara ne
den olan ve kamu açığının nedenlerinden birisi ve dolayısıyla ülkemizdeki enflasyonun denen
lerinden olan olağanüstü hal ve köy koruculuğunun kaldırılması gerekmektedir. Buna bağlı 
olarak, yaratılacak huzur ortamıyla bölge insanının ekonomik faaliyetleri için güvenli ortam 
yaratılmalıdır. 

Bölgede uygulanan teşvik tedbirleri sistemi gözden geçirilmeli, şu anda yarım kalmış yatı
rımların hemen tamamlanıp, istihdam yaratması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Fizikî ya
pıları tamamlanmış; ama, işletme için gerekli koşullara sahip olmayan yatırımların ekonomik 
faaliyetlerine geçmeleri için gerekli sermaye desteği verilmelidir. Bölgedeki bu teşviklerin daha 
iyi sonuç vermesi için, yörenin esnaf birlikleri temsilcileri, ticaret odaları temsilcileri, bele-
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diye temsilcileri ve il valilik temsilciliklerinden oluşan bir kurul, teşviklerin denetlenmesi ve 
icrası için yetkili kılınmalıdır. Teşviklerin sadece merkezden denetlenmesi, sürüncemeye girme
sine neden oluyor. 

Her ne kadar, devlet, ekonomik faaliyetlerden elini çekiyorsa da, hâlâ doğuda gerekli ser
maye potansiyeli ve yatırımlar için gerekli teknolojiye sahip yerel sermaye olmadığı için, dev
let, sanayiye öncülük etmeye devam etmelidir. Bu düşünce ile bu bölgedeki KİT'ler satılma
malı, eksik kapasiteyle çalıştırılanlar ise tam kapasite ile çalışma şartlarına kavuşturulmalı ve 
kapatılmış olanlar da açılmalıdır. Bu konuda sizlere, hepinizin ilgisini çekeceğine inandığım 
bir örnek vermek istiyorum : Benim ilim olan Adıyaman'da 1980 öncesi bitirilen Et ve Balık 
Kurumunun kesimhane ile diğer tesisleri ve lojmanları, hiç çalıştırılmadan, altı yedi yıl önce, 
Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvetlerine teslim edilmiş ve halen de Çevik Kuvvetlerin kullanı
mı altındadır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, beş dakikanız kaldı efendim. 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Tamam efendim. ,. 
Milyarlarca lira verilerek yapılan bu tesisin, böyle, amaç dışı kullanılması ekonomik ola

rak ibret verici bir olaydır. GAP bölgesinde, yapılan veya yapımı devam eden baraj inşaatların
dan dolayı hızlı bir şehirleşme olmaktadır; bu ise, çok büyük bir konut sıkıntısı yaratmaktadır. 
Konut açığını kapatmak ve istihdam yaratmak amacıyla, konut için bu bölgeye özel bir teşvik 
uygulanmalıdır. 

Bölge, sanayileşmiş bölgelerin hammadde ve "enerji deposu olarak algılanmamalı, çıkarı
lan madenlerin, petrolün ve ürünlerin orada işlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda, benim, seçim bölgemden aldığım iki örneği sunmak 
istiyorum : Adıyaman tli sınırları içinde üretilen petrol Türkiye'de üretilen petrolün yüzde 62'sini 
teşkil etmektedir; ancak, bu ham petrol borularla İskenderun Limanına aktarılmaktadır. Oy
saki, bunun ayrıştırılması orada yapılabilirdi. Yine, Adıyaman'da üretilen çok büyük miktar
daki tütün, ta Samsun'a gönderilip, sigara yapılmaktadır. Bu işler hem ekonomik değildir hem 
de bölgeye fazla yararı yoktur ve hem de istihdam yaratmaktan uzak kalmaktadır. Bir yer, üret
tiğini mamul hale getirip pazarlayamıyorsa, oranın ekonomik olarak kalkınması mümkün de
ğildir. , ' . 

Bölgede, topraksız köylü oldukça yoğun bir durumdadır. Devlet, öncelikle kendi arazisi 
durumunda olan yerler ile bölgede orman tahdidi yapılıp orman dışı kalacak yerleri topraksız 
köylüye hemen dağıtmalıdır. 

Bölgede biriken; ama, gelişen bölgelere transfer olan sermaye akımına engel olmak için, 
gerekli malî ve para politikaları tedbirleri alınmalıdır. 

Değerli milletvekilileri, öncelikle, ülkemizle ilgili bütün sorunların tartışıldığı ve çözümle
rinin bulunmaya çalışıldığı Yüce Parlamentoda, her şey açık ve net olarak orta yere konulmalı
dır. Sayın Başbakan Demirel'in dediği gibi, burası bir çare müessesesidir; olmalıdır. Ülkenin 
sorunları öncelikle burada tartışılmalıdır. Hiçbir şey tartışma dışı kalmamalıdır. Eğer, bazı so
runların tartışılmasına meydan verilmek istenmezse, kendi temsilcisi olarak bizi.seçip buraya 
gönderen halkımızın umudu olmaktan çıkar ve buraya olan güven de toplumda geniş anlamıy
la sarsılır. Bu durumlardan, ülke, geçmişte acı tecrübeler edinmiş; ülkenin, ekonomik, siyasal 
ve sosyal gelişmesi inkıtaa uğramıştır. Bu nedenle, tasvip görür veya görmez; ülkenin sorunları 
ve bununla ilgili çözümleri burada tartışılmalıdır. Bu anlayışla, uzun vadedeki çözümleri şöyle 
sıralayabilirim : 
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öncelikle, başından beri devletin yapısı aşırı katı merkeziyetçi olarak örgütlenmiştir. Bu 
aşırı katı merkeziyetçi yapı, her sorunun, irili ufaklı bütün sorunların, Başkente, yani Ankara-
ya taşınmasına neden olmuştur. Bu, hem aşırı bürokratik bir mekanizma doğurmuş hem de 
halktan kopup, sorunlara nüfuz edemeyen, politik tercihleri öne alan bir sistem oluşturmuş
tur. Hemen hemen her sorunun, astarı yüzünden pahalı bir şekilde sonuçlanmış olması Özellik 
taşır. Sorunların çözümü gecikmiş, anında müdahale edilememiş, yerel yönetimleri katkısı sağ
lanamamış ve dolayısıyla, verimliliğini yitirmiştir. Bundan yola çıkarak, devletin yeniden de
mokratik olarak yapılandırılması gerekmektedir. Halkın katılımı ve çoğulculuk-sağlanmadan 
ülkenin ekonomik olarak kabuğunu çatlatması, artık, Türkiye için mümkün değildir. Bunun 
için, merkez, yani Ankara, yetkilerinin yeterli bir bölümünü, yeniden oluşturulacak yerel par
lamentolara devretmelidir. Ülkenin kalkınması ve sağlıklı bir ekonomik yapı, ancak bu şekilde 
tesis edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç... 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Az kaldı Sayın Başkan, bir paragraf kaldı. 
BAŞKAN — Bir dakika... Cümlenizi tashih eder misiniz? Yerel parlamentolardan maksa

dınız, il genel meclisler midir? 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Hayır efendim, yeniden düzenlenecek olanı söylüyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Yeniden düzenlenince ne olacak? Onu lütfen... 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, şunu söylemeye çalışıyorum : Sadece 

enflasyon veya buna benzer ekonomik kavramları tartışmak ekonomiyle ilgili değildir. Yıllar
dır ülkede sadece enflasyonun yüzde 5 veya yüzde 10 olduğu şeklinde bir tartışma gündeme 
geldi; ama bir türlü nedenine eğilinemedi. Bana göre, kişisel görüşüme göre, Türkiye'nin eko
nomik olarak kabuğunu çatlatamamasının ve enflasyonun bir türlü düşürülememesinin nede
ni, devletin bu kadar katı merkeziyetçi olması ve halkın devletin üzerindeki denetleme hakkı
nın bu kadar asgaride olmasıdır. Bu benim kişisel görüşümdür. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bunu, Yüce Parlamentonun kürsüsünde bu şekilde dile getirmek istiyorum. Bu, siyasî olarak 
söylediğim bir ifade değildir. Ekonominin de temelini bu teşkil ediyor. Bu ülkede devlet, kendi
sini gözden geçirmelidir; ekonomik olarak ülkenin kendi kabuğunu çatlatabilmesi ve daha çağdaş 
düzeydeki ülkelerin ekonomik yapısına kavuşabilmesi için, bana göre, devlet kendi yapısını göz
den geçirmeli, idarî taksimatını, bu ağır bürokratik mekanizmayı gözden geçirmeli ve ona gö
re kendisini düzeltmelidir. Bu benim kişisel görüşümdür. 

BAŞKAN— Bağlayınız lütfen. 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Evet. 
Günümüzde, vatandaş, verdiği verginin kendisine hizmet olarak dönmesini görmek isti

yor. Gerek enflasyonun, gerek verginin yeterince tahsil edilemeyişinin ve gerekse isabetsiz yatı
rımların temel nedeni, bu aşırı katı merkeziyetçiliktir. Halkın beş yılda bir sandık başına gidip, 
halktan bir oy kullanmasını istemek yeterli değildir, insanımıza güvenmek zorundayız. Onun, 
kendisini yöneten bütün yöneticilerini kendisinin belirlemesine saygı duymalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç... Sayın Kılıç, tekrar müdahale etmek mecburiyetinde bırakıyor
sunuz : Sözlerinizin ekonomiyle alakası yok. 

MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Var efendim!.. 
BAŞKAN — Hayır efendim! 
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MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Var efendim! 
BAŞKAN — Hayır efendim! 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Var Sayın Başkan. 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Var Sayın Başkanım; bu bir sistem olayıdır; ekonomi, 

bir sistem olayıdır. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Sistem değil. Sözlerinizin ekonomiyle alakası yok. Lüt

fen sözlerinizi toparlayın. 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Toparlıyorum, bitiyor zaten efendim. 
Böyle olunca, ülke, ekonomik kalkınma yönünde kabuğunu çatlatacak ve kısa zamanda 

büyük mesafeler alacaktır. Devlet, bu düşüncenin ışığında yeniden demokratik olarak örgüt
lenmelidir. 

Bu genel görüşmenin ülke ekonomisine faydalı sonuçlar yaratacağı inancıyla, Yüce Mecli
se saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, ekonomi konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır; ancak, 

alınan karar gereğince, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet 
Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine devam edeceğiz. 

Saat 20.45'te toplanmak üzere ara veriyorum. • . • ' 

Kapanma Saati : 20.03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.45 

BAŞKAN : Başkanvckiü Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Işıla? Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

— : — ! —o ' !——— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
• İŞLER 

1. — 1992 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeleri Kamınlaştncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/261) (S. Sayısı : 6) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunla-
şıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Veril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın Adnan Kahveci 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz. 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
inşallah bu geçici bütçenin açığı, bugün Genel Kurulda bulunan milletvekilleri kadar az olur. 

Değerli milletvekilleri, geçici bütçenin konuşulacağı bu gecede, size, geçici bütçe hakkın
da çok detaylı rakamlar vermek isterdim, fakat bu geçici bütçe, bir çeşit yetki kanunu olarak 
Meclisimizden geçiyor. Katsayısı hâlâ belirlenmiş değil. Gazetelerden edindiğimiz izlenimlere 
göre, memurlara yüzde 34 civarında bir zam yapılması öngörülüyor. Yani, 1992 de, herhalde 
esas bütçe de geldiğinde bu rakamı pek fazla revize etme düşünülmüyor. 1992 yılında memur
larımıza yüzde 34 civarında bir artış öngörülmüş. 

Tabiî, bu, ilk etapta, kamuda çalışanlar için kötü bir haber niteliğinde. Çünkü, şimdiye 
kadar ANAP Hükümetleri döneminde, her yıl -1984 yılı dahil- enflasyonun üstünde, cüzi de 
olsa, bir ücret artışı verdik. 1992 yılı enflasyon hedefinizi de tam netleştirmediniz; memurları
mız ilk defa enflasyonun altında bir ücret artışı ile Icarşı karşıyalar. Resmi olarak, yılda bir 
artış yapacağınızı ifade ettiniz. Bu durum, ücretlilerin, memurların enflasyonun gerisinde bir 
ücret zammı alacaklarının göstergesidir. Tabiî, buna, Sayın Bakanın bir cevabı olacak zannedi
yorum. Hükümet, enflasyonu belki daha gerilere düşürmeyi planlıyor veyahut da esas bütçeyi 
getirdiklerinde, belki ücret artışına bazı takviyeler yapmayı planlıyor. 

(1) 6.S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli milletvekilleri, bütçenin en önemli sorununun açıklar olduğunu, biraz önce eko
nomi üzerinde genel görüşme yaparken, hem iktidar grubunun Sözcüleri hem Sayın Bakan hem 
de muhalefete mensup sözcüler gündeme getirdiler. Bu açıkların en önemlisinin de KİT açıkla
rı olduğunu, Sayın Çiller burada ifade etti. Tabiî, Sayın Çiller'i dinlerken kendisini biraz şaşır
mış gördüm. 34 trilyonluk bir KİT açığı olduğunu sanki yeni öğrenmiş gibi bir ifade kullandı. 
Bizim sekiz yıldır KİT'leri bütçenin başına en büyük bela olmaktan kurtarmak için, niçin, bu 
kadar gayret sarf ettiğimizi şimdi anladığını gördüm. 34 trilyonluk açığın ne kadar zor karşıla
nabilir bir açık olduğunu yeni fark etmiştir. "34 trilyon liralık açığı halletmek için, KİT'leri 
özelleştireceklerini; ama özelleştirmeden önce de rehabilite edeceklerini" söylediler. 

Sayın Genel Başkanımız, Hükümet Programının tartışılması sırasında burada ifade etti; 
bunları rehabilite edemezsiniz; bunlar rehabilite olabilselerdi, biz ederdik. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Siz edemezsiniz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Biz de, aynı saf, iyi niyetli düşüncelerle yola çıkmış

tık; yani, KİT'lerin rehabilite edilebileceğini zannettik... 
SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Arpalıklar var, arpalıklar. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu neye benziyor biliyor musunuz; karada yüzme öğ

renemezsiniz, karada yüzme öğretemezsiniz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim. Siz demediniz mi bize "yıkıcı muhalefet yapmayın" diye; işte, yapıcı 

muhalefet yapıyoruz. Tecrübelerimizden sizi yararlandırmak istiyoruz. 
Karada bunlara yüzme öğretemezsiniz ve bunlar... 
NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Sizin reçeteleriniz hastayı komaya soktu. 
BAŞKAN — Sayın Hoşver, hatibi daimi olarak rahatsız ediyorsunuz. Lütfen... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hiçbir ülke bunları rehabilite edemedi; bırakın Türki

ye'yi, hiçbir ülke edemedi. Bunları tedavinin yolu, bir an önce bunları, kamunun sırtından, 
milletin sırtından atmaktır. Bu konuda bugün ne söylesem; tabiî siz belki kendinize çok güve
niyorsunuz, daha pembe hayaller içindesiniz; ama üç ay sonra, altı ay sonra -bakalım o kadar 
da sürecek mi bu koalisyon- acı gerçekler dank etmeye başlar. O zaman diyeceksiniz ki, "ya
hu, bu ANAP gerçekten doğru sözlü bir partiymiş, bize doğruyu söylemiş; ama biz dinlemedik." 

Bakın, bu bizim tecrübemiz değil; yani, Türkiye'de değil, dünyada bunu yapabilen ülke 
yok. Eğer enflasyon düşürülmek isteniyorsa, bütçe açığı dayanabilir bir düzeye indirilmek iste
miyorsa, KİT'ler sorununu mutlaka çözmek gerekir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bir avizeye 5 milyar verirsen, elbette durmaz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Eğer, DYP'nin ve SHP'nin seçim öncesi verdiği vaat

ler hâlâ geçerli ise, yani özelliştirme yapacaksanız, özerkleştirme kılıfı altına bunu sokmak is
temiyorsanız, yani sorunu erteleme düşünceniz yoksa, ben, ileriki günlerde, bu bütçe açığının 
-bu yıl sonuna kadar bile- kontrol edilebilir düzeyde olmasa da, azaltılabileceğine inanıyorum. 
Onun dışında, bütçe açığını gerçekçi olarak azaltabilecek sihirli bir formül yoktur. Belki, sihir
li formül bulunacak ümidiyle yaşıyorsunuz; ama sihirli formül yoktur. Bu, ekonominin moto
rudur. Sizler de, bizler de, "seçimden sonra özelleştirme yapacağız" dedik, özelleştirme, mo
torun rektifiyesidir; motoru yeni baştan rektifiye etmek, sürtünme kayıplarını azaltmak, yağ 
yakışını azaltmak, radyatör ısınmasını engellemek, motorun verimini artırmaktır. 

Şimdi gördüğümüz tablo şu : Diyorsunuz ki, "biz, rektifiyeden vazgeçtik; bu işi, sadece 
kaportaya boya atarak yapabiliriz." Size, kaportaya boya atarak bu işin yapılamayacağını söy
lüyoruz. 
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RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Hep beraber yapalım Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İşte, akıl veriyoruz, tecrübelerimizden sizi yararlandı

rıyoruz... 
Yalnız, seçim öncesi söylediğiniz şeyleri lütfen uygulayın, seçim öncesi söylemediğiniz şey

leri uygulamayın. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Samimiyet yok Sayın Kahveci. 
BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, lütfen tahammül gösterin, din

leyelim. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Benim samimi olup olmadığımı, iki üç ay sonra gö

rürsünüz. 
Karada yüzme öğretemezsiniz. Bunları mutlaka özelleştirmeniz lazım. Rehabilite etmedi

ğiniz sürece, burada, her Maliye Bakanınız, "bütçe açığını azaltacağım" diyecektir; ama azal-
tamayacaktır. "Enflasyonu kontrol edeceğiz" diyeceksiniz; ama edemeyeceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, eğer karşılıklı konuşmaya gidilirse, bu müzakereler sa
at 02.00'de dahi bitmez. Sizlerden istirham ediyorum, hatipleri dinleyelim ve zamanımızı de
ğerlendirelim. Teşekkür ediyorum. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün, Sayın Çiller, "madem özelleştirme o kadar 
önemli, niçin siz yapmadınız" dedi ve çeşitli sözcüleriniz de aynı görüşü serdettiler. 

Evet, biz özelleştirmeyi yeterince yapamadık. Bunda bazan sizi suçladık, bazan basını bu 
konuyu anlamamakla suçladık; yani siz karşı çıktınız, "basın anlamadı, kamuoyu anlamadı" 
dediniz; ama biz, size rağmen, kamuoyunun anlamamasına rağmen, bunu yapmalıydık. Ateşli 
bir hastaya iğne vurmak gibidir bu. Tabiî ki, iğne acıtacaktır, hatta hastanın ateşi de yüksele
cektir; ama hasta, iğnenin iyi geleceğini bilmediği için tepki gösterdi. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Siz, hastayı öldürdünüz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efendim, bir dakika... Hasta, o iğneyi ye

mediği için ateşi yükseliyor. Hastaya o iğneyi yapsaydık, yapabilseydik iyileşecekti. Size rağ
men yapmak bizini sorumluluğumuzdu; yapamadık ve tabiî seçimlerde bazı sıkıntılarımız oldu. 

Dolayısıyla, KİT özelleştirmesi konusunda SHP ve DYP, seçim öncesi verdikleri sözü ne 
kadar hatırlayacaklar? Tabiî ben, o sözleri tutacağınıza da inanmıyorum; çünkü, seçimden bir 
iki ay önce ihtida etmek genellikle pek inandırıcı olmadı. İnşallah ben yanılırım, ihtidanız ger
çektir, sekiz yıldır aleyhinde olduğunuz o görüşlere ihtidanız gerçektir, o görüşlere gelmişsiniz-
dir ve dünyanın gittiği yolda gidersiniz; ama Türkiye bu hususta çok da geç kaldı. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Efe'ye satalım onları. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakın, geçen gün SHP'Ii Kırşehir milletvekili bir ar

kadaşımla görüşüyordum. • • - - . 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Benimle Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Özür dilerim, evet, sizinle görüşüyordum. 

PETLAS konusunu görüşüyorduk ve ' 'PETLAS ne olacak'' dedi. PETLAS 'ı üç yıl önce 
satardık; ama bugün satamazsınız; neden : PETLAS, Çekoslovak teknolojisiyle kuruldu ve 
bugün Çekoslovakya, kendi ülkesindeki PETLAS düzeyinde fabrikaları nerede ise bedava veriyor, 
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bizim gibi, üzerine para da istemiyor, üzerine para veriyor kredi veriyor, "gelin, benim fabri
kalarımı işletin" diyor. Yani, özelleştirme, dört beş sene öncesine göre daha da zorlaştı, DojŞu 
Avrupa bu konuda damping yapıyor. Eğer özelleştirme konusunda biz yanlış görüşte isek, Do
ğu Avrupa'nın her ülkesi de mi yanlış görüşte? 

Efendim, bu konuda tenkitlerinizi de söylüyorum, "çok pahalıya değil, ucuza satıyorsu
nuz, peşkeş çekiyorsunuz" diyorsunuz. Bugün, Doğu Avrupa, bizim düşündüğümüz fiyatla
rın çok daha altına geldi. Bugün, Türkiye'nin fabrikalarına talip de bulamazsınız. Dolayısıyla, 
üzerine para vermeniz gerekir veyahut da özelleştirmeniz için özel teşvikler getirmeniz gerekir. 

