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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

RP Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Çeçenistan ve 
Kuzey Kafkasya bölgesinde meydana gelen son gelişmeler konusunda bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/56), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in, Türkiye-Libya Karma Ekonomi Komisyonunun 
Trablus'ta yapılacak 18 inci dönem toplantısına katılmak üzere, bir heyetle Hükümeti temsilen bu 
ülkeye yapacağı ziyarete, Adana Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve. Turizm Komisyo
nu Başkanı Muhammet Kaymak'ın da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezke
resi kabul edildi. 

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/771, 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları : 747, 748, 750, 749) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Orman Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, 

Çevre Bakanlığı, 
1995 malî yılı bütçeleriyle 1993 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
18 Aralık 1994 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 00.59'da Birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İbrahim Halil Çelik Cengiz Üretmen 
Şanlıurfa Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Abbas İnceayan 

Bolu 
Kâtip Üye 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanveküi Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : AIİ GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

III.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747,750, 748, 749) (1) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. - Dışişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Dışişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın rıilletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş

lar Bütçe Kanunu Taşanları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke
sinhesap Kanunu Tasar larının müzakerelerine devam ediyoruz. 

Programımıza göre, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Sayın Komisyon v 3 Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Bütçe üzerinde sö2 alan sayın milletvekillerinin isimlerini okutuyorum: 
Grupları adına: Souyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Erdal İnö

nü; Anavatan Partisi Gıubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan; Doğru Yol Partisi Gruba 
adına, birinci sırada Ankara Milletvekili Sayın Orhan Kilercioğlu, ikinci sırada Bursa Milletvekili 
Sayın Fethi Akkoç; Refah Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk; 

Şahısları adına : Lehinde, Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür, aleyhinde, Kayseri Milletve
kili Sayın Mustafa Dağcı; üzerinde, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner. 

BAŞKAN- Sayın nilletvekilleri, bu bütçede, gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşma
larda söz süreleri 30 dakika, şahıslar adına yapılacak konuşmaların süreleri de 10 dakikadır. 

İlk söz, SHP Grubu adına Sayın, Erdal İnönü'nün. 

Buyurun efendim. 
Sayın İnönü, süreriz 30 dakikadır. 
SHP GRUBU ACINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 

malî yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
sunmak için söz almış bulunuyorum. Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, bütün Dışişleri mensuplarımıza, büyük güçlüklere göğüs gererek yaptık
ları olumlu çalışmalar için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dış temsilcilerimizin, dünyada, 
hâlâ, birtakım tehlikelerle karşı karşıya bulunduklarını bilerek, geçen yıl, değerli bir Dışişleri men
subumuzu, Atina'daki Büyükelçiliğimizin Müsteşarı olan Ömer Haluk Sipahioglu'nu şehit verdiği
mizi hatırlayarak, geçmişteki bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. 

(/) 747, 750, 748, 749 S. Sayılı Basmayanlar 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, dünyadaki gelişmeler, Dışişlerimize, sürekli olarak yeni sorunlar ve ye

ni olanaklar getiriyor. İki kutuplu dünya dengesinin diktatörlüğe dayanan ayağının çökmesi, de
mokrasinin zaferi oldu; ama, ortaya yeni çıkan ve demokrasiye, serbest ekonomiye yönelen birçok 
yeni devleti içine alan dünyamız, bu demokrasiler arasında -eski ve yeni bütün bu demokrasiler ara
sında- kalıcı bir barış düzenini henüz kuramadı. Bir gün -umarız yakında- bu barış düzeni kurula
cak. Şimdi arayış içindeyiz ve arayış çok sancılı oluyor. 

Demokrasiler, diktatörlüklere göre daha yavaş, daha zor karar verebilen yapılardır; bu, bilinen 
bir "gerçek, ama sonunda varılan kararlar doğru olur ve kalıcı olur. Bu genel kuralın, barış arayışın
da da geçerli olmasını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl içinde, büyük Meclisimiz, dış ilişkilerimize sürekli ilgi göster
di; bunu memnunlukla hatırlatmak istiyorum. Bosna- Hersek gibi, Azerbaycan gibi, Kıbrıs gibi ka
muoyumuzun çok duyarlı olduğu konular ya da Türkiye-Avrupa ilişkileri gibi genel ilgi uyandıran 
konular genel görüşme, gensoru ya da bakanın açıklaması üzerine görüşme yapılması şeklinde, bir
çok kez Genel Kurulda ele alındı, komisyonlarda sürekli olarak dile getirildi. 

Örneğin, Dışişleri Komisyonu, iki defa, Dışişleri Bakanlarımızın açıklamalarını dinledi ve 
kendi görüşlerini söyledi. Bütün bu görüşmelerde -iktidar olsun, muhalefet olsun- çeşitli partilere 
mensup milletvekillerinin, ulusal çıkarlarımızı korumada, onları titizlikle korumada her sefer görüş 
birliği sağladıklarını mutlulukla gördüm. 
.̂ Temel yaklaşımda görüş birliği, politikaların uygulama şekillerini eleştirmeye, kuşkusuz en

gel değil. Muhalefetin, insaflı- insafsız eleştirilerini hep gördük, bugün de göreceğiz; ama geçen yıl 
içinde -özellikle söylemek istiyorum- iktidar ile muhalefetin işbirliği yaparak Genel Kurulda kabul 
ettiği Teşkilat Yasası, Dışişleri örgütümüze, yıllardır bekledikleri, yeni olanakları getirdi. Bunun 
için, bir defa daha, Yüce Kurula teşekkür etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl içinde, Dışişleri Bakanlığında, değişiklikler de yaşadık. 1991 
Kasımından beri Bakanlık yapmakta olan Sayın Hikmet Çetin ayrıldı, yerine Sayın Mümtaz Soy
sal atandı. 

Üç yıla yakın Dışişleri Bakanlığı görevini büyük bir başarıyla yapmış olan Sayın Çetin'in de
ğerli hizmetlerini takdirle anmak isterim. Sayın Çetin'in bakanlık dönemi, Türkiye'nin hem Avru
pa'da ve dünyada daha iyi tanındığı hem de bağımsızlığına yeni kavuşmuş, Orta Asya, Balkan ve 
Kafkas ülkeleriyle ilişkilerimizin hızla geliştiği bir dönem oldu. 

Bosna-Hersek'e Barış Gücünün gönderilmesinin sağlanması ve Bosna-Hersek davasının bütün 
dünyaya tanıtılması; Somali'ye, Birleşmiş Milletler Barış Gücü içinde bir Türk birliğinin gitmesi 
ve görevini başarıyla tamamladıktan sonra dönmesi; Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizde yeni bir ge
lişme doğrultusu getiren Gümrük Birliğine tam üyelik yolunun açılması; PKK'nın terör örgütü ol
duğunun Almanya ve Fransa gibi Batı ülkelerine kabul ettirilmesi ve gereğini onların yapmaya baş
lamaları; Irak ile ilişkilerimizde normalleşmeye doğru gidiş; bir taraftan İran ve Suriye, öbür taraf
tan Almanya, İngiltere, Fransa Dışişleri Bakanlarıyla periyodik olarak danışma toplantıları yapıl
maya başlanması ve başka birçok olumlu gelişme, bu dönemde gerçekleşti. 

Sayın Çetin'den sonra Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Sayın Profesör Mümtaz Soysal, ken
dine Özgü üslubuyla, Dışişlerimizin başarı çizgisini, kısa zamanda kamuoyumuzun beğenisini ka
zanarak devam ettirdi. 

Yurt dışındaki dostlarımız, düşmanlarımız, Türkiye'nin dış politikasının bakanlarla değişme
diğini, değişen bakanların getirdiği yeni üslupların ise, bu politikanın uygulanmasını, olsa olsa kuv
vetlendirdiğini gördüler. 

Sayın milletvekilleri, geçmişten gelen bu özellik, Türkiye Cumhuriyetinin önemli bir niteliği, 
önemli bir üstünlüğü olmaya devam ediyor ve inanıyorum ki, hep devam edecek. Dışişleri Bakan
lığına yeni atanan Sayın Genel Başkan Karayalçın'a, aynı yolda başarılar diliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizin dış ilişkileri, bugün, dünyada çok geniş bir alanı kapsıyor. 

Komşularımız, Balkan, Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa ile ilişkilerin, İslam Konferansı, 
Karadeniz İşbirliği çevresi, Orta Asya, ECO, ABD, Afrika, Güney Amerika, hatta Uzakdoğu ve 
Okyanusya ile ilişkilerin hepsinde, Türkiye ile ilgili önemli gelişmeler var. Yarım saatlik konuşma 
içerisinde, bütün bu alanları ele almama, ne yazık ki, olanak yok. Önemli gördüğüm bazı noktala
ra değinmekle yetinmek zorundayım. 

Önce, Birleşmiş Milletlerle ilişkilerimizden başlayayım. 1995 yılı, yani, gelecek yıl, Birleşmiş 
Milletlerin kuruluşunun 50 nci yılı olacak. Bu nedenle, yarım yüzyıllık uygulaması sonunda, örgü
tün, bu haliyle ne kadar başarılı olduğu -daha iyi hizmet vermek için, Tüzüğünde ne gibi değişik^ 
likler yapmak gerektiği- bugünlerde, uluslararası çevrelerde tartışılıyor. Bu konuda, Dışişleri Ba
kanlığımızın çalışmaları olduğunu biliyorum. Türkiye olarak, Güvenlik Konseyinin daha demok-' 
ratik, daha temsilî, daha saydam olmasını; üye sayısının artırılmasını ve üye seçimi için, coğrafî 
gruplar arasında daha adil işleyen bir rotasyon mekanizmasının kurulmasını temenni ediyoruz. 

Dünyada, ortak bir güvenlik sisteminin kurulması, bugün, açık bir ihtiyaç halindedir. Bu sis
temi, Birleşmiş Milletlerden başka kuracak bir örgüt yok. Onun da bunu yapmadığını görüyoruz; 
ama, hep birlikte, onu, bu görevi yapacak hale getirmeliyiz, başka çaremiz yok. Ancak, bunu ya
parken, Birleşmiş Milletlerin adil olmasını sağlamak, son derece önemli. 

Zaman zaman bizim de meselelerimiz oluyor. Örneğin, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler adil dav
ranmadığı zaman çok sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla, yaptığımız önerilerde, bu örgütün daha adil ol
masını sağlayacak düşünceleri de öne sürmek durumundayız. Birleşmiş Milletler örgütü içinde, ör
neğin, bizim Somali'de Barış Gücüne katılmamız, şimdi Bosna-Hersek'te Barış Gücü içinde bulun
mamız, ülkemize, dünyada yeni bir görev verdi. Bu görevi çok iyi yaptığımızı da bütün dünya gör
dü. Bunu iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. 

Biz, Büyük Atatürk'ten gelen anlayışımız içinde, hem yurt içinde hem bütün dünyada barış is
tiyoruz. Başka memleketlerle önemli sorunlarımız yok; demek istiyorum ki, biz, başka memleket
lerden toprak isteyen ve başka memleketlere birtakım ideolojiler ihraç eden, yayılmacı bir devlet 
durumunda değiliz. Öyle olunca, bütün dünyada barışı sağlamak için çok uygun görev yapacak bir 
durumda bulunuyoruz ve bunu bütün dünya yeni yeni keşfediyor. O bakımdan, Birleşmiş Milletler 
içinde, gittikçe daha önemli görevler alabileceğimizi düşünüyorum ve bunun gerektiğine inanıyo
rum; yalnız barış gücü içinde askerî kuvvet bulundurmak şekliyle değil, örgüt içinde önemli görev
ler yüklenecek şekilde, önemli öneriler yapacak şekilde, bulunduğumuz coğrafyada bir bölgesel 
güç olarak. Ayrıca, buna hakkımız da var. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa ile ilişkilerimize gelince: Burada, ağırlıklı olarak AGİK'in yeri 
var, AKKA'nın şimdiki durumu var, özellikle Rusya Federasyonu ordusunun Kafkasyadaki moto
rize gücünü artırmak için yaptığı girişimler karşısında durmak bakımından AKKA'nın şimdiki yak
laşımı var, Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz var, Batı Avrupa Birliği var, Avrupa Konseyi var . Bü
tün bu kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren önemli roller oynamıştır, bundan son
ra da oynayacaktır. 

Öte yandan, biliyoruz ki, Avrupa ile ilişkilerimiz, son aylarda zor bir dönemden geçiyor. Bu
nun çeşitli nedenleri var. Avrupa'da soğuk savaşın bitmesi, dünyadaki iki kutuplu denge durumu
nun ortadan kalkması, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin tekrar demokrasiye geçmiş olmaları, Av
rupa'da büyük bir rahatlık meydana getirdi. 

Rahatlık her zaman iyidir; ama, bazı yeni sakıncalar da ortaya çıkarıyor. Bu rahatlık içinde, 
her ülke, eskiden kalmış hayallerin, rüyaların bugün ne durumda gerçekleşebileceği havasına gir
di; hatta, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması döneminde ortaya çıkmış birtakım ham hayallerin, 
şimdi, az çok benzer boyutlarda, tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde 
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başka bir devlet kurmanın, Avrupa'da bazı kimselerin tekrar aklına geldiğini görüyoruz; bu bir ger
çek; ama, bundan korkmaya da gerek yok. Biz, bunların çok daha ağırını, büyük bir başarıyla, geç
mişte göğüsledik ve cumhuriyetimizi kurduk. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bunun ötesinde, Avrupa'nın rahatlamış olması, bu rahatlık içerisinde yeniden düşünme ve ken
disini ayarlama gerektirecek herhangi bir davranışa girmemek eğilimi var, bu da doğal. Örneğin; 
kendi kendilerine, bir Hıristiyan toplumu içerisinde, alışılmış şekilde yaşarken, başka türlü düşü
nen, başka inançları olan bir toplumun aralarına girmesinden birdenbire rahatsız olmaya başladılar. 
Buna karşı, söylenmemiş birtakım tepkiler seziyoruz. 

Ayrıca, insan haklarının, şimdi, dünyada öne çıkarılması ve her insanın önce insan olduğunun 
kabul ettirilmesi, medeniyetin getirdiği bütün olanaklardan yararlanma arzusu, insan olmanın vaz
geçilmez haklarının tekrar öne'çıkarılması, insan haklan açısından devletlerin birbirlerinin iç işle
rine karışabilme olanağım getirdi. 

Bütün bunlan bir araya getirdiğimiz zaman, Türkiye'ye karşı, eskiden görmediğimiz; ama, 
özellikle son aylarda açıkça ortaya çıkan, bizi, âdeta yabancı olarak görme, bu yönde bize karşı bir 
eleştiri yürütme, "siz bizim gibi değilsiniz" şeklinde yeni bir durum ve kendilerinden uzaklaştırma 
çabası görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, başkalannın bize nasıl baktıklanm bir tarafa bırakalım; bizim asıl düşün
memiz gereken şey, kendi hayatımız, kendi gelişmemiz ve kendi ideallerimizdir. 

Biz, Batı'nın birçok kuruluşuna -Avrupa Konseyi, AGİK veya OECD gibi, Avrupa'da İkinci 
Dünya Savaşından sonra kurulmuş bütün kuruluşlara- çok rahat girdik. Başka bir deyimle, biz, 
uzun süre kolay diplamasi yaptık; ama, bu seviyeye kolay gelmedik. Kolay diplamasi yaptığımız 
yere gelmeden önce, İkinci Dünya Savaşı sonunda büyük güçlüklerle karşılaştık. Savaşa girmedi
ğimiz için, savaşın sonunda bir yalnızlık dönemi yaşadık. O zaman, Sovyetler Birliği, Stalin'in hak
sız toprak ve üs istekleriyle karşımıza çıktı ve biz, yalnız olmamıza rağmen kendimizi koruduk. 
Tek başımıza, bütün milletin direnmesiyle, hem bağımsızlığımızı hem de toprak bütünlüğümüzü 
koruduk. 

Sayın milletvekilleri, bir şey daha yaptık, çok partili demokratik rejime geçtik. O zaman, "bu
nu yapın" diye kimse bize baskı yapmadı. Yapsa da, biz ona dayanabilirdik; o zamanki konjonktür 
buna izin veriyordu; ama, biz, o yolu seçmedik. Biz, insanlığın gelişme doğrultusunu göz önüne 
alarak, kendi toplumumuzun isteklerini ihtiyaçlannrgöz önünde bulundurarak, çok partili demok
ratik rejime geçtik ve bu atılım, bütün dünyada, bize, ayn bir itibar kazandırdı. Herkes gördü ki, 
hem ulusal birliğimizi koruyarak bütün dış baskılara dayanabiliyoruz hem de toplumumuzu de
mokrasi doğrultusunda geliştirebiliyoruz; yani, kendisine güvenen ve çağın gelişmelerine ayak uy
durabilen bir toplumuz. Biz, o zaman bunu kanıtladık ve bu atılımın getirdiği kolaylık ve olumlu 
izlenimler sayesindedir ki, Truman Doktrini ve Nato ile, dış tehditlere karşı, ortak güvenlik siste
minde rahat bir güvence bulduk. Dünyadaki iki kutup arasındaki soğuk savaşın varlığı, bu ortak gü
venlik sisteminin kurulmasına, elbette önemli katkı yaptı; ama, biz, önce, kendi çabalarımız saye
sinde kazandığımız itibar ve güvenlikle bu ortak sistemde yerimizi aldık ve kolay diplomasi döne
mini yaşayabildik. 

Sayın milletvekilleri, bu süreç henüz durmadı. Biz, bu süreç içinde bugün de demokrasimizi da
ha ileriye götürmeliyiz; daha çoğulcu ve daha katılımcı yapmalıyız; insan haklan konusunda bize 
eleştiri yöneltemeyecekleri hale gelmeliyiz. Biz, bunu, kendi halkımız için, bütün insanlanmız için 
yapmak istiyoruz. Bu yolda da, bütün gücümüzle uğraşmaya devam edeceğiz. Bunun, bize, kısa za
manda dış politikada getireceği yararlan da göreceğiz; ama, bu arada, bize eleştiriler yönelttikleri 
zaman, biz, onlara karşı çıkıyoruz; sizin söyledikleriniz haksızdır diyoruz ve bunu da söylemeye de
vam etmeliyiz. Yalnız, bu iki konu, ayrı ayrı şeyler. Avrupa'yla ilişkilerimizi bundan sonra nasıl ele 
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alacağız diye düşünürken, yapmamız gereken şeyleri unutmamalıyız ve bunlan, kendi halkımıza 
olan borcumuz, kendi halkımıza olan hizmet anlayışımız içinde gerçekleştirmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa'nın bize ihtiyacı olduğu hep söyleniyor ve doğrudur. Bunu, so
ğuk savaş içindeyken Avrupa'da açıkça görüyorlardı, işte o anlayış, aslında bizim, 1963'lerde, o za
manki adıyla Ortak Pazar denilen kuruluşa girmemizin temelini teşkil eden, Ankara Anlaşmasını 
getiren anlayıştı ve gerekli olan anlayış da buydu; hâlâ da budur; ama, Avrupalı dostlarımız, bu
gün, bir rahatlık içinde bunu unutmuş görünüyorlar; ama, bunu mutlaka hatırlayacaklardır; ondan 
hiç kuşkum yok. Avrupa Parlamentosunun aldığı son tavsiye kararına bakınız; Türkiye'deki yargı 
bağımsızlığını göz ardı ediyorlar. Meclisimizin demokratik yapısını bilmiyor gibi görünüyorlar, ül
kede bugün yaşanan demokratik gelişmeyi göz ardı ediyorlar. Bir taraftan bilgisizlik, bir. taraftan 
aleyhimizde davranış istekleri bir araya gelince, sonuçta, ortaya âdeta şöyle bir şey çıkıyor : Eğer 
Avrupa ile siyasal ve ekonomik ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız, ülkenizdeki ayrılıkçı teröre 
teslim olun. Tabiî, bu, tamamıyla anlamsız, uygulaması olanaksız, hemen unutulması gereken bir 
tavsiye kararı oluyor. 

Şimdi, bu kararı bir tarafa bırakarak, konunun içeriği üzerinde bir düşüncemi söylemek istiyo
rum sayın milletvekilleri. Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu içinde Gümrük Birliğine geçmesi, zaten 
yıllardır uygulanan bir süreç; Gümrük Birliğine çok yaklaştık, şimdi tamamlama aşamasına geldik 
ve burada, son ekonomik görüşmeler, daha doğrusu son pazarlıklar yapılıyor; çünkü, bu, ekonomik 
bir birleşme, ekonomik bir uzlaşma. Avrupa sanayiine sağlayacağımız kolaylıklara karşı, kendi sa
nayiimizi, tarımımızı olabildiğince ileriye götürecek koşullar ve malî işbirliği çerçevesinde olanak
lar istiyoruz; bunlan elde etmeye çalışıyoruz. . 

Öte yandan, bir taraftan Yunanistan'ın dostluğa hiç sığmayan vetojan öte yandan Avrupa Par
lamentosunun uygulanamayacak tavsiye kararlan bu pazarlık sürecinde karşımıza çıkıyor ve âdeta 
bizim kozlarımızı zayıflatacak bir rol oynuyor. İşte buna kapılmamalıyız; sanıyorum, asıl dikkat et
memiz gereken nokta budur; pazarlık başka şeydir, öteki hikâyeler başka şeydir. Biz, pazarlığı en 
iyi şekilde yapmalıyız, sonunda varacağımız yer, ülkemizin ve Avrupa'nın çıkarlannadır. 