KAMER GENÇ. (Tunceli) — O zaman yakalım o fabrikaları gitsin. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi bu konuda şikayetim şudur : "Geçmiş yıllarda
ki sıkıntıları niçin bugün buraya getiriyorsunuz" diyeceksiniz; ama Meclis kürsüsünden her 
şeyin konuşulması gerekir, özelleştirmeyi engelleyerek, gerçekten, Türkiye'ye kötülük yaptı
nız; özür dilerim, bunu söyleme hakkını bana tanıyın, özelleştirmeyi yapan ilk bakanlardan 
birisi olarak söylüyorum, Türkiye'ye gerçekten zarar verdiniz. (DYP sıralarından, "Sivas-Kangal'ı 
bedavaya verdiniz, KİT'leri bedaı/aya sattınız" sesleri) 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değil efendim. v 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, "karşılıklı konuşmayalım" diye biraz önce istirham et
miştim. Bu bakımdan, hatibi rahat bırakalım. Biraz sonra sizin gruptan da bir arkadaş çıka
cak ve fikirlerini söyleyecektir. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, geçici bütçede tartışılacak esas ko
nulardan biri, hep bütçe açığıdır; "bütçe açığını nasıl kontrol edeceğiz, nasıl azaltacağız ve 
vergileri nasıl artıracağız" gibi konular tartışılır. Hükümetiniz, bugün, ekonomiye çok zarar 
verebilecek bir yol başlattı: Af beklentisi... Her şeyde af; belediye borçlarında af, çiftçi borçla
rında af, SSK borçlarında af, Bağ-Kur borçlarında af gibi. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — O hale getirdiniz ama. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efendim... Bir dakika... O hale getirmek 

değil... Lütfen oturun. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, eğer konuşmak istiyorsanız grubunuz adına söz alın ko

nuşun; oturduğunuz yerden değil. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Devlet kavramını zedeliyorsunuz. Biraz önce erken 
emeklilik konusunda, güya sosyal adalet adı altında yaptığınız bir uygulamayı tenkit ettim. 
Sosyal adaleti bozacak, gelir dağılımını daha kötü hale getirecek erken emekliliği anlatmaya 
çalıştım. Af olayı da öyledir. Ben Maliye Bakanı iken bir hızlandırma yasası çıkarılmak isten
di; DYP ve ANAP grupları anlaştı; Maliye Bakanı olmama rağmen, karşı çıktım, kötü adam 
oldum. 

Bugün getirilmek istenen af olayı çok daha geniş kapsamlı; belediye borçları için af. Bele
diye borçları için af getirdiğiniz takdirde bütçe açığınızı genişleteceksiniz, büyüteceksiniz. Ki
mi ödüllendireceksiniz?.. Görevini yapmayan, parti teşkilatına şirin gözükmek için kadroları
nı aşırı şişiren, boş oturan adamları kadrolara alan kişileri ödüllendireceksiniz., Devlet adamı 
niteliği olan, SSK borcunu ödeyen, vergi borcunu ödeyen belediye başkanlarını da cezalandı
racaksınız. Bu, devlet kavramını zedelemez de ne yapar? 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sizin borçlarınız onlar. 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değil efendim. 
A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Kim bıraktı o borçları? . 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakın, bir şey daha söyleyeyim : ANAP döneminde 

ANAP'lı belediyelerin kesintileri, borç kesintileri yüzde yüzlerde idi; bugün borç kesintilerini 
yüzde 25'lere indirdik; yani, İller Bankasından aldığı payın yüzde 25'ine indirdik. Bugün bele
diyeler çok daha rahat çalışıyor, Belediyelerin ellerinin kollarının bağlı olduğunu söylüyordu
nuz; işte Sayın Maliye Bakanı burda. Geçmiş yıllarda, ANAP döneminde, yani 1989 mahallî 
seçimlerinden beri, her belediyeye verilen, eline geçen paralar aylar itibariyle bilgisayar kayıt
larında vardır. Tekrar sorun açıklasın; ben açıkladım; ama basın kullanmadı. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) ~ Kim inanır? " 
ADNAN KAHVECİ (Devamla)'— Medya ilgi göstermedi. 
1989 mahallî seçimlerinden önce belediyeleriniz veyahut ANAP'lı belediyeler ne alıyordu, 

SHP'li belediyelerin eline ne geçti? İsterseniz Türk Lirası bazında çıkarın, isterseniz dolar ba
zında çıkarın, isterseniz sabit Türk Lirası bazında çıkarın; göreceksiniz ki, sizin belediyelerini
zin eline -her karşılaştırma bazında- ANAP'lı belediyelerden çok daha fazla para geçmiştir. 
Rakamlar burada. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kim inanır buna? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) —- Bir dakika efendim... Sayın Maliye Bakanına sorun. 

Eğer her bazda daha fazla para ellerine geçmediyse, gelin burada, sen yalan söylüyorsun de
yin. Efendim, Bakan sizin bakanınız; rakamların tümü kontrolünüz altında. Ziraat Bankası 
kayıtları belli, Maliye Bakanlığı kayıtları belli, belediyenin kasaları da belli. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Fonlar, fonlar?!. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Fonları da kontrol edin, hepsini kontrol edin. Eğer 

belediyeleriniz ANAP dönemine göre; yani ANAP'ın belediyeleri kontrol ettiği döneme göre 
çok daha fazla para almadıysa -dolar bazında, sabit Türk Lirası bazında, TL bazında- ben 
bir şey bilmiyorum. 

İşte şimdi şunu soracağım : Belediyelerinizin elleri kolları bağlıydı güya... Şimdi, ellerinin 
kollarının bağlı olmadığını göreceksiniz. O zaman, hizmet üretememelerinin gerekçesini nasıl 
izah edeceksiniz. Belediye borçlarının af olayı, sizin, maalesef bazı belediyelerinizin parti teş
kilatlarına şirin gözükmek için kadroları şişirmesinden dolayı, girdikleri masrafı, girdikleri kamu 
kaynaklarını verimsiz kullanma olayını affetme olayıdır. 

MEHMET CEBİ (Samsun)— Babanızın çiftliği gibi kullandınız. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siz yıktınız, biz yapacağız... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O zaman, İçendi partiniz içinde bile başarılı belediye 

başkanını cezalandırmış, başarısız belediye başkanını ödüllendirmiş olacaksınız. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Çiftlik gibi 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika 
Bundan sonra da hiçbir belediye başkanı vergi borcu ödemez, SSK borcu ödemez; af çıka

cağını duydu ya. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Yıktınız; ama biz yapacağız. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Devleti yıktıktan sonra, nasıl, bu bizim bileceğimiz 

iş diyebilirsiniz? Devlet kavramını yıkıyorsunuz efendim. Eğer belediye başkanı vergi borcunu 
ödemezse, iş adamından, esnaftan borcunu ödemeyi nasıl beklersiniz? 
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A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Van Belediyesini kaç para borçla devrettiniz, 
Muş belediyesini kaç para borçla devrettiniz? 

BAŞKAN — Sayın Üçpınarlar, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Van belediyesini kaç para borçla devrettiniz, 

lütfen söyler misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanına sorun, hepsini izah etsin size. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Muş belediyesini kaç para borçla devrettiniz? 

. BAŞKAN — Sayın Üçpınarlar, lütfen... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 1984 yılından beri her yıl, memura, bütçeden daha 

fazla bir pay verildi ve her yıl da millî gelire göre daha büyük bir oranda arttı. Yani, bütçe 
reel olarak sabit fiyatlarla arttı. Dolayısıyla, sabit fiyatlarla artan bütçede memura verilen pay 
her yıl arttı. Bununla ilgili, dolar olarak çok basit bir hesap da vereyim : Memurun eline 1984'te 
2,5 milyar dolar geçiyordu, 1990'da 9 milyar dolara çıktı, 1991'de de 10 milyar dolara yaklaştı. 
Dolayısıyla, memur devamlı olarak reel gelirini artırdı. O zamanlar siz muhalefette olduğunuz 
için, "efendim, memura az veriyorsunuz, memura az veriyorsunuz..." dediniz. Bakalım, şim
di, özü doğru, sözü doğru bir iktidar milletvekilleri olarak memura verilene ne diyeceksiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Memuru işini bilir hale getirdiniz. (Gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Beyefendi, biz memurları çok severiz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İddianız varsa, onları da ortaya çıkarın. Yine, aynı 

şekilde "SSK borçlarının çiftçi borçlarını, Bağ-Kur borçlarını ödemeyenleri affedeceğiz" di
yorsunuz; peki, ödeyenlerin günahı ne? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Kahveci, siz devam edin, lafa kulak vermeyin 
fazla. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Siz, kaçakçıları affetmediniz mi? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) -r- Hayalî ihracatçıları affettiniz. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır efendim; buradan kanun geçerken özel öner
geyle bir hüküm ekledik; unutmayın. O önerge ile kanuna, hayalî ihracatçılar, banka dolandı: 
ranlar, yedikleri paraları faiziyle ödemedikleri sürece, çıkamayacaklarına dair bir hüküm koy
duk; unuttunuz mu? 

İki : Hayalî ihracattan müruruzaman dolayısıyla yırtmayı hedefleyenlerin, amaçlayanla
rın yollarını Danıştaya giderek kestik; onu da mı unuttunuz? 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Hayalî ihracatçılar kimin zamanında doğdu? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Keşke hayalî ihracatçıların üzerine gittiğimiz tempoyu 
siz devam ettirebilseniz. Bakalım devam ettirebilecek misiniz? Çünkü, merak ediyorum, baş
lattığımız bazı çalışmalar var, bakalım onlar devam edecek mi? Bakalım onların üzerlerine gi
decek misiniz? Merak ediyorum, bizim başlattığımız çalışmalar, sizin tarafınızdan hangi et
kinlikle yürütülecek, bir bakalım. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Kahveci, Meclis araştırması açacağız. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, Grup Başkanvekili olarak, zatıalinizin... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Meclis araştırması değil, önemli olan şu : Hazine ve 

Maliyede yapılan çalışmalar var, bakalım onları nasıl yürüteceksiniz. 
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Ziraat Bankasına olan çiftçi borçlarını affetme vaadi yaptınız. Tabiî o vaadiniz de şeffaflı
ğa uğradı; şeffaflık ne demek ise. 5 milyon liraya kadar borçları olanların faizlerini erteleme 
kararı aldınız; bakalım o konuda da çiftçilere ne diyeceksiniz. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Siz, hayalicileri affettiniz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Affetme kararı aldınız, şimdi de erteleme kararı aldı

nız. Çiftçimiz herhalde biraz anlayış gösterecek sizlere. Onlara "affedersiniz" diyebilirsiniz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞIU (Zonguldak) — Olumlu oy verecek misiniz? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de bu kürsü si
zinle bizim aramızda bir tartışma ortamı olarak kullanılıyor. Siz, bizi kötülemeye çalışacaksı
nız, "kötü miras devraldık" diyeceksiniz, "cami avlusunda bulduk" diyeceksiniz; ama ne in-
safsızmışsınız ki, cami avlusunda bir ay bıraktınız, gariban açlıktan öldü. Cami avlusunda bir 
yavru bir ay bırakılır mı? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Siz neden cami avlusuna bıraktınız? 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün gazetelere baktım; "Baba, iş isteyenlere boya 
sandığı yolladı" diye yazıyor. Yani, işsizliği çözme konusunda gerçekten güzel bir proje üret
meye başlamışsınız. Bu projeyi kim üretmişse tebrik etmemiz gerekiyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Projede seni bile geçtiler. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Beni bile geçtiler değil mi? 

Değerli milletvekilleri, işin şaka yanı bir tarafa, Türkiye, sorunları olan bir ülke. Dediğim 
gibi, sorunların bir kısmı da yapısal değişikliğini tamamlayamamış olmasından kaynaklanı
yor. Yapısal değişiklikte de en önemli olay, ekonomideki verimliliği artırmaktır. Verimliliğin 
en önemli sorun kaynağı KİT'ler, ikincisi de, özel sektörü Avrupa ve Uzakdoğu boyutlarında 
verimli hale getirememektir. Türkiye'nin yaptığı işleri küçümseyebilirsiniz; ama unutmayın ki, 
Türkiye artık, çevremizin en başarılı ülkesidir. Dünyada kredi itibarı son on yılda en fazla ar
tan ülkedir. Yine bugünkü gazetelerden aldığım bir cümle : "Türkiye, Rusya'ya model; Sovyet 
Bilimler Akademi Üyesi Çerkasof." Sayın devlet Bakanınız biraz önce "daha henüz hiçbir şey 
yapmadık" dedi. Yani, daha hiçbir şey yapmadınız. Dolayısıyla hâlâ model olmaya devam et
mek istiyorsak, Türkiye'nin bütçe açığını büyütmeyin. Türkiye'nin azaltmayı iddia ettiğiniz iç 
borçlarını artırmayın. Mademki geçici bütçe üzerinde konuşuyoruz; en önemlisi vergi politika
sında gerçekçi çözümler getirin. Vergi kaçağını azaltacak çözümler getirin. Dikkat ettim; iki 
partinin programlarında olmayan, protokolde de olmayan bir maddeyi nasıl olmuşsa, Hükü
met Programına sokmuşsunuz. Sokakta, ilkokul mezunu olmayan bir vatandaşa dahi "Türki
ye'de herkes fiş ve fatura verirse, vergi kaçağı olur mu" diye sorsanız, cevaben "kalmaz" der. 
Onu, Hükümet Programına bir cümle olarak sokmuşsunuz. Bu, parti programlarınızda da pro
tokolünüzde de yok. "Belge düzenini güçlendireceğiz" demişsiniz. Türkiye'de vergi kaçağını 
kaldırmanın -azaltmanın da değil- tek yolu budur. Bunu yapamadığınız sürece, "vergi kaçağı
nı yakalarız" dersiniz; "az kazanan az, çok kazanan çok ödesin" dersiniz; ama belge düzenini 
kuramadığınız sürece, az kazanan az, çok kazanan çok beyan edemez, etmez. Bu kadar basit 
bir gerçeği bile, ancak Hükümet Programını yazarken keşfetmeniz, beni biraz düşündürüyor 
ve ürkütüyor. Ben sizin başarısız olmanızı istemem. ANAP olarak sizin başarısız olmanızı is
temeyiz; çünkü, eğer siz çok başarısız olursanız, sizden sonra biz geleceğiz, bunları düzeltme
miz daha zor olur. (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Kötü mirasınızı düzeltemezsiniz. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Kolay kolay gelemezsiniz Sayın Kahveci. Bundan sonra 

gelemezsiniz, sekiz sene milletin anasını anlattınız. Vallahi gelemezsiniz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bekle Salih Bey, merak etme, sizinle birkaç ay sonra 

tekrar konuşuruz. 
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de vergi gelirlerini artırma açısından 1984 yılından beri -1988 

yılı bir istisnadır, bazı kanunların yürürlüğe girmesinden dolayı- vergi gelirleri her yıl millî ge
lirin üzerinde reel bir artış göstermiştir. Bu artışın daha da hızlı gidebilmesi için belge düzeni
nin oturması şarttır. Belge düzenini oturtmayan, belge düzeninin oturtulmasına yardımcı ol
mayan her uygulama, başarısızlıkla karşılaşmaya mahkûmdur. ANAP olarak, unutmayın ki, 
hiç kimse fiş vermemişken, sekiz yılda bu ülkeyi fiş veren bir ülke haline getirdik, fatura veren 
bir Ülke haline getirdik. Yani, vergi düzenimizi yontma taş devrinden cilalı taş devrine getirdik, 
ama vergi düzeninin daha çok gelişmesi lazım, belge düzeninin, para sisteminin; yani, sadece 
mal akışının değil, para akışının da kontrol edilmesi lazım. Lafla vergi toplanmaz, tehditle vergi 
toplanmaz. 

Sistemin belge düzenine oturmasından sonra, değişik reformlar yapmayı amaçlıyorduk, 
bunu kamuoyuna ilan etmiştik. Bu reformların yapılabilmesi için, üniter sisteme geçilebilmesi 
için mutlaka ve mutlaka belge düzeninin oturması gerekmektedir. Bunun ötesinde, burada sarf 
edilecek her söz... Sonuçlarını geçmiş yıllarda da gördük, 1940'lardan beri Türkiye'de vergi 
kaçağını azaltacak sihirli formüller yoktur; bunun çözümü Batılı ülkelerin yaptığı gibi, Japon
ya'nın yaptığı gibi, belge düzenini oturtmaktır. Bunu yapamadığınız sürece, bütçe açıklarınızı 
azaltmanız, vergi gelirlerini artırmanız, giderek daha zor hale gelir. Hele, enflasyonu kontrol 
etmekte zorlukla karşılaşırsanız, bütçe açığını azaltmakta zorlukla karşılaşırsanız, yani enflas
yonu daha da artırırsanız, vergi toplamanız daha da zorlaşır. 

Bu bakımdan, sizlere kötü şeyler yerine, yapıcı şeyler tavsiye etmek istiyoruz. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Belki anlamamışsınız diye söylüyorum. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Hayır; konuşmanızda üç defadır hep aynı şeyleri 

söylüyorsunuz. Ben anladım, Tansu Hanım bile... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 1992'nin ilk üç ayı için Meclisin 

huzuruna getirilen geçici bütçe, Grubumuzun arzuladığı şekilde değildir; içinde memurlarla 
ilgili katsayı yoktur, öğretmenlerin ek ders ücretiyle ilgili hiçbir rakam yoktur. Daha önemlisi, 
vergi gelirleriyle ilgili olarak, sayın Bakanın Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalar pa
ralelinde, vergi gelirlerinde nasıl büyük bir artış sağlanacağı konusunda da ümit verici bir ça
lışma veyahut da bir ışık görmedik, 

Bu bakımdan, bu bütçenin realizasyonu sırasında bugün öngörülen hedeflere ulaşama
ması endişesini taşıyoruz. Buna rağmen, bizim endişelerimizin gerçekleşmemesi temennisinde 
bulunuyorum. Çünkü, bizim endişelerimizin gerçekleşmesi halinde, bu bütçenin sadece me
mura değil, bütün millete, geçici de olsa, ilk üç ayda vaat ettiğinin tam tersini getireceği endişe
miz vardır. 

Bu konuda, biraz önce yaptığım konuşmamda da söylediğim gibi, SHP ve DYP Grupları, 
Hükümet, buraya, somut, detaylı çözüm planları getirmek zorundadır. Sayın Çiller kalktı burada 
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konuştu; UDİDEM'den yine hiç bahsetmedi, seçim öncesinin büyük kozu olan UDİDEM ne
dense yine gündeme gelmedi. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep)— Size ders verdi. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O dersi de verseydi daha iyi olurdu. Yani, UDİDEM 

denen nesne ne oldu, göğe mi uçtu, ruhlara mı karıştı hâlâ bilmiyoruz. 
Bu bakımdan, 1992'nin ilk üç ayı için getirilen geçici bütçeye ANAP Grubunun olumlu 

bakmadığını belirtir, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, söz alan sayın hatiplerin isimlerini tekrar okuyorum. 
Gupları adına; Refah Partisi adına Sayın Abdüllatif Şener, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına Sayın Haydar Oymak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk, 
Şahısları adına; Sayın Faruk Saydam, Sayın Haluk Müftüler, Sayın Seyfi Şahin söz iste

mişlerdir. 
Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri, Hükümetin sayın üyelerif 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar 
Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. . 

öncelikle şunu belirtmek isterim : Bugünkü birleşimin ilk oturumunda Türkiye ekonomi
si üzerinde, ekonomik durumumuz üzerinde konuşmalar yapıldı. Sayın Genel Başkanımız, ön
celikle, bir enkaz edebiyatı yapılmasından daha çok, çözümlerin önerilmesi gerektiğini hassa
siyetle belirttiler. 

Her şeyden önce, enkaz laflarıyla zaman geçirilmesinin ülkemiz çıkarları açısından hiçbir 
fayda doğurmayacağı açıktı. 

Bu sebepten dolayıdır ki, "öncelikle burada, çözüm önerilerimizi getirelim, çözümlerimi
zi tartışalım" diye hassasiyetle belirttiler; ancak -Doğru Yol Partisi sayın sözcüsü de, kendi Hü
kümetinden ısrarla, ülke sorunlarına, enflasyona çözüm getirmelerini istedi- maalesef ortaya 
bir çözüm önerisi gelmedi. 

Her şeyden önce, ısrarla belirttiğimiz gibi; birincisi, sistem seçiminde yanlışlık vardı; ikin
cisi, seçilen bu sistemin uygulamasında da yanlışlık vardı. Bu, hassasiyetle belirtilmiştir. 

önümüze gelen Geçici Bütçe Kanunu Tasarısına baktığımız zaman aynı yanlışlıkların bu 
kısa kanun tasarısı metninde de hemen fark edildiğini görüyoruz. 

Her şeyden önce, üç aylık bir dönem için Hükümete yetki verilmesini isteyen bu tasarı 
da diklcatle incelendiği zaman enflasyonist bir politika öngörülmektedir. Borçlanma gereğinin' 
azaltılacağı ısrarla vurgulanmasına rağmen, bu tasarı Hükümetin borçlanma ihtiyacının arttı
ğım da göstermektedir. 

Diğer taraftan, Hükümetin, bütçe açıklarını artıracağını da net bir şekilde -bu iki sayfalık 
tasarı-açıkça ortaya koymaktadır. 

Bir ay önce Mecliste okunan Hükümet Programıyla vaat edilenlerle, önemli bir kanun 
tasarısı olan bu Geçici Bütçe Tasarısı arasında büyük çelişkiler olduğu, hemen ilk bakışta fark 
edilmektedir. 
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Hükümet, yönetmekle olur. Yönetmek için harcama yapmak lazımdır; harcamaların sağ
lıklı kaynağını bulmak gerekir. 

Bir bütçe hükümetin uygulayacağı politikaların, programların ne olduğunu açık seçik olarak 
ortaya koymaktadır. Bir hükümetin icraatının sağlıklı olduğu veya yanlış olduğu kendi bütçe 
politikalarından açıklıkla tespit edilebilir. Bütçe uygulamalarında başarılı olmayan bir hükü
met sonuç itibariyle seçmenin karşısına çıktığı zaman yetkiyi ve güveni herzaman bulamayaca
ğını görecektir. Nitekim 20 Ekim seçimleri bunu göstermiştir. Partiler arasında büyük oy oy
namaları görülmüştür. Buradan şu çıkmaktadır ki, seçmenin oyu hiçbir partinin tekelinde de
ğildir. Hiçbir hükümet de, vaatlerini yerine getiremediği takdirde seçmenin oyunu almaya de
vam edemeyecektir. Bu, açık ve seçik görülmektedir. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Nereden gördünüz onu be kardeşim!.. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Hükümet yeni kurulmuştur; fakat, bu yeni kuru

lan Hükümetin icraatının ne olacağı, aradan geçen -güvenoyu aldığı günden bugüne kadar geçen-
24 günlük süre içinde yaptığı icraatlardan ve önümüze getirdiği bu yetki kanunundan açık se
çik görülmektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ne icraatı yaptılar daha? 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Şu ana kadar yapılan icraatlarla sadece muhalefete 

- değil, kendisi destekleyen seçmenler ve çevreler nazarında da hayal kırıklığı yarattığı açıkça 
görülmektedir. 

Şimdi bütçe görüşmeleri başlamıştır, Hükümetin vaatleriyle yaptığı icraatlar arasında ne 
gibi bir uyum olduğu veya uyuşmazlık olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Çünkü, bütçe
ler hükümetlerin aynasıdır. Bütçe, gelecek bir yıllık bir dönem için, devlet gelirlerinin toplan
masına ve harcamaların yapılmasına yetki veren bir kanundur. Kanun olduğu için, bu Mecliste 
görüşülür, bu mecliste tartışılır ve bu Meclisten güvenoyu alır. 

Aynı şekilde, bütçe ile birlikte, hükümetin bütün politikaları açık seçik ortaya dökülür. 
Bütçe; hükümetlerin iktisadî ve malî politikalarını gösterir, yapacağı icraatları ortaya koyar. 
Bütçe, hükümetlerin hukuk anlayışlarını ortaya koyar. Diğer taraftan, bütçe, aynı zamanda, 
hükümetlerin siyaset anlayışlarını ortaya koyar, önümüze gelen bu 3 aylık yetki kanunu tasarı
sı da, bu açıdan, bu boyutları itibariyle tartışılabilir, incelenebilir ve değerlendirilebilir. 

öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Burada, 1992 yılına ait yıllık bütçeyi değil de, 3 aylık 
bir yetki kanunu tasarısını tartışıyor olmamızı normal ve doğal karşılıyoruz. Çünkü, Anayasa
nın 162 nci maddesi gereğince, 1992 yılı bütçesinin burada tartışılabilmesi için, en geç 17 Ekim 
tarihinde Meclise sunulmuş olması gerekiyordu; fakat 20 Ekim günü genel seçimler yapıldı, 
arkasından Hükümet kuruldu, daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu teşekkül ettiğine göre, 
1992 yılı bütçesinin yetiştirilmesi mümkün olmadığı için 3 aylık bir yetki istenmektedir. An
cak, burada şu belirtilebilir : Eğer, Hükümet, başta Sayın Başbakan olmak üzere, tebrikleri 
ve heyet kabullerini bir 23 Nisan şenliğine dönüştür meşeydi, belki daha kısa bir bütçe, daha 
kısa süreli bir yetki tasarısıyla karşımıza çıkılabilirdi. Vatandaşın hayat pahalılığı altında ezil
diğini, iç ve dış borçlar toplamının gayri safî millî hâsılayı aştığını, bütçe ve KİT açıklarının 
ağır bir yük haline geldiğini ısrarla tekrarlayan Hükümet yetkililerinin, bu şenlikleri -23 Nisan 
şenliğine benzer bu şenlikleri- bu kadar uzun süre tutması, anlaşılır bir durum değildir. (RP 
sıralarından alkışlar) 
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NECMt HOŞVER (Bolu) — Niye 29 Ekim değil de 23 Nisan? 
ABDULLATtF ŞENER (Devamla) — Şunun öncelikle bilinmesi lazımdır : Bu şenliklerin 

uzun süre devam etmesi, belki yedinci kez Başbakan olmanın verdiği bir duyguyu yansıtıyor 
olabilir; ama vatandaşın, şenlik, düğün, bayram yapacak ne hali, ne de durumu söz konusu 
değildir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Gelenden niye rahatsız oluyorsunuz? 

ABDULLATtF ŞENER (Devamla) — Bakın, önümüze, geçici de olsa, bu kanun tasarı
sıyla bir bütçe gelmiştir; ama, biraz önce Sayın Kahveci'nin de belirttiği gibi, bir bütçede bu
lunması gereken bazı temel noktalar görünmüyor. Tasarının 1 inci maddesinde personele ne 
kadar ödeme yapılacağı belirtilirken, özellikle, personelin ne alacağı, katsayının ve ek göster
genin ne olduğu belirtilmemiştir. Üstelik, 4 üncü maddede; "... bütçe kanunları ve eki cetvel
lerde tespiti gereken katsayı miktar ve limitleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" denil
mektedir. 

Diğer taraftan, 3 üncü maddesinde de benzer bir hüküm yer almakta; "... derhal ihalesin
de fayda ve zaruret görülen yatırımlar ile tabiî afetler sonucu hâsıl olabilecek hasarların telafi
si amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar- Kurulu daire ve idarelere taahhüde girişme 
yetkisi verebilir" deniliyor. Fakat, burada özellikle belirtmek istediğimiz nokta şu : Bu, bir ge
çici bütçe tasarısı mıdır, yoksa bir kanun hükmünde kararname midir? 

Özellikle, ısrarla Hükümet Programına dahi geçen, kanun hükmündeki kararnamelerin 
istismar edildiğinden bahseden bir Hükümetin, önümüze getirdiği ilk tasarıda bu tip hüküm
lere yer vermesi yadırganacak bir durumdur. 

Hükümet Programı, denk bütçeden söz ediyor. Kamu sektörü borçlanma gereğinin indi
rilmesi zaruretinden ısrarla bahsediyor. Ancak, tasarının 5 inci maddesine baktığımızda; "Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 1.1.1992-31.3.1992 döneminde, 1991 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri dairesinde ve bu madde ile belirlenen limi
tin yarısına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir" deniliyor. , 

Burada özellikle belirtmek istediğimiz şey, bu maddeyle, bu Hükümetin, geçen yıldakinin 
iki misli borçlanma talep etmekte olduğudur. Yani, borçlanma gereğini azaltma düşüncesinde 
olan bir Hükümet, önümüze getirdiği Yetki kanunu Tasarısıyla, geçen yıldakine göre iki kat 
fazla borçlanacağını açıkça ifade etmektedir. 

Hükümet Programında 17 nci sayfada; "Denk bütçe kuralı, Hükümetimizin temel 
amacıdır" denilmektedir. Ancak, özellikle şunu belirtmek lazım; kamu giderlerini borçlanmayla 
finanse ederek denk bütçe yapılamaz. Eğer kamu giderleri borçlanmayla finanse ediliyorsa, 
bu bütçeye denk bütçe denmez; açık bütçe denir. Nitekim, borçlanılacak miktarı artırmayı ön
gören bu Yetki Kanunu Tasarısı da, aynı şekilde bütçe açıklarının artacağını göstermektedir. 
Bu, kendi ifadeleridir. 

AHMET SAYIN (Burdur)'— Sen yanlış anlamışsın. 

ABDULLATtF ŞENER (Devamla) — Diğer taraftan, borçların artacağını, bütçe açıkla
rının artacağını, ödeneklerin artacağını belirten bu tasarının 2 nci maddesinde, "yürürlükteki 
hükümler uyarınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline 
devam olunur" ifadesine yer veriliyor. Sanki, 1992 yılında, şu anda yürürlükte bulunan gelir 
yasalannda bir değişiklik yapılmayacağı gibi bir izlenim var ifadelerde. Ancak, Hükümetin bir 
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vergi reformu düşündüğü de açık. Fakat, özellikle merak ettiğimiz nokta şu : Bugün Türkiye'
nin en önemli vergisi Gelir Vergisidir. Toplam konsolide bütçe gelirleri içerisindeki payı aşağı 
yukarı üçte birdir ve bu verginin tahakkuk ayı mart ayıdır, yani yetki tasarısı ile alınan yetki 
süresi içerisindedir ve ilk taksidin tahsili de yine mart ayıdır. Diğer taraftan, ücretler Üzerinden 
alınacak vergiler ise önümüzdeki aydan itibaren işleyecektir. • 

Bu arada, Hükümet Programında ısrarla vurgulanan, "asgari ücretin kademeli olarak vergi 
dışı bırakılacağı konusunda ne zaman icraata başlanacaktır merak etmekteyiz. 

Diğer taraftan, esnaf ve sanatkârın vergi yükünün azaltılacağından bahsediliyordu. Buna 
ne zaman başlanacak, bu da merakımızı muciptir. 

Çiftçilerden alınan stopajların, Katma Değer Vergilerinin azaltılacağı söyleniyordu. Bu
nun da ne zaman, nasıl, hangi usulle gerçekleştirileceğini merak etmekteyiz. 

Yine, Hükümet Programında "etkin bir ver'gi denetimi ile vergi kaçakları önlenecek ve 
vergi tahsilatı artırılacaktır" denilmektedir. Fakat•, özellikle, birkaç gün önce, gazetenin birin
de, sekiz punto halinde verilen, Sayın Cavit Çağlar "in, "ben de vergi kaçırdım" ifadelerinden 
sonra Hükümetin, vergi kaçaklarının üzerine nasıl gidebileceğini merak ediyoruz. (RP sırala
rından "gidemezler, gidemezler" sesleri, alkışlar) 

Bu konuda önemli kaygılarımız var. Bir bakanın ağzından bu tip ifadelerin çıkması, tüm 
mükelleflere verilen sinyaller niteliğinde değerlendirilebilir. Böylesi yanlış anlayışlara, anlaşıl
malara ve değerlendirmelere giden, bir Hükümet, vergi kaçakları üzerine gidemez, vergi ka
çakları ile mücadele edemez. 

Diğer taraftan, vergi reformlarından bahsedilirken, özellikle bir vergi affı gündeme geli
yor. Şu an, devletin, yaklaşık 30 trilyon lira dolayında vergi alacağının dava konusu olduğu 
veya geciktirilmiş, ödenmemiş olduğu belirtiliyor. Yapılacak bir vergi affı ile 5-6 trilyon liralık 
bir tahsilat sağlanacağından bahsediliyor. Ancak, son günlerde, bakanların vergi borçlarının 
ne olduğunun kamuoyunda merakla izlendiği bir dönemde, böylesi bir vergi affına gitmenin 
kimin işine geleceği ve kimin tarafından yönlendirildiği sürekli olarak sorulacaktır ve bir soru 
işareti olarak kalacaktır. (RP sıralarından alkışlar) 

Bir de, enflasyon meselesi var. Hükümet Programında, "ekonomimizin gündemindeki ilk 
sırayı, enflasyonun düşürülmesi almaktadır. Yani, ülkede birçok ekonomik problem vardır; fa
kat bu problemlerin içerisinde en önemlisi ve Hükümetin üzerine ısrarla gideceği konu 
enflasyondur" denilmektedir. Ancak, 3 aylık bu yetki tasarısında bile Hükümetin, enflasyon
la mücadele niyetinde olmadığı; bilakis; enflasyonist bir politika uygulama düşüncesinde ol
duğu açıkça görülüyor. 

Dikkat edilirse, bir ay içerisinde ne kadar çok şey değişmiş. "Borçlanma gereğini 
azaltacağız" deniliyor, borçlanma gereği artırılmaya çalışılıyor; denk bütçeden söz ediliyor, bütçe 
açıkları artırılıyor; "enflasyon önlenecektir" deniliyor, fakat enflasyonist politikalar izleniyor... 
Bu, baştan sona, bir aya sıkıştırılmış çelişkilerin ifadesidir. 

Son zamanların büyük bir tartışma konusu olduğunu-biliyoruz. Hükümet yetkilileri bile 
birbiri ile uyum içerisinde olmayan ifadelerde bulunuyorlar. Sayın Başbakan Yardımcısı, "zamları 
KİT'ler yaptı1" diyor, Sayın Başbakan, daha değişik bir yorum getirerek, bunu, "biz, zamların 
ebesiyiz" diye ifade ediyor. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Bu zamlar, Hükümetin yaptığı zam-
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lardır. Bu zamların Hükümet tarafından yapıldığı açıktır; çünkü zamlar, KİT'lere bırakılmış 
olsaydı, tüpgaza yapılan zam oranı, daha sonra düşürülmezdi. 

Diğer taraftan, Sayın Başbakan, "biz, zamların ebesiyiz" diyor; bu zamların bir anası 
ve babasının olduğunu; ama, kendilerinin de, bu zamların ne annesi ne de babası olmadıkları
nı ifade ediyorlar; fakat, daha 20 Ekim öncesinde, ülkeyi, bir baştan öteki başa "baba" pos-
terleriyle donatan, "kurtar bizi baba" sloganlarıyla seçime giren yine kendileriydi. Madem, 
babalık yerine, seçim sonrasında "ebe" olma sıfatını kendilerine uygun görüyor idiyseler, bu
nu, seçimden önce niye söylemediler? (RP sıralarından alkışlar) 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Baba sizi de kurtaracak; babanın eteğine yapışın. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Devlet Bakanı Sayın Tansu 

Çiller, Dünya Bankası yetkilileriyle görüşme yaptığını belirttiler, gazeteler de yazdı ve bugün
kü konuşmasında da, açık seçik, sürekli vurguladığı konulardan biri de, Dünya Bankası yetki
lileriyle yaptığı görüşmelerdi. Ancak, ifadelerinde, özellikle üzerinde durulması gereken nok
talar var; toplantıda, Dünya Bankası yetkililerinin, Hükümeti teyit ettiklerini ısrarla belirti
yorlardı. Diğer taraftan, kendilerinin takdim etmiş oldukları bu programı, Dünya Bankası yet
kililerinin, bir mektupla teyit edeceklerini belirtikten sonra, "biz, bu programı, Dünya Banka
sı yetkililerine anlattık, sunduk, takdim ettik; ama, henüz, kamuoyuna, basma, Meclise bildir
meyi gereksiz görüyoruz" diyor. Bu, nasıl bir Hükümet anlayışıdır? öncelikle, Dünya Banka
sına, IMF'ye raporlar veriliyor; Türkiye'de, basından, Meclisten kamuoyundan gizli tutuluyor 
ve sonra icraata başlanıyor... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Dışgüdüm Hükümeti... 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) —- Bu noktada, özellikle, kimin kime program anlat

tığı da bir merak konusu olmalıdır. Bizim, baştan beri ısrarla vurguladığımız nokta şu : Türki
ye'de uygulanan politikalar, Türkiye'de üretilmiyor; Türkiye'de uygulanan politikalar, Dünya 
Bankasında, IMF'de, Washington'da üretiliyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Dışarıda üretilen politikalar ise, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulmuyor; 
gelişmiş Batı ülkelerinin, kapitalist ülkelerin, kendi ihtiyaçlarına uygun olarak, kendi ekono
mik sorunlarına çözüm bulmak için üretiliyor ve bize empoze ediliyor. Nitekim, bugün, Sayın 
Tansu Çiller Hanımın anlattıklarından da bu sonucu çıkarmak mümkündür. 

Bakın, yakınlarda gazetelerde çıkmış bir haber var; Amerikan ekonomisinde darboğazlar 
baş göstermiş; büyüme hızında düşmeler var. Türkiye'de de, bu arada yeni bir Hükümet kuru
luyor ve bu Hükümet, birtakım yeni politika arayışları içerisinde, Meclise, basına, kamuoyuna 
bilgi vermeden, oy ve yetki aldığı seçmene bilgi vermeden, Dünya Bankası yetkilileriyle görü
şüyor... Bunun altını çizmek lazım. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum; ancak, Sayın Demirel'in se
çim öncesine ait bazı ifadeleriyle tamamlamak istiyorum. Kendileri zaman zaman meydanlar
da şu ifadelere yer vermişlerdir : "Enflasyon, pahalılık ve şiı son zamlar, hayatı çekilmez hale 
getirmiştir. Mutfakta yangın vardır. Bir gün kalktığınızda, elektrik, şeker, akaryakıt zam görü
yorsa 'zamları KİT'ler yaptı' diyemezsiniz. Fiyatları KİT yöneticilerinin oluşturduğu falan yok; 
fiyatları siz oluşturuyorsunuz. Milletin üzerine fiyat giydiriyorsunuz. Enflasyon olursa ne olur; 
feryat olur. Feryat nerede olur; bir avuç, tuzu kurunun dışında, sessiz milyonlarda olur. Böyle
ce, Türkiye ikiye bölünür; bir pembe Türkiye olur, bir de gerçekleri yaşayan, fevkalade sıkıntı
lar içinde kıvranan Türkiye olur." 
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Heyetleri kabule devam eden Sayın Başbakana, Sivas'tan, SÎDAŞ'ta çalışan ve Eylül 
1990'dan beri ikramiyelerini alamayan, bir yıldır maaşlarını gecikmeyle alan, son üç aydır ise 
hiç alamayan, yakacak paralan ödenmeyen ve her birinin bu kamu kuruluşunda 8-10 milyon 
lira alacağı olan 180 işçi geldi, görüştüler. 3 Aralık 1991 günü Sayın Süleyman Demirci televiz
yonda ve gelen heyetlere karşı alacaklarının ödeneceğini ifade ettiler. Bugüne kadar hiçbir para 
ödenmedi. Aynı işçiler 20 Aralık 1991 günü tekrar geldiler, yine taleplerini bildirdiler. Yine, 
Sayın Başbakan, televizyondan, bütün alacaklarının ödeneceğini söyledi; ama, şu ana kadar 
hiçbir ödeme yapılmamıştır. Verilen sözlerin üzerine gidilmesi, verilen sözlerin tutulması la
zımdır. Vatandaş feryat içindeyse, pahalılık çekilmez bir durum gösteriyorsa, bu şenliklere son 
verip, bir an önce icraata başlama zamanıdır. Çünkü, feryat edenler benim işçimdir, benim 
köylümdür, benim memurumdur, benim esnafımdır. 

Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Sorunları burada düşünelim, burada tartışalım, burada 
politikalar üretelim; batı merkezlerinde değil, kapalı kapılar ardında, Dünya Bankası temsilci
leriyle değil. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, bu temenniler içerisinde hepinizi selamla
yarak sözlerimi tamamlayıyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Haydar Oymak; buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1992 yılının ilk üç ayında uygulanacak geçici bütçe konusunda, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzuruna gelimiş bulunuyorum. Konuşmama baş
lamadan önce, Grubum ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, büçeler, demokrasiyle birlikte gelişen ve demokrasilere temel olan 
ekonomi politikası araçlarından birisidir. Halkın, devlefgelirlerinin toplanması ve harcamala
rın yapılması konusunda söz sahibi olması, büyük ve uzun mücadeleler sonucunda olmuştur. 
Dolayısıyla, halk temsilcilerinden oluşan parlamentoların, bu konuda hassasiyet göstermesi, 
var oluş nedenleriyle doğrudan ilgilidir. İşte, huzurunuzdaki üç aylık geçici bütçe de, gelirlerin 
toplanması ve giderlerin yapılması konusunda Hükümetin Yüce Meclis tarafından yetkilendi-
rilmesi konusundadır. 

Geçici bütçeler,.olağan, her zaman karşılaşılan düzenlemeler değildir. Ne 1050 sayılı Mu
hasebesi Umumiye Kanununda ne de Anayasamızda bu konuda açık bir hüküm mevcut değil
dir. Ancak 1982'den sonra, malî yılbaşının, takvim yılı ile birleşmesi ve seçimlerin de aşağı 
yukarı dört yılda bir sonbahar aylarında yapılması neticesinde, her dört yılda bir bu tip geçici 
bütçelerle karşılaşır hale gelmişizdir. 

Değerli milletvekilleri, bütçeler, halka hizmet sunma konusunda, Hükümetin elinde bulu
nan en önemli araçlardan birisidir. Para ve kredi politikaları ve diğer ekonomik politikalar ile 
birlikte uyumlu bir biçimde kullanıldıkları takdirde, ekonomik istikrar ve kalkınmada başa
rıyla kullanılabilirler. Ancak, bütçenin, diğer ekonomi politikası araçlarıyla birlikte uyum içinde 
kullanılması yanında, bütçe politikası araçlarının iyi seçilmesi ve kendi içinde tutarlı olması 
da önemli bir husustur. 

Son yıllarda, kamu gelir ve harcamalarında görülen çok başlılık, etkin bir maliye politi
kası uygulanmasını engellemiştir. 1984 sonrasında yoğun bir biçimde kurulmaya başlanan fonlar, 
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bütçe disiplininin kaybolmasına sebep olan uygulamaların başında gelmiştir. Bütçe büyüklü
ğünün üçte birine ulaşan bu fonlar, ekonomide çok başlılık yanında, zaman zaman ekonomik 
önceliklerin kaybolmasına ve kaynak israfına da sebep olmuştur. 1984 sonrasında kamu kay
naklarının dağınıklığı yanında giderek büyüyen kamu açıkları nedeniyle bir ekonomik istik
rarsızlık yaşanmaktadır. Büyüyen kamu açıklarını, en başta uygulanan faiz politikası nedeniy
le artan faiz ödemeleri, giderek artan KİT açıkları, açık vermeye başlayan fonlar ve izlenen 
vergi politikasıyla açıklamak olasıdır. 

1982 yılında gayri safi millî hâsılanın yüzde 4.1'i seviyesinde olan kamu borçlanma gereği, 
1991 yılında bu oran 3 misli artarak yüzde 12'ler seviyesine çıkmıştır. Tabiî, bu yüzde 12'ler 
seviyesine bir yılda ulaşılmamıştır; bu oran ANAP İktidarları döneminde sürekli bir artış seyri 
izlemiştir. 