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda bizim yapmamız gereken başka bir konu daha var, kü
çük gibi görünebilir, ama, bence çok önemlidir. Avrupa Birliğinin ya da Avrupa medeniyetinin te-
melleriyle ilgili olarak, Avrupa'da, bilimsel ve teknolojik kuruluşlarda daha çok bulunmamız ge
reklidir; çünkü, Batı Avrupa medeniyetinin temelinde bilim ve teknoloji var; Batı Avrupa'da, Rö-
nesanstan sonra gelişmiş bilim ve teknoloji var ve bu, en önemli etken, en önemli olgudur. Bugün 
de dünyanın Avrupa'ya özlemle bakması, Avrupa medeniyetinin temelindeki bilimsel ve teknolo
jik gelişmeden dolayıdır. Bu bakımdan, bu çeşit uluslararası bilimsel araştırma kuruluşlarında da
ha çok bulunmalıyız; bugüne kadar henüz katılmamış olduğumuz kuruluşlara katılmalıyız; orada, 
bilim adamlanmız, mühendislerimiz, uzmanlarımız çalışmalılar ve Avrupa'daki yerlerini aldıklan-
nı göstermeliler. Bu, bir ölçüde yapılmıştır; ama, hâlâ önemli eksiklerimiz var; onun için, bunu, bir 
defa daha burada dile getirmek istedim. 

Bir de BAB konusu var; yani Batı Avrupa Birliği. Batı Avrupa Birliği, bir savunma örgütü. Bu 
anlamda, Avrupa Birliğinin NATO içindeki savunma örgütü. Başka bir düşünce tarzına göre de, 
Avrupa Birliğinin kendi savunma örgütü. BAB'ın Genel Kurulunda bize hâlâ oy hakkı vermiyorlar 
sayın milletvekilleri. Dolayısıyla, savunma konuları konuşulurken, kararların alınma safhasında, 
tam üye gibi davranamıyoruz. Bu, kabul edilebilecek bir şey değil.'Çünkü, savunmada ortaklık ne 
demek; bir savaş halinde, üye ülkeler, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacaklar, hepsi tehlike 
içinde olacak ve birbirlerine destek olarak kendilerini konıyacaklar. Burada, tam üyeler için tehli
ke riski fazladır, ortak üyeler için daha azdır diye bir şey yok. Savunmada, herkes aynı tehlike kar-
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şısmda. Dolayısıyla, ortak savunma örgütünde bulunan insanların aynı haklara, aynı sorumlulukla
ra sahip olması şarttır. Bunu söylüyoruz; gayet açık. Avrupalı dostlarımız, "henüz Avrupa Toplu
luğunun tam üyesi değilsiniz; onun için, tüzüğe göre BAB'a tam üye olmanız mümkün değil" di
yorlar. Bu konuda haklı olduğumuz açık. Dışişlerimizin, burada, tam oy hakkı konusunda ısrar et
meye devam etmesini bekliyoruz ve bu hakkımızı almak için ne mümkünse yapmalarını diliyoruz. 

Dış politikamızda, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin, kuşkusuz ayrı bir yeri var
dır. NATO içindeki karşılıklı yardımlaşmaya ek olarak, Körfez Savaşından sonra ortaya çıkan du
rumda, hem savunma ve uluslararası siyaset alanlarında hem de ekonomi ve kültür alanlarında iliş
kilerimizin arttığını gördük. Bu ilişkiler, hem iki ülkenin ortak stratejik çıkarlarından kaynaklanı
yor hem de demokrasiye, özgürlüklere, barış içinde birlikte kalkınma ilkelerine bağlılıktan kaynak
lanıyor. Bu açıdan, bugünlerde, Amerika Birleşik Devletlerinden bazı eleştiriler duymayı yadırgı
yoruz. 

İnsan haklan konusunda, her devletin -Amerika Birleşik Devletleri dahil- geçmişteki bazı dav
ranışları, bugün, bize, eleştiri yürütebilecek durumda olmamalarını gerektiriyor; ama, insan hakla
rı konusunun evrensel yapısı, bu yüzden, her devlete, kendi durumuna bakmaksızın, kendi duru
munda birçok kusurlar olsa da, başka devletlere bu eleştiriyi yöneltme hakkını veriyor; işin mahi
yeti budur. 

Rusya ile ekonomik ilişkilerimizin iyi geliştiğini biliyoruz. Siyasal ilişkilerimizin de, aslında 
geçmişte olduğu gibi, en iyi şekilde yürümemesi için hiçbir neden yok. Son zamanlarda gördüğü
müz birtakım yanlış algılamaların, birtakım alınganlıkların geçici olmasını bekliyoruz; öyle de ola
caktır. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği içinde ya da geleneksel dostluğumuz çerçevesinde Rusya ile iyi 
ilişkiler kurmanın önemli bir yeri vardır; bu yerin önemi, hep devam edecektir. 

Orta Asya ülkeleriyle yeni bağımsız devletlerle kültürel bağlarımızın gelişmesi, onlarla karşı
lıklı olarak yardımlaşmamız, bütün bunlar, Rusya Federasyonunun aleyhine olan hareketler değil
dir. Bizim, evrensel barış anlayışımızın içinde, Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin çok iyi bir du
rumda devam etmesi, aynı zamanda, Orta Asya'daki kardeş ülkelerle de dostluğumuzun her gün da
ha iyileşmesi vardır. Bunlar, bir arada gerçekleşecek gelişmelerdir; böyle düşünüyoruz ve bütün 
dünyanın da bunu böyle görmesini istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Rusya Federasyonu birliklerinin, 11 Aralık'tan itibaren, ülke
deki anayasal düzeni yeniden tesis etmek gerekçesiyle Çeçenistan'a silahlı müdahalede bulunmuş 
olmasından büyük kaygı duyduğumu belirtmek istiyorum. 1991 yılından beri, Çeçenistan, kendisi
ni, bağımsız bir cumhuriyet olarak ilan etmiş, Rusya ise, bunu kabul etmemiştir. Rus birliklerinin 
bu harekâtının, Çeçenistan'a komşu olan İnguş ve Dağıstan bölgelerinde de olayların çıkmasına yol 
açtığını duyuyoruz. ı 

Bizim, barış içinde bir arada yaşama ve kalkınma anlayışımız; hiçbir devletin, kendi içindeki 
ayaklanmalarla toprak bütünlüğünün bozulmasını destekleyemez; ama, bunu sağlamak, açıkça in
san haklarına aykırı davranışları gerektirmemelidir; bu iki konuyu bir arada çözmek şarttır. 

BAŞKAN- Sayın İnönü, 3 dakikanız var efendim. Bugün, hiçbir konuşmacının süresini uzat
mayacağım. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla)-Peki. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla)- Onun için, Kuzey Kafkasya bölgesini, eski Yugoslavya gibi bir 

savaş alanına döndürcbilecek bu olayın, kanlı bir çatışmaya daha fazla dönüşmeden, müzakere yo
luyla, Rusya Federasyonunun toprak bütünlüğü çerçevesinde kalıcı bir çözüme kavuşmasını, içten
likle diliyorum. 
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Bosna-Hersek'teki gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi vatandaşlarımız biliyorlar. Bizim 

için en hayatî konulardan birisi bu. Dışişleri Bakanlarımız, Bosna-Hersek'teki facianın bitmesi için 
bütün gayretlerini sarf ettiler, bundan sonra da uğraşmaya devam edecekler. Bugün, başlangıçtaki 
durumdan biraz daha iyi bir noktaya gelmiş bulunuyoruz; ama, kuşkusuz, ne Bosna-Hersek Devle
tinin toprak bütünlüğü konulabildi ne de geçmişteki facialar önlenebildi. Bütün bunlar, insan hak
larının başsavunuculuğunu yapan Avrupa'nın ortasında gerçekleşti ve hepimize büyük acılar getir
di. Şimdi varılan noktada, barışa götürecek bir yaklaşımı, biz, yine sürdürüyoruz; barış planının ka
bul edilmesini bekliyoruz; ama, bunu yaparken, son defa Amerikalıların ilan ettiği gibi, Bosna-Her-
sek'e uygulanan ambargonun kaldırılması konusunda, zaten bizim söylediğimiz bu isteğin gerçek
leşmesini de bekliyoruz ve bunu destekliyoruz. Bosna-Hersek, kendini savunma olanaklarına yeni 
yeni kavuşuyor, henüz tam manasıyla kavuşmuş değil. J3u kolaylığı, onlara göstermek şart; aynı za
manda gerçekçi olmak da şart. Yeni devletin, geçmişten gelen tarihî sınırları içinde kendi bağım
sızlığını koruması için, etrafındaki saldırganlara karşı kendini koruyacak bir gelişmeyi de sağlama
lıyız. Mazlumu, zalimle, saldırganla aynı kefeye koymamak şarttır. Demek istiyorum ki, dikkatli 
bir şekilde, orada barışa götürecek ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü koruyacak bir durumu 
sağlamakta -olabildiğince koruyacak demek lazım- onlara yardımcı olmaya devam etmeliyiz. 

Sayın milletvekilcri, en önemlisi, Bosna Hersek'te barış sağlanmadan, Avrupa'da barış olama
yacağı gerçeğini, Batılı müttefiklerimize kabul ettirmeliyiz. 

Sayın Başkanın ihtarı üzerine, konuşmamı çok kısaltmak zorundayım. 

ADİL AYDIN (Antalya)- Siz konuşun efendini. 
BAŞKAN- Olur mu canım! Siz ne karışıyorsunuz! 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla)- Orta Asya cumhuriyetleriyle, Azerbaycan'la, kardeş devletlerle 
ilişkilerimizde büyük gelişme olduğunu biliyoruz. Komşu ve kardeş Azerbaycan halkına, karşı kar
şıya bulundukları güçlükleri aşmada, Ermeni işgalinden kurtulmada, yeni devletlerini ve demokra
silerini kurarken karşılaştıkları zorlukları bir an önce aşmalarında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Cümlenizi tamamlayın lütfen. ' 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla)- ...onlara, Hükümetimizin her şekilde yardıma devam etmesini 
diliyorum. 

Konuşmamda bahsetmediğim bazı kısımları, Dışişleri mensuplarımızın değerli dirayetlerine 
bırakarak, Dışişlerimizin çalışmalarına malî açıdan katkı yapacak her türlü yardımı desteklediğimi 
belirterek, Dışişleri Bakanımıza ve bütün Bakanlık mensuplarına başarılar dileyerek; bütçenin, ül
kemize ve Dışişleri Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Sayın Başkana ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın İnönü. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kâmran İnan; buyurun. 
Sayın İnan, süreniz 30 dakika. Divan olarak, süre uzatmama karan aldık. 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 

önemli dönemde Dışişleri Bakanlığı görevini üç hafta önce üstlenen Sayın Bakana başrılar diliyor 
ve tebriklerimi sunuyorum. 

Ayrıca, bu müzakereleri takip edip, öğleden sonra, Brüksel'e gitme nezaketini göstermelerin
den dolayı da, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bundan üç gün sonra, yani bu ayın 21'inde, Sovyet İmparatorluğunun 

dağılışının üçüncü yılı dolmaktadır. 21 Aralık 1991'de, bildiğiniz gibi Alma- Ata'da ilan edilmişti 
ve 25 Aralıkta da, Sayın Gorbaçov'un Başkanlık görevi son bulmuştu. Bu dağılmayla beraber, ko
münizmin yıkılması, bloklar sisteminin, iki kutuplu sistemin hepsini beraber yaşayarak geldik; 
ama, o günlerin doğurduğu, dünyada yeni bir dönemin başlaması, barış, işbirliği, kardeşlik, demok
rasi, insan haklarının yayılması ümitleri, maalesef uzun ömürlü olmamıştır. Çünkü, yeni bir dünya 
düzeni kurulmasında başarılı olunamamıştır. 

Yeni düzen arayışlarında, önce 1992 yılında, NATO çerçevesinde, Kuzey Atlantik İşbirliği 
Konseyi kuruldu. Bunun, tatminkâr ve yeterli olmadığı kısa zamanda görüldükten sonra, bu yılın 
başında, Brüksel'deki NATO zirvesinde, 10-11 Ocak tarihlerinde, yeni bir Amerikan formülü or
taya atıldı, o da "partnership for peace" dedikleri, barış için işbirliği. Buna, evvela Rusya Federas
yonu mukavemet gösterdi; özel bir statüyle girme talebinde bulundu, nisan ayında girmesi bekle
nirken, 22 Haziranda ancak imzaladı ve bütün, Kazakistan, Türkmenistan hatta Azerbaycan, Gür
cistan dahil, bir hücum oldu ve bir nevi, bunun, yeni bir düzenin çerçevesini teşkil edeceği ümitle
ri belirdi. Artık, bunun da tatminkâr olmadığı, bilhassa Orta ve Doğu Avrupa memleketlerinin, şid
detle, NATO tam üyeliği talebinde bulunmalarından ve Rusya'nın yeniden genişleme emellerinin 
ortaya çıkmasından anlaşılmaktadır. 

Aşağı yukarı iki yıllık bir toparlanma devresi, ekonomik yardımlar temin etme, Batı'ya hoş gö
rünme devresinden sonra, Rusya Federasyonunun, yeniden politika ve tutum değiştirdiği görül
mektedir, Bu, aslında Slav ırkının geninde var; genetik bir hastalıktır, yayılma hastalığı. İdare şek
li ne olursa olsun, tarih boyunca hep böyle olmuştur. Bu genetik hastalığın süratle su üstüne vur
masının da iki üç faktörü olmuştur. Birisi, Amerika Birleşik Devletlerinin tek güç olarak kalması
na rağmen, dünya liderliğinden kaçınması, kendi içişlerine yönelmesi, dış politikayı ikinci plana at
ması ve kendisinin stratejik ve millî menfaatları bulunduğu sahaların dışında, dünya jandarmalığı 
yapmaya niyetli olmadığını açıkça söylemesidir. Bosna-Hersek'teki olaylar, bir bakıma Avru
pa'nın güçsüzlüğünün ve bir bakıma da planlarının, yaklaşımlarının ortaya çıkması da, Moskova 
diplomasisini harekete geçirdi ve yeniden büyük güç iddialarıyla, dünya sahnesine dönüş yaptılar. 

Bu dönüşü, Başkan Sayın Clinton, bazı yanlış beyanlarla takviye ve teşvik etti. Brüksel NA
TO zirvesinden sonra, 17 Ocak 1994'te Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında, bazı talihsiz beyanla
rı oldu; Rusya Federasyonunun da, Amerika gibi, bir Monroe Doktrinine hakkı bulunduğunu -ki, 
Ruslar hemen bunu benimseyerek Ruslaştırdılar ve "Monroskiy Doktrini" ismini taktılar- kendile
rinin Panama ve Granada'ya müdahalesi gibi, Rusya'nın da, yakın cumhuriyetlere, iç nizamı sağla
mak üzere müdahale hakkı bulunduğunu ve Gürcistan'da başarılı hizmetler verdiklerini söyledi. 
Tabiî, Rusya bu mesajı kaçırmadı. Bu mesaj çerçevesinde, Orta Asya ve bilhassa Kafkasya'ya yö
nelik politikasını hepimiz yakından takip ettik ve bu kürsülerden kamuoyumuza ve Yüce Meclise 
görüşlerimizi ifade etmek, endişelerimizi dile getirmek imkânını bulduk. Nihayet, Azerbaycan'da 
yapılan birinci darbe, onun kurbanı Sayın Elçibey, Sayın Aliyev'in petrol antlaşmasından sonra da 
yeni bir darbeye maruz kalması, bundan kurtulması, Gürcistan'daki olaylar ve bütün Orta Asya... 

Bugün, aslında Rusya Federasyonunun takip ettiği hadise, Orta Asya ve Kafkasların yeni bir 
Finlandiyalılaştırılması hadisesidir. Biliyorsunuz, soğuk savaş döneminde, talihsiz de olsa, Finlan
diya'nın, Rusya'nın çok yakın baskı ve gölgesinde bulunması neticesi bu siyasî terim ortaya çıkmış
tı. Şimdi, bu terim, Orta Asya ve Kafkasya için kullanılıyor. 

Bunu, Sayın Yeltsin, açıkça, 26 Eylül 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada söyledi. Çok, gariptir; hitap ettiği Genel Kurulda, kendisinin, üzerinde hak id
dia ettiği ve orada tam üye olarak bulunan Orta Asya ve Kafkas cumhuriyetleri temsilcileri de var-
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di. Sayın Yeltsin, orada, bu eski cumhuriyetlerle, sadece ekonomik, askerî, siyasal ve kültürel bağ
lar değil, bir de kan bağı bulunduğu ve kan bağının bulunduğu her yere de gitme hakkına sahip ol
dukları gibi, dünyada şimdiye kadar söylenmemiş en tehlikeli ve milletlerarası anarşi tohumlannı 
atacak olan bir beyanda bulundu; buna da hiçbir tepki gelmedi. Daha da acısı, Nevv York'tan son
ra, 27-28 Eylül tarihlerinde Washington'a yaptığı resmî ziyarette, bu ifade ve beyanlarını tekrar et
ti ve Yukarı Karabağ'a, kendilerinin asker gönderme hakkına sahip olduklarını söyledi. Amerika 
Birleşik Devletleri, buna, net bir "evet" dememekle beraber, net bir şekilde "hayır" da demedi. 

Tabiî, bu, Rusya'yı daha da ileri götürdü ve dikkat ederseniz; Rusya Federasyonu, kasım ayı
nın sonunda -Gorbaçov'un işbaşına gelişinden bu yana ilk defa- Güvenlik Konseyinde, Sırbistan'ı 
kınayan bir karar tasarısını veto etti. O eski dönemlerden hatırladığımız, meşhur Vyshinsky'nin 
"Mösyö Niet" yani hayır; 104 defa veto kullanan eski Sovyetler Birliğinden sonra, Amerika'nın pe
şine takılmış, yeni, zayıf bir Rusya Federasyonu ve yeniden bir sertleşme... 

Bu sertleşmenin ikinci bir tezahürü, 1-2 Aralık tarihlerinde, Brüksel'de yapılan NATO Bakan-' 
lar Konseyinde görüldü. Bu Konseyde, Türkiye'nin, bakan seviyesinde temsil edilmemiş bulunma
sı, büyük bir talihsizliktir. 

Burada, barış için işbirliği çerçevesinde, Rusya, imzalaması beklenen iki vesikayı imzalama
dı, neden imzalamadı; çünkü, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı memleketler, hepsi olma
sa da, bilhassa Orta ve Doğu Avrupa memleketleri -başta Polonya ve Romanya olmak üzere- Mos
kova'nın tehditleri karşısında, NATO'ya tam üye olma, güvenlik şemsiyesi altına girme baskıları 
karşısında Amerika, bunların tam üyeliği prensip kararını kabul ettiğini ve bu maksatla, bir alt ko
mite kurulması kararını ortaya getirince, Rusya, buna, NATO sınırlarının kendi savunma sınırları
na doğru gcnişletildiği.dolayısıyla kendisinin güvenlik bölgesi çemberinin zayıfladığı iddiasıyla 
karşı çıktı ve iki dokümanı imzalamadı. Aynı tepki, daha büyük ölçüde, bu defa, 5-6 Aralık tarih
lerinde Budapeşte'de yapılan AGlK zirvesine yansıdı. Orada da, Sayın Yeltsin, gelmeden önce ve 
toplantı sırasında, Amerika Birleşik Devletlerini bu tutumundan dolayı sert bir şekilde kınayan ifa
deler kullandı ve Başkan Clinton da ilk defa Rusya'ya karşı benzeri sertlik gösterdi ve açık bir şe
kilde, NATO genişlemesinin herhangi bir memleketin vetosu veya kontrolü altında olmayacağını 
söyledi. Bu, bir bakıma, belki, Moskova ile Washington arasında fazla ısınan ilişkilerin biraz soğu
maya başlamasının belirtileri olarak ortaya çıkıyor. 

Yalnız, şunu açıkça görmek ve takip etmek gerekiyor: Sayın Yeltsin'in Washington ziyareti sı
rasında, bir küçük "Yalta" ifadesi kullanıldı ve bunu Sayın Yeltsin açıkça da ima etti. Yani, Ame
rikalılara "siz Haiti'ye müdahalede bulundunuz; Orta Amerika'da, Latin Amerika'da sizin menfaat-
larınız var, biz size karşı çıkmıyoruz; benim'de menfaat saham buralardır" dedi ve Amerika bunu 
zımnen kabul etti. Bu, acı; ama, bir gerçektir. 