Kamu açıklarının alt ayırımına baktığıtnızda, en büyük katkının konsolide bütçe ve KİT'
lerden geldiği görülmektedir. 1981 yılında konsolide bütçe açığının gayri safî millî hâsılaya oranı 
yüzde 1.8'ler düzeyinde iken, 11 yıl sonra, yani 1991 yılında yüzde 7'lere ulaşmıştır. Aynı şekil
de, 1981 yılında KİT açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranı 2.9'Iar düzeyinde iken, 1991 yı
lında bu açıkların gayri safî millî hasılaya oranın yüzde 3.7'ler seviyesine çıkacağı hesaplan
maktadır. Son yıllarda, fonlar dahi kamu açığına sebep olan unsurlar haline gelmiştir. Şöyle 
ki: 1982 yılında gayri safî millî hâsılaya oranla yüzde 2.2 oranında pozitif artık veren fonların, 
1991'yılında yüzde 0.8'lik açık vermesi beklenmektedir. Bu noktaya nasıl gelinmiştir; gayet açıktır; 
malî disiplinsizlikten. Bütçe disiplini, ANAP dönemlerinde yok olmuştur. Fonların her biri 
birer bağımsız bütçe haline getirilmiştir. Tabiî, bu fonların kullanımı da, ayrıca üzerinde du
rulması gereken bir husustur. Geçtiğimiz hafta içerisinde, bu fonların nasıl amacından uzak, 
hesapsız kitapsız bir şekilde kullanıldığını gazete sütunlarında gördük. Sayıştay denetiminden 
uzak, Meclis denetiminden uzak, bütçe disiplinsiliği yanında, bu fonlar nedeniyle Hazine bir
liği de ortadan kalkmıştır. Devlet, fonlarda parası varken, yüksek faizle, kapı kapı borç arar 
hale gelmiştir. Hükümetten, bu konuya süratle neşter vurmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik istikrarsızlıkla mücadele için, başta fonlar olmak üzere, 
bütçe açığı ve KİT'ler üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu konu, Hükümet Progra
mında açık bir biçimde ele alınmış ve kamu açıklarının azaltılması, en başta yapılacak işler 
arasında belirtilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kamu açıklarının azaltılması, malî disiplinin sağlanması, kaynak
ların kullanımındaki dağınıklığın önlenmesiyle mümkündür, vergi gelirlerinin artırılmasıyla, 
mümkündür, kamu kaynaklarının tasarruf anlayışı içinde kululanılmasıyla mümkündür. 

Saydığım bu hususları gerçekleştirmek zorundayız; çünkü güçlü bir siyasî ve sosyal yapı 
için ekonomik istikrar şarttır. * 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu harcamalarını enflasyonist olmayan kaynak
lara dayandırdığımız sürece fiyat artışlarıyla baş etmemiz mümkündür. Bunun için, en sağlam 
kamu gelir kaynağı olan vergilere gerekli önemi vermemiz kaçınılmazdır. 

1985 yılında vergi gelirlerinin, bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 7Pler seviyesinde 
iken, 1991 yılında bu oran yüzde 60'lara düşmüştür. Bu oranı tekrar yükseltmemiz, ekonomik 
istikrar alanındaki başarımızın anahtarlarından birisi olacaktır. 

Hiç şüphesiz, vergi ile ilgili düzenlemelerde sadece kaynak yaratmak ön planda olmamalı
dır. Vergileri, kalkınma konusunda kullanılabilecek önemli bir özendirme aracı olarak da düşün-
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meliyiz. Vergi ile ilgili düzenlemelerde, toplumsal kesimler arasındaki vergi adaletsizliğine son 
vermeliyiz. Sosyal içeriği olmayan ve üretime katkıda bulunmayan istisna ve muafiyetleri kal-' 
dırmalıyız. Vergi kayıp ve kaçağım asgariye indirmeliyiz. Vergi mevzuatındaki anarşiye son ver
meliyiz. Vergi idaresini çağdaş bir yapıya kavuşturmalıyız. 

Son yıllarda bütçe konusunda görülen olumsuz gelişmelerden birisi de bütçenin yapısı ile 
ilgilidir. Bu yıllarda, bütçeler, transfer ve personel bütçeleri haline gelmiştir. Böylece, esnekli
ğini yitiren bütçeler, maliye politikası aracı olma kimliğini de yitirmeye başlamıştır. 1991 yılın
da, harcamaların yüzde 80'ini transfer ve personel gideri oluştururken, diğer carı giderler büt
çenin yüzde 9'unu, yatırımlar da yüzde irini teşkil etmektedir. Carî giderler ve yatırımlar ko
nusunda gerekli özen gösterilmezse, tebeşir alamayan okullar, ısınamayan hastaneler, kâığıdı-
nı, işi düşen vatandaşa aldıran karakollar; gelecek kuşaklara yol, köprü, baraj, okul bırakma
yan ve ülkesini savunamayan insanlar haline geliriz. Yapılacak şey, transfer giderlerinin büyük 
bir bölümünü oluşturan faizleri azaltıcı politikalar ve önlemler üretmek, memurun ve diğer 
çalışanların eline geçmeyen Tasarrufu Teşvik, Konut Edindirme Yardımı gibi, nasıl kullanıldığı 
tartışmalı olan ve personel harcamaları arasında yer alarak bütçenin bu kalemini gereksiz yere 
şişiren harcamaları ortadan kaldırmaktır. 

Değerli milletvekilleri, ivedilikle çözümlenmesi gereken konuların başında KİT'lerin so
runları gelmektedir. KİT'ler, bugünkü haliyle, bütçeye doğrudan ve dolaylı olarak yük yara
tan, verimlilikten uzak kurumlar durumundadır. Bunların ekonomiye kazandırılması için, Hü
kümet Programında öngörüldüğü biçimde, özerklcştirilmesine ihtiyaç vardır. Hemen ifade ede
yim, 1991 yılında konsolide devlet bütçesinin yüzde 10'una yakın bir bölümü KİT'lere transfer 
edilmiştir. Bu, yıl sonunda beklenen açığın yarısına yakındır. Dolayısıyla, KİT'ler kendi ayak
lan üzerinde durmaya başladığında, konsolide bütçe açığı bu miktarda azaltılmış olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, geçmiş dönemlerde de bütçe görüşmeleri sırasında tartışılan konuların ba
şında, önemi nedeniyle, eğitim ve sağlığa ayrılan kaynaklar gelmiştir. 1985 yılından sonra, eği
tim ve sağlık harcamalarının, toplam bütçe büyüklüğü içindeki payında gelişmeler olduğu sa
vunulmaktadır. Doğrudur, eğitim ve sağlığın bütçe içindeki payı yüzde 15'lerden, yüzde 20'ler 
seviyesine çıkmıştır; ancak bu artış, okullarda yaşanan sefaleti giderememiştir. Bu arttığı iddia 
edilen rakamlar, esas itibariyle personel harcamalarıyla ilgilidir. 1988 yılında Eğitim ve Sağlık 
Vergisi ihdas edildiği halde, yatırım ve diğer cari ihtiyaçlar konusunda gerekli atılım sağlana
mamış, sorun vatandaşımızın bağışlarına terk edilmiştir. Eğitim ve Sağlık Vergisi ise, yıllık prog
ram ilkelerini ve bütçe disiplinini bozan, kaynakların etkin dağılımını önleyen ve fonlara ben
zeyen kurumlar haline gelmiştir. 

Fonlarla ilgili düzenlemeler yanında, Eğitim ve Sağlık Vergisi konusunda da süratle yeni 
düzenelemeler ihtiyaç vardır. Yapılacak düzenlemede "bütçe disiplini ve hazine birliği prensibi 
esas olmalıdır. Eğitime ve sağlığa kaynak ayırmakla, israfa yol açan, yerinde harcanmayan gi
derler birbirine karıştırılmamalıdır. Sağlıklı ve eğitilmiş bir toplum yaratma uğruna harcanan 
her kuruş, en iyi yatırımdır. Bunun için yapılacak, şey eğitim ve sağlığa daha çok kaynak ayır
maktır; ancak bu da, planlı ve disiplinli bir şekilde harcanmak koşuluyla. 

Ekonomik alanda hassasiyetle üzerinde durduğumuz konulardan birisi de, iç ve dış borç
lardır. 1991 yılının ilk yarısı itibariyle dış borç stokumuz 44 milyar dolara iç borç stok toplamı
mız ise -eylül ayı itibariyle- 72 trilyon liraya ulaşmış durumdadır. Hemen ifade edeyim ki, borçlan-
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ma, kalkınmada, özellikle yatırımlarda kullanıldığı sürece faydalıdır, ölçüyü kaçırarak borç
lanma sürdürülür alınan bu paralar yerinde kullanılmazsa, ekonomik çıkmaza düşmek kaçı
nılmazdır. tşte, karşı karşı kalınan durum budur. Hükümetimiz, ülkeyi bu çıkmazdan kurtar
ma çabasındadır. 

Büyük boyutlardaki iç borçlanma, sadece devletin ödemesi gereken faizleri artırmakla kal
mamış, özel kesimin ucuz kredi bulmasını engelleyen bir duruma da getirmiştir. Çünkü, dev
let, yapılan yurt içi tasarrufların büyük bir bölümünü kullanır haldedir. Bu yapının süratle 
değiştirilmesi kaçınılmazdır. Aksi takdirde, üretim ve yatırım için gerekli kredi faizini düşür
memiz mümkün olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ülkenin ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunları, çok ana 
hatlarıyla, bu Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı dolayısıyla belirtme fırsatını buldum. Hemen ifa
de edeyim ki, bu geçici bütçeden, sözünü ettiğim sorunların çözümünü beklemiyoruz; çünkü, 
bu tasarı, devlet hizmetlerinin aksamaması için huzurunuza gelmiştir. Ekonominin gündemin
de bulunan sorunların çözümü, 15 Ocak 1992'de Yüce Meclise sunulacak olan 1992 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısıyla ele alınacak diğer yasal ve idarî düzenlemelerde yatmaktadır. Geçici bütçe
nin, adı üstünde, geçici bir hüviyeti vardır. Esas olarak, Hükümetimizin hazırlamadığı 1991 
yılı bütçe büyüklüklerini temel almaktadır. Zaman kısıtlılığı ve diğer teknik zaruretler nede
niyle, geçici bütçeler, bir önceki yıl bütçelerine dayandırılmaktadır. Dolayısıyla, yıllık prog
ramla doğrudan bir bağlantısı olduğundan söz etmek mümkün değildir. 

Tasanda ifade edildiği üzere, bu bütçe, daha sonra, 1992 yılı bütçesine mal edilecektir, 
böylece yıllık programla da bağlantısı kurulmuş olacaktır. 

Şunu da belirtmeliyim ki, baz alınan 1991 bütçesinin tercihleri yanlış bile olsa, konuyu 
bilen ve iyi niyetli uygulayıcılar elinde, geçici bütçe döneminde de, ülkemiz için refah ve huzu
ru sağlayacak, bir rahatlık getirecek durumun oluşacağına inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, devlet hizmetlerinin kesintiye uğratılmaması anlayı
şıyla hazırlanan bu tasarıya olumlu oy kullanacağımızı belirtirken, geçici bütçenin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mah

mut öztürk; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

1992 yılı ilk Üç ayinin devlet cari giderlerini ve devlet gelirlerini kapsayacak olan geçici bütçe 
üzerinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, söz konusu bu bütçenin hazırlanma amacı, kısaca, devlette 
devamlılık esasına göre, devleti bütçesiz bırakmamaktır. Geçici bütçe, sık sık başvurulan bir 
yol değildir. Nitekim, Anavatan Partisi de, 1987 seçimlerinden sonra, yılbaşına çok az bir za
man kaldığını, sürenin kısa olduğunu göz önüne alarak, 1988 yılı için geçici bütçeye başvur
muştu. O zaman doğru olan bu yöntem bugün de doğrudur ve bu Hükümetin de geçici bütçe
ye başvurmasının ana sebeplerinden birincisi, Anayasanın 162 nci maddesinde öngörülen yet-
mişbeş günlük süreden daha az bir zamana sahip olmamızdır. İkinci sebebi ise elbette siyasî
dir. Çünkü, Koalisyon Hükümetinin, 1992 bütçesini, kendi programına, Koalisyon Programı
na uygun bir şekilde hazırlamak için süreye ihtiyacı vardı; bu nedenle siyasîdir. Bu da, bir ikti
darın en tabiî hakkıdır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler, tabiî, bu geçici bütçeye, devletin ilk üç ay içerisindeki personel 
giderlerini, emekli, dul ücretlerini iç-dış borç faizlerini, transferleri, vergi iadelerini, öğrenci 
burslarını, öğrenci kredilerini, yeni kurulan bakanlıkların zarurî giderlerini, hastane giderleri
ni ve ilaç ücretlerini ve buna benzer acil ödemeleri gerçekleştirmek için başvurulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, hem geçici bütçe üzerinde hem de ekonominin geneli üzerin
deki tartışmalar sırasında ANAP sözcüleri buraya çıkıp çok rahat bir şekilde konuştular; öyle 
rahat konuştular ki, hatta Sayın Pakdemirli, burada bir zarf hikayesi anlattı. O zarf hikâyesi 
de şuymuş: Selef, buraya gelen halefe; işte, şunu yapamazsan şu zarfı aç, bunu yapamazsan 
bu zarfı aç, ikisini de yapamazsan üçüncü zarfı aç, yani bırak git diye anlattı. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — O fıkra Sayın Demirel'indi... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben bundan gerçekten kuşkulanıyorum. Sebep şu : 
ANAP, son yedi yıldır, hatta, kurmaylarıyla birlikte, on yıldır iki şeyin planını yapmış : Birinci 
olarak, Demirel'i getirmemenin planını yapmışlar; yani birinci zarf bu; fakat Demirel geldi, 
Demirel Başbakan. Bu zarftakine güçleri yetmedi. ANAP'ın kurmayları, çok rahat bir şekil
de, hemen ikinci zarfı açma telaşı içerisindeler. Yani, şunu yapamazsınız, enflasyonu düşüre
mezsiniz, niye vergi borçlarını affettiniz, çiftçi borçlarını niye affettiniz, şöyle yaptınız, böyle 
yaptınız; aman Allah, bir telaştır gidiyor... Niye telaşlanıyorsunuz? Zannediyorlar ki, on yıldır 
hazırladıkları planların içinden, ANAP'tan, ANAP'ın kurmaylarından başka kimse çıkamaz. 
Onun için, buraya gelip çok rahat konuşuyorlar, enflasyonu düşüremezsiniz, KİT'leri kurtara
mazsınız, faizleri düşüremezsiniz, borçları ödemeyemezsiniz diyorlar. Aman Allah, bir telaş... 
Anlaşıldı ki, on yıldır hazırladığınız birinci planınız tutmadı; merak etmeyin, ikinci plan da 
tutmayacak, bundan hiç şüpheniz olmasın. (DYP sıralarından alkışlar) 

O Demirel ki, sizin en akıllınızın, en kurmayınızın bile hayal edemediği, yüzde 5 enflas
yonla, yüzde 7 kalkınmayı gerçekleştirmiştir; hem de beş yıl; üstelik, paranın para olduğu bir 
dönemde. Bundan şüpheniz olmasın. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Kapalı ekonomide... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — O zaman Erbakan Hoca vardı da onun için 
Mahmut Bey... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Mahmut Bey, yazık oldu; Bütçe Komisyonu Başkanı 
olman lazımdı... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler, ANAP, bir şeyin daha 
rahatlığı içerisinde; bu ikinci zarfın içindekileri söylüyorum... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Nereden biliyorsun içindekileri? Açtın o zarfı öyleyse. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İkinci zarfı siz açıp burada söylüyorsunuz. 

İkinci zarfta bahsettikleri bir konu da borçlar. Biz açıkça söylüyoruz, Türkiye'yi bir borç 
batağına ittiniz. (DYP sıralarından alkışlar) İç ve dış borcun TL cinsinden toplamı 460 küsur 
trilyondur. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Elmayla armutu topluyorsun... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bunun, 1992 yılında, 240 trilyon liralık faizi var. Devlet, 
hiçbir harcama yapmasa dahi, bunu ödemek zorunda. Herhalde siz bunun rahatlığı içindesiniz. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Tutanaklara geçiyor; atmayın!.. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İkinci bir olay şu : Devletin gelir gider dengesi bo
zuldu. Yani, Hükümet, bir aydır, nerede neyiniz var, nerede neyiniz yok; o gelir-gider dengesini 
tutturamadı. Ortada on tane kitap var, on tane dergi var, on tone yayın var; çok güvendiğiniz 
İngiliz yayınları bile, Amerikan yayınları bile, Alman yayınları bile, Türk yayınları bile, hatta 
Türkiye Cumhuriyetinin kurumları aynı seriden bir yayın yapsa bile, sizin borç batağınızı orta
ya koyamıyor. Bununla mı önünüyorsunuz? 

Devleti de ayırdınız. Bugün, devletin iki bütçesi var. Sırf maaşları, cari giderleri karşıla
yan bir bütçesi var; sanki işe yaramaz bir bütçe ve bir de, vurguncunun, soyguncunun, hayali-
cinin göz diktiği bir fon bütçesi var. Bugün, 160 tane fon var.Emin olun, bütçeyi, fonlara muh
taç hale getirdiğiniz. Bu mu sizin ekonomi bilginiz, bu mu?.. Ve 160 tane fonun kurmayları, 
bürokratları veya prensleri, bakanların üzerinde hareket ettiriîidi. Siz, yıllardır, bürokratları, 
bakanların üzerinde hareket ettirdiniz ve bugün, fonların, nerede neyi var neyi yok diye Hükü
met, bir aydır çalışıyor, hâlâ işin içinden çıkamadı. Ondan sonra da çıkıyorsunuz buraya, "bir 

' ayda ne yaptınız" diyorsunuz, Sizin yaptığınız işin içinden bir ayda değil, bin ayda çıkılmaz!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hani çare bulacaktınız, hani çare vardı!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —- Çare var,.çareyi söyleyeceğiz. 
Gelelim faizlere : Bu sene, faiz ödemesi olarak, devlet 40 trilyon lira ödemiştir; yani... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)— Hani 230 trilyondu? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 1991'de 40 trilyon, 1992'de ise 50 trilyon civarında 

veya üstünde bu devlet faiz ödeyecektir. 10 tane bakanlığın bütçesinden fazla. Neredeyse, Ga
lata bankerlerine muhtaç olan Osmanlı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini de faiz batağına 
hatırdınız. Ondan sonra da geliyorsunuz, "bir aydır ne yaptınız" diyorsunuz... 

Sayın Başkan, sayın üyeler, KİT'lere geliyorum. Aman Allah, KİT'den bahsedilince, san
ki PKK düşmanı kesildi bizim KİT'ler Türkiye Cumhuriyetinin başına; PKK teröristi ile KİT'
ler arasında şu anda bir fark yok; çıkan, KİT'e vuruyor... Muhterem arkadaşlar, o KİT'ler ki, 
Türkiye cumhuriyetini, bir karış bez için bile dışarıya muhtaç olmaktan kurtardı. Her şeyde 
KİT'lerin alın teri var, KİT'lerde çalışanların alın teri var. 

Sayın Pakdemirli, size soruyorum : On yıldır, KİT'lerin yenilenmesi için, idame yatırımı 
için kaç kuruş para harcadınız? Kuruş diyorum, lira demiyorum... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Çok... Trilyonlar... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — KİT'lerin idamesi için, yenilenmesi için para verdi
niz de battı mı? Batmadı. Bir kuruş para ayırmadınız. On yıllık bütçenizden KİT'leri yenile
mek için bir kuruş para harcamadınız, Uir lira para harcamadınız ve ondan sonra, yetmiyor
muş gibi, buraları arpalık haline getirdiniz, samanlık haline getirdiniz. Ondan sonra da "KİT'ler 
enflasyonun tek sebebi, kamu açıklarının tek sebebi" dediniz; ama, o KİT'leri satmak için de, 
yandaşlarınıza satmak için de büyük bir iştahla ortada .dolaştınız. 

KİT'lerin üzerine fazla gitmeyiniz. Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasının temelinde KİT'ler 
ve KİT'lerde çalışanların namusu yatıyor, alın terleri yatıyor. KİT'lere bir kuruş para harcadı
nız mı? Bırakınız KİT'leri, yatırımlardan devleti çektiniz. Özel sektör de, her yıl yüzde 5 ola
rak imalat sanayiinden çekildi. 

İhracat arttı... Artmasının sebebi -yarın bu kürsüde koşunacağız- hayalî ihracat. KİT'ler
den sattığınız mamullerle, işçi dövizleriyle, sununla bununla elde ettiğiniz paralarla, hayalî 
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ihracatı gümrük safhasında teşvik ettiniz ve haksız yere devletin milyarlarca lira dolandırılma
sına sebep oldunuz. 

Bir diğer konuya gelelim : Aman efendim, öyle bir bütçe bırakmışsınız ki, öyle bir denk 
bütçe bırakmışsınız ki!.. Bu Hükümet de, 20 gündür, oturmuş, sizin bıraktığınız bütçeyi batır
mak için elinden ne geldiyse yapmış ve ondan sonra da, burada "20 günde ne yaptınız" diye 
konuşuyorsunuz!.. Açıkça söylüyorum : 12 Eylül 1980'de -o zaman bu işin içerisinde siz de 
vardınız; çünkü, 10 yıldır Türk ekonomisinin başında siz vardınız- doları 70 liradan aldınız, 
bugün S 000 lira halinde bıraktınız. Bu yanlış mı?.. _ * 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — 84 liradan 5 010 lira oldu. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ne fark eder ki, 10 lira? Bırakın canım, bu kadar 
kusur kadı kızında da olur!. 

Türkiye Cumhuriyeti lirasını -ki, para, bir devletin itibar ölçüsüdür, burada açık 
konuşuyorum- aldınız, 70 defa değerini düşürdünüz ve bugün doları 5 000 liraya getirdiniz ki, 
Çankaya sırtlarında ev kiraları dolar ve mark üzerinden veriliyor, liraya kimse itibar etmiyor. 
Hatta siz, ANAP Hükümeti olarak ihaleleri TL cinsinden değil, dolar ve mark cinsinden ver
diniz. Bu mu Maliye Bakanlığınız döneminde getirdiğiniz olay?.. 