Batı dünyası, Rusya'ya şu işareti verdi: "Baltık cumhuriyetlerinin üçü, Bela Rusya ve Ukray
na hariç olmak üzere, geri kalan bölgelerde, yani, dolayısıyla, Türk dünyasında eliniz serbesttir" 
dedi. Aynı politika, maalesef, Avrupa Birliği tarafından da ortaya atıldı. Son olarak 9-10 Aralık 
tarihlerinde Almanya'da Essen'de yapılan Avrupa'nın Birliği Zirve Toplantısına -bilhassa Alman
ların baskısıyla- Orta ve Doğu Avrupa'nın 6 memleketi davet edildi. Bunlar: Polonya, Macaristan, 
Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri, Romanya ve Bulgaristan'dır. Bunlara, açıkça, ileride tam üye ola
cakları söylenildi ve bunun hazırlıkları için de 6 milyar dolarlık bir yardım paketi öngörüldü ki, bu
rada da, Sayın Hükümete üzüntüyle arz edeyim; Türkiye'nin, 31 yıllık Avrupa Birliği ile ilişkileri 
ve ortaklık anlaşması Ve yarınki toplantı muvacehesinde Essen'e davet edilmemiş olmasını, Batı 
Avrupa'nın bize karşı büyük bir saygısızlığı olarak görüyorum ve Ankara'nın bu konuda sessiz kal
masını anlamakta da zorluk çektiğimizi ifade etmek istiyorum. 
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Şimdi, bu ikisini birleştirirseniz; NATO'nun doğuya genişlemesi ve ekonomik bakımdan Av

rupa Birliğinin doğuya genişlemesi, yeni bir tutum ortaya çıkarıyor; o da, güney kanadının ve Ak-
denizin tamamıyla bir tarafa bırakıldığı ve Rusya'ya yeni bir nüfuz bölgesi işaretlerinin verilmesi 
hadisesidir. Nitekim, Sayın Delors -ki, yakında görevinden ayrılacak- Essen toplantısının kapalı 
kısmında yaptığı veda konuşmasında, yeni bir Avrupa çerçevesi hakkındaki görüşlerini ortaya attı 
ve 27 üyeli Avrupa'dan söz etti. Bu, mevcutların 12'si; 3'ü -ki, 3'ü de yılbaşından itibaren giriyor-
Finlandiya, Avusturya ve İsveç'tir; Norveç, 21 yıllık aradan sonra, ikinci defa, referandumla red
detti; bunlardan başka -Norveç'in tekrar geleceğini düşünerek- 6 tane Orta ve Doğu Avrupa mem
leketi, 3 Baltık memleketi ve -ve'si çok acı- Malta ve Kıbrıs'ı sayıyor; Türkiye'den söz edilmiyor, 
27 üyeli Avrupa'da. 

Bu çerçevede şunu hatırlamak gerekiyor: Sayın Başkan Mitterand, bu yıl Brüksel'de yapılan 
NATO zirvesinde, barış için işbirliğinin genişlemesi konuşulurken "1815 Napolyon Savaşlarından 
sonra, Viyana Kongresinden sonra Rusya, Prusya ve Avusturya'nın oluşturduğu Mukaddes İttifa
kın (Holy Alliance) benzerinin ortaya çıkrnaması gerekir" diye bir işaret veriyor. 

Bugün görülen odur ki, Avrupa bir mukaddes ittifaka doğru gidiyor; bir Avrupa Kıtası ittifa
kı. Tabiî, o zaman ortaya bir sual çıkıyor; bu ittifak kime karşı? Burada yeni bir durum var; o da... 
John Naisbitt'in bir kitabı var; Global Paradox yani, GlobalÇelişkiler. Orada diyor ki, "Dünyada, 
ekonomik bakımdan bütünleşme eğilimi artarken..." ki, nitekim öyledir. Bilhassa, Miami'de yapı
lan, Kuzey ve Güney Amerika'nın, bu sefer NAFTA'ya ilaveten AFTA; yani, 2005 yılına kadar 
Amerika ICıtaları serbest pazarımn, serbest mübadele bölgesinin yaratılması kararı, Asya-Pasifik 
falana doğru... "Buna mukabil, siyasî alanlarda ise, bütünleşme yerine, aksine, bir dağılma, herke
sin kendi başına hareket etmesi ve bir bağımsızlık cereyanı ortaya çıkıyor." 

Şimdi, bu çerçeveye baktığınız zaman, gerek Washington'da Yeltsin-Clinton görüşmeleri ge
rek Essen görüşmeleri, NATO ve çizilmekte bulunan Avrupa çerçevesi, bir acı gerçeği ortaya çı
karıyor; o da, Türkiye dahil olmak üzere Türk dünyasının, Rusya Federasyonuna karşı tek başına 
bırakıldığıdır ve onlara açık bir hale getirildiğidir. Buradan nereye dönüyoruz; buradan, Truman 
Doktrinine, Mart İ947 öncesine dönüyoruz; yani, beraberinde Türk dünyası olmak üzere, Türki
ye'nin, Rusya Federasyonu ile tek başına, karşı karşıya bırakıldığı. Dikkat ederseniz, Rusya'nın, bu 
tezlerini geliştirmek yolunda ortaya attığı, gerek ilk askerî doktrin -ki, bu doktrin, nükleer elemanı 
da içeriyor; 1982'de, Brejnev, tek taraflı, nükleer güç kullanmayacağını beyan etmiş olmasına rağ
men, bir geri dönüş var- gerekse Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Graçev'in ortaya attığı Ne-
ar Abroad (Yakın Çevre) askerî doktrini -bunun sınırı da belli değil- tamamıyla Türk dünyasına yö
nelik. Bu her iki doktrin karşısında, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletlerinin sessiz kalması, 
bizim de NATO'yu harekete geçirmememiz çok düşündürücüdür. Bu, aslında, bir bakıma, bu dokt
rinlerin Batı tarafından benimsendiği ve bir nevi, meydanın Rusya'ya açık bırakıldığı olayını orta
ya koyuyor ve nitekim, bugün, teker teker incelerseniz; 3 Baltık memleketi hariç -yalnız bir tane
sinde 900 Rus teknisyeni var- geri kalan eski cumhuriyetlerde, halen, 120 bine yakın Rus askeri 
bulunmaktadır ve son olarak da, Kafkasya'da, Gürcistan'da 5 askerî üssü ve Azerbaycan'da halen 
500 elemanları var -petrol kaynaklan ve işletmesinin teknisyenleri olarak bulunuyorlar- Ermenis
tan'da 9 bin askeri var ve Ermenistan ile ayrıca, Taşkent'ten sonra, yeni bir ikili askerî işbirliği ant
laşması yapmak suretiyle uçaklar getirerek, bize yöneltmesi hadisesi var. Bütün bunları yan yana 
koyarsanız, bunu, aslında bugün konuştuğumuz, bir haftadan beri Türkiye'nin gündemini teşkil 
eden gümrük birliği ve Avrupa'nın bize karşı olan tutumuyla bağdaştırmak mümkündür ve şarttır 
da, burada bir mesaj vardır. Burada hadise şudur: Soğuk savaştan sonra, Türkiye katsayısının Batı 
için düştüğü ve Batı'nın Türkiye'den tümüyle vazgeçmemekle beraber, bir nevi ikinci sınıf bir çer
çeve içerisine oturtması ki, Sayın İnönü'nün de haklı olarak temas ettiği, Batı Avrupa Birliğinde or-
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tak üyelik. Savunmanın ortaklığı olur mu?.. Karar mekanizmasında bulunmayacaksınız, savaşın 
başlaması veya bitmesi kararını başkaları alacak, siz bunun bir tarafı olacaksınız. Hatta bir İspan
yol raportörün Batı Avrupa Birliği Asamblesine bir raporu var, diyor ki: "Bu, Türklere haksızlık; 
çünkü, Türkler tecavüze uğrarsa bizim sorumluluğumuz yok; biz uğrarsak, onların var." Bunu, 
gümrük birliği olayına -gümrük birliğine tam üye olmadan- şu veya bu şekilde bağlamak -ki, bu, 
zaten katma protokolün tabiî seyrinin neticesi ve icabıdır- Türkiye'nin ikinci sınıfa itilmesidir. Bu
radan şuraya geliyor: Bosna-Hersek'te, Balkanlardaki olaylar... 

Değerli milletvekilleri, daha 1907'de bir Sırp generalinin Fransızca yazdığı bir kitap vardır, di
yor ki: "l'Europe şans les Turcs" Türklerin bulunmadığı Avrupa. Bugün uygulanan hadise budur 
ve yine, Jean François Deniau ismindeki eski Fransız bakanın yazdığı bir kitapta diyor ki: "1453'e 
kadar, Avrupa, sadece coğrafî bir terimdi. Türklerin İstanbul'u fethinden sonra, Avrupa, siyasî bir 
terim olmuştur ve Avrupa, Batı dünyası, daha şimdiye kadar Türkiye'nin ve Türklerin gelip kendi
leriyle beraber Müslümanlığı Avrupa kıtasına aktardıklarını, Viyana kapılarına kadar dayandıkla
rını, İstanbul'u fethettiklerini, Doğu Roma İmparatorluğu ve Ortodoks kilisesinin merkezini henüz 
hazmetmiş ve kabullenmiş değildir, aradan geçen 541 yıla rağmen..." Binaenaleyh, Türkiye'nin ko
nulara çok gerçekçi bir şekilde bakması lazımdır. 

Buradan yola çıkarsanız, Napolyon'un bir sözü var, "coğrafya, milletlerin kaderini tayin eder" 
der; doğrudur; bizim coğrafyamız kolay değildir ve artık eskilerde olduğu gibi, göç etmemiz de 
mümkün değildir. Coğrafyamızın bir özelliği var; bütün birinci ve ikinci çevre komşularımızın or
tak noktası, Osmanlı İmparatorluğundan çıkmış olmalarıdır. Bunun tabiî bir diğer ortak noktası, bi
ze karşı tedirginlik içinde olmaları, ürkek olmaları ve büyümemizden rahatsız olmalarıdır. Bunu, 
bilhassa GAP konusunda çok yakından müşahede ettik; orada, sudan bir bahaneyle, nasıl rahatsız
lıklar ortaya çıktığını gördük. Binaenaleyh, bu stratejiyi geliştirmek lazımdır. 27 Ekim tarihli Le Fı-
garo Gazetesinde, de Montbrial'in yazdığı -ki, Fransızların çok değerli bir kafasıdır, Stratejik Araş
tırmalar Enstitüsünde çalışır- bir makalede, Türkiye'nin bugünkü stratejik imkânları; Balkanları, 
Ortadoğusu, Kafkasya, Orta Asyası ve Avrupa için bir istikrar elemanı olduğu; aslında, vazgeçil
mesi halinde, Türkiye'den fazla, Avrupa'nın zarar göreceği çok iyi anlatılmıştır. 

Yine, Fransız basınında, 4 Kasım tarihli Le Mondc'un başmakalesinde, "tarih döndü geldi, yi
ne, Türklerle Rusların menfaat ve bir nevi nüfuz sahalarının mücadele noktasına getirildi" denil
mektedir; bu da doğrudur; ama, bu, biz istediğimizden değildir. Biz, aslında, daima ve şimdi daha 
çok, yeni durumuyla Rusya Federasyonu ile ekonomik ve,politik bakımdan işbirliği içinde bulun
mayı isteriz. Bu, kendilerinin barışçı bir şekilde güneye inmesi bakımından ve ticaretin artması ba
kımından, her iki memleketin de menfaatınadır; ama, Moskova'nın bakışını dikkate alırsanız, ken
dilerinin açısı ve ileriye yönelik planlarının, maalesef farklı olduğu görülmektedir; 

Değerli milletvekilleri, binaenaleyh, eğer dünyanın gelişine bakarsanız, aslında 21 inci Yüzyıl 
dünya dengelerinde Japonya'nın çok daha büyük bir ekonomik güç haline geleceğidir. Burada, bir 
hatırlatma yapmak lazım; Japonya'nın 1950 yılında fert başına millî geliri, Türkiye'nin millî geli
rinden düşüktür; fakat, Japonya'nın bugün geldiği noktaya bakın, dünyanın ikinci büyük ekonomik 
gücü; bunun detaylarına girmiyorum. Aynı hadise Tayvan için geçerlidir, Hong Kong için geçerli
dir, Singapur için geçerlidir. 

Çin'in, bu gidişle, yılda yüzde 13 ilâ 18 ekonomik kalkınmayla, 2010 yılından sonra, dünya
nın en büyük gücü olacağı, kendi etnik bütünlüğü -içindeki bazı Türkler ve Müslümanlar dışında-
ve demokrasiye yavaş bir seyirle geçişiyle, belki ademi merkeziyete de dönüşmek suretiyle dünya 
ortasına geleceği; Avrupa'nın bir düşüşe geçeceği, Amerika'nın ise Pasifike daha çok ağırlık vere
ceği; dolayısıyla -özetlersek- 19 uncu Yüzyıl, bir Avrupa yüzyılı olmuştur, doğrudur; 20 nci Yüz
yıl, Amerikan yüzyılı olmuştur- hep beraber yaşadık- ve bu yüzyıl sonuna kadar devam edecektir 
-ki, 5 yılımız kaldı- ama, öyle gözüküyor ki, 21 inci Yüzyıl, Asya ve Pasifik yüzyılı olacaktır. 
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Binaenaleyh, Türkiye'nin alternatifleri ve imkânları pek çoktur; Türkiye, artık, soğuk savaş 

dönemindeki gibi tek alternatifli bir memleket değil. Bu çerçevede şunu arz etmek istiyorum: Şu 
bir haftalık fırtına içerisinde gümrük birliği konusunda, Tükiye'nin Batı'ya karşı gösterdiği acz ve 
âdeta ricacı, aşın bir ricacı olma durumunu, devletin onuruyla, tarihimizle ve önümüzdeki perspek
tiflerle bağdaşüramadığımı da arz ve ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki, gümrük birliği konusunda, tam üye olmadan gümrük birliği
ni kabul edecek tek memleket biziz, yılbaşından sonra tam üye olacak olan Finlandiya, Avusturya, 
İsveç, önce tam üye olacaklar, sonra gümrük birliği takvimini geliştirecekler. Şimdi, bir gümrük 
birliğine gireceksiniz, bütün mükellefiyetinizle; ama, üç tane önemli karar organında yoksunuz, ne
dir onlar; Bakanlar Konseyinde yoksunuz, Komisyonda yoksunuz, Avrupa Parlamentosunda yok
sunuz. 

Şimdi, Avrupa Parlamentosu deyince, 15'inde aldıkları son karar karşısında, bizim, içerideki 
bazı çevrelerin gösterdiği panik... Değerli milletvekilleri, bütün parlamentolara saygım vardır -hal
kın oyuyla gelmiş- ama, milletlerarası parlamentoların, millî parlamentolar gibi güçlü olmadığını, 
ciddî olmadığını kabul etmek lazım. Nihayet, senelerdir hepimiz gidiyoruz, Avrupa Parlamentosu
nun tutumu belli; 567 üyeli bir parlamentonun 145 üyesiyle karar çıkmış. 10 kişiyi bir araya geti
rin Avrupa Parlamentosunda -senelerce gittim, biliyorum- 10 kişi, istediği karar tasarısını geçirir. 
Geçirir de ne olur; binler ve onbinlerce karar tasarısının toz yığını arasına bir yenisi daha ilave edil
miş olur. Nedir bu telaş, nedir yani bu gösterilen manzara; yakışıyor mu? (Alkışlar) 

İnanın, gerek Avrupa Parlamentosunun gerek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin ka
rarlarının Batı televizyon ve gazetelerinde yer aldığı görülmemiştir. En son sayfada bile yoklar; tek 
manşet olan, televizyon ekranlarını başından sonuna kadar dolduran memleket Türkiye'dir. Bu, as
lında, onların gayelerine hizmetten başka bir şey değildir; yani, Batı'nın kamçısını alıp kendimizi 
dövüyoruz. (Alkışlar) Bu, çok acayip bir durumdur; yani, eğer şu kompleksten, dünyanın bu tablo
suna rağmen, hâlâ kendimizi çıkaramıyorsak, -bilhassa bazı entelektüel çevrelerimiz- doğrusu, o 
zaman çağdışı kalmışız. 

Zaten, çok enteresan bir terim gelişmesi var; hatırlarsanız, 19 Ağustos 1991 tarihinde Mosko
va'da, Gorbaçov'a karşı darbe yapan eski komünistlere, muhafazakârlar dendi; çok gariptir, komü
nistler muhafazakârlar oldu. Şimdi, korkuyorum, bizim bazı entelektüeller de muhafazakâr oluyor. 
(Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Bosna-Hersek faciası devam ediyor, bir insanlık ayıbı olarak -demin, 
bunun felsefesini, arkasındaki asıl düşünceleri size arz ettim- bu, bugün daha çok su üstüne çık
maya başladı. 

Kıbrıs millî meselemizde bir sıkıntımız var; bize intikal eden haberlere göre, birbuçuk yıldan 
beri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetinden bir kuruş yardım almış değil. Esa
sen, içinde mevcut olan bir siyasî bunalıma, ağır bir ekonomik bunalımın eklenmesi -ki, halen ben
zinde kuyruğa girildiği belirtilmektedir- bizi çok rahatsız eder. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Elektrik yok. 

KÂMRAN İNAN (Devamla)- Bu gelişmelerin yanında, Sayın Başkan Denktaş'ın gelecek yıl 
aday olmayacağını ifade etmesi, büsbütün yeni bir moral çöküntüsüne yol açmıştır. Bu konuda çok 
dikkatli olmak lazımdır. 

Düşünün, komşumuz Yunanistan'ın bir sayın bakanı, devlet adamına yakışmayacak bir ifadey
le, Brüksel'deki gelişmeler için" Magosa'yı verirseniz, bu müdahalemizi kaldırırız" demiştir, bu, 
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çok saygısızca bir beyandır. Sayın Hükümetin de "bizim pazarlıkla verecek bir santim toprağımız, 
yoktur" diye açıkça beyan etmesi lazım, umanm Sayın Bakan bunu sonunda yaparlar. Bu, hiçbir 
şekilde de bahis konusu olamaz.( ANAP, DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bakınız, Gümrük Birliği konusunda da çok büyük hatalar işlendi. 14 
Nisan 1987'dc tam üyelik için müracaat ettik; ama, yeni koalisyonlar dönemimize gelince, bir ne
vi Batı'ya ve Avrupa Birliğine tam üyelikten vazgeçtiğimiz, Gümrük Birliğiyle yetineceğimiz me
sajı, maalesef verildi ve Gümrük Birliği, Türk kamuoyuna yeni bir anlaşma, yeni bir hareket ve olu
şum olarak takdim edildi. 

Değerli milletvekilleri, alakası yok; Gümrük Birliği, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması
nın bir nevi muhtevası ve işlemesini öngören 1970 tarihli Katma Protokolün- 1973 yılında yürür
lüğe giren- tabiî neticesidir. O Katma Protokolde, bazı mallar için 12 yılda -ki, listesi ayrıdır- di
ğerleri için, tümü için 22 yılda -22 yıl, gelecek senenin sonu olmaktadır- karşılıklı olarak gümrük 
tarifelerinin sıfıra indirileceği, dolayısıyla Gümrük Birliğinin doğacağı gösterilmektedir. Biz bunu, 
gecikmelerle, zorluklarla da olsa, büyük ölçüde gerçekleştirdik, halen 12 yıllık listedeki mallar ba
kımından yüzde 90 oranında, 22 yıllık listedeki mallar bakımından yüzde 80 oranında gerçekleştir
dik, hatta bununla da yetinmedik, ortak gümrük tarifelerine intibakta süratli yol aldık. Fiilen, 12 yıl
lık listedeki mallar bakımından yüzde 80, 22 yıllık listedeki mallar bakımından yüzde 70 ortak ta
rifeye intibakımız var. 

Binaenaleyh, eğer Batı dünyası, kendisinin de onayladığı ve o zamanki Avrupa Parlamentosu
nun onayından geçen Katma protokolde, daha önce 36 ncı maddede öngörülen, el emeğinin, 1 Ara
lık 1986'ya kadar serbest bırakılması hükmünden vazgeçtiği gibi, devletler hukukuna ters düşerek, 
burada da aynı durumun içine girmezse -bu bir gerçektir- kimsenin önüne çıkamaz. Burada da tek
nik bakımdan bir sıkıntım var, Yunanistan'ın bu konuda bir veto hakkının olmaması gerekir. Nere
de olabilir; bunun işlemesiyle ilgili Türk iç hukukunun Avrupa Birliği hukukuyla uyumlu hale ge
tirilmesiyle ilgili yeni tedbirler; ekonomik, malî yardım, ki 4 üncü Malî Protokol ve birde Gümrük 
Birliğinin fiilen başlamasıyla beraber bizim kaldıracağımız fonlar ve vergilerden doğan Hazinenin, 
aşağı yukarı 4 milyar dolara yakın bir zararının telafisi sadedinde yapılması öngörülecek olan yar
dımlarla ilgili kısımlara evet; ama, fiilen, bizatihi Gümrük Birliğinin, Katma Protokol icabı, gele
cek senenin sonundan itibaren harekete geçmesinin, hiçbir vetoya mevzu olmaması gerekir. 

BAŞKAN- Sayın İnan, 2 dakikanız var efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bunu da, umanm ki, Sayın Hükümet bu şekilde ortaya koyar. Bizim ricamız şudur; maalesef, 

büyük eksiklik yapılmıştır; yani, Gümrük Birliği veya altı ay önceden bilinen 19 Aralık Brüksel 
toplantısı ortadayken, Türkiye'nin Hükümet olarak, hiç olmazsa, son iki, üç hafta içerisinde, ilgili 
memleketler başkentlerini taraması gerekir. Gene, Türkiye'nin Parlamento olarak, bu memleketler 
parlamentoları, kamuoyları, basın-yayın organlarıyla temas kurması ve en sonunda da Strasbourg'a 
gitmesi gerekirdi. , > 

Değerli milletvekilleri, insaf buyurun, Hindistan'a 6 kişilik Parlamento heyeti gönderiyoruz, 
bizimle ilgili meselelerin görüşüldüğü Strasbourg'da Türkiye'den bir tek parlamenter yok. Kendi 
davanıza sahip olmazsanız, sizin davanızı bu şekilde kullanırlar. 