ALİ ESER (Samsun) — Genel Müdürlerin maaşını bile dolarla verdiler. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir maliye bakanı, paranın itibarını şu kadar artır
dım diye övünür. Bir maliye bakanı, paranın konvertibilitesini şuralara kadar getirdim diye övü
nür; ama Sayın Bakanımız buraya çıkıyor "84 liradan aldım, 5 010 lirada bıraktım" diyor, o 
ondan sonra da liranın değeri kalmıyor ve hiçbir yerde geçmiyor. Sizin nazarınızda da geçme
di; dolar ve mark cinsinden ihale verdiniz, ev kiralıyorsunuz. Onun için, bu Hükümetten özür 
dileyeceğinize, çıkmışsınız, yirmi günlük Hükümete suçlama da, karalamada bulunuyorsunuz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, merak etmeyin, on yıllık tahribatınıza en geç beşyüz gün içeri
sinde çekidüzen vereceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini de içte ve dışta elaleme muhtaç 
olmaktan kurtaracağız. Siz bundan hiç şüphe etmeyin. 

Demirel Hütkümetinin bir diğer özelliği de şu : Biz, ekonomiyi kendi bakanlarımızla yön
lendireceğiz, yöneteceğiz; sizin gibi, prenslerle, bakan atlayan bürokratlarla devlet yönetmeye
ceğiz. Bunu da unutmayın. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Arkadaki bürokratlara hakaret ediyorsun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bize de prenslik yakışıyor!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 500'ün 25'i gitti Sayın Öztürk!.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bütçenin bir diğer anla
mı da, devletin gelir gider hesabının denklenmesi olayıdır. Yani, denk bütçe sistemi, ideal bir 
sistemdir. Son on yıl içerisinde, bahsettiğim gibi, devletin ne geliri belli, ne gideri belli, ne bor
cu belli, ne faizi belli, ne de ekonomiyi yönlendirecek kamu kurum ve kuruluşları belli. 

Kendi bakanlarımıza varıyoruz, "Sayın Bakanım, şurada bir ihtiyacımız var" diyoruz; ba
kan, "fonları eksi devraldık" diyor. 

Gülüyor musunuz!., öyleyse açın bakın Çevre Fonuna : Eksi 32 milyar. Giderken, Türk 
Sporunu Teşvik Fonunda 132 bin lira bırakmışsınız. 

Devletin gelir ve gideri bölündü. Bir koyundan bir post çıkar; ama siz bir koyundan kırk 
post çıkardınız; o hale getirdiniz. 
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EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Marifet orada!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Fonlara ödenen vergiyle diyeyim veya bütçeye öde

nen vergiyle diyelim, vatandaşı bunalttınız. 160 çeşit fona bu millet para ödüyor. Ödediği pa
ranın da nereye geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor. Öyle bir duruma geldi ki, işte -Sayın Kahve
ci burada mı, bilmiyorum- bizim Maliye Bakanımız, sene sonu yaklaşırken bütçeye fonlardan 
para aktarılıyor. Yani, bütçeden fona para aktarılması gerekirken, fondan bütçeye para aktarı
lıyor. İşte devleti bu hale getirdiniz. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Kanun gereği... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu kanunu siz yaptınız. 

Öyle ki, devletin bakanı kendi bütçesine itimat etmiyor, hangi fondan gelir sağlarım, diye 
düşünüyor ve bunu da, bir Maliye Bakanı burada "kanun gereği" diye, gülerek söylüyor. Ben 
bundan hicap duyuyorum, açıkça söylüyorum, hicap duyuyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz değiştireceksiniz değil mi? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bütçenin fona muhtaç olması, babanın evlada muh
taç olması demektir. Bu iyi bir şey değildir Sayın Pakdemirli. İyi bir şey olsaydı bunu Atatürk 
yapardı, Menderes yapardı, Demirel yapardı, Ecevit yapardı... 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — 1977 yılında, Demirel yaptı. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — DemirePin zamanında otuz küsur fon vardı. Türki

ye'de ilk fon kitabını yazan insan benim. Gidin Meclis Kütüphanesine okuyun. Otuz küsur 
fon vardı; Afet Fonu, Asker Ailelerine Yardım Fonu, Yatırımları Hızlandırma Fonu, vesaire... 
Teker teker sayarım; ama hiçbirisinde de bütçeyi aşacak para yoktu. Bununla övünmeyin. 

Fonların esas amacını size söyleyeyim : Kolay yoldan, kişileri zengin etmek için, "verdim 
gitti" esasına göre fonları çoğalttınız. Bütçenin ne suçu vardı, niye kaçtınız denetimden? Çün
kü, bütçe denetleniyordu burada; fonlar denetimsizdi. İşte fonları savunmanızın esas sebebi o. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Denetimsiz fon yok. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir diğer konu şu : Burada uğraştık uğraştık, Anaya
saya aykırı dedik, babayasaya aykırı dedik, kanuna aykırı dedik, tüzüğe aykırı dedik, nihayet 
bîr iki fonun giderlerini denetime aldırdık; o da denetlenmedi. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Kaldırın bu fonları!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Kaldıracağız, üslubulisanla kaldıracağız. 
Peki, niye bozdunuz da, "kaldırın" diye laf atıyorsunuz? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz beğenmiyorsunuz da onun için. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi açıkça konuşuyorum : 
Biz buraya çıktık, yemin ettik ve "üzerinde yetim hakkı olan devletin her kuruşunu koruyacağız" 
dedik. Ha, bir düşman, Türk Askerine, Türk Devletine kurşun sıkmış; ha, burada, bir kuruşu 
veya bin kuruşu "verdim, gitti" esasına göre kullanmışsınız. Kim yaparsa yapsın, ikisinin ara
sında bir fark yoktur. 

Benim bakanlarımın dördü buradalar. Kendi bakanlıklarına bağlı fonlarda, on yılda bi
rikmiş olan paranın muhasebesini değil on günde, bir ayda zor yaparlar. Çünkü, işi o kadar 
girift hale getirmişsiniz ki, sizin bu yaptıklarınızı, bir değil bin hükümet gelse düzeltemez. 
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Gelelim devletin borç hesabına : devletin borç hesabı burada yıllardır tartışılır durur ve 
yok efendim, dış borcumuz 50 milyar dolar değilmiş de 40 milyar dolarmış, 60 milyar değil 
de 50 milyar dolarmış; yarısı IMF imiş, yarısı FMS imiş, yarısı belediyeninmiş, yarısı özel sek-
törünmüş denir. Sayın Maliye Bakanı; siz, bu devlette bakanlık yaptınız, size soruyorum : Ki
min olursa olsun, bu borcu Merkez Bankası ödemeyecek mi? 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Hayır! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ya kim ödeyecek? 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Bankalar. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yani, bu para, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içeri
sinden çıkmayacak mı?... Çıkacak. O zaman, borç kimin olursa olsun, bu devletin borcudur. 
Yoksa, bunun miktarı 40 milyar dolar olmuş, 50 milyar dolar olmuş, 60 milyar dolar olmuş 
farketmez. O hale getirdiniz ki, 10 milyar dolarlık dış borç aldınız 50 milyor dolara getirdiniz 
ve hâlâ da hesap tutmuyor. Soruyorum; madem borçlanmak çok iyiydi, 40 milyar dolarlık dış 
borçla ne yaptınız? Hangi tesise tesis eklediniz? Bu 40 milyar dolarlık borçla, fazladan bir tane 
daha petrokimya yatırımı yaptık, fazladan bir tane demir-çelik fabrikası yaptık, bir tane şunu 
yaptık, bir tane bunu yaptık deyin... 

t EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — tzmit petrokimyayı yaptık ya.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biraz önce burada çıkıp söyledi; ama, siz her halde 

burada yoktunuz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — GAP, GAP... sevmiyor musunuz onu? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, tabiî ki, Sayın Pakdemirli yıllardır ANAP'ı 

bu sözlerle uyuttuğu için, bunlar, bu laflara alışmışlar; ama, biz alışık değiliz. Bırakın GAP'ı 
MAP'ı. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Nasıl bırakabiliriz, mümkün değil... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sizin döneminizde, müteahhitler alacaklarını alama
dılar ve işi bırakmak zorunda kaldılar. -

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen karşılıklı konuşmayalım efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Arkadaşlar, bir insanın kendi kendisini aldatması baş
ka, kendisini aldatıyorum diye ülkeyi aldatması başkadır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, rakam 
oyunlarıyla aldanmıştır. 

Şimdi, gelelim iç borç miktarına : 1992 yılında iç borç faizi olarak 50 trilyon lira ödeyece
ğiz. Doğru bir şey mi bu?.. Yanlış değil mi? Peki, şimdi, bir devlet genel bütçesinin yüzde 30'u 
kadar bir miktarı faiz olarak öderse, bu bütçeden bu millet nasıl faydalanır ve nasıl kalkınır? 
Ondan sonra da çıkıyorsunuz "bu Hükümet bir şey yapamaz" diyorsunuz. Çünkü, ikinci zar
fın içinde, bu Hükümetin bir şey yapamaması için, her türlü on yıllık planların olduğunu ken
diniz de biliyorsunuz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz ikinci zarfı okumuşsunuz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, bugünkü rakamlarla Türkiye'de iç ve dış bor
cun -Sayın Pakdemirli bu rakama temas etmediler- 1992 yılı faiz toplamı 460 trilyon lira civa
rındadır. Gayri safî millî hâsıla da.460 trilyon lira civarındadır. Bu doğru değil Sayın Bakan... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bakın, zabıtlara geçiyor, yanlış şeyler söylemeyin. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Zabıtları alın, okuyun; ama bu doğru değil... Buraya 
çıkıp da "bu hükümet bir şey yapamaz" diye burada suretihaktan gözükmeyin. Bu memlelceti 
on yıl siz idare ettiniz, siz; başkası idare etmedi. Gelelim devletin malî kurumlarına: 

Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî, maliye, hesap, kitap deyince, dünyanın her tarafında, 
maliye bakanlığı diye bir birim akla gelir. Maliye içerisinde de hazinesi, gelirleri, bütçesi, şu 
bu olur. Şimdi, ne yaptı ANAP, on yıl?.. Bakanları hiçe sayarak, devleti hiçe sayarak; devleti 
prensler vasıtasıyla idare etme pahasına böldü, parçaladı. 

Bugün, şu anda, teslim aldığımız Hükümette bir Maliye Bakanlığı var; Gelirler Genel Mü
dürü yanında oturuyor, müsteşarı var, bir de Bütçe Müdürü var; ama, devletin Hazinesi kop
muş, başka yere gönderilmiş, fonlar başka yere gönderilmiş, kamu ortaklığı başka yere gönde
rilmiş, bankalar başka yere gönderilmiş; kim yetkili, kim yetkisiz belli değil. Devleti, on yıl, 
Çankaya ile genel müdürler, Çankaya ile müsteşarlar vasıtasıyla yönettiniz ve bu Meclisi de 
hiçe saydınız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Estağfurullah, estağfurullah. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu Meclis, kaldır parmak, indir parmak şeklinde kul

lanıldı; başka bir şey de olmadı. 
MUSTAFÂ KALEMLİ (Kütahya) — Aksaray'ı biz vilâyet yaptık, unutma. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Durum bu. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; sayın Pakdemirli'yi burada dinlerken, acaba Türkiye'de ilci 

tane Pakdemirli mi var dedim; iki tane Pakdemirli mi var diye çok merak ettim. Birinci Pakde
mirli, ANAP'ta gördüğümüz Pakdemirli; ANAP'ta gördüğümüz, tanıdığımız, ekonominin tek 
şefi, orkestranın tek şefi, ekonomiyi yönlendiren Pakdemirli. Memur açız diyor, işçi açız diyor, 
sokakta yürüyor; köylü parasını alamıyor; KİT'ler zarar ediyor; paranın değeri düşüyor; dış 
borç artıyor, iç borç artıyor; köylü alacağını alamıyor, alacağını alamadığı için devlete borcu
nu ödeyemiyor, borcunu ödeyemediği için faiz üzerine faiz işliyor ve tüm bunları hiçe sayan 
bir Pakdemirli.-

Bir de şimdi konuşurken dinledim ki, aman!.. İşçiyi koruyan, köylüyü koruyan; "niye şu
nu daha vermediniz, niye bunu daha vermediniz, hani bin lira nerede, hani 500 lira nerede; 
işçiye az verdiniz, memura hiç vermediniz" diye savunun bir Pakdemirli. Ben şaşırdım!.. (ANAP 
sıralarından "Vaat ettiler" sesleri) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Vaat ettiler, vaat ettiler. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben bunda şaşırdım. 
Açıkça konuşuyorum. Şimdi burada mesele şu : On yıldır fonların bir vebali varsa, hayalî 

ihracatın bir vebali varsa, hayalî teşviklerin bir vebali varsa, Türkiye'ye hurda gemi, hurda TIR'-
ların doldurulmasının bir vebali varsa, ve Türkiye'de imalat sanayinin gerilemesinin bir vebali 
varsa, bunun en büyük müsebbibi burada oturuyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) Şimdi 
bütün bunları unutmuş, hatta -açıkça söylüyorum- on yıl Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Uy
gulama Başkanlığındaki uzmanlara kadro vermeyip, onları devlet kadrosuna geçirmeyip, ha
yalî ihracata alet etme pahasına... Hiç onlardan bahsetmiyor, buraya gelip devleti savunmak
tan bahsediyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Açıkça konuşuyorum; hayalî ih
racatla ilgili Meclis araştırması önergesi verdik ve inşallah ben konuşacağım; o zaman çıkaca
ğım devletin Hazine arazilerinin nasıl çarçur edildiğini, teşviklerin nasıl çarçur edildiğini; yaşlı 
gemilerin Türkiye'ye nasıl doldurulduğunu, yaşlı TIR'ların Türkiye'ye nasıl doldurulduğunu; 
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bankalardan kime ne gittiğini, hayalî ihracatçılara ne gittiğini burada dosya dosya tartışaca
ğız. Bundan da şüpheniz olmasın. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi geliyor, vay efendim, "siz şekere niye zam yaptınız" diyor. Aman Allah!.. Şekere 
zam yapmışız!.. 

Hatta, bunlar o kadar insaflıymış ki, şekere zam yapan genel müdürlerini, kendi arkadaş
ları oldukları için de görevden almışlar. 

Sayın Pakdemirli, size soruyorum : Türkiye'de şeker bolluğu varken, 400 bin ton şekeri, 
t i Küba'dan, çok yakın dostlarınıza ithal ettirdiniz, onları iç piyasaya sürdürdünüz ve onun 
parasıyla da Türk çiftçisinin parasını verdirtmediniz. Şimdi pancar çiftçisinin dostu geçiniyor
sunuz!.. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Doğru değil söylediğin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — 400 bin ton şeker ithal ettiniz, Asil Nadir'e ettirdiniz; 

400 bin ton şekere kaç dolar ödediniz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yanlış söylüyorsunuz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi Demirel'i kötülerken, kendinizin on yılda ne 

yaptığınıza, daha taze duran şeylere dikkat etmeniz lazım. Fabrikalardaki 400 bin ton şekeri
miz ambarlarda çürüdü, yazık değil mi? Birkaç kişiyi zengin ettiniz... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Rakamlara bak da gel. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Benim köylümün mahsul parasını ödemediniz, 1 mil

yon ton buğdayı Amerika'dan getirttiniz. Bırakın, bunlar, devlet adamlığı değil. Siz, bırakın 
Türkiye Cumhuriyeti devletini, bir bakkal dükkanını bile yönetemezdiniz. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

RASİM ZAİMOÖLU (Giresun) — Vaatlerden bahset biraz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Siz muhalefette değilsiniz, çare söyleyin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (De/amla) --Arkadaşlarımız "vaatlerden bahsedin" diyorlar; doğru, 
çok doğru. Bu millet, aç kalmaya razı, açık kalmaya razı, susuz kalmaya razı, ayakkabısız kal
maya razı; ama, ciddî bir devlet adamından uzak kalmaya razı değil. Seçim öncesi sizin de 
vaatleriniz vardı, "çağ atlattık" dediniz, "bağ atlattık" dediniz, "uzay atlattık" dediniz, "her 
yere telefon" dediniz, "her yere elektrik" dediniz... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yalan mı yani? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, işte, Avrupa bizi kıskanıyormuş, Japonya 

bizi kıskanıyormuş, Almanya bizi kıskanıyormuş, hatta Portekiz'i geçtik, Yunanistan'ı geçtik... 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Olmadı mı? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Pakdemirli, siz hesap kitap adamısınız, Yuna

nistan'ın millî geliri bizden 5 kat daha fazla, 7 kat daha fazla. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Doğru değil; kitap çıkarmışlar. / . 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Onu siz yazdınız. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir sayın milletvekiline hitap etmeyiniz lütfen, Yüce Meclise 

hitap ediniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Mahmut Bey, iktidardasınız, hâlâ muhalefette gibi 

konuşuyorsunuz canım; alışın artık. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, siz vaat ettiniz, biz vaat ettik... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizinkilerden bahset. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Millet baktı, sizi buradan aldı oraya getirdi, bizi de 

oradan aldı buraya getirdi. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır, Mahmut Bey, koalisyon... 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, sözü uzatmayalım. 
Sayın Öztürk, lütfen... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Devamla efendim, "koalisyon" diyorum, açıkça söy
lüyorum; bu Hükümet, SHP ve Doğru Yol Partisinin koalisyonu ve biz bu Bakanlar Kuruluna 
güvenoyu verdik... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şimdi doğruldu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Şimdi oldu. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, sizin gibi dört eğilimli değiliz ki, açıkça, iki 

eğilimliyiz; bunun kınanacak neresi var? (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz dört 
eğilimli değiliz, iki parti de belli; bu parti de belli, o parti de belli; ama, sizin daha siyasî kimli
ğiniz belli değil. (DYP sıralarından alkışlar) Onun için, koalisyon değil, biz bu Hükümetten 
gurur duyuyoruz, biz bu Hükümetten şeref duyuyoruz ve destekliyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Serbest piyasa ekonomisi. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, serbest piyasa ekonomisi, merbest piyasa 
ekonomisi; ben size söylüyorum, sizden önce komünist piyasa mı vardı bu memlekette? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Karma ekonomi vardı. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, sayın hatip sözünü bitirmek istiyor, siz uzattırıyorsunuz. 

Lütfen... . , " 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Güzel konuşuyor!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — "Serbest piyasa" diyorlar, çok güzel bir yere değindiler. 

Değerli arkadaşlar, ANAP zamanında serbest piyasa nasılmış, bir bakalım : Posta hiz
metleri sizin elinizdeydi, pul ve telefon ücretlerini siz tespit ediyordunuz; petrol ürünleri sizin 
elinizdeydi, fiyatları siz tespit ediyordunuz; elektrik sizin elinizdeydi, siz tespit ediyordunuz; 
demir çelik sizin elinizdeydi, siz tespit ediyordunuz; kâğıt sizin elinizdeydi, siz tespit ediyordu
nuz; ulaşım sizin elinizdeydi, siz tespit ediyordunuz; yani, iğneden ipliğe bütün fiyatları siz tes
pit ederken serbest piyasa oluyor. Yoksa, serbest piyasanın tarifi mi değişti, bunu bilemedik; 
yani, icraat ANAP'ın elinde olursa serbest piyasa, bir başkasının elinde olursa karma ekono
mi oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye merhalelerden geldi geçti. 1923'te devlet kuranlardan ve 
1950'ye kadar getirenlerden Allah razı olsun, yattıkları yer nur olsun. 1950'de Türkiye'de mev
cut yollara yol katanlardan, milletin gözünü açanlardan Allah razı olsun. 1960'Iı yıllarda, "şe
hirde ne varsa, köyde de o olacak" diyenlerden Allah razı olsun. (DYP sıralarından, "Bravo 
Mahmut" sesleri, alkışlar) Sırf Demirel hırsı içerisinde, Demirel kini içerisinde, dönüp dönüp 
de, burada, "1970'li yıllarda şu, bu" diyerek 1970'Ii yılları karıştırmayın. Karıştıracaksanız, 
ekonomi öğrenecekseniz, devlet adamlığı öğrenecekseniz, devlet nasıl yönetilir onu öğrenecek
siniz 1965 ilâ İ970'i öğrenin. İşte örnek. (DYP sıralarından "Bravo Mahmut" sesleri) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Mahmut Bey şöyle gel; 1983'ü söyle, gel bana... 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) ~ Ha, o zaman şunu söyleyeyim -ben açık konuşuyo
rum; o zaman siz Adalet Partili iken, ben değildim, o zaman talebe idim: ne zaman DemirePin 
ayağına taş değdi, bu yanda yer aldınız. İşin esası bu, hiç karıştırmayın. 

Şimdi gelelim bir diğer olaya : 
Sayın Başkan, sayın üyeler; çiftçilerin borçlarının affını getirdik, iyi yaptık. Hükümete 

teşekkür ediyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne yaptınız? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —' Şunun için teşekkür ediyorum. Sen pancar çiftçisi

nin alacağını ödeme, buğday çiftçisinin alacağını ödeme, çeltik çiftçisinin alacağını ödeme, pa
muk çiftçisinin alacağını ödeme, fındık Üreticisinin alacağını ödeme, çay üreticisinin alacağını 
ödeme... Neden? Efendim, ekonomik istikrar tedbirleri uygulanıyormuş, zaman içinde ödene
cekmiş; ama zıkkım faiz durmuyor ki, şakır şakır işliyor bankalarda; katlıyor, katlıyor 1 mil
yon liralık borç çıkıyor 7 milyon liraya, 1 milyon liralık borç çıkıyor 10 milyon liraya. Bir taraf
tan çiftçinin devletten alacağı var, ödemiyorsun, öbür taraftan o çiftçinin üzerine haciz me
murlarını gönderiyorsun. Bu devletin tefeciden farkı yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Siz peşin mi ödeyeceksiniz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Emin olun, Aksaray'ın Ortaköy İlçesi Kümbet Kö

yünde vatandaş yorganını kaçırmış. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, beş dakikanız kaldı. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ziraat Bankasının haczinden yorganını kaçırmış. Si

ze soruyorum, yoksa yorganı kurtulan çiftçiden rahatsız mı oluyorsunuz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Mazota niye zam yaptınız o zaman? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Geleceğim efendim, o konuya da geleceğiz. 
BAŞKAN — Efendim, konuyu uzatmayalım lütfen. 
RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Vaatleri bitmedi daha, vaatleri... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Rahatsız mı oluyorsunuz? 
Haa, gelelim zam yapma konusuna. Ben liderimle övünüyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Vazifen o zaten. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Erdal Beyle de övünüyorum, açıkça konuşuyorum. 

Dürüst devlet adamlığı örneği verdiler. Hiç olmazsa "Seçimden önce zam yapacak kadar ena
yi miyim" felsefesine sahip değiller. (DYP sıralarından "Bravo Mahmut" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yapmayacağız dediniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz, o felsefenin buradaki temsilcisisiniz. 
Hatta, bu Hükümet, son bir aydır, dikkat ediyorum, işe tersinden başladı. Fakir fukarayı 

kurtarmaktan başladı, çiftçiden başladı, küçük işçiden başladı, küçük esnaftan başladı. Bun
ların dükkanlarına, tarlalarına, evlerine haciz gitmesin diye haczi durdurmaktan başladı. Be
nim liderim "ben zenginleri severim, zengin dostuyum, fakirleri sevmem" demedi. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Ne dedi? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Demedi. Onun için, ben Hükümete teşekkür ediyo

rum, Hükümete tebriklerimi sunuyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, senin Hükümetinde üç tane trilyo

ner var, üç tane trilyoner; ANAP'ın sayesinde. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, zengin olmak suç değil. Biz her türlü helal 
kazancın taraftarıyız. Eğer varsa... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Senin Hükümetin, Türkiye'nin en zengin Hü
kümeti. Üç tane trilyoner var; benim sayemde oldu. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben size şunu söyleyeyim : Biz oy makinesi 
değiliz, kaldır parmak indir parmak makinesi değiliz. Varsa bir bildiğiniz, gelin burada söyle
yin. Kimseye çamur atmayın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Trilyonerler Hükümeti, ANAP'ın sayesinde... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Biz şuraya, buraya yaranmak için milletvekili olma

dık, milletin hak ve hukukunu korumak için milletvekili olduk; işin esası bu. (DYP sıraların- . 
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Biz Semra Hanımın milletvekili miyiz be. 
BAŞKAN — Sayın Güçlü... •. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kahveci ve Sayın Pakde-

mirli buraya çıkmış, "efendim, KİT'ler iflah olmaz" diyor. Ne yapalım, kurşunlayalım mı bun
ları? Yoksa, bu KİT'lerde bizim bilmediğimiz ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalık mı var? 
Hastalık var, doğru. Çünkü, on yıl bunlara bir kuruşluk yatırım yapmadınız ve arpalık niyeti
ne kullandınız. KİT'lere sataşıp duruyorsunuz; ama, bir yandaşınızı, daha sakalı bitmedik bir 
genci KİT'e genel müdür yapıyorsunuz. Bakkaldan alışveriş yapamayan bir genci, trilyonların 
harcandığı fonun başına getiriyorsunuz ve bütün yakınlarınızı, şunu bunu KİT'lere dolduru-
yorsunuz, ondan sonra da "KİT'ler iflah olmaz" diyorsunuz. 

RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Siz de emeklileri doldurun oraya. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Açık konuşuyorum, KİT'ler bugün esaretten kurtul

du, sizin esaretinizden kurtuldu. Onlar, hem verimli hem, serbest piyasanın gereği, dünya eko
nomisine entegre olacak hale getirilecek. Zarar eden bir kuruluşu kimse almaz. 

Açık konuşuyorum, on yıldır, özellikle son yedi yıldır ANAP'ın bir felsefesi vardı. Bu fel
sefe şuydu : "Bir kamu malı elden çıkarılacaksa, birisine satılacaksa, önce onu zarar eder hale 
getirelim, gözden düşürelim, sonra ölü fiyatına satalım" Bu felsefe ile, kamu kurum ve kuru
luşlarını işlemez hale getirdiniz. Hastaneleri o hale getirdiniz, KİT'leri o hale getirdiniz; ama, 
onların yerini alacak özel sektöre de, bir kuruşluk teşvik vermediniz, özel sektörün imalat ya
tırımları, her yıl yüzde 5 geriledi. 

Şimdi gelelim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen, fazla gelmeyin de saygılarınızı sunun; çünkü, vaktinizi 

aştınız. Rica ediyorum, gecenin bu ilerlemiş saatinde... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, Sayın Kahveci, ve Sayın Pakdemirli -aman 

Allahım!- bir memur dostu kesildiler ki... Biz, onbeş gündür katsayıyı belirlemedik ya, bunlar 
birdenbire memur dostu kesildiler. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz değil misiniz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — En iyi uzmanlarınız, bu konuyu en iyi bilen bakanı

nız hangisiyse çıksın aksini söylesin; çalışanların, memurların ücreti, son on yılda, 1980 yılına 
göre, yüzde 40 geriledi; reel satın alma gücü açısından yüzde 40 geriledi. Her zaman için bu
nun hesabını yapmaya, sizlerle bunu tartışmaya hazırım. Böyle olmasaydı, önceki dönemde verdi-

— 214 — 



T.B.M.M. B : 19 24 . 12 . 1991 0 : 2 . 

gimiz Meclis araştırması önergelerini kabul eder, konuyu burada tartışırdınız. 1980 yılına göre, 
bugün, memurun satın alma gücü, parkesi, reel açıdan yüzde 40 gerilemiştir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yüzde 80 zam verin. 
MAHMUT ÖZTÜRIC (Devamla) — Hiç merak etmeyin, memurlar sizin elinizden kurtul

manın, hürriyete kavuşmanın bayramını yapıyor. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Ne kadar zam yapacaksınız? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — "ANAP gitti ya, Baba bizi kurtarır" diyorlar. 
RAŞİM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Ne kadar kurtaracak Baba? 

: ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Otobüse yüzde 100 oldu. 
YUSUF NAMOĞLU (îstanbul) — Bir hafta sonra, zammı görünce belli olacak. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; biz bu Hükümete her 
bakımdan güveniyoruz ve bu üç aylık bütçeyi, 1992 yıîı yatırımlarını gerçekleştirecek ön bütçe 
olması, programı gerçekleştirecek ön bütçe olması ve kendi Hükümetimizin Programının ilk 
üç aylık dilimini uygulayacak bütçe olması bakımından olumlu buluyoruz ve desteldiyoruz. 

Doğru Yol Grubu olarak bu bütçeye beyaz oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyeti saygıyla 
selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürk'ün tasarının tümü üzerinde yaptığı bu konuşmadan sonra, Sa
yın Hükümet adına, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Oral; buyurun efendim. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, kıymetli 
milletvekilleri; 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harca
malarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı
nın müzakereleri nedeniyle huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, değerli milletvekili arka
daşlarıma saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, bilindiği gibi, 20 Ekim 1991 tarihinde milletvekili erken genel seçimleri ya
pıldı. Bu seçimler sonucunda iktidar değişti ve yeni bir hükümet oluştu. Oluşan bu Hüküme
tin,'güvenoyu aldığı tarihten 1992 malî yılının başlangıcı olan 1 Ocak tarihine İcadar ancak 
30 günlük bir süresi vardı. Bu süre içinde, işbaşındaki Hükümet, 1992 yılı devlet konsolide büt
çesini hazırlamak için gerekli zamana sahip değildi. "Bu 30 günde ben, ne yapıp yapıp 
yetiştiririm" dense dahi, Anayasamız, bu bütçeyi Meclise sevk etmemize mani olurdu. Çünkü, 
Anayasamız, bütçelerin, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Meclis Genel Kurulundaki müzakereleri 
için 75 günlük bir süre öngörmektedir. 

O bakımdan, işlerinin yürümesi için çarkın dönmesi için, devletin 1 Ocak 1992 tarihinde 
de bir bütçesi olması gerektiğinden, yapılacak şey, geçici bir bütçe hazırlamak oldu. Bu geçici 
bütçeyi 3 aylık bir süre olarak öngördük. Dolayısıyla, 1 Ocak 1992'den itibaren, devlet işte 
şimdi müzakeresini yaptığımız ve umuyorum ki, Yüce Heyetinizin de tasvibine mazhar olacak 
bu tasarının kanunlaşmasından aldığı yetki ile, çarkı döndürmeye devam edecektir. 

Şüphesiz ki, geçici bütçeler normal bir düzenleme değildir, daha çok, bir zorunluluk dö
neminin ortaya getirdiği bir düzenlemedir ve ilk defa geçici bütçe uygulaması ile karşı karşıya 
da değilizdir. Geçmiş dönemlere şöyle bir baktığımızda, buüne İcadar Türkiye, birincisi 1964'te, 
ildncisi 1970 yılında, üçüncüsü 1974'te dördüncüsü de 1988'in başında olmak üzere 4 geçici bütçe < 
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dönemi geçirmiştir, yaşamıştır. Bunlardan bir tanesi hariç, hepsi 3 'er aylık olmuştur. 4 aylık 
geçici bütçe, sadece 1988'deki geçici bütçedir ve bu görüşmekte olduğumuz da, beşinci bir ge
çici bütçe olmaktadır. . 

Tabiî, biz de isterdik ki, yıla geçici bütçe ile değil esas bütçe ile, 12 aylık bir bütçe ile başla
yalım'; Seçim takviminin 20 Ekime isabet etmesi, böyle bir uygulamayı karşımıza getirdi; ama 
biz, gerek Hükümet programında, gerekse koalisyon protokolümüzde öngördüğümüz, özel
likle ekonomik ve malî politikaya ilişkin ilkelerimizi ve hedeflerimizi, geçici bütçenin uygulan
maya başlanıldığı 1.1.1992 tarihinden itibaren titizlikle takip edeceğiz ve uygulamaya koyaca
ğız. Çünkü, işimizin zor olduğunu biz de biliyoruz, çeşitli güçlüklerle karşı karşıya bulundu
ğumuzu biz de biliyoruz. 

tşte bugün, Türkiye'nin 1991 Aralık ayının sonunda karşı karşıya bulunduğu tabloyu de
ğerlendirdik. Bu tabloyu biz yaratmadık; ama biz, şimdi bu zeminin üzerindeyiz ve bu zeminin 
üzerinden ülkeyi alıp bir yere götüreceğiz. Gayet tabiî, üzerinde bulunduğumuz bu zeminin 
boyutlarını ortaya çıkarıyoruz. Bunu çıkarırken, bizden önceki Hükümeti de kötüleme gayesi 
taşımıyoruz; ama tablo budur ve öyle sanıyorum ki, hiçbir arkadaşımız da bu tabloya "hayır" 
demiyor. Tablo da kendi kendine meydana gelmedi, geride bir sekiz sene var. 

Zaman zaman söylüyorum; Türkiye'de, 1960'tan bu yana, sekiz sene tek başına iktidar 
olan bir parti görülmemiştir. Bu, Anavatan Partisine nasip olmuştur. Bu sekiz yıl içerisinde, 
iki defa beş yıllık planı tamamlamak, gene, sadece Anavatan Partisine nasip olmuştur. Böyle 
bir uygulamanın sonunda bu tablo ortaya çıkmıştır ve bu tablo hepimizi rahatsız etmektedir. 

Gayri safî millî hâsılanın yüzde 12'lerini bulan bir kamu borçlanma gereği, yüzde 60-70'Ier 
düzeyinde seyreden kronikleşmiş bir enflasyon ve kronikleşmiş bir enflasyon beklentisi karşı
sındayız. Bu ikisi ortada iken dengeleri kuramazsınız. Bugün, bu enflasyonu ve kamu kesimi
nin finansman gereği, ekonominin iç ve dış dengelerini fevkalade bozmuştur. Bu dengelerle 
sağlıklı bir ekonomik yapı sağlayamazsınız. O bakımdan, bunu elbirliği ile düzelteceğiz diyoruz. 

Şu anda 24 günlük bir Hükümet olarak karşınızdayız. Sayın Kahveci'yi biraz sonra daha 
detaylı biçimde cevaplandıracağım; onu dinlerken, inanın, bir ara kendi kendime, acaba Sayın 
Kahveci'nin mensup olduğu Parti yeni iktidara geliyor da, biz de sekiz yıl icraat yaptıktan son
ra iktidardan düşmüş bir parti miyiz diye düşündüm. Kim kimi eleştirecek? (DYP sıralarından 
alkışlar) 24 günlük bir iktidarın nesini eleştiriyorsunuz? Eğer biz birtakım tedbirler aldıysak, 
sekiz senedir uygulanan o politikaların sonucudur bunlar. 

Sizin, seçimlere kadar daha bir yıl süreniz vardı... Niçin erken seçime gidildi. Kendi be
yanlarınız var. Sayın Pakdemirli'nin bu konuda beyanatı var; Hükümet olduğunuz günlerdeki 
beyanatı, "ekonomik durum nedeniyle iki üç ay içerisinde seçime gideceğiz" şeklinde olmuş
tur. Niye seçime gidiyorsunuz? iktidar aslında seçim istemez, zaten iktidardır. Niye seçim isti
yor? Ben vatandaştan tekrar güven alayım ve yeni birtakım ekonomik tedbirler getireyim diye 
istiyor. Bu tedbirler de biraz sert ve acı olur; ama, önümde daha bir sene zaman olursa bu 
tedbirleri alamam, diye hemen seçime gittiler. Bu tablo, sizin bildiğiniz bir tablo. Biz şimdi 
bu tabloyu düzeltmeye talibiz. Millet bizim de, sizin de programınızı gördü; bize güvenerek, 
görevi bize verdi. Biz de "bunu çözeceğiz" diyoruz. Allahın yardımıyla, inşallah üstesinden 
de geleceğiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

öyle bir havadasınız ki, aman ha, "hemen çözüverirler" diye telaşlanıp, "çözemezsiniz, 
edemezsiniz" diyorsunuz. Durun bakalım, bizim vergiyle ilgili düşüncelerimizi nereden biliyorsu-
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nuz ki "vergi yapısı böyle olmaz, enflasyonu böyle önleyemezsiniz" diyorsunuz. Enflasyonun 
önlenme yollarını biliyordunuz da, sekiz senede ne yaptınız? (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) Bunu, birisi size sorar elbette. 

Huzurunuzda bulunan bu geçici bütçe, bir taraftan devlet hizmetinin aksamasına mani 
olacak, bir yandan da, hükümet programına uygun bir bütçe hazırlanması için, bize bir mik
tar zaman verecek. Bilahara, 1992 bütçesi çıkacak -ki, 16 Ocak tarihine kadar Yüce Meclise 
sevk edeceğiz- ve bu geçici bütçe ile o birleşecek, bu üç aylık geçici bütçenin rakamları ona 
mahsup edilecek. Zaten, geçici bütçe bir bakıma avans niteliğinde bir bütçedir. Bana göre, ge
çici bütçenin açığı falan da olmaz. Bugüne kadar, geçici bütçenin açığı da hiç hesaplanmamış-
tır. Geçici bütçenin bir "gider" tablosu vardır, harcamalar oradan yapılır. Nakit açığı olabilir; 
nakit açığı her zaman olur; nisan ayından itibaren de olur. O bakımdan,' 'enflasyonist bir büt
çedir, büyük açıklar öngörüyor, borç miktarı çok büyüktür" gibi eleştiriler geçerli olamaz. Bu 
bütçede değil de, 15 veya 16 Ocak tarihinde vereceğimiz esas bütçede, bu konuların üzerinde 
uzun uzun durursunuz bu eleştirilerinizi o zaman yaparsınız. Bizim politikalarımız, orada da
ha net bir şekilde yer alacaktır; orada da bunları tartışırız. 

Netice itibariyle, bu, bir anlamda avans kanunu, bir yetki kanunudur. Nitekim, bütçe gibi 
• bir prosedüre tabi olmaması da ondandır. 

Geçici bütçenin büyüklüklerinde, 1991 yılı büyüklükleri baz alınmıştır; çeşitli harcama ka
lemlerine göre farklı farklı oranlar tespit edilmiştir. Biz, bu geçici bütçeyi yaparken esnek bir 
yapı vermeye çalıştık. Başlangıçta öngörülmeyen; ama yıl içerisinde çıkabilecek, gider gerekti
ren bazı gelişmelerin de ödeneğini içinde barındıran veya ödenek verilebilecek birtakım yetki
leri içinde barındıran bir yapıya sahiptir. Yatırımlarda bir aksama olmayacaktır. Devam eden 
yatırımlar, gene belli ödenek büyüklükleri içerisinde devam edecektir. Geçen sene devam et
meyip; ama bu sene mutlak yapılması öngörülen yatırımların da taahhüde bağlanmasına ce
vaz veren hükümlere yer verilmiş; böylece, hem esneklik olsun hem de yatırıma belli büyük
lüklerde katkıda bulunsun düşüncesiyle hazırlanmış bir bütçedir. 

1992 malî yılı bütçe kanunlarıyla ilgili hazırlıklarımız süratle devam etmektedir. Temel he
defimiz, malî ve ekonomik dengelerin yeniden tesisidir. Zaten bu dengeleri sağlamadığımız za
man, sağlam bir politika uygulama imkânı yoktur. 

Kamu açıklarının küçültülmesi başlıca hedeflerimiz arasındadır. Yine bu çerçevede, kamu 
kaynaklarının dağınıklığını önlemek, önde gelen ilkelerimizden biridir. Bütün ülkelerin kay
nak sorunları vardır; ama bizde kaynak sorunu daha ciddî boyutlardadır. Kaynak sorununa 
yaklaşımımız sadece yeni kaynak bulmaya yönelik değildir; yeni kaynak da bulunacaktır; ama 
mevcut kaynak da tasarruflu, yerli yerinde, iyi tespit edilmiş önceliklere göre kullanılacaktır. 
Bu da, ekonomideki kaynak dağınıklığını olduğu kadar, ekonomi yönetimindeki dağınıklığı 
da önleyecektir. Böylece, bütün kaynakları bir merkezde toplayıp öncelikleri iyi tespit ederek; 
ama işleri zayıflatmadan ve bütçe disiplinini de esas alarak, bir malî politika uygulamak isti
yoruz. Çünkü, son yıllarda, malî politikalara etkinlik kazandırılmadı. Son sekiz yılın malî po
litikalarına etkinlik kazandırılmamış olmasının faturasını, işte, 1992 yılı başında, Türk kamu 
yönetimi ödemek zorundadır. 

Bütün bunları bir disipline alacağız. Fonlar, bazı istisnalar dışında, bütçe disiplini içine 
alınacaktır ve bunlar da bütçenin, ekonomik politikanın bir aracı olarak daha etkin hale geti
rilecektir. 
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Bugün, bütün dünyada, bütçe politikaları, hükümetlerin, programlarım uygulamada en 
etkin vasıtasıdır. Türkiye, bu vasıtaya tekrar kavuşmak zorundadır. Bugün, bütçeler donmuş 
durumdadır; dolayısıyla, bir ekonomik politika aracı olarak fazlaca fonksiyonları yok. Tekrar 
onu kazandırmak istiyoruz. Bu da, Türk ekonomisi için zaten gereklidir. Dolayısıyla, Türk eko
nomi yönetimine uzun yıllar hasretini çektiği bir malî disiplini getireceğiz. 

Tasarrufu da, tepeden en aşağıya kadar düşünüyoruz. Lüzumsuz masrafların önüne geçe
ceğiz ve vatandaş bilecek ve inanacak İd, ödediği vergiyle yapılan harcamalarda her kuruş mutlaka 
yerli yerine gitmektedir. Böyle bir yönetim getirmek istiyoruz. Türkiye, böyle bir yönetime de 
hasrettir. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, gecenin bu geç saatinde daha fazla vaktinizi almak istemediğim için -bütçenin 
maddeleri üzerinde de tartışacağız, bazı konuları orada da ele alma imkânı vardır- genel nite
likteki açıklamalarımı burada bitirip, değerli arkadaşlarımın ileri sürdükleri görüşlerle ilgili 
düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. 

Önce, grupları adına görüşlerini ifade eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şüp
hesiz ki, bu görüşlerin içinde, bütçenin daha mükemmel hale gelmesine yönelik olanlarına da
ha fazla teşekkür ediyorum. 

Şimdi, arkadaşlarımın eleştiri niteliğindeki görüşlerini cevaplandırmak istiyorum : 
Sayın Kahveci, "memur maaş katsayısı ile ilgili artışın yüzde 34 olacağına benzer bir izle

nim alıyorum, bunu da bir kötü haber gibi görüyorum" ifade buyurdular. Geçici bütçede, me
mur maaş katsayısıyla ve memur maaşlarındaki 1992 yılı hedeflerimizle ilgili hiçbir hüküm yok
tur. Bu izlenimi nereden alıyorlar bilemiyorum; ama, personel giderlerindeki büyüklüklerden 
çıkarıyorlarsa, öyle bir ilişki düşünülerek maddeler düzenlenmiş değildir. 

Gene, "bütçede katsayı hesabı yoktur" diyorlar. Sayın Kahveci, Bütçe Komisyonunda da 
bu katsayı üzerinde durdular ve "bu bütçede katsayı yok, halbuki, Hükümetin önünde vakit 
vardı, bu katsayıyı koyabilirdi" dediler. Buradan anlıyorum ki, Sayın Kahveci, katsayının bu 
kanun tasarısında mutlaka yer alması gerektiğinde çok ısrarlı. Ben merak ettim ve inceledim. 
1988 yılına ait, Anavatan. Hükümetinin Meclise sevk etmiş olduğu geçici bütçeyle ilgili yetki 
kanunu tasarısı var. Sanıyorum, o tasarıyı sevk eden hükümette de Sayın Kahveci Devlet Baka
nıydı. Sayın Kahveci konuşurken, Anavatan Hükümetinin geçici bütçesiyle ilgili yetki kanunu
na, merak ettim, uzun uzun baktım; ama, katsayıya ait hiçbir hüküm göremedim. Acaba, Sa
yın Kahveci, o zaman bu ısrarı, kendi Hükümetinde niye o kadar yapmadı ona da hayret et
tim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bunu da büyük bir mahzur olarak mütalaa etmiyorum. 