Aynı hadise,- geçen 103 üncü Amerikan Kongeresinin, 1995 malî yılı bütçesini görüşürken al
dığı kararlarda da görülmedi mi? Bize yapılacak olan yardımın yüzde 10'u, kabulü, düşünülmesi 
bile mümkün olmayan şartlara bağlanması hadisesi; çünkü, orada da biz yoktuk, bizim aleyhimiz
deki güçler vardı. 
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Şimdi, bizim edindiğimiz bilgiler, daha önce karşılıklı olarak mutabık kalınan Brüksel'deki do

küman tamamıyla bir tarafa bırakılmış ve yarın Sayın Bakanımızın önüne belki de tümüyle politik, 
yeniden Kıbrıs, yeniden Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan'ın tatmin edilmesi ve iç meseleleri
mizi ele alan bir siyasî vesikamn ortaya çıkarılacağıdır. Türkiye, böyle bir vesikayı görüşemez Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN- Sayın İnan, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 

KÂMRAN İNAN (Devamla)- Binaenaleyh, böyle bir ortamda Türkiye, hayır diyebilecek güç
tedir ve aslında, bana göre, Batının bize karşı bu tutumu, vefasızlığı ve hayırsızlığı, bizde bir şok 
tedavisi yapmalıdır. Artık uyanmamızın zamanı gelmiştir. Kendi ayaklarımız üzerinde yürüyebile
cek güçteyiz. Bu güç, fiilen, fiziken, maddî olarak var da, zihnen yok maalesef. Zihnî bir reform
dan geçmemiz lazımdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu mutlaka yapmamız la
zımdır. Türkiye'nin, yalnız Avrupa Birliğine değil, gerektiği zaman, kendi millî mcnfaatlarının sı
nırlarına dokunulduğu zaman herkese mutlaka, hayır diyebilmesi lazımdır. Daima hayır diyenler 
kazanmıştır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnan. • 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu. 
Sayın Kilercioğlu, DYP Grubu adına siz ve Sayın Fethi Akkoç konuşacaksınız. Süreyi nasıl 

paylaştınız efendim? . . , 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)-Yan yarıya Sayın Başkan. . .' 
BAŞKAN- Peki efendim, 13 üncü dakikada size süreyi hatırlatacağım. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında görüşlerimizi belirte
ceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Gümrük Birliğinin tartışıldığı ve Rusya Federasyonunun, dün 
akşamdan beri Çeçenistan'a saldırı hazırlıklarının devam ettiği bir ortamda Dışişleri Bakanlığı büt
çesini görüşmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz, 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasıyla Varşova Paktının 
dağılması ve Sovyetler Birliğinin parçalanması sonucunda yeni bir dünya düzeninin kurulacağını 
beklemekteydik; ama, bugün, karşılaştığımız manzara pek de umduğumuz gibi gelişmemektedir. 
Yeni dünya düzeni kısa bir süre sonra düzensizliğe ve kargaşaya dönmeye başlamıştır. 

Ayrıca, 1980'li yılların, ekonomik bloklaşma çalışmalarının yoğunlaştığı yıllar olarak, o dö
nemde tarihe de damgasını vurduğunu görmekteyiz. Yaşamakta olduğumuz bu tarihsel dönemde, 
Türk dış politikası, tarihinde belki ilk defa, Türkiye'yi direkt ilgilendiren çok sayıda çözülmesi ge
reken problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Varşova Paktının dağılmasıyla Batı'ya yönelik 
tehdit henüz tam netleşmemiştir. Şimdi, NATO'ya yeni bir veçhe ve sorumluluklar verilerek teşki
latının muhafazasına gayret edilmektedir; ama, ne yazık ki, NATO, özellikle Bosna-Hersck'te iyi 
bir imtihan verememiş ve maalesef, Batı Avrupa ülkelerinin ve Rusya Federasyonunun politikala
rına alet olarak görev yapmaktadır. Bu dönemde eski Sovyetler Birliğinden kopan cumhuriyetlerin 
yanında, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya girmek yolunda gösterdikleri arzuyu ve sa
bırsızlığı anlayışla ve takdirle de karşılıyoruz. Uzun yıllar eski Sovyet baskısı altında yaşayan bu 
ülkelerin, önlerindeki tek yok; Batı ve onların ortaya koydukları kuruluşlarla en kısa zamanda bü
tünleşmeleridir. 
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Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl içerisinde Bosna-Hersek olayındaki tutum ve davranışlar

la ve Kafkasya'daki olaylarla Rusya Slav ırkçılığının Ortodoks üstünlüğüne dayanan saldırgan bir 
siyasetini sergilemektedir. Eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla başlayan Sırp katliamı ve yol açtı
ğı Bosna dramı, maalesef bu dönemde de insanlık âleminin gözleri önünde devam etmektedir. İkin
ci Dünya Savaşından sonra, Avrupa'nın ortasında yeniden toplama kampları görülmekte ve bir soy
kırımı yaşanmaktadır. Bosna'da yaşanan bu durum karşısında başta Amerika Birleşik Devletleri ol
mak üzere, dünya devletleri etkisiz kalarak, bu tabloyu, devamlı seyretmişlerdir. Sözde insan hakla
rı savunucularının bu çabalan, yapılan barış planları, maalesef, Sırp saldırganlığını önleyememiştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, Bosna konusunda bugüne kadar, doğru politikalar izle
miş ye bunların izlenmesinde büyük rol oynamıştır; ama, henüz netice alınmış değildir. Somali'den 
sonra, bir askerî birliğimiz, Zenitsa'da başarılı görevlerini sürdürmektedir. Böylece Türkiye, 1994 
yılında dışa açılan bir dış politika izlemektedir. 

Bosna-Hersek sorununa acil ve kalıcı çözüm bulunması konusunda, Bosna-Hersek'in toprak 
bütünlüğünün, bağımsızlığının korunması ilkelerine, büyük özen göstermeliyiz. Bosna-Hersek'te-
ki tüm kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesi, insanî yardımların sürdürülmesi, silah ambargo
sunun kaldırılması, Sırp saldırılarının sona erdirilmesi ve çatışmaların diğer bölgelere yayılmasının 
önlenmesi hususunda gayret göstermeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu husus, sadece Bosna-Hersek için değil, bütün Balkanlar için aynı 
önemi taşımaktadır. Maalesef, Balkanlar ve Kafkasya, tarihte, tekrar, yeni bir dönemi yaşamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Rusya, Kafkaslarda bağımsızlığını ilan etmiş devletler arasında, ba
ğımsızlıkları için uğraşan toplumlar arasında :geçmişte olduğu gibi, aynı şekilde- iç darbeler yapa
rak, iç ihtilafları kaşıyarak, çatışmaları destekleyerek, yine, eski Sovyetler Birliğinin hayali içinde
dir. Örneklerini yaşadık ve yaşamaktayız. 

Bilindiği gibi, Ermenistan, kardeş ülke Azerbaycan'a saldırmış; Gürcistan'da ve Kafkasların 
diğer bölgelerinde karışıklıklar meydana gelmiştir... 

Değerli milletvekilleri, bugün, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Rusya Federasyonuna kar
şı, pek net olmayan, belirsiz bir politika izlemektedir. Kafkaslarda barış ve işbirliğine önem atfe
den, adil çözümler bulunmasını isteyen Grubumuz, bu yöndeki uluslararası girişimleri ve hüküme
timizin çabalarını desteklemektedir. Bu gelişmeler karşısında, Türkiye, dış politikasını oluşturur
ken, komşumuz Rusya faktörüne, daha fazla önem vermek zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikamızda, Yunanistan'la olan ilişkilerimiz, komşuluğun doğal 
sonucu olarak, daima, önemli bir yer tutmuştur. Yunanistan'ın, Türk düşmanlığı ve hayalî Türk teh
didine dayalı dış politikasına karşı Türkiye, Yunanistan'la olan ilişkilerde, geçmişe değil, hep ile
riye bakarak, devamlı barıştan yana olan bir tutum izlemiş ve bunu, özenle ve tutarlı bir biçimde 
uygulamıştır. 

Yunanistan'ın, Kıbrıs'ı Yunan savunma alanı içine almasıyla, Ege'de oldubittilerle, Batı Trak
ya'da soydaşlarımızın anlaşmalarla belirlenmiş olan haklarının ihlaliyle ilgili siyasetine karşı Tür
kiye, daima sabırlı, soğukkanlı, kararlı ve tutarlı bir dış politika yürüterek, başarı sağlamış, bölge 
ve dünya barışına katkıda bulunmuştur. Yunanistan da artık, bu hayalî düşünce ve duygulardan, po
litikalardan've Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik hareketleri desteklemekten vazgeçmeli, ye
ni maceralara sürüklenmemeli ve Türkiye'yle iyi komşuluk ilişkilerini devam ettirmelidir. Bölge 
barışına, dünya barışına, bu istikamette katkıda bulunmalıdır; çünkü, buna, öncelikle, komşumuz 
Yunanistan'ın ihtiyacı vardır. Nitekim, karasularının 12 mile çıkarılmasında, gerçeği görmekle 
olumlu bir adım atmıştır. Türkiye, tarihinin hiçbir devrinde millî haklarından taviz vermemiştir ve 
asla da vermeyecektir. 
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Diğer yandan, iki ülke arasında Ege'deki sorunlar, hâlâ devam etmektedir. Her ne kadar, Yu

nanistan "bir sorun yok" diyorsa da, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan hakları hiç kim
seyi rahatsız etmemelidir. 

Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir konu da, Batı Trakya Türklerinin uluslararası anlaşmalar
dan doğan haklarının korunmasıdır. Yunanistan, maalesef, Batı Trakya Türklerinin uluslararası an
laşmalardan doğan haklarına yeterince saygı göstermemektedir; bu konu üzerinde durulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, komşumuzla aramızda önemli olan diğer bir sorun da, şüphesiz, Kıb
rıs'tır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türk Halkına karşı, bütün görev ve so
rumluluklarının bilinci içinde hareket etmiş ve etmeye devam edecektir; bundan da kimsenin asla 
şüphesi olmasın. 

Türkiye, bugüne kadar, Kıbrıs'la ilgili olarak kararlı/tutarlı ve barışçı bir politika uygulamış
tır. Türkiye, Kıbrıs'ta farklı iki halkın barış, güvenlik, huzur, refah, eşitlik ve işbirliği içinde yaşa
ması için, Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelerden, maalesef, tam bir netice alınamadığı
nı da görmektedir. Bu durum, şüphesiz, Yunanistan ve Rumların işine de gelmektedir. Yunanistan 
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu konuda, uluslararası platformlarda, Avrupa Birliğine girmeye 
hazırlanan ve bu konuda özellikle devamlı tartışmalarla geçtiğimiz günlerde, Türkiye'ye karşı, da
ima, Kıbrıs faktörünü ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, her ne pahasına olursa olsun, Avrupa Birliğine girmek iddi
asında da olmamalıdır. Türkiye için önemli olan, millî menfaatları ve her şeyden evvel, bizim top
rak bütünlüğümüzdür. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada, bir önemli noktayı daha gündeme getirmek istiyorum. Kıbrıs, 
Türkiye'nin tarihi içerisinde, güvenliğiyle, daima önplanda yer almış bir toprak parçasıdır. Kuzey 
Kıbrıs'ta yaşayan Türk Halkının -hele bugünkü gelişmeler içerisinde- Türkiye'den başka bir anava
tanı, bir bağlılığı yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Halkı, bütün kalbiyle ve sevgisiyle Türkiye'sine bak
maktadır. Bunlarla, şunu söylemek istiyorum: Özellikle, bugün, Kuzey Kıbrıs'ta bir ekonomik sı
kıntı vardır. Bu ekonomik sıkıntı, Kıbrıs Türk halkının moralini de bozmaktadır. Bu bakımdan, 
özellikle, devam eden elektrik kesintisi üretimi de durdurmuştur. 1994 yılında, Kuzey Kıbrıs'tan 5 
bin kişi İngiltere'ye göç etmiştir. Her gün de 500 ilâ 1 000 kişi güneye geçerek, işçi olarak çalış
maktadır. Bu hususu, Yüce Meclisin dikkatlerine sunarım. 

BAŞKAN- Sayın Kilercioğlu, 2 dakikanız var. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla)- Değerli milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs'ı ve halkını destek

lemek zorundayız. Kahraman Kıbrıs Türk Halkının, bugün için, temel problemi ise, ekonomidir. 
Değerli milletvekilleri, nihai amacı barış olan dış politikamızın ekonomik ve güvenlik boyut

ları vardır. Özellikle, 1994 yılı, dünyadaki ekonomik bloklaşmalarda mesafe alındığı bir yıl olarak 
da gözükmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, dünyada, insan haklarına en saygılı bir ülkedir. Özellikle, in
san hakları konusunda, son aylarda büyük tartışmalar yapılmaktadır. Hemen şunu söyleyeyim ki, 
bu tartışmalar, bir noktada Türkiye'yi bilen bizler için galiba fazla yapılmaktadır. Türk Milletinin 
karakterinde, insan haklarına saygı vardır; Türk Milletinin karakterinde insanı sevmek, merhamet 
etmek vardır. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Türk Milletinin karakterinde bunlar vardır Sayın Kilercioğlu. 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Devamla)- Şunu bir kere daha belirteyim: Yabancılar, herhalde bi

zim bu noktamızdan da istifade etmektedir. Her ne pahasına olursa olsun, millî birliğimiz için in
san hakları konusunda, elbette eksik taraflarımız da olabilir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, bu nok
sanlar da tamamlanabilir. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet diplomasisi "Yurtta sulh cihanda sulh" prensibine bağlı ka
larak, en etkin bir biçimde mümkün olanın azamisini gerçekleştirmiştir. Kışkırtmalara kapılmaya-
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rak, maceracılığa saplanmayarak, Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının caydırıcılığını tam anla
mıyla bu dönemde de göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Grubumuzun, Dışişleri Bakanlığı bütçesine kabul oyu vereceğini bura
da belirtmek isterim. 

Sözlerime son verirken, Dışişleri Bakanlığımızın, 1995 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temen
ni eder, özellikle yurt içinde ve yurt dışında görev yapmakta olan Dışişlerimizin mümtaz personeli
ne başarılar diler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 
DYP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Fethi Akkoç; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Akkoç, 15 dakikanız var. 
DYP GRUBU ADINA FETHİ AKKOÇ (Bursa)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişle

ri Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamaya devam ederken, 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Dünyada, çağımızın en önemli olayı; iki Almanya'nın birleşmesi ile Sovyetler Birliğinin da
ğılmasından sonra Yugoslavya'nın parçalanması sonucunda, Bosna-Hersek'te Müslümanlara karşı 
girişilen katliama seyirci kalınmasıdır; hatta, Hıristiyan âleminin lideri Papa'nın bile bu konuda se
yirci kalması, tepki göstermemesidir. 

İki Almanya'nın birleşmesinden sonra, güçlü bir Almanyanın yeniden ortaya çıkmasıyla bir
likte, Yugoslavya hemen ardından parçalandı. Almanlar Slovenya'yı aldılar; Almanya ile Sloven-
ya'nın işbirliği yapması sonucunda, İngilizler Ruslarla birlikte Sırpları, Fransızlar da Hırvatları des
teklemeye başladı. İşte, Yugoslavya'nın parçalanmasının, Balkanların kaynayan kazan haline gel
mesinin gerçek sebebi. Nedir bu sebep; Almanya, İngiltere, Fransa arasındaki güç kavgasıdır. İşte 
bu sebeple, Batı, Müslümanların katledilmesine; binlerce insanın öldürülmesine, binlerce kadının, 
çocuğun katledilmesine seyirci kalmıştır. Birleşmiş Milletler, NATO, AGİK, KAİK ve BAB gibi 
kuruluşlar da bu katliama seyirci olmak zorunda kalmışlardır. Avrupa'nın bu ayıbı yıllarca önleye
bilmesi mümkün değildir. 

Az önce, Sayın İnönü'nün ve Sayın İnan'ın konuşmalarını büyük bir zevkle dinledik. Sayın 
İnan'ın ve Sayın İnönü'nün konuşmalarının neticesini özetleyen bir gelişme, geçen hafta Fas'ta ya
şandı. Fas'ta yapılan İslam Ülkeleri Zirvesi toplantısında, ilk defa, Bosna, Kafkasya, Azerbaycan'la 
Ermenistan arasındaki Karabağ problemi, Karabağ'daki Ermeniler'in saldırısı ve Kıbrıs konuların
da diplomatik lafların, diplomatik birtakım bocalamaların ötesinde, kesin tavırlar konuldu. Bu, çok 
önemli bir gelişmeydi; ama, daha önemli olan bu gelişme Suudi Arabistan Dışişleri Bakanının yap
tığı konuşmaydı. Aynen söylüyorum; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu toplantılar sırasında yap
tığı konuşmada "Osmanlı İmparatorluğunda yüzyıllarca kardeşçe yaşadık. Şimdi, biz, Türkiye'yi 
aynı konumda görüyor ve sizlerden bunu bekliyoruz" şeklindeki sözleri, işte, bütün bu konuşmala
rın özetidir. Neden bu konuşmaların özetidir; neden bu noktaya gelinmiştir; çünkü, Sovyetler Bir
liği'nin dağılmasından sonra, Orta Asya'daki Türk devletleri ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, bölgede süper güç konumuna gelmiştir. Bunu biz söylemiyoruz; Batı'daki gazeteci
ler, yorumcular ve diplomatlar söylüyor. "Bölgede süper güç konumuna gelmiştir/Adriyatik'ten 
Çin Seddi'ne kadar, Türkiye'nin Orta Asya'daki yeni Türk Devletleriyle birlikte, topraklarının ala
nı 5 milyon kilometre kare artmıştır" şeklinde yorumlar yapılmıştır. Bunu söyleyen Alman Frank
furter Allgemeine Zeitung Gazetesinin yazarı Wolfraf Gunter Lcch'tir; Frankfurter Allgemeine Ze-
itung Gazetesine yazmıştır; bunu, Kuzey Atlantik Asamblesinin geçen dönem başkanı olan Fran
sız Parlamenter Louic Bouart söylemiştir; bunu, siyasî komitede başkan yardımcısı olan Brug Ge-
orge adındaki arkadaşımız söylemiştir... Şimdi, Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki, Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasıyla, Yugoslavya'nın parçalanmasıyla, Orta Asya'nın parçalanmasıyla, Orta 
Asya'da ortaya çıkan devletlerin, siyasî bakımdan, ekonomik bakımdan -çünkü, marksist ekonomi-

- 9 7 4 -



T.B.M.M. B : 56 18.12.1994 0 : 1 
den çıkmışlardır, komünist rejimden çıkmışlardır- demokratik bir devlet yapısı yoktur, gerek siya
sî olarak gerek ekonomik olarak demokrasiye, yeni düzene entegre olmaları için, desteklemek du
rumunda kalmıştır. Diğer taraftan, Balkanlarda, Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk gibi, sıcak 
olan bölgede yaşayan kendi soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin bulunduğu devletleri desteklemek 
durumunda kalmıştır. 

Bu arada, Türkiye, bölgede süper güç konumuna gelince, Türkiye'nin doğusunda yeni bir dev
let çıkarma durumu ortaya konulmuş ve PKK terörü, 21 Mart 1992'de Nevruz olaylarıyla birlikte, 
tırmandırılmıştır. Dışarıdan desteklenerek PKK terörü öyle bir noktaya ulaştırılmıştır ki, Türki
ye'nin ekonomik olarak gücünü zorlayacak hale getirilmiştir. Bir tarafta Orta Asya'daki cumhuri
yetlere yapılan yardımlar, diğer taraftan Balkanlardaki ülkelere yapılan yardımlar, Azerbaycan'da 
Ermenilerin Karabağ'a saldırılması neticesinde, Azerbaycan'a yapılan yardımlar, Türkiye'yi siyasî 
ve ekonomik yönden kaldıramayacağı bir noktaya getirmiştir, zorlayacak bir noktaya getirmiştir. 

Türkiye, bugün büyük sıkıntıların içindedir; ama, Türkiye, bu sıkıntıların altından kalkacak 
büyük bir ülkedir; çok daha büyük olduğunu, yaptığı yardımlarla göstermiştir ve bu sorunların al
tından kalkacağını da göstermiştir. Çünkü, dünyada, büyüğüm demekle büyük olunmuyor. Büyük
lük, köklü ve özlü bir geçmiş, gelenek, görenek istiyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
dünyayı 550 sene idare etmiş, 350 sene çıt çıkarmadan idare etmiş Osmanlı İmparatorluğunun mi
rasçılarıyız. Çağın imparatorluğunu kurmuşuz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bir ta
rafta Hint Okyanusundan Orta Avrupa'ya kadar, 350 sene, çıt çıkarmadan idare etmiş bir impara
torluğun mirasçılarıyız. Onun için büyüklük özümüzde var, yapımızda var, kökümüzde var; dün 
büyüktük, bugün büyüğüz, yarın da büyük olmaya devam edeceğiz. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

işte bunu görenler, Türkiye'nin bölgede, Orta Asya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Ortadoğu'da 
güçlenmesini istemeyenler, Türkiye'nin güçlenmesinden ürkenler, PKK terörünü, devamlı, siyasî 
olarak, ekonomik olarak destekler durumda kaldılar. İşte, Bosna-Hersek'te katliamın sona ermeme-
sinin, Karabağ'da kalıcı bir barışa ulaşılmamasının, güneydoğuda PKK terörünün kökünün kazın-
mamasının en önemli sebeplerinden biri budur; Türkçe'nin bölgede güç haline gelmesidir, Türki
ye'nin bölgedeki gücünün daha da artmasının önlenmek istenmesidir. 

Buna, bir de su olayını eklemek istiyorum. Keban, Karakaya, Karababa ve Atatürk barajların
dan sonra Urfa Tünelinin de açılıp Harran Ovasına su akıtılmasıyla Türkiye, su konusunda, bölge
de, Ortadoğu'da çok önemli bir ülke haline gelmiştir. Size bunun önemini anlatmak için bir örnek 
vermek istiyorum: 

1974 yılında, CHP-MSP Koalisyon Hükümeti zamanında, Keban Barajının su toplaması için 
Dicle ve Fırat'ın suları kesildiğinde, elektrik türbinlerinin çalışması için su toplanmaya başlanıldı
ğında -hafızalarınızı yoklayınız- o zaman Saddam Hüseyin, sabah ve akşam olmak üzere günde iki 
defa Türkiye'ye gelmişti, Enver Sedat günde iki defa Türkiye'ye gelmişti, "aman suyu bırakın, su
suz kalıyoruz" diye. O zaman, Dışişleri Bakanlığında ilgili dairenin genel müdürü, Oğuz Gök-
men'di. Biz, suyun karşılığında Irak'tan belli miktar perol almanın ötesinde, o zaman varili 6.25 
dolar olan petrolü, 3,75 ilâ 4 dolar arasında bir bedelle belli miktar ve parçalar halinde yine, gizli 
bir anlaşma ile almıştık. Sayın Oğuzhan Asiltürk de bunu gayet iyi hatırlarlar; kendileri, o zaman 
İçişleri Bakanıydılar. Bunu, suyun önemini, GAP'ın önemini vurgulamak için anlattım. 

Dünyada, Birleşmiş Milletlerin genişlemesi, Birleşmiş Milletlerin görevini yapamaması, ya
pamayacak duruma, etkisini kaybedecek duruma gelmesi sonucunda, bölgesel kuruluşların, siyasî 
ve ekonomik bölgesel güçlerin teşkiline gidildiği bir dönemdeyiz. Bunun için Türkiye, Karade
niz Ekonomik İşbirliğini -bu, Dışişleri Bakanlığımızın başarısıdır- kurmak durumunda kalmıştır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Özal'ın fikriydi. •' . 
FETHİ AKKOÇ (Devamla)- Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin geliştirilmesi, bölgedeki ülke

lere yeni imkânlar çıkaracaktır, yeni imkânlar yaratacaktır. Bu arada, Sayın Meclis Başkanımızın 
bu konudaki katkılarını biliyorum, bizim de katkılarımız vardır. Tabiî ki, merhum Cumhurbaşkanı 
Özal başlatmıştır, biz de devam ettirdik; Sayın Dinçerler, teşekkür ediyorum. 
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Diğer taraftan, Türkiye, Pakistan ve İran arasında vaktiyle kurulan RCD geliştirilerek, Orta 

Asya devletlerinin iştirakiyle, İran ve Afganistan'ın da iştirakiyle ECO kurulmuştur. ECO'nun ku
rulmasında da Dışişleri Bakanlığımızın büyük yardımları olmuştur. Bu konuda başarılıdırlar, ken
dilerini tebrik ediyorum. ECO'nun kurulmasıyla da, Orta Asya'da, Kafkasya'da ve Türkmenistan'a 
kadar uzanan bölgede, Ortadoğu'da, yeni bir ekonomik güç oluşacaktır, bölge ekonomisine yeni 
imkânlar sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN- Sayın Akkoç, 2 dakikanız var efendim. 
FETHİ AKKOÇ (Devamla)- Türkiye, bir yandan Avrupa'yla diğer yandan da Orta Asya'yla 

yakınlaşmaktadır. Türkiye, Orta Asya'yla, Ortadoğu'yla, Kafkaslar'la yakınlaşırken, soy bağımız, 
din bağımız, dil bağımız bulunan bu ülkelerle ilişkilerini geliştirirken, Batı ile ilişkilerini de koru
mak durumundadır; ancak, Batı, bu ilişkilerin gelişmesi sonucunda, 21 inci Yüzyılda Türkiye'yi iz
lemek, Türkiye'nin peşinden koşacak noktaya gelmek durumunda kalacak. Biz, Batı'mn peşinde 
koşarken, Batı'mn bizim peşimizden koşacak noktaya geleceğini, bugünden hatırlatmak isterim. 

20 nci Yüzyılda Ortadoğu önemliydi; Ortadoğu'da sadece petrol vardı. 21 yüzyılda Orta As
ya'da petrol var; petrol dışında, doğal gaz var; doğal gaz dışında, stratejik madenler diye adlandırı
lan altın, gümüş ve uranyum var; onun dışında -en önemlisi bir yerde- dünya, açlık tehlikesiyle kar
şı karşıya; dünyanın buğday ambarı durumunda, tahıl ambarı durumunda Orta Asya'daki ülkeler. 
21 inci Yüzyılda, Orta Asya'daki ülkelerle kontak kuran ülkeler, siyasî ve ekonomik olarak güçlü 
kalacak olan ülkelerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Akkoç, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
FETHİ AKKOÇ (Dövamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Orta Asya'nın dışında, APEC gibi, Pasifik'te 17 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulan bir yeni 

dünya ortaya çıkmıştır. Sayın İnan, konuşmasında "21 inci Yüzyıl" diye ifade etti; 20 nci Yüzyıl
da önemi ortaya çıktı. Sayın İnan'la birlikle 23-24 Haziranda San Francisco'daydık. San Francisco 
Merkez Bankasında bize verilen brifingtc, sadece, California eyaletinin Pasifik ülkelerine yaptığı 
ihracatın 25 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu, Amerika'nın, Avrupa'yla olan ekonomik ilişkisini, 
ithalat ve ihracatını, gelecek beş yıl içerisinde -on yıl da değil, beş yıl içerisinde- yüzde 15'tcn yüz
de 6'ya indireceğini, o zaman, Avrupa'dan ekonomik olarak kopulacağını gösteriyor. Onun için, Sa
yın Bakanımın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Akkoç, konuşma süreniz dolmuştur; teşekkür ederim. 
FETHİ AKKOÇ (Devamla)-Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, süre uzatmıyoruz; sizden önceki iki sayın sözcünün süresini de uzatma

dık. Size ek 1 dakika da verdim zaten. 
Saygılarınızı sunun ve konuşmanızı bitirin. 
FETHİ'AKKOÇ (Devamla)- Bu kısa süre içerisinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 

açıklamaya çalşıtım. 
Bu güç şartlar altında çalışan, hizmet vermeye çalışan Dışişleri Bakanlığımızın mensuplarını 

tebrik ediyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Akkoç. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Asiltürk, süreniz 30 dakikadır efendim. 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Muhterem Başkan, değerli millet

vekilleri; Dışişleri Bakanlığımızın bütçesinini, milletimize, memleketimize hayırlı olması temenni
siyle sözlerime başlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu bütçe münasebetiyle, sizlere samimi olarak, gördüğüm aksaklıkları, 

bu aksaklıkların bir ölçüde giderilmesi için nasıl davranılması gerektiğini ifade edeceğim. 
Belki, değerli arkadaşlarımın, benimle aynı fikri paylaşacağı pek çok nokta olacak; ancak şu

nu ifade edeyim ki: Buradaki, bütün grup sözcülerinin konuşmalarında fevkalade güzel şeyler ol
masına rağmen, Türkiye'nin dış politikası, maalesef, hiçbir şekilde, bu güzelliği yansıtamıyor. Bu
nun çeşitli sebepleri var. Dış şartların fevkalade önemli değişiklikler göstermesi, belli güçlükleri el
bette doğuruyor; ancak, bu politikayı üretip yürütenlerin, bu politikayı hakikaten millî menfaatla-
rımıza göre yürütmesi gerekenlerin, karar almalarında ve bu kararları tatbik etmelcrindeki büyük 
hatalar, maalesef, millî menfaatlarımızı büyük ölçüde zedeliyor. 

Düşünün bir kere, bizim için çok önemli olan bir Kafkaslar meselesi var; Rusya'nın, yeni tavır 
değişiklikleri meselesi var. Biz, bu konularda, Dışişleri Bakanlığı olarak, üzerimize düşeni yapmak
ta fevkalade pasif durumda kalıyoruz. Bırakın bu konuda pasif durumda kalmayı, Sayın Başbakanı
mız Rusya'ya gidiyor, Rusya'da, Kafkaslar'a aynı pencereden bakmamız gerektiğini teklif ediyor. 
Hadi bakalım, aynı pencereden bakalım ne olacak; ne olacağını da gördük. Bu teklifin arkasından, 
Ruslar, Kafkaslar benim arka bahçem (near abroad)'dir. Burada, yalnız ben askerimi bulundururum, 
diyor. Bizim kendi Başbakanımız gider de, Ruslara, Rusya Federasyonuna, buraya, düzeni sağlamak 
için, beraberce asker gönderelim derse, bunun manası -dış politikayı bilenler, elbette bilirler- bu, 
Rusların, burada emniyeti sağlamak için asker göndermesine, Türkiye karşı değildir demektir. Ara
daki fark ne... Sizin asker göndermenize karşı değiliz; ama, bizim de askerimiz bulunsun, derseniz, 
o zaman, sizin her istediğiniz, her teklifiniz yerine gelmez ki! Ben buna karşı değilim, dersen, Rus
ya da, bütün beynelmilel platformlarda, bu benim çok önemli, hayatî meselemdir; yalnız, benim as
kerim burada bulunacaktır, diye karşımıza çıkar. Kendi elimizle bu tezi hazırlıyoruz. 

Dışişleri Bakanlığında çok değerli bürokrat arkadaşlarımız var. İkili temaslarda fikirlerini, on
ların memleket meselelerine bakışlarını hep görüyorum. Arkasından bir de dış politikaya bakıyo
rum; bazen hayret ediyorum. Peki, acaba, bu dış politikayı kimler hazırlıyor? Dışişleri Bakanlığı
nın, bu kadar kadrosu, hiçbir işe yaramıyor da; hiçbir fikri, hiçbir teklifi kaale alınmıyor da, bu dış 
politikayı kimler, nasıl hazırlıyor; hayret ediyorum. Bu, fevkalade, yanlış bir şeydir; bunun Türki
ye'ye getirdiği, sadece, millî menfaatlerimizin zedelenmesidir.. 

Şikâyet ettiğimiz şeyler, hep dış şartlardan dolayı gelişmiyor, ikili denge vardı; Varşova Pak
tı ortadan kalktı, tek kutuplu bir dünya haline dönüştük, deniliyor. Dikkat edilirse, bazı konularda, 
tek kutup içerisinde ikili kutbun menfaatlannın gözetildiği, çok açık davranışlar görüyoruz; bunun, 
Yalta Konferansına benzetmeleri, bütün dünyada da Türkiye'de de yapılıyor; bunları acı acı yaşar
ken, bizim, bu teslimiyetçi dış politikadan mutlaka uzaklaşmamız lazım. 

Biz, yıllarca, bu teslimiyetçi politikayı yürüttük; ne elde ettik; ikinci, üçüncü sınıf bir ülke gi
bi muamele gördük; halen de görüyoruz. Clinton, Ortadoğu'da, Türkiye ile kıyası dahi mümkün 
olmayan ülkelerin başkentlerine gidip, onların başkanlarını ziyaret ediyor, onlarla konuşuyor, Tür
kiye'ye uğramaya tenezzül bile etmiyor. Ama, biz, bu memlekette, hâlâ, bütün gücümüzle, Başba
kanımızın özel ilişkileriyle, Clinton'la dostluklarımızın edebiyatını yapıyoruz; bu, böyle olmaz. Bir 
ülkenin şahsiyetini takınması gerekir. Bir Enver Sedat, kendisi gitmiyor, Clinton'ı ayağına getiri
yor. Hiç kendi kendimizi aldatmayalım. Ama... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Hafız Esad... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-Evet, Hafız Esad. 
Suriye Başkanı Hafız Esad, kendisi gitmiyor, Clinton'ı ayağına getiriyor; ama, Clinton, bize de 

bir müfettiş gönderiyor; bizimle temas eden de o oluyor; işte halimiz budur. Ondan sonra da biz, 
burada, edebiyat yaparak dış politikamız şöyle üstün, böyle güzel, böyle iyi, dediğimizde bu ger
çekler ortadan kalkmaz ki, bunlara önem vermemiz lazım. Bunların, bu şekilde yapılması yanlış ka
rarlardan, yanlış kabullerden ileri geliyor. 
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Hiçbir ülke, kendi şahsiyetini takınmazsa, o ülkeye kimse bir şahsiyet davranışı vermez; ken

di kendimizin yapması gerekir; ama biz bunları yapmıyoruz. Hâlâ, Batı Avrupa Birliğinin peşinde 
koşuyoruz ve zaman zaman, biz girmeye mecbur değiliz, diyoruz; ama, öyle çırpınıyoruz ki, kim
se aldanmıyor, kimseyi aldatamıyoruz.Oyle çırpınıyoruz, öyle gayret ediyoruz ki(!) Birkaç gündür 
Sayın Başbakanın, Avrupa Birliği ülkeleriyle Gümrük Birliğine girmemizi arzu ettikleri ülkelerle 
yoğun diplomasisi neyi gösteriyor? Niçin çırpınıyoruz? Ondan sonra "biz mecbur değiliz, girme-
sek de olur" diyoruz. Böyle dedikten sonra, gece gündüz adamlarını göndererek, bütün Dışişleri 
Bakanlığının bütün gücüyle yüklenerek "aman bizi alın" diye âdeta yalvarırcasına bir tavır takınır
sak, karşımızdaki insan da ona göre tutum takınıyor. 

Çok değerli arkadaşım DYP sözcüsü Fethi Akkoç'un bir cümlesini takdirle ifade ediyorum ve 
katılıyorum. Diyor ki: "Türkiye geçmişte büyük devletti, şimdi de büyük devlettir, ileride de büyük 
devlet olacak". Bir şartla: Bu küçük iktidar ortadan kalkarsa olacak. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Doğru. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla)- "Küçük davranan" sözcüğünü kendilerine hakaret ma
nasında söylemiyorum. Politikaları küçük olan, küçük politikalarla Türkiye'yi küçülten bu İktidar, 
eğer giderse olacak, aksi halde olmayacak, olması da mümkün değil. Hiçbir şekilde, kimse böyle 
bir ümide kapılmasın. 

Birleşmiş Milletler üyesi olan Azerbaycan'ın topraklan işgal ediliyor. Şu anda Azerbaycan'ın 
topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş durumdadır. Birleşmiş Milletlerin yasaları var. Türkiye kah
ramanlık yapacak değil, Türkiye milletlerarası politikada, milletlerarası politikanın gereklerinin dı
şında, onların, o gereklerin verdiği hakların dışında bir kahramanlık yapacak değil. Ama Birleşmiş 
Milletler Yasasının 7 nci Bölümünün 51 inci maddesinde, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin te
cavüze uğraması halinde, o ülkenin kendi başına silahlı gücünü kullanarak, bu tecavüzü defetme 
hakkı olduğu gibi, yine Birleşmiş Milletler üyesi diğer ülkelerin, bu tecavüzü silahlı güç kullana
rak ortadan kaldırma hakları var. 

Şimdi, biz, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinde, Azerbaycan topraklarına Türk Si
lahlı Kuvvetlerini göndersek de bu tecavüzü defetsek, bütün dünya kamuoyu, ancak saygı gösterir. 
Tecavüz edilmiyor, tecavüz defediliyor. Hani, o büyük politikayı yürütecek iktidar; nerede bunu 
yapacak olanlar? Aksi halde, dünyada her imkân sahibinin, her güçlü olanın başkalarını ezmesi gi
bi bir durum meydana gelir. İşte, Birleşmiş Milletler, bunu önlemek için kurulmuş; ama, Irak'ın 
Kuveyt'i işgalinde bu kural işliyor da Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgalinde işlemiyor, Sırpların 
Bosna-Hersek'i işgalinde işlemiyor. Niçin işlemiyor; bunu anlamak mümkün; birtakım ülkelerin 
menfaatları böyle olabilir; ama, bizim görevimiz nedir, bizim yapabileceğimiz şeyler nedir? Biz, 
bunları yapmıyoruz. Niçin yapmıyoruz; yapmıyoruz; çünkü, biz, teslimiyetçi bir politika izliyoruz. 
Biz, bu politikayla hiçbir şey yapamayız, yapmamız mümkün değildir. Somali'ye asker göndermi
şiz, Bosna-Hersek'e asker göndermişiz ve biz, buralara asker göndermekle, milletlerarası platform
larda kendimizi göstermişiz. Niye kendimizi aldatıyoruz? Somali'ye gönderdiğimiz askerler, So
mali halkını ezmek için oraya giden işgal güçlerinin işini kolaylaştırmak için, Somali halkının kar
şısında, onların menfaatlannın karşısında, işgalcilerle beraber ortak tavır takınmış. Bunun takdir 
edilecek bir yanı yok, bunun utanılacak yanı var. Ondan sonrada çekip gittiler, biz de arkamıza ba
karak tıpış tıpış geldik. Somali gibi Müslüman bir ülkede ne bıraktık. Çocuklar büyüdüğü zaman 
diyecekler ki "Vaktiyle, petrol yataklarımızı kullanmak için Batılılar geldiler; 29 günde, 26 petrol 
kuyusu açtılar. Bizim yanımızda olması gereken Türkiye de, geldi, onlara yardım etti." Size soru
yorum, geriye başka bir şey kalacak mı? Geriye ne kalacak: İşte, bu kalacak; bu, iftihar edilecek 
bir şey değildir. 
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Bosna-Hersek'e birlik göndermişiz. Millî Savunma Komisyonunda, brifing verildi. Genelkur

mayın verdiği brifingde, net olarak sorulan sorulara cevap verdiler. Bosna-Hersek'c gönderdiğimiz 
birliğimizin görevi şudur: -bunu, ben söylemiyorum, brifingte söylenenleri naklediyorum- Orada
ki, kiliseleri, camileri, medreseleri onarmak, yolları onarmak, sonra... Sonrası yok... Eğer, kendile
rine ateş edilirse, ateş edene silahlan ile cevap vermek, ateş kesilirse... Ateş eden o topluluğu -fiili 
bir tecavüz var- zararsız hale getirmek gerekmez mi: Hayır, ateşi kestikleri anda, bir tek kurşun ata
mazsınız. Siz, kimi aldatıyorsunuz? Bu birliğin oradaki görevlerinin ne olduğunu ve ne yapacakla
rını anlatan ve hepsinin cebinde olan "Rulls of Engagement" dedikleri, hem İngilizce hem Türkçe 
bir belge var. Birikim yapıyorlar, bir tecavüz için hazırlanıyorlar, her şeyi hazırlıyorlar; sakın ha, 
görseniz de ateş edemezsiniz, katiyen ateş edemezsiniz. Size ateş edilirse, siz de ona mukabele ede
ceksiniz. Ateşi kestiği anda hiçbir şey de yapamazsınız, deniliyor. Bu, milletlerarası platformda, in
sana şeref ve itibar kazandırmaz. Bunların yerine oturtulması lazım. Bu yerine oturtulma işi de güç 
değildir. 

Şimdi, kendisini şahsen değerli bulduğum, saygı gösterdiğim, SHP grubu adına konuşan Sa
yın İnönü'nün birdüşüncesine de, Hükümet iştirak ettiği halde, ben iştirak etmiyorum. Sayın İnö
nü diyor ki -Hükümetin de şimdiye kadar söylediği aynı şeydi- "Çeçenistan'daki olaya, Rusya Fe
derasyonunun toprak bütünlüğü içerisinde bakmamız lazım." Bunun manası şudur: Çeçenistan'da, 
Çeçenlerin bağımsızlık ilanlarını biz, hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz, Rusya'nın onları, hatta, zor 
kullanarak da... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Yanlış anlamışsınız. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Yok. Dikkatle dinledim, aynı şeyi söylüyor, "Rusya Fe

derasyonunun toprak bütünlüğü içerisinde bakmak zorundayız" diyor. 
Sayın İnönü, ben, sizi dikkatle dinleyerek bu cümlenizi tespit ettim. 

Sayın İnönü kabul ediyor... 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir)-Evet, doğru. 
BAŞKAN- Neyse, siz söyleyin de efendim; Sayın İnönü, yanlış.anladıysa size cevap verir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Hayır. Sayın İnönü'ye de soruyorum, kabul ediyor. Bu

nun manası şudur... 
İBRAHİM TEZ (Ankara)- Devam etsin... Eğer, yanlışsa, Genel Başkan düzeltir. 

BAŞKAN-Tabiî, tabiî, efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Sayın Başkan neyi düzeltecek bilmiyorum; kendisi, ka

bul ediyor söylediğini, isterse düzeltir... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Efendim, zabıtlarda da var zaten. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Zabıtlarda da var. 
Değerli arkadaşlarım, bunun manası şudur: Rusya, Çeçenistan'ın bağımsızlığını ortadan kaldı

racak; ancak, bunu yaparken, insanî değerlere fazla karşı gelmeyecek; orada katliamla bunu yap
mayacak, başka bir şeyle yapacak. Ne yaparsa ve hasıl yaparsa yapsın... 