Şimdi, Sayın Kahveci, bizim, "ekonomik ve malî konjonktürü düzeltemeyeceğimizi" söy
lüyor ve uzun uzun örnekler veriyor; biz de "düzelteceğiz" diyoruz; düzeltilmesi de lazım. Bu 
konuda eğer bize desteklerinizi esirgemezseniz teşekkür de edeceğiz; çünkü, Türk halkı bu tab
lodan şikâyetçi; düzelteceğiz, düzeltilmeyecek mesele olsa; niçin Avrupa'da enflasyon yılda yüzde 
3-4... "Avrupa ile birleşeceğiz" diyoruz, "Avrupa Topluluğunun üyesi olacağız" diyoruz, "2000'li 
yıllara geliyoruz" diyoruz, "2000'li yılların ülkesi olacağız" diyoruz, "2000'li yılların refah 
toplumu olacağız" diyoruz. Bu hedefleri gerçekleştiremezsek olamayız; bu enflasyonla, bu açıkla, 
bu gelir dağılımıyla olamayız... "Efendim, gelir dağılımım yapıp yapmama..." Ama, yani, or
taya görüşenen şey var; ateş!.. Sayın Kahveci, "bu, ateş" dedi. îşte, biz de, bu ateşi düşürmek 
için bu işe talip olduk; ama, ateşi biz de değil, siz çıkardınız; biz, "önleyeceğiz" diyoruz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Bu ateşle gitmez... 
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METİN EMlROĞLU (Malatya) ~ Bu ateş, bu zamlarla inmez. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim 1991 yılının 

sonuna kadar ekonominin performansıyla ilgili gelişmeler bize ait değil. Yani, ifsaf!.. 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Ama zamları siz yapıyorsunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Yani, eğer siz "bu dü

zenlemeler 24 günlük Hükümetin icraatının sonucu" diyorsanız, gelin izah edin; şunu şunu 
yaptınız da bu kadar açık meydana geldi, onun için bu zammı yaptınız deyin. Ekonomi, raka
ma dayanır. Ekonomide, bir şeyi iddia ettiğiniz zaman, "çünkü" deyip arkasından rakamla 
izah etmeniz lazım. 24 günde ne yaptık da bu açıklan yarattık?.. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Bir şey yapmıyorsunuz, vergi topluyorsunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Şener, "Enkaz 

edebiyatı" dediler. Kendileri şu anda buradalar mı bilmiyorum; ama, bu kadar iddialarda bu
lunduktan sonra, herhalde cevabını da beklemeleri lazımdı. 

Biz "enkaz edebiyatı" üzerinde falan durmuyoruz; bu gibi şeylerden de hoşlanmayız. Bu
günkü taloyu çiziyoruz ve "bu tabloyu herkes bilsin, ona göre hareket etsin" diyoruz; yoksa, 
enkaz edebiyatı falan bizim de benimsediğimiz bir üslup değil. 

"Enflasyonist bir bütçe", "borçlanma yetkisi artıyor" deniliyor. Hazır bir yetkinin olma
sı, yetkinin kullanılması anlamına gelmez. Bunlar ayrı ayrı hususlar. Yetkiyi kullandığımız za
man, icraatın sonunda söylense belki anlamlı olur; ama, şimdi, bunu pek o kadar ağırlığı olan 
eleştiriler cinsinden mütalaa etmek mümkün değildir. 

"Geçici bütçe mi, kanun gücünde kararname mi?" denildi. Bu, tamamen bir yetki kanu
nudur ve geçici bütçedir. 

"Hükümet denk bütçeden bahsediyor; ama, iç borçlanmayı artırıyor" denildi. Biz iç borç
lanmanın azaltılması taraftarıyız ve tenkit de ettik geldik.. 100 liralık iç borç alıyorsunuz, ertesi 
sene 100 lira faizini ödemek için para ayırmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi biraz düşük; 
ama, biz buna karşıyız. Bir günde de önleyeceğiz demek mümkün değil. Sekiz senenin biriken 
neticesini bir bütçede sıfıra indiremezsiniz. Bu, tedrici olarak aşağıya doğru gidecektir; aksi 
takdirde, kamu kesimi sıkıntıya düşer; ama, hedefimiz indirmektir. 

"Hükümet programında yer alan bazı hedefleriniz vardı, onlar burada yok" dediler. Bunlar 
hem geçici bütçede yer almaz hem de "söylediğimizi biz ilk bir ay içinde yapacağız" da deme
dik. Yani, bunun bir takvimi var; ama, makul bir takvimi var. Biz diyoruz ki, alacağımız ted
birlerle, makul bir süre sonra, vatandaş işlerin iyi gittiğini hissetmelidir; yani, hedefimiz bu
dur. Eğer, vatandaş iyi gittiğini.hissetmezse, o zaman biz de başarılı değilizdir. Biz, bu hedefi 
esas alıyoruz. Vatandaş, iyi gittiğini kendi özel hayatından bilecek, cüzdanından bilecek evin
den bilecek. Biz, meselelerin üzerine ısrarla gideceğiz; hem cesur olarak hem de adil olarak 
gideceğiz. Biz, vergide adaleti savunduk. Verginin üç fonksiyonu olduğunu hep iddia etitik; 
malî fonksiyon kadar, ekonomik ye sosyal fonksiyonuna da ağırlık veriyoruz. Vergi alacağız. 
Vergi almayan devlet olmaz; ama, vergi, gücü olandan alınacaktır; gücü olandan, gücü ora
nında alınacaktır, gücü olmayandan da alınmayacaktır. Vergi yapımızda, bu üç fonksiyon mut
laka dikkate alınacaktır. 

Biz, başarmak için geldik, millet de bize güvenerek bunun için bizi getirdi ve bu yolda 
çalışacağız; ama, ne olur bizim için hemen kanaatte bulunmayın, aksi takdirde sonradan yanı
lacaksınız; ilk günden de yanılmayın. 

EKREM PAKDEMIRLİ (Manisa) — İnşallah. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayin Oymak'ın gö
rüşlerini, 1992 yılı bütçesinin hazırlanmasında dikkate alacağımızı ifade etmek isterim. 

Sayın Öztürk arkadaşımız, bizim bütçemize zaten olumlu oy vereceklerini söylediler ve 
bizim bütçemize de eleştiri getirmediler; kendilerine teşekkür ederim. Devlette ve Parlamento
da tecrübesi olan arkadaşımızın bu konuşmalarından istifade ettiğimi de ifade etmek isterim. 

Bütçemizin, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yüce Mil
letimizin sıkıntılarının biraz daha azalmasını, Türk insanının mutluluğunun artmasını ve bun
ların sağlanmasında da bütçemizin katkıda bulunmasını temenni ediyor, hepinize en derin say
gılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahıslar adına ilk söz sırası Sayın Faruk Saydam'da. 
Buyurun Sayın Saydam. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis çalışmalarımı

zın devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 

Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı, yani geçici 
bütçe üzerinde kişisel görüşlerimi arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Hükümet, güvenoyundan tam 35 gün sonra, üç ay kadar sü
reli bir ara bütçeyi, yetki kanunu tasarısı halinde huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Peki, 
35 gündür milletimiz hangi harcama bütçesine dayanarak idare edilmektedir? 1987'de de, ANAP 
Hükümeti iktidardayken, ara bütçe istemiyle, zaruret gereği, Meclisin huzuruna geldiğinde, bu
günkü İktidar partileri o zamanki muhalefet olarak bizi tenkit etmişlerdi; saygıyla karşılıyo
ruz. Bugün ise, Sayın Hükümet 35 gün gecikerek, hem de üç ay süreli geçici ara bütçeyle, huzu
rumuza gelmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, iktidarda başka muhalefette başka görüntü sergi
lenmektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasa diyor onu; Anayasayı oku da gel. 

FARUK SAYDAM (Devamla) — Bu durumu böylece tespit ettikten sonra, Sayın Hükü
mete ve değerli hemşerim Sayın Maliye Bakanımıza, müsaadeleriyle, şunları sormak istiyorum : 
özelleştirme yapılacak mı, yapılmayacak mı? 

Stok beyanı ile, neden sadece şeker ve dolayısıyla bakkallar hedef alınmıştır? Vergi kaçak
larını nasıl azaltacaksınız? Bir aydır, her gün, basında, nerelere zam yapılacağı açıklanmış, ya
zılmış olduğundan -basından öğrendiğimize göre- stoklar yapılmıştır. Buna göre, son fiyat ar
tışlarından kimler, ne kazandı? 

Cefakâr memurlarımızın, emeklilerimizin dul ve yetimlerimin maaşlarına, çalışanlarımı
zın ücretlerine ve ünivertise öğrencilerimizin kredilerine enflasyonun üzerinde ne miktar para 
ilave edeceksiniz? Gerekli ilaveleri vermenizi diliyor ve bekliyoruz. 

Duran otoyolların inşaatına ve GAP'a, asgariden, bizim verdiğimiz kadar para ayıracak 
mısınız? 

Tütün üreticimizin, meydanlarda vaat ettiğiniz, 5 bin lira ilavesiyle 35 100 lira alabilmesi 
için, transfer kaleminden TekePe para verebilecek misiniz? 

Esnafımıza vaat ettiğiniz ve kaldırılmasını bekledikleri peşin vergiyi kaldıracak mısınız? 
Çünkü, sene sonu gelmektedir, esnafımız bu vaadinizi merakla beklemektedir. 
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Küçük çiftçi borçlarıyla Bağ-Kur prim cezaları affedildi; hayırlı olsun... Ancak, borcunu 
sadakatle, gününde ödeyenler ne olacak? Bunlara, borçlarını vaktinde ödedikleri için prim ve
rilecek mi; yoksa, borçalarını ödediklerinden dolayı "neden ödediniz" mi denilecek? 

. Af furyası devam ederken, vergi affını düşünüyor musunuz? 
Sayın milletvekilleri, bu soruların cevaplarını bekliyoruz ve milletimizin haklı olarak ta

leplerinin ve vaat edilenlerin takipçisi olacağız diyoruz. 
Geçici ara bütçenin hayırlı olması dileğiyle, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al

kışlar) • . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saydam. 
Şahıslar adına son söz sırası Sayın Haluk Müftüler'in. 
Buyurun Sayın Müftüler. 
M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi hür

metle selamlarım. 
Ben de, geçici bütçe hakkındaki şahsî olumlu fikirlerimi belirtmek istiyorum. Tabiî ki, 

gayet kısa bir süre içinde bahsedeceğim ve bildireceğim bu konular çok kısa ve öz olacaktır. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Kadar Devlet Harcamalarının 

Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısını, yani be
şinci geçici bütçeyi huzurlarınıza getirmiş bulunuyorlar. 

Anayasanın 162 nci maddesine göre, 75 günlük görüşme süresi lazım olduğunu Sayın Ba
kanımız da biraz önce ifade ettiler. Hükümetin kuruluşundan itibaren, bu süre kalmamıştır.' 
Bu sebeple, devletin işlemesi, devlet hizmetlerinin aksaması için geçici bütçe yapılmıştır. Ha
zırlanan geçici bütçe tasarısı, ödenek büyüklüğünün hesaplanması bakımından, 1991 yılı ke
sintili başlangıç ödeneklerini baz almakla birlikte yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak ge
lirlerin 1992 yılı bütçesine mal edileceğini hüküm altına almaktadır. 

Tasarı, 1 Ocak 1992 ilâ 31 Mart 1992 tarihleri arasındaki üç aylık bir süreyi kapsamakta
dır. Üç aylık geçici bütçe dönemiyle ilgili ödenek büyüklükleri, tasarının 1 inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, geçen yılki ödeneklerin, her ay için, personel öde
nekleri bakımından beşte biri, diğer cari yatırım ve ödenekler için onda biri, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçelerinin transfer tertiplerinde yer alan 
ödenekler bakımından altıda biri, diğer kuruni transferleri için onda biri olarak hesap edil
mektedir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı transferlerinin diğer 
kurum transferlerine göre yüksek tutulmasının sebebi, bu ödeneklerin kurumun bizzat kendi
sine ait olmayıp, genel mahiyette olmasından kaynaklanmaktadır. Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı transfer ödeneklerinin büyük bir bölümünü iç ve dış borç faizleri, faiz kur farklarıyla 
KÎT ve devlet iştiraklerine transferler oluşturmaktadır. 

Yine, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin transfer tertibindeki ödeneklerin başlıcala-
rı; Emekli Sandığına transferler, çalışanlara vergi iadeleri, ihracatta katma değer vergisi iadele
ri, vergilerden ret ve iadeler, Kredi ve Yurtlar Kurumuna yardımlar, öğrenci beslenme yardım
ları, mülteci giderleri, kur farkları karşılama ödeneği, devlet memurları ve diğer kamu görevli
leri için konut kredisi ödemeleri, SSK Konut Edindirme Yardımı Kanunu uyarınca yapılacak 
ödemeler, Devlet Memurları Kanunu ile, diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği gider
ler ile toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığıdır. 
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Bu hususlar, bu geçici bütçe için olumlu addedilen maddelerdir. Esasen, bu geçici bütçe, 
daha önceki Hükümetin hazırladığı bütçenin bazı oranlarda kullanılmasıdır, 

Hükümetimizin dengeli bir bütçe getireceğine inanıyoruz, araya seçimlerin girmesi, geçici 
bütçe yapmak zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu geçici bütçe ile, bilhassa acil ve görünmeyen 
yatırımlar için, Bakanlar Kuruluna gerekli ödeneği ayırma ve gerekli aktarma yapma yetkisi 
veriliyor. 

Devlette devamlılık esasına uygun olarak, devleti bütçesiz bırakmamak gayesiyle yapılan 
bu geçici bütçe, kısa bir sürede hazırlanmasına rağmen, iyidir; hayırlı olsun. 

Hükümetimize başarılar dilerim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüler. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapıl
masına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 1 Ocak 1992 tarihinden en 
geç 31 Mart 1992 tarihine kadar geçecek dönemde, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunları (A) işaretli 
cetvellerine dahil kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle her ay için; personel 
ödeneklerinin beşte biri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
bütçelerinin transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin altıda biri, diğer bütçe tertiplerindeki 
ödeneklerin onda biri hesabı ile bulunacak miktara kadar harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. 

442 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ile kurulan Orman Bakanlığının hizmetleri için gerekli olan ödenekleri, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden, adı geçen Bakanlığın ilgili hizmertertiplerine 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile kurulan Çevre Bakanlığını ödeneklerinin hesabında Çevre Müsteşarlığı ile özel Çevre 
Koruma Kurumunun 1991 Malî Yılı ödenekleri esas alınır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 950 - Borç ödemeleri programında yer alan 
ödenekleri, birinci fıkradaki harcamala limitlerini geçmemek kaydıyla aynı program içinde ye
niden dağıtmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabiî ki, bizim, Meclis 

olarak beklediğimiz, her yönden tasarrufa riayetkar bir davranış içinde olmamızdır. 
Şimdi, şu gündemi size göstereyim... Bundan önce şöyle, bir kâğıda basılıyordu; ama şim

di böyle; dışta bir kap var, bu kâğıda basılıyor... Bir defa, bu israftır, tkihcisi, ben, Meclis Baş
kanlığına bir önerge verdim ve "Meclis, çiftlik gibi idare ediliyor, hukuk yok, nizam yok, bir
takım personel imtihana tabi tutulmadan alınıyor, arabalar keyfi kullanılıyor" dedim, önce, 
Başkanlık Divanının bana cevap vermesini diliyorum. 

, BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlık Divanına verdiğiniz soru hakkında muhakkak cevap 
alacaksınız. Lütfen, 1 inci madde üzerinde konuşun. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, 1 inci maddenin harcamalarla ilgili kalemi üzerin
de konuşuyorum. Sizin bunları bilmeniz lazım. 

Üçüncüsü, bu bütçeyle Cumhurbaşkanlığına verilen harcama yetkisi çok fazla arkadaşlar. 
Çünkü, Cumhurbaşkanlığının 1990 yılındaki başlangıç ödeneği 7 milyar Lira iken 1991 bütçe
sinde 31 milyar liraya çıkmış. Gerçekten, bu sefahat âlemine düşkün bir harcama alışkanlığını 
getirmiştir Çankaya'ya. 

Ayrıca, bir koalisyon Hükümetinin işlememesi için elinden gelen hertürlü engeli ortaya 
çıkaran Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisince, böyle sefahat âlemini yaşatacak 
bir imkân tanınmaması lazım. ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, 1 inci maddeyle ne alakası var bunların? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Kendisinin taraflı hareket ettiğini ben burada açıkça vur

gulamak istiyorum. Bu kişi, bu koalisyon Hükümetinden çok rahatsızdır, Türkiye'de bir rejim 
buhranı yaşatmak istiyor ve Türkiye'de hukukun hâkim olmasını istemiyor. ANAP İktidarları 
zamanında hiçbir kararnameyi veto etmemiştir. Koalisyon Hükümetinin ilk kanunu da veto 
etmekle, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bu zat, taraflı hareket ettiğini açıkça ortaya 
koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, ne alakası var bunun 1 inci maddeyle?.. Rica ederim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, bu harcama... 
BAŞKAN — Veto edilen kanunla bunun ne alakası var? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Maddeyle ne ilgisi var bunların? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne demek... Yani, sizden mi emir alacağım?.. 
Bunun neyle alakası olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. 
BAŞKAN — Bu geç saatte, bu kadar milletvekilini meşgul ediyorsunuz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, evvela, Cumhurbaşkanlığı maka

mında oturan insanın tarafsız olması gerekir. Bu, onun ettiği yeminin gereğidir. Gerçi, Anaya
sanın 105 inci maddesinde kararnameleri imzalama yetkisi kendisine verilmiştir; ama, bu ka
rarnamelerin de, artık Öyle anlaşılıyor ki, kötü niyetli uygulamalara karşı tarifinin yapılması 
lazım. Bu itibarla, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kısa zamanda, Cumhurbaşkanlığı 
tarafından imzalanacak kararnamelerin niteliğini belirlemesi ve özellikle koalisyon Hükümeti
nin çalışmasını engelleyecek tasarruflarda bulunma yetkisinin Çankaya'dan alınması gerekti
ğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce burada, muhalefet partilerinin grup sözcülerini dinle
dim; dinlerken de alaylı olarak dinledim. Bir defa, verginin "v"sini bilmeyen insanlar, çıkıp 
burada vergi dersi vermeye çalışıyorlar. 

Arkadaşlar, 1983-1991 döneminde, maalesef, Türkiye'de vergi kaçakçılığının önlenmesi için 
en ufak bir tedbir alınmadı ve vergi kaçakçılığı teşvik edildi. Sormak istiyorum: Vergi kaçakçı
lığını en etkili şekilde önleyen olay nedir? Etkili bir vergi denetim sistemidir. Belge sisteminden 
bahsediyorlar. Evet, belge sistemini yerleştirmek, vergi kaçakçılığını önlemenin en etkili yolu
dur; ama, siz, vergi denetim elemanları kadrosunun yansından fazlasını boş tutarsanız ve bu 
insanların hiçbirisine inceleme yetkisini vermezseniz, incelemeye tabi tutulmuş vergileri, kendi 
ahbaplarınızın 45 milyar liralık vergilerini uzlaşmada kaldırırsanız, sonra çıkıp burada, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin huzurunda vergi kaçakçılığını önleme dersi verirseniz, kimse size 
inanmaz. -

— 223 — 



TMMM. B : 19 24 . 12 . 1991 O : 2 

Gecenin bu saatinde Yüce Meclisin vaktini fazla almak istemiyorum. Bugün Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde öyle bir olaya şahit oldum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini sekiz sene 
yöneten insanlar, ekonpmiden sorumlu olan kişiler, daha, devletin kime borcu var hangi fonda 
ne hesap var, hangi dış devlete ne borcu var, bilmiyorlar. Ben, gerçekten bu devletin, bunlar 
tarafından sekiz sene yönetilerek, iflası da aşan bir ekonomik duruma getirilmesinin bundan 
kaynaklandığını; böyle, beceriksiz, başarısız, olayın gerektirdiği bilgiden yoksun bir kadronun 

. Türkiye için büyük bir zaman kaybına sebebiyet verdiğini gördüm. Bunların, Türkiye Cumhu
riyeti devletinin ekonomik hayatında, demokrasi hayatında yarattığı tahribatların, bu Meclis 
tarafından bu koalisyon Hükümeti tarafından iyi niyetle, en kısa zamanda giderileceğine ina
nıyorum. Bunları vurgulamak için söz aldım. Bu saatten sonra da kimseyi fazla yormak iste
miyorum. ' 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— 1 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Yürürlükteki hükümler uyarınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık 

olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 1991 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihalelerine ve 

emanet suretiyle yapılmakta olan işlere ait ödemelere 1 inci madde ile belirlenen sınırlar dahi
linde devam olunur. 

Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ile tabiî afetler sonucu hâsıl olabile
cek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu daire ve idarelere 
taahhüde girişme yetkisi verebilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. 3 üncü madde kabul edil

miştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve diğer mevzuat hükümleri uya

rınca bütçe kanunları ve eki cetvellerde tespiti gereken katsayı, miktar ve limitleri belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde ka

bul edilmiştir. v 
5 inci maddeyi okutuyorum : , 
MADDE 5. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 1.1.1992 -

31.3.1992 döneminde, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri dairesinde 
ve bu madde ile belirlenen limitin yarısına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdi
ne yetkilidir. 
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BAŞKAN — 5 inci madde Üzerinde söz isteyen?... Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Hazine bonoları ve avanslarla ilgili işlemlere 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu

nun 40 inci maddesinde belirtilen hükümler dairesinde devam olunur. T.C. Merkez Bankasın
ca Hazineye açılacak kısa vadeli avans limitinin hesabında, 1991 Malî Yılı Bütçe ödenekleri 
toplamına bu Kanun ile verilen ödeneklerin eklenmesi ile bulunacak tutar esas alınır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 1992 Malî 

Yılı bütçelerine maledilir. , 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul 

edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 1991 Malî Yılı Genel 

ve Katma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul 

edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermeye, hizmetlerin 

gerekli kıldığı her türlü tedbirleri almaya ve bütçe işlemlerini yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
Bir önerge var; okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet 

Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Ta
sarısının 9 uncu maddesinden sonra 10 uncu maddesi olarak aşağıdaki maddenin eklenmesi
ni arz ve teklif ederiz. . * • • - . 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
Zonguldak Kütahya 

Aydın Güven Gürkan Turhan Tayan 
İçel Bursa 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 
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MADDE 10. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkra
sında yer alan 1/5000 oranı 1992 malî yılında 2/5000 olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz. 

f BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiş ve 10 uncu madde olarak yerini almıştır. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı, > * 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 

- c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
Yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, tasarının tümü oylanmadan evvel, oyunun rengini belli etmek üze

re söz isteyen sayın milletvekili var mı? Yok. 
Tasarının tümü, açık oylamaya tabidir. ' . " . . 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, daha önce, beyaz oy pusulaları dağıtılmıştır; o pusulalara, "Ka

bul", "Ret" veya "Çekinser" diye yazılarak oy kullanılmasını rica ediyorum. 
Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın! . - < ' 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın! v • . 
(Oyların ayrım yapıldı) 
BAŞKAN —1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Har

camalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarı
sının açık oylamasının neticesini bildiriyorum : Kabul 157, ret 11, çekinser 1, geçersiz 1 oy. 

Böylelikle, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (DYP ve SHP sıra-
Iarınadan alkışlar) 

Sayın Bakan kısa bir teşekkür konuşması yapacaktır. 
Buyurun efendim! > 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Hükümetimiz tarafından hazırlanıp Yüce Meclise sunulan, 1992 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet 
Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı, oylarınızla kabul edilmiş bulun
maktadır. Bütün arkadaşlarıma, gerek değerli görüşleri, gerekse kıymetli oyları için Hüküme
timiz adına teşekkür ediyorum. 

Verdiğiniz bu yetki, hiç şüpheniz olmasın ki, en ufak noktasına kadar, Hükümetimizin 
ilke ve prensipleri, burada serdedilen görüş ve düşünceler istikametinde yerine getirilecektir. 

Hepinize teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — 8/5 esas numaralı dış politika konusundaki genel görüşmeyi yapmak ve gün

demdeki diğer konuları sırasıyla görüşmek için, 25 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.52 

© 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, 6.11.1991 tarihinde Sımak ili Cizre ilçesinde terörist 

olduğu kuşkusuyla öldürüldüğü iddia edilen bir vatandaşın kimliğine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı 
ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/8) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını dilerim.27.11.1991 

Orhan Doğan 
Şırnak 

6.11.1991 günü saat 22.00 sularında Şırnak'ın Cizre ilçesinde Atatürk Parkı civarında 
"Terörist" olduğu savıyla öldürülen Faysal Aydın'ın, terörist olduğuna ilişkin maddî bir kanıt 
var mıdır? Olay saatinin TBMM'deki yemin töreninden sonra olması bir raslantı mıdır? 

Halk tarafından alkole bağımlılığı ile tanınan Faysal Aydın'ın, öldürüldüğü sırada elinde 
metal bira kutusu bulunduğu doğru mudur? 

Otopsi tutanağında "Sarhoş" derecede alkollü olduğu saptandığına göre şimdiye dek al
kollü kaç terörist öldürülmüştür? 

Hükümetin bu olaydan haberi var mıdır? 
Eğer yok ise, sorumlu güvenlik görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapmayı ya da so

ruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 
ANAP iktidarı zamanında terörist oldukları savıyla öldürülen pek çok masum insana ilişkin 

olay veya olayları yeniden soruşturmak gerekmez mi? 
Sıradan "masum" insanların terörist olarak öldürüldüğü bir ülkede Demokrasi ve insan 

haklarından söz edilebilir mi? 
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T. e . • 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 29.12.1991 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube ; Top. 01. (E)-311663 

Konu : Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi ; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3 Aralık 1991 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/8-088/547 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

6.11.1991 günü Cizre ilçesinde, saat 18.15 den başlayarak 21.30 sıralarına kadar Emniyet 
Müdürlüğü binası, Merkez Karakolu ve olaya sevk edilen ekiplerimize meçhul kişilerce taciz 
ateşi açılmıştır. 

Olaydan sonra güvenlik görevlilerimizce yapılan araştırmada; Emin oğlu 1962 doğumlu 
Faysal Aydın, elinde iddia edildiği gibi bira kutusu ile değil, yabancı menşeli ateşlemeye hazır 
el bombası ile ölü olarak bulunmuştur. , 

Güvenlik görevlilerimiz, Demokratik Hukuk Devleti ilkeleri çerçevesinde halkın huzur ve 
sükununu temin maksadıyla her türlü çabayı göstermekte, gerekli tedbirleri almaktadır. 

Bağımsız yargı mercilerince olaya el konulmuş olup, adlî tahkikat neticesine intizar edil
mektedir. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

ı^m>2 
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1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapıl
masına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yctld Verilmesine Dair Kanun Tasansına verilen oyların 

sonucu: 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
0. Mümtaz Soysal 
Mustafa Tınaz Titiz 

(Kabul Edenler) 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Hayrı Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Bal yalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmı Çiloğlu 
Necmi Hoşver 

Kanunlaşmıştır. 
450 
170 
157 

: 11 
1 
1 

280 

Tevfik Türesin 
.BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Câvit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 

DİYARBAKm 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Evren Bulut 
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ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel „ 
Tuncay Şekercioğlu 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Mehmet özkaya 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
İSTANBUL 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Algan Hacaloğlu 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Erkut Şenbaş 
KARS 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekihel 
KAYSERİ 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet AH Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer ti han 
MUŞ 
Mehmet Emin Sever 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Ferit Aydın Mirkelam 
ŞIRNAK 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek v 

Güler İleri 
Ahmet Özdemir N 

Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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BAYBURT 

Ülkü Güney 
BİNGÖL 

Hüsamettin Kojkutata 

DENİZLİ 

Hasan Korkmazcan 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 

Halit Dumankaya 

Adnan Kahveci 

Ziyaeddin Selçuk Maruflu 

Şadan Tuzcu 

İZMİR 
Işılay Saygın 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şadan Kozan 
MALATYA 
Metin Emiroğlu 

(Çekinser) 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 

(Geçersiz Oylar) 
ORDU 
Refaiddin Şahin 

(Oya Katûmayardar) 

ADANA 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Yalçın ögütean 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse (B.) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
Orhan Kilercioğlu (B.) 
İrfan Köksalan 
Mehmet Seyfi Oktay (B.) 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın -\ 
İbrahim Tez (B.) 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Hasan Ekinci ' 

Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
İsmet Sezgin (B.) 
Yüksel Yalova 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 

BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz (B.) 
İsmail Coşar 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Şerif Ercan (B.) 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 

İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz > 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş (B.) 
Mehmet Batalh (B.) 
Mustafa Doğan . 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 

Burhan Kara (t. A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 

Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
E&at Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel (Başbakan) 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar (B.) 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna (B.) 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem . 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller (B.) 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Mehmet Bahattin Yücel 
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İ Z M İ R 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyah (B.) 
Erdal înönü (Başbakan 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla. Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroglu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 

Refik Arslan 
Murat Başesgioglu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRKLARELİ 

Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 

İsmail Amasyalı 
KONÜA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 

Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 

Ümit Canuyar 
Faruk Saydam « 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin (B.) 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
ORDU 
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Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 

Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 

Cevat Ayhan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Nafiz Kurt (l.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmer Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necmetin Cevheri (B.) 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 
ŞmNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
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TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
AH Kemal Başaran 
Kemalettın Göktaş 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoglu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK. MÎLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
19' UNCU BİRLEŞİM 24 . 12 . 1991 SJÜI Saat : 15.00 

i 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

@s^Ş) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanve
kiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, içel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; ekonomi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 18.12.1991 
tarihli 17 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/4) (GÖRÜŞME GÜNÜ: 
24.12.1991 Salı) 

2. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanve
kiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Ada
na Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 18.12.1991 
tarihli 17 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/5) (GÖRÜŞME GÜNÜ: 
25.12.1991 Çarşamba) 

3. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup BaşkanvekiUeri Bayburt Milletvekili 
Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup BaşkanvekiUeri Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; 
ülkemizin iç güvenlik sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca, Genel Kurulun 19.12.1991 tarihli 18 inci Birleşiminde açılması kabul edilen 
genel görüşme (8/3) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 26.12.1991 Perşembe) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi 
korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizde
ki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko
nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/3) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılma kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları 
ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 
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S Ö Z L Ü S O R U LA R 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir E Tipi Cezae
vinin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle il
gili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
lcr'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs 
ve askerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynak
tan, kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/7) 

7. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Millet
vekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik 
ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 
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KAMUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

XI . — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Dev
let Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Talısiline Yetki Verilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/261) (S. Sayısı: 6) 
(Dağıtma tarihi: 19.12.1991) 

(2sm^) 



Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 6) 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya Ka
dar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirleri
nin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/261) 

T.C. 
Başbakanlık 2911.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : K. K. Gn. Md 07/101-95/06276 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
26.11.1991 tarihinde kararlaştırılan "1992 Malî Yılı Genci ve Katma Bütçeleri Kanunlaşmcaya 
Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yctld Verilmesine 
Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasa ve 1050 sayılı Kanunda emredildiği üzere, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe 
Kanun Tasarıları 17 Ekim 1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim edilmişti. Ancak 
seçimlerin bir yıl önceye alınarak 20 Ekim 1991 tarihinde yapılması sonucu, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 78 inci maddesine göre yukarıda sözü edilen Tasarılar hükümsüz sayılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeniden teşekkül etmesi, yeni Hükümetin kurulması ve 
Hükümet Programının hazırlanması zaman aldığından, 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe 
Kanun Tasarılarının Hükümet, tarafından Hükümet Programına uygun olarak hazırlanıp Ana
yasamızda öngörülen takvim süresi içinde görüşülmesi, tartışılması ve kanunlaşması mümkün 
görülmemiştir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Devlet hizmetlerinin devamlılığı asıl olduğundan, 1992 Ma
lî Yılı başından itibaren üç aylık süreyle sınırlı olmak üzere, kamu harcamaları nın yapılmasını 
ve Devlet gelirlerinin toplanmasını öngören bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel ve katma bütçeli kuruluşların kendilerine verilen görevlerini yapabil
meleri ve devlet hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için bu kuruluşlara, 1992 Malî Yılı
nın ilk üç ayı ile sınırlı olmak üzere 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunları "A" işaretli cetvellerine 
dahil bütçe tertiplerinde yer alan kesintili başlangıç ödeneklerinin belirli oranlarında harcama 
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yapmalarına imkân verilmektedir. Böylece, harcama oranlarının hesabında, 1991 Malî Yılı kon
solide bütçe ödeneği olan 101 trilyon 265 milyar 181 milyon lira esas alınmaktadır. 

Diğer taraftan, yeni teşkil edilen Çevre Bakanlığının 1992 yılının ilk üç ayı içinde yapacağı 
harcamaların miktarları belirtilmekte ve yine yeni kurulan Orman Bakanlığına yürütecekleri 
hizmetler için gerekli olan ödeneklerin Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek 
tertibinden aktarılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin son fıkrası ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 950-Borç ödeme
leri programında yer alan ödeneklerin, harcama limitlerini geçmemek kaydıyla aynı program 
içinde yeniden dağıtımı konusunda Maliye ve Gümrük Bakanına yetki verilmektedir. 

Madde 2. — Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde katma bütçe gelirleri 
de dahil olmak üzere, devlet gelirlerinin yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam oluna
cağına dair hükme yer verilmektedir. 

Madde 3. — 1991 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihalelerinin ve emanet 
suretiyle yapılmakta olan işlerin aksamamasını sağlamak üzere, bu işlere ait ödemelerin yapıl
masına imkân verilmektedir. . 

Madde ile ayrıca, ihalesinde aciliyet görülen yatırımlarla tabiî afetler sonucu hâsıl olabile
cek hasarların telafisi amacıyla Bakanlar Kurulunca daire ye idarelere taahhüde girişme yetkisi 
verilmektedir. 

Madde 4. — Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük hakları
nın düzenlenmesine ilişkin olarak kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve diğer mevzuat 
hükümleri uyarınca bütçe kanunları ve eki cetvellerde tesbiti gereken katsayı, miktar ve limitle
ri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 5. — 1.1.1992 - 31.3.1992 döneminde bütçenin finansman ihtiyacını karşılamak için 
1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri dairesinde ve bu madde ile belir
lenen limitin yarısına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili kılınmaktadır. 

Madde 6. — Hazine bonoları ve avanslarla ilgili işlemlerin 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu
nun 40"inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yürütüleceğine ve T.C. Merkez Ban
kasınca Hazineye açılacak kısa vadeli avans limitinin hesaplanma şekline dair hükümlere yer 
verilmektedir. . 

Madde 7. — Kanuna göre 1.1.1992 - 31.3.1992 döneminde, 1991 Malî Yılı bütçe tertipleri
ne muvazi olarak yapılacak harcamaların 1992 Malî Yılı bütçelerinden yapılmış sayılacağı, ay
nı dönemde tahsil olunacak gelirlerin de yine 1992 Malî Yılı bütçelerine maledileceği belirtil
mektedir. 

Madde 8. — Kanunda yer alan hükümler saklı olmak üzere, 1991 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam j olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Kanunun uygulanma döneminde doğabilecek aksaklıkların giderilmesi, hiz
metlerin gerekli kıldığı her türlü tedbirlerin alınması ve bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
konularında Maliye ve Gümrük Bakanına yetki verilmektedir. 

Madde 10.— Kanunun 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği belirtil
mektedir. 

Madde 11.—Kanunu yürütecek merciler belirlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 6) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.12.1991 

Esas No. : 1/261 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından 29.11.1991 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 25.12.1987 tarihinde 
Komisyonumuza havale edilen "1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Ka
dar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 
Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 18.12.1991 tarihinde yaptığı 2 nci birleşimde Hükümeti tem-
silen Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip, görüşüldü. 

Maliye ve Gümrük Bakanının, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden önce yaptığı açık
lamada; 

— Bu tasarının malî yılbaşına çok kısa süre kaldığı hususu dikkate alınarak, zaruretlerin 
ortaya çıkardığı bir düzenleme olduğu, Devlet hizmetlerinin devamlılığı söz konusu olduğu için 
geçici bütçe uygulamasına başvurulduğu, 

— Bu tasarının 12 aylık bütçenin, 3 aylık bir kesiti olduğu ve bunun bir avans mekaniz
ması içinde düşünülmesinin doğru olacağı, 

— Tasarıdaki ödenek büyüklüklerinin 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunları (A) işaretli cetvelle
rine dahil kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulduğu, 

— 1992 Malî yılı bütçesi hazırlanırken toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ol
masına çalışılacağı, Fonların büyük bir kısmının Bütçe içine alınarak gelir ve giderde bir bü
tün oluşturulacağı, 

İfade edilmiştir. 
, Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 1992 Malî Yılı Genel ve 

Katma Bütçe Kanunu Tasarıları hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulana kadar, 
Devlet Gelirlerinin Tahsili ve Devlet Harcamalarının yapılabilmesini teminen Hükümete yetki 
verilmesi uygun bulunmakla birlikte; 

— Devlet ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımların neler olacağı, 
— Geçici Bütçenin gecikme nedenlerinin neler olduğu, 
— Enflasyonun düşürülmesi hususunda ne gibi önlemlerin alınacağı, şeklindeki soru ve 

eleştirilere; 
— Yatırımların bir Hükümet politikası olduğu, Hükümet politikasına uygun tarzda ha

zırlanacak bir yatırım programının uygulamaya konulacağı, ancak, önceden belirlenemeyen 
acil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hükümete yetki talep edildiği, 

— Geçici Bütçede Koordinasyon noksanlığından kaynaklanan bir gecikme olmadığı, Ta
sarının 1992 malî yılı başında uygulamaya konulacağı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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— Gayri Safi Millî Hâsılanın •% 12'sine ulaşan bütçe açığının enflasyonun en önemli ne
denlerinden biri olduğu, bu açığın büyük ölçüde KİT finansmanından kaynaklandığının belir
lendiği, kronikleşmiş bir enflasyon ve kronikleşmiş bir enflasyon beklentisi ile ekonomiyi sağ
lıklı bir yapıya kavuşturmanın mümkün olamayacağı, bu nedenlerle; disiplinli bir bütçe il^ 
kamu borçlarının mümkün olduğunca azaltılması yöntemiyle enflasyonun aşağıya çekilmesi
nin 1992 yılı bütçesinde en önemli hedef olduğu, 

şeklinde cevaplar verilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddele
rinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uncu maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 ve 
11 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Jlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Malımut Oztürk 
Aksaray 

Wi Andaç Durak 
Adana * 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Hüseyin Balyalt 

Balıkesir 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Muhalif) 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Nihat Matkap 
Hatay 

Nami Çağan 
istanbul 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Halil Demir 
Aksaray 

Cengiz Altınkaya 
Aydın , 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 
Necmi Hosver 

Bolu 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 6) 
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Z. Selçuk Marujlu 

istanbul 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Isın Çelebi 
îzmir 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(Muhalifim) 

Mustafa Ünaldı. 
Konya 

(Hükümet programına muhalifim) 
M. Doğan Olmeztoprak 

Malatya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Rejaiddin Şahin 
Ordu 

Kor ay Aydın 
Trabzon 

Veli Aksoy 
îzmir 

Recep Ktrıs 
Kahramanmaraş 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Ekrem Pakdemirîi 
Manisa 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Kamer Genç 

Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Geçici Bütçe Yasa Tasarısında 
a) Katsayı, ek ders ücretleri gibi en kritik rakamlar konmamıştır. 
b) Çalışanların reel gelirini artıracağını belirten hükümler çalışanlara ne vereceği açık

lanmamıştır. 

c) . Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde olan harcama yetkileri tamamen Hükü
mete devredilmiştir. Hangi yatırıma ne verileceği tamamen Hükümetin emrine verilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli yetkisi üç ay için de olsa elinden alınmaktadır. Fonlara 
karşı olduğunu beyan eden, Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet yönetimine karşı olduğu
nu belirten Hükümetin bu yaptığı çelişkidir. N 

Bu nedenlerle tasarıya muhalifiz. 

Ekrem Pakdemirîi 
Manisa 

Isın Çelebi 
îzmir 

M. Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Z. Selçuk Marujlu 
istanbul 

Mehmet Budak 
Ankara 

Cengiz Alttnkaya 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 6) 
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" HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 1 Ocak 1992 tarihinden en 
geç 31 Mart 1992 tarihine kadar geçecek dönemde, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunları (A) işaretli 
cetvellerine dahil kesintili başlangıç ödenekleri dikkate alınmak suretiyle her ay için; personel 
ödeneklerinin beşte biri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
bütçelerinin transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin altıda biri, diğer bütçe tertiplerindeki 
ödeneklerin onda biri hesabı ile bulunacak miktara kadar harcama yapmaya yetkili kılınmıştır. 

442 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ile kurulan Orman Bakanlığının hizmetleri için gerekli olan ödenekleri, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden, adı geçen Bakanlığın ilgili hizmet tertiplerine 
aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile kurulan Çevre Bakanlığının ödeneklerinin hesabında Çevre Müsteşarlığı ile özel Çev
re Koruma Kurumunun 1991 Malî Yılı ödenekleri esas alınır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 950 - Borç ödemeleri programında yer alan 
ödenekleri, birinci fıkradaki harcama limitlerini geçmemek kaydıyla aynı program içinde yeni
den dağıtmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Yürürlükteki hükümler uyarınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık 
olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. 

MADDE 3. — 1991 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırım ihalelerine ve 
emanet suretiyle yapılmakta olan işlere ait ödemelere 1 inci madde ile belirlenin sınırlar dahi
linde devam olunur. 

Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ile tabiî afetler sonucu hâsıl olabile
cek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu daire ve idarelere 
taahhüde girişme yetkisi verebilir. 

MADDE 4. —Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve diğer mevzuat hükümleri uya
rınca bütçe kanunları ve eki cetvellerde tespiti gereken katsayı, miktar ve limitleri belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 5. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, 1.1.1992 -
31.3.1992 döneminde, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesi hükümleri dairesinde 
ve bu madde ile belirlenen limitin yansına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdi
ne yetkilidir. 

MADDE 6. -— Hazine bonoları ve avanslarla ilgili işlemlere 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu
nun 40 inci maddesinde belirtilen hükümler dairesinde devam olunur. T.C. Merkez Bankasın
ca Hazineye açılacak kısa vadeli avans limitinin hesabında, 1991 Malî Yılı Bütçe ödenekleri 
toplamına bu Kanun ile verilen ödeneklerin eklenmesi ile bulunacak tutar esas alınır. 

MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 1992 Malî 
Yılı bütçelerine maledilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1992 Malî Yılı Genci ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıııcaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6' ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 6) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 8. — Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 199İ Malî Yılı Genel 

ve Katma Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
MADDE 9. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermeye, hizmetlerin 

gerekli kıldığı her türlü tedbirleri almaya ve bütçe işlemlerjni yapmaya Maliye ve Gümrük Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı, 
d) Diğer hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı, 
yürütür. 

S. Demire! 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T. ÇiUer 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakam Y. 
Prof. E. İnönü 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y, Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N, Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 

' Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Devlet Bakanı 
M. S. Oktay 

tçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Ordl 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıhaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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