Peki, Yugoslavya'da, Hırvatistan bağımsızlığını ilan ediyor, Batılılar kabul ettiği için biz ka
bul ediyoruz; Sırbistan bağımsızlığını ilan ediyor, Batılılar kabul ettiği için kabul ediyoruz; Çeçe-
nistan bağımsızlığını ilan edince, diğer Türkî cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilan etmesini Batı
lılar kabul ettiği için kabul ettiğimiz halde, bunu, Batılılar kabul etmediği için biz, kabul etmiyo
ruz. Hangi politika, hangi, saygı duyulan politikayla bu izah edilebilir? 
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Bütün gücümüzle Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. Bu Hükümet arkasın

da olmayabilir; ama, biz, Refah Partisi olarak, bütün gücümüzle bu bağımsızlık mücadelesini des
tekliyoruz. Bunu desteklerken, başka bir şeyi çok iyi biliyoruz. Bunun neticesi, Kafkaslarda başka 
bir durumun meydana gelmesidir. İşte, sıcak sulara yavaş yavaş inme politikasının, adım adım Tür
kiye tarafından kabul edilmesi manasındadır; bu demektir. Elbette, bunu kabul edemeyiz. 

Bu iktidar, bırakın Ermenistan'ın, Azerbaycan'ı işgaline tepki göstermeyi burada, bu kürsüler
de, -bütün arkadaşlarım da dinledi, hepsi dinledi, hepimiz biliyoruz; bu, zabıtlarda da var- Erme
nistan'a 100 bin ton buğday yardımı, yaptıklarını ifade etti. Bu İktidar, ifade etti. Arkasından da, 
duran fabrikalarının, silah üretemeyen fabrikalarının çalışması için, TEK'le Ermenistan arasında, 
elektrik vermek üzere bir anlaşma imzalandı; ancak, tepkilerin yoğunluğu karşısında, imzalan bu 
anlaşma, yürürlüğe girmedi. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Askıya alında. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Burada, Hükümet sözcüleri, bunun ortadan kaldırıldığı

nı ifade ettiler; ama, biz bu tepkiyi göstermeseydik, bu millet bu tepkiyi göstermeseydi, elektrik de 
verecektik. Elektrik verdiğimiz fabrikalarda... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Silah üreteceklerdi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-...üretilen mühimmatla, silahla, topla, mermiyle gidip, 

Azerbaycan'da işgallerini artıracak, Azerî kardeşlerimizi öldüreceklerdi. İşte, bu Hükümet, bu...Bu 
iktidar, bu... Bunu kabullenmek mümkün değil. 

Takdirle ifade ediyorum İd, DYP Grubu sözcüleri de, bunlara karşılar, onlar da memnun de
ğiller bu İktidarın tatbikatından, onlar da şikâyet ediyorlar. Olması gerektiğini söyleyenleri, şöyle 
bir dinliyorsunuz; onun tersi olduğuna göre, değerli arkadaşlarım da bu İktidardan şikâyetçi. Şikâ
yetçi olmayan yok; ama, işte bizim de kaderimiz, bu İktidar böylece, millî menfaatlerimize aykırı 
tatbikatını maalesef, yürütüyor. 

Irak ambargosu kime karşı? 
M.ADNAN EKMEN (Batman)-Saddam'a karşı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Saddam'a karşı değil, Türkiye'ye karşı, güneydoğuya 

karşı, güneydoğuda ticaret öldü, bütün nakliye kamyonları, 30 bin kamyon, çürümeye terkedildi; 
Saddam'a karşı değil. 

Saddam'a karşı olsaydı; Irak'ın içine kadar girmişlerdi, her türlü imkân ellerindeydi; yapmayın 
Allah aşkına, ona karşı, gerekeni yaparlardı; hayır, katiyen öyle değil. Eğer, Irak'a karşı olsa, dış 
politikada, Ortadoğu Alt Komisyonu Başkanı, Amerikan Senatosunda bu ambargoyla ilgili olarak 
Dışişlerini sigaya çekiyor ve soruyor: "Bana gelen haberlere göre, Amerika Irak'tan petrol alıyor, 
doğru mu" diyor. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Evet doğru 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Ben burada onun İngilizce zabıtlarını gösterdim. 
Dışişleri sözcüsü bunun üzerine, meseleyi sağa sola çekerek bunu atlatmak istiyorsa da, so

nunda "evet alıyoruz" diyor. Başkan "Biz bütün dünyaya ambargo koyun diyoruz, bütün dünyayı 
ambargoya zorluyoruz da, kendimiz ambargoyu deliyoruz, bunu nasıl izah edersiniz; bu, ambargo
yu kendimizin deldiği manasına gelmez mi" diyor . 

M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-O zaman "petrolü ucuz veriyorlar" diyorlar. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-Devam edeceğim. 
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"Hayır, o manaya gelmez" deniliyor. "Peki, başka alan var mı" diye soruyor; Dışişleri sözcü

sü kendisi ilave ederek, "Efendim sadece biz almıyoruz ki, UNICEF de alıyor" diyor. Hükümetle
rin isimlerini zikretmemek için söylemiyorum: "Güneydeki komşuları da alıyor; biz de alıyoruz, 
onlar da alıyor" diyor. "Peki niçin alıyorsunuz, ambargoyu koyan bir ülke olarak bunu nasıl yapa
rız" deyince ; "Efendim ucuza veriyorlar" diyor; bu, zabıtlarda var. 

Biz kendimize kötülük ediyoruz. Biz de, boru hattındaki parasını ödediğimiz petrolü çekemi
yoruz. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Ama Türkiye'ye "boru hattını kapat" diyorlar. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Bu, teslimiyetçi dış politikadan dolayı oluyor; bu, yan

lış politikadan dolayı oluyor; Türkiye buna layık değildir. 
Türkiye buna layık değil; ama, maalesef, Türkiye'yi idare edenler bu davranışa layık. 
M.VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- 96'ya kadar bekleyeceğiz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Bizim millî menfaatlanmızm en başında, toprak bütün

lüğümüz gelir. Bütün arkadaşlarımız bunu kabul ediyorlar, ifade de ediyorlar. Bizim toprak bütün
lüğümüz, .sınırlarımızın bölünmez bütünlüğü, herkesin her zaman savunması gereken ve öyle de 
olan bir konudur. 

Şimdi size bir şey söylemek istiyorum; ama, yavaş yavaş söyleyeyim ki önemi anlaşılsın : Bir 
ülkenin başbakanı gider bir başka ülkeyi ziyaret eder de, o ülkenin topraklarında- pek güçleri ol
madığı için, birkaç milyonluk bir devlet olan ve Van'a kadar uzanan büyük Ermenistan hayaliyle 
yaşayan Ermenistan'dan başlayalım- o ülkenin başkentinde, o ülkenin büyük Ermenistan hayalini 
övüp, takdir edecek bir şey söylerse, bu, kendi ülkesinin toprak bütünlüğüne, kendi millî sınırları
na karşı saygısızlık olmaz mı; elbette olur. 

Sayın Başbakan, İsrail'e gidiyor, İsrail'deki konuşmasında,"Arz-ı Mev'ûd'da olmaktan dolayı 
memnun olduğunu söylüyor. Ben biliyorum ki, Başbakan, Arz'ı Mev'ûdun ne olduğundan haber
dar değildir; bilmez... 

AHMET KABİL (Rize)- Neden haberi var ki!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Kesinlikle bilmediğini biliyorum ben. Arz-ı Mev'ûd ne

dir, bilmez... 
FARUK SAYDAM (Manisa)- Bilmediğini, zaten söyledi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-Arz-ı Mev'ûd, Tevrat'ta, Hazreti Süleyman zamanında, 

İsraillilere vaat edilmiş topraklar olarak bilinir. Bunun da sınırları, -Nil sınır değildir- Nil'in biraz 
batısından başlar -bütün kitaplarda da bu harita vardır- taa, Fırat'a kadar olan bölgeyi içerisine alır. 

Sizin Başbakanınız, bir ülkeye, "ileride benim topraklarım, sizin Fırat'a kadar olan bölgenize 
kadar genişleyecek" diyen bir ülkeye gider de "sizin, Arz-ı Mev'ûd denilen bu topraklarınızda bu
lunmaktan memnun oluyorum" derse, altın tepsiyle vatan topraklarını karşıdakilere sunmuş olur; 
manası, dış politikada, budur. Bunu kabul etmek mümkün değildir. (RP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, geliyorum Dışişleri Bakanlığına. Kim, bunu yazıp eline veriyor; bunu, Dışişleri Bakan
lığı yazıp, veriyor. Dışişleri Bakanlığı derken, elbette, Bakanlığın tamamını kastetmiyorum; ama, 
yazan, Dışişleri Bakanlığının bir mensubu. Bu yazı, Dışişleri Bakanlığından yazıldı ve ben, kimin 
yazdığını da, ismen, biliyorum. Dışişleri Bakanlığı mensubu bir insan, kendi millî politikamızı, va
tan topraklarımızın bütünlüğünü bir tarafa bırakarak, bir kısım insanları memnun etmek için "ge
lin, bizim Fırat'a kadar topraklarımız da sizin olsun" manasına çekilecek sözü söylerse, hangi dış 
politikada saygınlık olur; kim saygı gösterir, böyle bir politikayı yürütenlere?!. İşte, şimdi, derdi
miz bu. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Cehaletle mücadele ediyoruz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Cehaletten öte bir şey... 
Clinton , Kudüs'ün özelliği dolayısıyla, Kudüs'ün Müslüman ülkeler açısından ve bizim açı

mızdan öneminden dolayı, İsrail'e gittiğinde, Kudüs'te gecelemiyor; bizim Başbakanımız, gidiyor, 
Kudüs'te geceliyor... Ondan sonra, Dışişleri Bakanı da buraya çıkıyor "efendim, bu programı karşı 
taraf yapıyor. Karşı taraf, sizi şurada misafir edeceğiz, derse, siz itiraz edebilir misiniz" diyor. Ki
mi aldatıyorsunuz?!. Clinton'ın programını da onlar yapıyordu; ama, ona da teklif edildiği halde -
hatta, Clinton'ı orada misafir etmeyi o kadar istediler ki, Clinton orada misafir olursa, çok büyük 
ağırlık koyacaklardı- Amerikan dış politikasını yürüten bürokratlar -Clinton'm aklı ermcyebilir- bu 
teklifi reddettiler, "hayır, Tel-Aviv'de kalacağız" dediler ve Clinton, Tel-Aviv'de kaldı. Bizim dış 
politikamızı yürütenler, millî menfaatları nasıl gözetmezler? Bunun, izahı kabil değil. 

Değerli arkadaşlarım, bilmiyorum, bu Hükümetten memnun olan var mı? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Memurlar(!)... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)-Memurlar, işçiler, esnaflar(!)... 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul)-Bir tek SHP var... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Siz hiçbir şeyden memnun olmadınız ki... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, siz de memun değilsiniz; çünkü, 
-ben Grup Başkanvekiliyim- grup sözcüleriniz, burada, kürsüye çıkıp, konuşmalarını bir muhalefet 
grup sözcüsü gibi yaparken, memnun olduğunuzu söylerseniz, bu, çifte standart ve çok ayıp olur. 

Ben, DYP Grubu içerisinde, millî menfaatları koruyan, çok iyi niyetlerle bazı hataların düzel
tilmesi gerektiğine inanan çok büyük bir grubun olduğunu bilerek ve inanarak konuşuyorum, o ar
kadaşlarımı da tenzih ediyorum. Ancak, onlar da, aynı şekilde "şöyle şöyle olması lazım" derken, 
öyle olmadığını, ancak bu kadar kibarca ifade ediyorlar; ne yapsınlar. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Dine sahip çıkıyorsunuz, millî menfaatlara sahip çıkıyorsu
nuz... Bir tek siz mi düşünüyorsunuz?.. Peki, biz neyiz yani? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Hepinize sahip çıkıyorum; sizlerin de bu millî menfaat-
lanmızı korumak için çırpındığınızı kabul ederek bunları söylüyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Tamam... İşte öyle de... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-Burada, sizin sözcülerinizin de, bu Hükümeti tenkit etti

ğini bilerek söylüyorum. 
Bir hükümet düşünün, DYP'lisi memnun değil tenkit ediyor, ŞHP'lisi memnun değil, tenkil 

ediyor, ANAP'lısı memnun değil, tenkit ediyor, Refah'lısı memnun değil, tenkit ediyor, grubu ol
mayan partilerin mensupları da memnun değil, tenkit ediyor; bu hükümeti başarılı diye kabul et
memiz mümkün değil ki; eğer hakikaten başarılıysa, o zaman, bu kadar insan yanılıyor demektir, 
ki, herhalde bu kadar insanın yanıldığını değil, olsa olsa bu İktidarın yanıldığını söylemek daha 
doğru olur. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Koltuk sahipleri memnun... 
BAŞKAN-Sayın Asiltürk, 3 dakikanız var efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)-Toparlıyorum efendim... 
Değerli.arkadaşlarım, bu İktidar, Bosna-Hersek'te yapması gerekeni yapmamıştır. Bu İktidar, 

Somali'de yapmaması gerekeni yapmıştır. Bu İktidar, Azerbaycan'da, Ermeni işgaline karşı yapma
sı gerekeni yapmamıştır; Ermenilere 100 bin ton buğday vererek, yapmaması gerekeni yapmıştır. 
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Bu İktidar, Ortadoğu'da görevini yerine getirmemiştir. Bu İktidar, İsrail'le olan münasebetlerini 
düşmanca yürütsün demiyoruz; millî menfaatlanmıza aykın davranmasın, İsrail'i memnun etmek 
için vatan topraklannı altın tepsiyle sunma manasına gelen sözler söyleyerek, onlardan yana tavır 
takınmasın diyoruz. Bu İktidar, Filstinlilerin haklannı korumakta beceriksiz davranmıştır. 

Şimdi geldiğimiz noktada, yine SHPli ve DYP'li arkadaşlanmın da benimle beraber olduğu
na inanarak bir şey söyleyeceğim: Çekiç Güç gibi, yabancı bir devletin silahlı gücünün, bir mem
leketteki görev süresinin süresiz uzatılmasına karar vermek, o memleketin işgalini onaylamak de
mek değil midir?!. Şimdi, bu şekilde geleceği söyleniyor; gelmeden de bir şey diyemem... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Öyle bir şeyi de yapmazlar, yapmazlar... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla)- Gelmeden de bir şey diyemem; ama, geldiği zaman da 

siz karşı çıkacak mısınız? Bu gücün görev süresinin süresiz olarak uzatılması konusuna karşı çıka
cak mısınız? Bırakın süresiz olarak uzatılmasını da -çünkü, süresiz olarak uzatılması çok feci bir 
şey -gelin, sizin Genel Başkanınızın ve Sayın İnönü'nün yıllar önce söylediği "bu, bir yabancı güç
tür, bir işgal gücüdür; millî onunımuzu zedeler" sözü üzerinde şimdi el birliği yapalım. Çekiç 
Güç'ün millî mcnfaatlarımızın aleyhinde olduğunu siz kabul etmiyor musunuz? Çekiç Güç'ün gü
neydoğuda teröristleri desteklediğini olaylar teyit etti; PKK'nın kapmlanna, havadan silah atıyor
lar, yanlışlıkla başka yere düştüğü için bulunuyor; bundan önce atılan silahlar bilinmiyor; belli de-
ğil... 

Bütün bunlann, bir arada değerlendirilmesinden çıkan sonuç şudur: Bu dış politika, millî men
faatlanmıza aykm bir politikadır, bu dış politika yanlıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) - Tamam, Sayın Başkanım. 
Bu dış politikada Dışişleri Bakanlığı da atlanıyor, herhalde, kendilerine uygun şeyleri yapan 

bir iki kişi yanlarına alınıyor ve fevkalade kötü, yanlış ve bizim kabul etmeyeceğimiz bir dış poli
tik yürütülüyor. Böyle bir dış politikayı yürüten bir iktidann bütçesine, biz oy vermeyiz. Bunu ifa
de ediyorum... 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Asiltürk. 

Bütçenin lehinde, Sayın İsmet Gür; buyurun. 
Sayın Gür, süreniz 10 dakika ve biliyorsunuz, süre uzatmıyoruz. 
İSMET GÜR (Aksaray) - Sayın Başkan, sayın miletvekilleri, televizyonlan karşısında bizleri 

izleyen değerli vatandaşlarım... 
BAŞKAN - Efendim, Genel Kurula hitap ederseniz daha iyi olur; çünkü, İçtüzük buna müsa

it; burada, Türkiye Büyük Millet Meclisine hitap ediyorsunuz. 
İSMET GÜR (Devamla) -... hepinize saygılar sunuyorum. 
Tarih, kültür, din ve etnik yakınlık, dış politika hedeflerinin tespitinde önemli rol oynar. Türk 

dış politikası, bu faktörleri, âdeta bilinçli bir şekilde ihmal etmiş veya bunlardan kaçınmıştır. 
Bugüne kadar, Türkiye, dış mevcudiyetini, genişleme anlamına alabilirler endişesiyle, siste

matik bir şekilde ihmal etmiş ve ilgi göstermekten kaçınmıştır; hatta, bu zengin dış varlık hakkın
da ciddî bir envanter ve arşive de sahip olmadığı gözlenmiştir. Bu tutum neticesinde, son gelişme
lerin önümüze koyduğu tarihî imkânların değerlendirilmesinde de geç kalınmıştır. 
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Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk ve Müslüman varlığı ve bunların oturduğu yerler 

hakkında, Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde gerekli bilgilerin bulunmaması, son derece düşündürücü 
bir husus ve affedilmez bir eksikliktir. 

Dış politikada gittikçe öncelik ve ağırlık kazanan diğer bir faktör de, ekonomik menfaat ve 
ilişkilerdir. Ekonomik menfaat, dış politikanın, savunmasından sonra gelen en önemli hedefidir. 
Ekonomik güç ise dış politikada etki kaynağıdır. 

Dış politikanın, diğer önemli bir amacı da kamuoyudur. Bir meselenin kamuoyuna mal edil
mesi, desteğinin sağlanması, dışarıda kabul görme ve etkili olma imkânını artırır. Kamuoyu faktö
rünün bir yönü iç kamuoyunu oluşturmak ve bilgilendirmek, diğer önemli yönü de dış komuoyunu 
hazırlamaktır; ancak, gerek meslek ve gerekse oluşması bakımından, dışişleri, demokratikleşmeyen 
ve en çok direnen saha olmuştur. Bugün dahi, dış politikanın Parlamento ve kamuoyuna açıldığı ve 
gerçek anlamda demokratikleştiği söylenemez. 

Dış politikanın oluşmasında ve başarısında bir diğer Önemli faktör de sağlıklı bilgi sahibi ol
maktır. Bu bilgi alışverişini sağlayacak mekanizmalar halen kurulamamıştır. Millî basınımızın da 
dış politikada yardımcı olmasını sağlayacak bir işbirliği mekanizması henüz kurulamamıştır. 

Dış politika, iç siyaset açığına yama olarak kullanılmamalıdır. Tanzimattan bu yana, Türki
ye'ye sistematik bir şekilde uygulanan dış baskılar, dış politikamızı, düşünce tarzımızı şartlandır
mış ve silinmesi zor kompleksler doğurmuştur. Bu yüzden, Türkiye'nin, ani gelişmeler karşısında 
süratli tutum tespit ettiği, zamanında tepki gösterdiği nadirdir. Türkiye ve Bakanlık, klasikleşen bu 
diplomasinin kökleşmiş kaidelerinden kendini bir türlü kurtaramamıştır. 

İlgili bakanların hizmet süresinin kısa olması, işi daha da zorlaştırmaktadır. Milletlerarası 
alanda tecrübe birikimi çok önemlidir. Bu birikim, ancak zaman içerisinde oluşmaktadır. Siyasî se
beplerle, Dışişleri Bakanlığına, çok defa, yeterli formasyon ve tecrübesi olmayan bakanlar getirile
bilmiştir. 

Türk dış politikasının diğer bir zaafı da, orta^ve uzun vadeli bir planlamaya dayanmamasıdır. 

Dış politikamızın zayıf olan bir başka tarafı da, savunma esası üzerine kurulmuş bulunması
dır. Herkes, âdeta, Batı'dan özür dilemekte, hesap vermekte "noksanlıklarımızı kısa zamanda gide
receğiz" diyerek aman dilemektedir. Bu, o dereceye varmıştır ki, Hükümetin Meclise sevk ettiği İn
san Hakları Teşkilatının Kuruluşuna Dair Kanun Tasarısının mucip sebepleri arasında "dış baskı" 
ifadesi bulunmaktadır. Böyle bir ifade, Türkiye'nin dış baskılara açık olduğunun beyanıdır; onur kı
rıcı ve rahatsız edicidir. 

Türk dış politikasının yönü de, derinliği de, maalesef, sınırlıdır; millî menfaatları yoktur, sta
tükocudur, aksiyondan kaçar, problem sevmez, bundan dolayı da coğrafî ilgi sahasını genişletme
yi de sevmemektedir. 

Dışişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklara ait dış temsilciliklerle koordineli çalışamamaktadır. Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bağlı dış temsilcilikler ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki kopukluk, ekono
mik ilişkilerimizi, diplomasimizin bir aracı olarak kullanma imkânından mahrum bırakmaktadır. 
Ekonomiyle politika bağını vakit geçirmeden kurmamız ve işletmemiz gerekmektedir. 

Türk dış politikasının dışarıda bıraktığı intiba, uysal, uzlaşıcı, taviz kabul eder özelliklerdedir. 
Bu intiba mutlaka değiştirilmelidir. Birden fazla hüviyet kartıyla bugünkü dünyada politika yürüt
mek mümkün değildir. 

Siyasî partilerimizin programlarında da, dış politika, klasik, yuvarlak cümleler şeklinde yer 
alır. Hiçbir siyasî partinin, etraflı araştırmaya dayanan bir politikası, maalesef, yoktur. Bundan do
layı, iktidara geldiklerinde, hükümet programının dış politika bölümünü, Dışişleri Bakanlığında el-
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li yıldır değişmeyen kalıplara göre bürokratlar hazırlamaktadır. Siyasî partilerimizin, uzun vadeli 
devlet dış politikası ve felsefesi henüz gelişememiştir. Bunun sonucunda, dış politikayı, siyasî oto
rite değil, maalesef, bürokrasi tespit etmektedir. Türk dış politikasının en zayıf taraflarından bir ta
nesi de budur. 

Dış politikanın hareket noktası, millî menfaattir, millîliktir, milliyetçiliktir. Türk siyasî tarihin
de, yarım asırdan bu yana bir türlü başaramadığımız en önemli konu, Türk dış politikasına, hiçbir 
dönemde, millî olma anlayış ve ölçülerini oturtamamış olmamızdır/Bunun sebebi, milliyetçi -mu
hafazakâr, millî- islamî dünya görüşüne sahip bürokratların Dışişleri Bakanlığı kadrolarından, âde
ta, özellikle uzak tutulmasında yatmaktadır. 

49 uncu ve 50 nci Hükümetlerde, Dışişleri Bakanlığının, milliyetçiliğe esas olan politikalara 
temelden karşı olduğu bilinen SHP'yc verilmesi, telafisi olmayan bir yanlışlıktır, bana göre. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Haddini bil! 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sen milliyetçisin de, biz neyiz! 

İSMET GÜR (Devamla)- Ben, Türk milliyetçisiyim. 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Biz, Atatürk milliyetçisiyiz. 
BAŞKAN-Bir dakika, arkadaşlar. 

İSMET GÜR (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk iç politikası ve dış politi
kası birbirinden bağımsız düşünülemez. İç politika, 480 trilyon lira iç borç, 65 milyar dolar dış borç 
batağına saplanmıştır. Bu, yılların biriken iç politika başarısızlığıdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, dünyada, yirmi yıldır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışın
da tanıyan ikinci bir ülke yoktur; tanıtamadık. Dolayısıyla, dış politikamız, bir türlü, kişiliğine ka
vuşamamıştır. 

Sayın Başbakanımız İsrail'e gidiyor, orada Arz-ı Mev'ûd'dan yani, Tevrat'ta geçen, Nil ve Fı
rat arasındaki toprakların Yahudilere vaat edildiği iddialarından bahsediyor -bugün, buna, İsrailli 
Yahudiler bile cesaret edemezler- öte yandan, Filistin'e, Gazze'ye gidiyor ve İslamî ölçülerde hare
ket ediyor. Elbette ki, Türk başbakanına yakışan da budur. 

Bir yandan da, Hükümetin, Amerika Birleşik Devletleri bayrağını temsil eden Çekiç Güç'ün 
-âdeta bir işgal gücü gibi- ülkemizde konuşlandırılmasını hazmetmesini, bir türlü kabullenemiyo
rum. 

BAŞKAN- Sayın Gür, 1 dakikanız var efendim; süre uzatmıyoruz. 
İSMET GÜR(Devamla)- Bunların hepsi çelişkidir, ya olduğumuz gibi görünelim ya da görün

düğümüz gibi olalım. 
Dünyada takiyye devri bitmiştir. Batı dünyası karşısında ne yaparsanız yapınız, isterseniz ül

kenizdeki bütün camileri yıkınız, isterseniz bütün Kur'an-ı Kerim'leri yakınız... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-Niye yakalım?!. 
İSMET GÜR(Dcvamla)-...isterseniz bütün ezanları susturunuz, Batı, sizi yine de Müslüman 

olarak kabul eder. Bütün Batı dünyasındaki Müslümanların adı da Türktür, Müslümanlığın adı da 
Türklüktür; onun için Bosna-Hcrsek'te soy ve tarih katliamı vardır, onun için Çeçenistan'da işgal 
ve katliam vardır; onun için, Azerbaycan'da, Kuzey Irak'ta, Batı Trakya'da, Kıbrıs'ta, Haiti'de, So
mali'de zulüm vardır. Bütün bunları anlamadan, düzeltmeden Gümrük Birliğine ahnsanız ne olur • 
ahnmasanız ne olur... Avrupa Birliğine tam üye olsanız ne olur olmasanız ne olur?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN-Lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız... 
İSMET GÜR (Devamla)-Peki Sayın Başkanım. 
Onlar ortak, siz pazar olursunuz. 

Saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Gür. 

M.SEYFİ OKTAY (Ankara)-Saym Başkanım, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞICAN- Buyurun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Sayın Başkanım, sözcü, Sosyal demokrat Halkçı Partinin, mil

liyetçiliğe karşı olduğunu ifade ediyor. Evet, biz, kafatasçılığa dayanan ilkel bir anlayış olan milli
yetçiliğe karşıyız (SHP sıralarından alkışlar) Ama, herkesi kardeş bilen ve gelecekte ortak değer
leri başanya ulaştırmak için çalışan, ulusal bütünlükten yana olan, ırk, dil, din farkı gözetmeden 
kendisini Türk addeden herkesi kabullenen, böylesine bir anlayıştan, yani Atatürk milliyetçiliğin
den yana bir partiyiz. Bunun, böylece, zabıtlara geçmesini istiyorum. ' 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oktay; böylece, zabıtlara geçmiştir. 
İSMET GÜR (Aksaray)- Bizim milliyetçiliğimizde kafatasçılık yoktur, İslâmda da ırkçılık 

yoktur. 

BAŞKAN-Efendim, rica ediyorum... Siz konuşmanızı yaptınız. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki konuş
malar, Genel Kurula ve Başkanlığa hitaben yapılır. Bu, içtüzük hükmüdür. Bazı arkadaşlanmız, 
bunun dışına çıkarak konuşmak istiyorlar. İçtüzük, bizim temel ilkemizdir kuralımızdır; buna uya
lım efendim. 

Sayın Bakanım, zatı âliniz şimdi mi konuşacak? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN- Hayır efendim, Sayın Dağcı'dan sonra konuşacağım. 
BAŞKAN-Peki. 
Bütçenin aleyhinde, Sayın Mustafa Dağcı; buyurun efendim. 
MEHMET BUDAK (Ankara)-Lehinde mi, aleyhinde mi? 
BAŞKAN-Aleyhinde efendim, aleyhinde... 
MEHMET BUDAK (Ankara)-Maşallah, maşallah... 
BAŞKAN-Sayın Dağcı, süreniz 10 dakika. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı bütçe

si üzerinde, kişisel söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gelişen ve değişen dünyada değişmeyen bir kural vardır; insan haklarının sadece güçlü olan 

devletlerin fertlerine tanındığı, onun dışında, zayıf ve mazlum milletlerin sürekli sömürüldüğü, 
ezildiği... Batı, Amerika Birleşik Devletleri ye zengin ülkeler, bu zulümlerini, baskılarını, daha çok 
Müslümanlara, başta Türklere uyguluyorlar. Maalesef, hak, haklının olmuyor güçlünün oluyor. 
Türk Milletine, yeni bir emperyalizm şekli uygulanıyor. Bu emperyalizmin adı, insan hakları em
peryalizmidir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Bravo!.. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Siz de, yakında, bakanlığını kurarsınız. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Bakanlığı kurmaya çalışanlar, başkalarıdır. Dünyada eşi ben
zeri olmayan bir uygulamayla, Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu, âdeta ispat edercesine, bu-
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rada, bir gece baskınıyla, bakanlık kurmaya kalkanları eleştiriyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Çünkü, Türkiye'de insan haklan ihlalleri, Batı'dan daha azdır. Bugün, Bosna-Her-
sek'te, Çeçenistan'da, Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Kırım'da, Doğu Türkistan'da Türkler, Müslümanlar 
katledilirken, Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler, NATO, AGİK nerede; nerede bunlar!.. Bunların 
hiçbiri yok; çünkü, katledilen, Müslüman Türk Milleti olunca, Batı uyuyor; ama, kendilerinden 
birine ufacık bir zarar geldiğinde, Libya'nın koyduğu bomba dolayısıyla Amerika Birleşik Devlet
lerinin bir vatandaşı diskotekte öldüğünde, Amerika, Libya'yı yerle bir etmeye kalkıyor... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Doğrusunu yapıyor. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Amerika Birleşik Devletleri, bir vatandaşı için bir devlete sa
vaş ilan ediyor, biz, binlerce, yüzbinlerce soydaşımız katlediliyor, sesimizi çıkaramıyoruz. Böyle 
dış politika olur mu!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri; bu kadar kısa süre içerisinde, çok şey anlatmam gerekiyor. 
Bunun için, konulara ana başlıklarıyla değinip, birer cümleyle arz etmeye çalışacağım. 

Kıbrıs meselesi, gittikçe kangren oluyor. Hükümet yetkililerini buradan uyarıyorum; lütfen, 
Kıbrıs'a sahip çıkınız. Kıbrıs'ta, son günlerde tehlikeli çok büyük gelişmeler var. Her hafta Kıbrıs'a 
gitmeye veya Kıbrıs'la haberleşmeye çalışıyorum. Bu "federasyon" laflarından, "iki toplum" lafla
rından uzaklasınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, Birleşmiş Milletlerin bir üyesi yapmak için, 
öncelikle, bağımsız Türk cumhuriyetlerine tanıtmak için gayret ediniz. 

Yunanistan'la meselemiz, sadece Kıbrıs meselesi değildir; Ege adaları silahlandırılıyor, kıta 
sahanlığı ihlal ediliyor, FIR hattı ihlal ediliyor, Batı Trakya'daki Türklere zulmediliyor, biz, ancak 
edebiyatla uğraşıyoruz. 

Irak'ta büyük gelişmeler oluyor. Irak'ın kuzeyinde, bir Kürdistan devleti kurulmuş, haberiniz 
yok! Kapıdan sınır dışı ettiğiniz, Türk kökenli, "Türkmen" dediğimiz kardeşlerimizi, Talabani'nin, 
Barzani'nin eşlciyalanna teslim ediyorsunuz... 48 saat tuvalette bekletiyorlar bu kardeşlerimizi. Gi
din, kapıdaki işkenceleri, Kuzey Irak'taki 2,5 milyonu aşkın Türk'e yapılan işkenceleri yerinde gö
rün. Biz, hâlâ, bunlara destek veren, Türklere zulüm yapan Çekiç Güç'ü, Türkiye'de tutmaya de
vam ediyoruz. Allah aşkına, şundan kurtulalım... Çekiç Güç'Un görevini, bizim silahlı kuvvetleri
miz, çok daha iyi, çok daha mükemmel bir şekilde yapacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ermenistan, can Azerbaycan'ın yüzde 20'den fazla top
rağını, maalesef, işgal etmiştir. Türkiye'ye çok şey düşüyor; Azerbaycan'a daha fazla ilgi göster
mek, daha fazla yardım yapmak zorundayız. Bu Ermenistan ki, devlet yöneticileri, konuşmaların
da "sadece Karabağ'ı almakla kalmayacağız, Nahcivan'ı da alacağız; daha sonra Türkiye'nin doğu 
ve güneydoğu illerine geleceğiz, PKK'nın hazırladığı zeminde, sahte Kürdistan devletini yıkıp Bü
yük Ermenistan'ı kuracağız" diyorlar. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Kim destekliyor!.. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Siz ne diyorsunuz, Sayın Bakan; Hükümet ne diyor; sadece 

"kınıyoruz"... v . 
Bu hususlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türk cumhuriyetleriyle ve topluluklarıyla ilişkileri
miz de, maalesef, iç açıcı değildir. Bağımsız Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi, eşitlik, içişleri
ne karışmama ve mütekabiliyet esasları doğrultusunda, mutlaka, daha fazla geliştirmeliyiz; Türk 
cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerimize sahip çıkmalıyız; ilk geldikleri yıla göre öğrenci sayısı 
yüzde 50 azalmıştır; bunların sebeplerini araştırmalıyız. 

• I • • 
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Lider bir Türkiye istiyorsak, 21 inci Asrın, Türklerin insanca yaşayacağı, Türklerin sözünün 

geçeceği bir asır olmasını istiyorsak, Türkler arasında, dilde, fikirde, işte birliği kurmak istiyorsak, 
bunun ilk adımının Türk Ortak Pazarını kurmakla atılacağına inanıyorum. 

Burada, DYP'li yöneticilere bir şeyi hatırlatmak istiyorum; verdikleri bir söz vardır "bütçeden 
sonra, ocak ayında, dış Türkler bakanlığını kuracağız" diyorlardı. Biz, bir kanun teklifi verdik; bil
hassa DYP'li arkadaşlarımıza sesleniyorum -ki, sanıyorum Anavatan Partisi de bunu destekliyor-
çok acele olarak, mutlaka, dış Türkler bakanlığını kuralım. 

Avrupa Birliğiyle ve Gümrük Birliği konusuna gelince; bizi, yalvaran ülke durumundan kur
tarın. Türk Milletini, Batı'nın önünde diz çöktürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer, Gümrük 
Birliğine girmek istiyorsanız, Avrupa Birliğine girmek istiyorsanız, bunu, Türk Milletinin tarihine, 
şiarına yakışır şekilde gerçekleştiriniz; menfaatlarımızı koruyarak, kollayarak yapınız. 

Sonra, bu kadar önemli bir konuyu niçin halka götürmüyorsunuz? Hani şeffaflık, hani demok
rasi?!. Gelin referanduma gidelim, Türk Milletine "Ey Türk Milleti, siz Avrupa Birliğine, Gümrük 
Birliğine şu şartlarla girmek istiyor musunuz" diye soralım, milletin vereceği cevaba da saygı du
yalım. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ(Tokat)- Bu Hükümete hayatiyet veren sizsiniz !. 

BAŞKAN-Sayırr Dağcı, 2 dakikanız var efendim. 
MUSTAFA DAĞCI(Devamla)- Sağ olun Sayın Başkanım. 

• " ' • • • \ 

Geliniz, Batı'da, bilhassa, Almanya, Fransa ve Türk vatandaşlarının yaşadığı diğer yerlerde, 
Türkiye aleyhine yapılan propagandaları birlikte önleyelim; ciddî, atak, çalışkan, cesur bir dış po
litika güdelim; kalıcı millî politikalar üretelim, millî politikalar üreten bir yüksek enstitüyü, çok acil 
olarak genişleterek kuralım. İnsan hakları bakanlığı yerine, Batı'da, Amerika ve diğer ülkelerde 
Türk Milleti aleyhine, Türkiye aleyhine yoğun propagandalar yapan insanları aydınlatmak için, ye
ni bir bakanlık kuralım. Bu bakanlığın adı, "halkoyünu aydınlatma bakanlığı" olsun. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Kamuoyu... 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Kamuoyu... Aynı şey. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Aynı şey de, Hükümeti destekleyen kim? 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurt dışında yaşayan 3 

milyonu aşkın vatandaşımızın problemleri hakkında da birkaç şey söyleyerek konuşmamı bitiriyo
rum. 

Vatandaşlarımızın eğitimi, millî ve dinî değerlerini koruması, çalışanların emekliliği, sağlık si
gortası meseleleri, yabancı düşmanlığı, insan hakları, seçme ve seçilme hakları gibi, bir sürü prob
lemleri üst üste... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Sayın Dağcı, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla)- Teşekkür ederim Sayın Başkan, tamamlıyorum. 

21 inci Asrın, Türk asrı olması için, devletimizin güçlü olması için, milletimizin mutlu olma
sı için, elbirliğiyle çalışalım. 

Son cümle olarak da, burada Dışişleri şehitlerimizi anıyor, her şeye rağmen, Bakanlık bütçe
mizin vatanımıza, milletimize Dışişleri mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 
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Sayın milletvekilleri, soru sormak için bize yazılı pusulayla müracaat eden arkadaşlarımız var; 

daha önceleri bunlar kabul ediliyordu; ama, kabul edilen bu müracaatlar haksızlık doğuruyordu. Bu 
itibarla, soru sorma işlemi, bütçe üzerindeki konuşmalar tamamlandıktan sonra, arkadaşlarımızın 
ayağa kalkarak söz istemeleri suretiyle Başkanlık Divanımızca tespit edilecektir. 

Sayın Bakan; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 30 dakikadır . 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığının 1995 
bütçesi üzerinde görüşlerini açıklayan, eleştirilerini ortaya koyan sayın grup sözcülerinin ve şahıs
ları adına konuşan sayın milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlamak, değerlemek, Bakanlığımızın 
1995 yılı çalışmalarına yönelik olarak bilgi sunuşunda bulunmak amacıyla huzurunuzdayım. 

Görüşlerini açıklayan, eleştirilerini ortaya koyan tüm sayın milletvekillerimize içtenlikle şük
ranlarımı sunuyorum. Başta sevgili Onursal Genel Başkanım Erdal İnönü ve Sayın Kâmran İnan 
olmak üzere, burada eleştiri yapan tüm sayın milletvekillerimizin görüşlerinden son derece de ya
rarlandığımızı mutlulukla ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hazırlanmış olan konuşma metnim, sizlere sunulmuş bulunmaktadır. As
lında onun dışında, onun özeti niteliğinde bir başka konuşmayı sizlere takdim etmeyi düşünmek
teydim. Bununla birlikte, burada sürenin kısalığını göz önünde bulundurarak, ortaya konulan eleş
tirilerin yanıtlanmasını, o eleştriler üzerindeki düşüncelerimizin sizlere sunulmasını tercih ediyo
rum. Genel Kurul çalışmalarının bu şekilde daha başarılı sonuçlar vereceği inancını taşımaktayım. 

Sayın Başkan, önce, dış politikayla ilgili son konuşmacı arkadaşımız Mustafa Beyin değer
lendirmesini ele almak istiyorum. Aslında, dış politikada bence, önem taşıyan sıfatlar, önem taşı
yan nitelemeler; ataklık.cesurluk ya da ona benzer sözcüklerden çok, dış politikanın gerçekçi olup 
olmaması, ulusal çıkarlarımıza uygun bir dış politikanın izlenip izlenmemesidir. Herhangi bir dış 
politikanın değerlendirilmesinde, öncelikle kullanılması gereken ölçütün, öncelikle kullanılması 
gereken sözcüğün bu olduğu kanısındayım. Atak, cesur, onurlu... Bütün bu sözcükler kullanılabi
lir; ama, işin özü, izlemiş olduğunuz dış politikanın ulusal çıkarlarınıza uygun olup olmadığıdır. O, 
temel ölçüttür. Öncelikle onu gözetmek durumundasınız. O, kimi zaman, sizin atak olmanızı ge
rektirir, kimi zaman, farklı bir yaklaşım sergilemenizi zorunlu kılar. 

Konuya bu açıdan baktığımızda, Meclisimizde çok daha gerçekçi değerlendirmelerin yapıla
bileceği inancını taşımaktayım. "Türkiye'nin, yalvaran ülke konumunda olmaktan kurtarılması" 
şeklindeki düşünceyi, son derece de üzüntüyle karşılıyorum. Aslında, bu, yalnızca, Sayın Dağcı ta
rafından ifade edilmedi, hemen hemen bütün konuşmacılar bu yaklaşımı sergilediler. Kamuoyun
da, bu yaklaşımdan etkilendiği anlaşılan yorumlar yapılmaktadır. 

Türkiye, dış politikada herhangi bir amacının gerçekleştirilmesi için, herhangi bir ülkeye ya da 
herhangi bir kuruluşa yalvarma durumunda değildir. Ortada böyle bir durum mu var? Acaba, Tür
kiye, herhangi bir kuruluşa ya da herhangi bir ülkeye ya da herhangi bir ülkeler topluluğuna yal
varmakta da, onun üzerine mi, o nedenle mi "Türkiye, kimseye yalvarmasın" diyorsunuz? Türkiye, 
kimseye yalvarma durumunda değil. Eğer, Gümrük Birliği konusunu ele alarak bunu söylediyse
niz, bırakın yalvarmayı, Türkiye'nin, Yunanistan'ın taleplerine ufak bir şekilde göz kırpması bile, 
Türkiye'nin yarın Gümrük Birliği sözleşmesini imzalamasına yeterdi; ama, Türkiye, Yunanistan'ın 
taleplerinin, özellikle Kıbrıs ile ilgili olarak ortaya koymuş olduğu yaklaşımların, son derece yan
lış olduğu kanısındadır. Kıbrıs'ı bir yana bırakın, eğer, malî yardım konusunda en ufak bir farklılık 
sergilemiş olsaydık, yarın, Gümrük Birliği ile ilgili sözleşmenin imzalanması, hemen gerçekleşti
rilirdi; ama, Gümrük Birliğinin imzalanması için, Türkiye, ne Kıbrıs'taki politikasını değiştirir ne 
de malî yardım konusundaki yaklaşımını farklılaştırır. 
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Olaylan çok iyi görebilmeniz gerekiyor. Hiçbir kuruluşa yalvarmamız söz konusu olamaz, 

yalvarmadık; tam tersine, kararlı tavrımızı sürdürüyoruz. "Alırsanız alırsınız, almazsanız almazsı
nız" şeklindeki yaklaşımları da, doğrusu, ben, dış politika açısından çok geçerli görmediğimi ifade 
etmek durumundayım. Gümrük Birliği, eğer bizim bir yararımız varsa girilmesi gereken yerdir; 
eğer, bir yarar elde edeceksek, bunun içinde yer almalıyız. "Alırsanız alırsınız" ne demek? Biz, bu 
yaklaşımı sergiliyorsak, demek ki, buraya başvuruyu gerçekçi bir araştırma yapmadan ortaya koy
muş bulunmaktayız. Eğer buraya başvuru yaptıysak, Türkiye'nin çıkarlarını, buraya girmekte gö
rüyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını, buraya girmekte, burada yer almakta görüyorsak, o zaman, bu tav
rın da çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Burada önem taşıyan konu, yalnızca, oraya girmek 
için taviz verilip verilmeyeceğidir; bu, söz konusu olamaz; bunu ifade edeyim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin, gerçekten çok büyük atılımları olmuştur. Hükümetimi
zin, Türkî cumhuriyetlerde -bizden önceki gelişmeleri de dikkate alarak söylüyorum- şimdiye ka
dar 800 milyon doların üzerinde yatırımı söz konusudur. Türkî cumhuriyetlerde, özellikle öğrenci
lere çok geniş burs olanakları sunulmuştur. 10 bin kadro vardır. Maalesef, burs düzeyinin yetersiz
liği nedeniyle, 10 bin kadronun tümü, başlangıçta doldurulduğu halde, daha sonra korunamamıştır; 
ancak, gerekli ödeme düzenlemeleri yapıldıktan sonra, bu düzeyin 10 binin üzerine çıkacağına 
inandığımızı belirtmek isterim. 

Sayın Milletvekilleri, nitekim, 1995 yılı bütçesiyle birlikte, 1 000 ek kadronun daha talep edil
mesi söz konusu olmuştur. Türkî cumhuriyetlerle aramızdaki ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi 
amacıyla, kültürümüzün, dilimizin, buradan hareketle, büyük bir sıçramayı, 21 inci yüzyılda ger
çekleştirmesinin, sağlamasına katkıda bulunmak amacıyla, Hükümetimiz, Türkî cumhuriyetlerle 
Türkiye arasında "TÜRKSOY" adını verdiğimiz, son derece önem taşıyan bir örgütlenmeyi gerçek
leştirerek bir projeyi başlatmıştır. Sanırım, konuya, insanların kafasındaki milliyetçilik ölçülerinin 
ya da insanların kafataslanndaki nitelikleri araştırarak değil, bu şekilde, bu yöntemle yaklaşmak 
gerekmektedir. 

, Değerli arkadaşlarım, Sayın Dağcı ve Sayın Gür de söylediler, ortada taviz verildiğine ilişkin 
bir inanç var; Türkiye, Gümrük Birliğine girmek amacıyla, apar topar, insan hakları bakanlığı ku
rulmasını gündeme getirmekte... insan haklan bakanlığının kurulması, 49 uncu Hükümetin Prog
ramında, gündeminde vardı; insan haklan bakanlığının kurulması 50 nci Hükümetin Programında, 
gündeminde vardı. Ayrıca, Sayın Başbakanla 18 Mayıs tarihinde yapmış olduğumuz basın toplan
tısında, insan hakları bakanlığının kurulmasına yönelik bir kanun tasarısını, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunacağımızı, çok açık bir biçimde ifade etmiştik. Nitekim, geçen yıl haziran ayında, in
san hakları bakanlığının kurulmasını sağlayacak girişimi başlatmıştık. Tasarının bütünü üzerinde 
konuşulmuş -önceki gece Sayın Başkan da ifade ettiler- maddelere geçilememişti. 

Şimdi, hangi gerekçeyle, geçen haziranda tartışmış olduğumuz İnsan Haklan Bakanlığı Yasa 
Tasarısını, Gümrük Birliğine girilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir düzenleme ya da bir adım 
olarak, atılım olarak değerlendirebilirsiniz?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - O halde tasarıyı niye geceyarısı getirdiniz?!.. Onu da 
beceremediniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Geceyarısı gelen yasalar daha mı az geçerli oluyor Sayın Kork-
mazcan?! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Evet, daha az geçerli oluyor! 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla) - Sabah çıkan yasalar iyi oluyor da, geceyarısı çıkanlar daha mı 
kötü oluyor? 
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BAŞKAN - Sayın Korkmazcan, lütfen müdahale etmeyelim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Çıkaramadınız işte... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Onun çıkmamasının nedeni, sizin beyninizde insan haklan kav
ramının yeterince gelişmemiş olmasındandır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İnsan haklan kavramı sizin beyninizde oluşmamış. 
Dünyanın neresinde var böyle insan hakları?! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Pazarlık yaptınız. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Onu bile yalvarma aracı yaptınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, Sayın Oğuzhan Asiltürk, dış politikamız
da, Dışişleri Bakanlığında karar almada ve uygulamadaki büyük hatalar nedeniyle ulusal çıkartan
ınızın zedelendiğini iddia etmektedir. Buna gerekçe olarak da, ICafkaslardaki gelişmeleri ortaya 
koymaktadır. Sayın Asiltürk'ün bu değerlendirmesini çok büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Bu, 
yalnızca, öylesine yapılmış bir siyasî konuşma olmamalıdır. Böyle bir hipotez ortaya atılıyorsa, 
eğer çok büyük hatalar, çok büyük karar hataları, uygulama hatalan yapıldığı ve buradan hareket
le Türkiye'nin ulusal çıkarlarının zedelendiği iddia ediliyorsa, gerçekten bununla ilgili çok ciddî ka-
nıtlann verilebilmesi gerekmektedir... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Ermenilere buğday verdiniz, daha ne kanıtı olacak! 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN - Önce, Ermenilere buğdayı kimin verdiğini bir öğrenin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Allah Allah...Kim vermiş?! 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN - Madem bu kadar aynntılı olarak araştırma yapıyorsunuz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Yani, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vermedi mi?! 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla) - ...Ermenilere, buğdayı, Türkiye mi vermiş, başkaları mı vermiş; 
önce onu bir öğrenin. Sonra, Hafız Esad ile Enver Sedat'ı kanştırmamayı da öğrenin... (RP sırala- . 
rından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Siz verdiniz, kim verecek! 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Senin haberin yok. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin, rica ediyorum... Sayın Asiltürk... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Amerika adına Türkiye verdi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Onu da geri alamadılar... Kimi kandırıyorsunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla) - Sayın Başbakanın, Rusya Federasyonuna, "Kafkaslardaki geliş-, 
melere aynı pencereden bakalım" şeklindeki değerlendirmesini, Sayın Oğuzhan Asiltürk, diğer ko
nulan yanlış anladığı gibi, bunu da yanlış anlamıştır. Aslında, burada, Türkiye'nin, Kafkaslardaki 
çıkarlanmızı göz önünde bulundurarak, Rusya Federasyonuna, demokrasi doğrultusunda, iktisadî 
işbirliği doğrultusunda yapmış olduğu bir çağrı vardır ve bu çağrı doğrudur. İşbirliği yapmak zo
rundayız, işbirliğini sağlamak zorundayız, dış politikayı düşmanlık temellerine dayandırmamalı-
yız. Eğer, Clinton'un hangi kenti ziyaret ettiğini, eğer, dış politika da ölçü olarak alırsanız, bu çağ
rıyı da yeterince değerlendirmeniz mümkün olamaz Sayın Asiltürk. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sizin için hiçbir şey önemli değil... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Azerbaycan konusunda, özellikle Budapeşte'de, son derece 
önemli bir kazanım elde edilmiştir. Azerbaycan'da temel sorun, Kafkaslarda temel sorun, Rusya 
Federasyonu askerlerinin oraya yerleşip yerleşmeyeceği, Rusya'nın tek başına oradaki çatışmalara 
müdahale edip etmeyeceğidir. Konuya bu açıdan bakmak gerekiyor. Aslında, gelişmeleri de, güç
lerin ardında hangi ülke olduğu iddia edilirse edilsin, çok iyi izleme zorunluluğumuz var; işgal 
edenler kimdir; onun ardındakiler kimdir; bunları da görmek durumundayız. 

Budapeşte'de AGİK Zirvesinde, bu bağlamda, özellikle Dağlık Karabağ konusunda, son dere
ce önemli, son derece olumlu bir çözüm elde ettiğimizi burada kıvançla bilgilerinize sunmak iste
rim. 

Girişim buydu, Oğuzhan Beyin dediği gibiydi, orada, Rus askerlerinin yerleştirilmesi için, so
runa, Rus askerlerinin müdahale etmesi için çok büyük çabalar vardı; ama, kimlikli, kişilikli poli
tika dediğiniz budur, Türkiye, üç yıldan bu yana, özellikle gelişmelerin ortaya çıktığı tarihten bu 
yana, bu konuda, son derece duyarlı, son derece planlı bir çalışma yapmış ve bunun sonucu Buda
peşte'de AGİK Zirvesinde alınmıştır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Bosna'daki askerleri sormadığınızı söylemiyorsunuz 
ama... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Bosna'ya geleceğim; ama, isterseniz, hemen şimdi söyliyeyim. 

Sayın Oğuzhan Asiltürk, oradaki askerlerimizin göreviyle ilgili olarak, bir yetersizlik olduğu
nu iddia etmekte, Bosna'daki askerlerimizin görevlerinin tanımlanmasında bir yetersizlik olduğu 
söylemektedir. Aslında, bu tanımlamayı, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti yapmamaktadır. Oradaki, 
bizim askerlerimizin ve.Bosna'da yer alan UNPROFOR'daki tüm askerlerin, hangi görevi üstlendi
ğini ve üstleneceğini Birleşmiş Milletler ortaya koymaktadır. 

Burada, bir yetersizlik olabilir; ama, gönderilen askerlerimiz tamdır, meslek sahibi olan kişi
lerdir, gerçekten, askerdirler. Biz, başka kadroları asker gibi göstermeyiz. Başka kadroları taşıyan 
kişilere komutan demeyiz; askere, asker deriz ve onları göndeririz. (SHP ve DYP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar; RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Onun için mi, Türkiye'nin itibarını beş paralık ettiniz?! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Askerimizle gurur duyuyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, bir dakika efendim... 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizi... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Askere, asker demekle itibar kazanılmıyor. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim, bir dakika... Sayın Asiltürk, bir dakika... 
Çalışma süresinin, Sayın Bakanın konuşması bitinceye kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLE!1 BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın milletvekilleri, Çeçenistan'da, gelişmeler çok yakından iz
lenmektedir. Sayın Başbakanın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çeçenistan'da yaşanan olayların 
barışçı yollarla çözülmesi için girişimleri olmuştur, girişimler hâlâ sürmektedir. 

Hükümetimizin konumu, Rusya'nın toprak bütünlüğü yaklaşımıyla değerlendirilmemelidir. 
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Önem taşıyan konu, Rusya'nın toprak bütünlüğü değildir; önem taşıyan konu, Kafkaslar'da ya da 
dünyanın neresinde olursa olsun, iç hukukun ve uluslararası hukukun egemen kıldığı yapının koru-
nabilmesidir, geçerli kılınabilmesidir. Bizim angajmanımız bunadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, iç hukuka ve uluslararası hukuk kurallarına bağlı olmak zo
rundadır, bağlı kalmak zorundadır, saygı göstermek durumundadır; ancak, kuşkusuz, uluslararası 
hukuka saygı göstermesi gereken, altına imza attığı anlaşmalara uyması gereken, sadece Türkiye 
değildir. Burada, büyük görevler üstlenmeye hazırlananların da, imzalamış oldukları uluslararası 
anlaşmaların, kendi omuzlarına yüklediği yükümlülüklerin gereğini yerine getirmeleri zorunluluğu 
vardır. Türkiye, bunun da takipçisidir, hiç kimsenin bundan kaygısı olmasın. 

Irak'la ilgili olarak, özellikle güneydoğumuzdaki ticarî etkinliklerle ilgili olarak da, Sayın 
Oğuzhan Asiltürk'ün, aslında o bölgede, özellikle E-24 üzerinde bir gezi yapmasını önermek isti
yorum. Belki, dediği tablo, çizdiği tablo bundan bir süre ünce, dört beş ay önce geçerliydi; ama, 
bugün, o tablo değişmiştir; o tablo, hem de çok büyük ölçüde değişmiştir. 

Öte yandan, boru hattının işlerlik kazanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti, üzerine düşen 
hemen her şeyi yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Eğer bu konuda, adresin, Hükümet oldu
ğunu, Hükümetimiz olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Bunun işlerlik kazanmasında-
ki sorunun, engelin adresini, size, başka yerde aramınızı öneririm. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Siz, Batı'ya bağlısınız; onlar ne isterse yaparsınız; biz 
yapmayız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın İnan, Essen Toplantısı tarafımızdan çok yakından izlen
miştir. Bu konudaki duyarlılık, Dışişleri eski Bakanımız tarafından Almanya'da ifade edilmiştir, 
Sayın Başbakan tarafından, Alman Başbakanına söylenmiştir, özellikle Berlusconi'yle yapılan gö
rüşmede, zatı âlinizin burada çizmiş olduğunuz tabloya benzer ya da yaklaşımlara benzer düşünce
leri İtalya'da gördüğümüzden, İtalya Başbakanıyla yapılan görüşmelerde, Essen Zirvesinde, Güney 
Akdeniz ya da Güney Avrupa'daki ülkelerin yer almasını sağlama doğrultusunda girişimlerimiz ol
muştur, bu sürmektedir. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, Türkiye, Türk dünyasını, Kafkasları, Rusya Federasyonu karşısın
da ya da herhangi bir tehdit karşısında tek başına bırakmamıştır, bırakamaz. Tehdit, kimden gelir
se gelsin, nereden gelirse gelsin, Türkiye, bu bölgede bütün etkinliğini, bütün nüfuzunu kullanma 
durumundadır; barışın korunması için, uluslararası hukuk kurallarının bu bölgede de egemen ola
bilmesi için. 

Bölgenin, aslında, bizim çevremizdeki tüm bölgelerin gelecekleri için, bu bölgelerde yaşayan 
insanların toplumsal olarak gelişebilmeleri için, barışın çok büyük bir önemi vardır. Diyebilirsiniz 
ki, düşünülebilir ki, aslında, barış, her yerde önem taşımaktadır; barış, dünyanın hangi bölgesinde 
daha az önemlidir de, burada daha çok önemli olsun; doğru, barış, her yerde önem taşımaktadır; 
ama, bizim çevremiz için, Ortadoğu'dan başlayarak söylüyorum, barışın son derece de belirleyici 
bir etkisi vardır. Bakın, dünyanın başka bölgelerinde o bölgede, yer alan ülkelerin, o ülkelerde ya
şamakta olan insanların iktisadî ve toplumsal gelişmeleri, onların, kendi başarımlarına, perfor
manslarına bağlıdır; başarılılarsa, çalışkanlarsa kalkınırlar, iktisadî ve toplumsal gelişmelerini sağ
larlar; ama, bizim coğrafyamız farklı. Sayın İnan, haklı olarak farklı bir coğrafyada yaşadığımızı 
söyledi; yaşadığımız coğrafyanın öneminin altını çizdi; doğrudur. Bizim yaşadığımız coğrafyada 
iktisadî ve toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi, barışın varlığına ve doğal afetlerin engellenme
sine bağlıdır; tarih olarak böyle, özellikle Ortadoğu'da böyle. O nedenle, Türkiye, bütün gücünü, 
nüfuzunu çevresinde, barışın sağlanması için kullanmak durumundadır. 
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Aslında, "yurtta barış, dünyada barış"a, bir de, bizim "bölgede barış" kavramını eklememiz 

gerekmektedir. Kuşkusuz, dünyadaki barış, bölge barışını da içermekte; ama, bölge barışının özel 
önem taşıması nedeniyle, "bölgede barış" kavramının da altını çizmek ihtiyacını duyuyorum. 

"Türkiye, Batı'ya gücünü gösteremedi, Batı karşısında aciz kaldı" şeklindeki düşünceyi ger
çekten kabul etmiyorum; böyle bir düşüncenin ileri sürülebileceği kanısında değilim; böyle bir dü
şünceyi besleyecek olgular bulunmamaktadır. Biraz önce de ifade etmeye" çalıştım, eğer, Türkiye, 
Kıbrıs'ta haklı yaklaşımını bir yana bıraksaydı, "canım, ne olacak, zaten, belki bunların dediği de 
günün birinde gerçekleşebilir, ben bu tavrımı değiştireyim" deseydi, haklı olurdunuz; eğer, Türki
ye, "ben malî yardımdan vazgeçtim, bunu daha sonra da alsak olur, almasak da olur" deseydi, o za
man birileri kalkıp, haklı olarak, Türkiye'yi acz içinde gösterebilirdi. Türkiye, demesi gereken ne 
vardı da demedi? Bunu yanıtlama durumundasınız. Türkiye, neyi demesi gerekiyordu da demedi?.. 

HALÎL İBRAHÎM ÖZSOY (Afyon)- Ayakbağı olduğunu söyledi Sayın Başbakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Türkiye'nin, Gümrük Birliğiyle ilişkiler konusunda savunması 
gereken ne vardı da bunu savunmasız bıraktı? Türkiye.burada, kararlı tavrını ortaya.koydu, göste
rebileceği yaklaşımların ne olduğunu tanımladı, neyi kabul etmeyeceğini söyledi ve buradan hare
ketle, özellikle komşumuz Yunanistan'ın tavrı, maalesef, önümüzde kimi engellerin ortaya çıkma
sına neden oldu. 

Sayın milletvekilleri, bu, bir hatır gönül işi değil, kimsenin hatırını gönlünü yapma durumun
da değiliz; kimse de bizim hatırımız için, gönlümüzü yapmak için, bizim uluslararası herhangi bir 
örgüte girmemizi kabul etme durumunda değildir. Bunlar, karşılıklı çıkara dayalıdır. Eğer yararı
nıza ise, çıkarınız varsa oraya girersiniz, kimse sizi oraya zorla sokmuyor. Eğer, karşı taraf da bun
dan bir yarar bekliyorsa, o da sizin oraya girmenizi kabul eder. Kuşkusuz, her konunun çözüme 
bağlanması bir müzakere işidir; oturursunuz, tartışırsınız; kabul edebilecekleriniz vardır, kabul 
edemeyecekleriniz vardır; bunları ortaya koyarsınız. 

Ortaya çıkan bir yanlış anlamayı gidermek amacıyla şunu da söyleyeyim: Sayın İnan, lütfetti
ler, teşekkür ettiler. Beh, bu toplantıya katılmak, sayın milletvekillerimizin eleştirilerini yanıtlamak 
için sabah kaldım; bu toplantıya katılmak için akşamüzeri gideceğim. Yarın müzakereleri yapaca
ğız. Aslında, yarın sürecin başlatılması doğrultusunda bir hareket beklemiyoruz; ama, yine sayın 
İnan'ın açıklamalarına göndermede bulunmak istiyorum; zaten bu işaret verilmişti, bu anlaşma im
zalanmıştı. 1973 yılında yürürlüğe giren protokol, 22 yıl sonra zaten Türkiye'nin Gümrük Birliği
ne girmesini öngörmekte idi. Değişen bir şey yok. Koşulları ele alındı, tartışıldı. Biz üzerimize dü
şen yükümlülükleri yerine getirdik. Gümrük Birliği, Avrupa Birliği üzerine düşen yükümlülükleri 
yerine getirme çabası içine girdi; ama, bugün karşılaştığımız tablo; yükümlülüklerinin karşılıklı 
olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanmıyor. Bugün karşılaştığımız tablo, Yunanistan'ın bil
diğimiz tutumundan kaynaklanmaktadır. O nedenle önümüze bir sorun çıkmış durumda; ancak, bu
nun kısa bir süre içinde aşılacağına inanıyorum. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın konuşmasının bitimine kadar çalışma süremizi uzatmış

tık; ancak, gruplardan bir talep geldi, Sayın Bakan -biraz önce kendileri de ifade ettiler- bu bütçe 
görüşmelerinin bitiminden sonra, Gümrük Birliği toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecekler 
ve bu arada ön hazırlıklar yapacaklar. Eğer Genel Kurul uygun görürse, bu bütçenin görüşmeleri
nin bitimine kadar çalışma süremizi uzatalım... 
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ENGİN GÜNER (İstanbul)- Uygundur efendim. 

BAŞKAN-Bu bütçenin görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok teşekkür ederim, hepi
nize şükranlarımı sunuyorum. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 1994 yılı bütçesine 774 milyar liralık, bir yardım yapılmış
tır, bunun yüzde 80'i üzerindeki bölümü serbest bırakılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
1995 yılında 1.8 trilyon liralık bir yardımın yapılması söz konusu olacaktır. Şu anda, daha önceki 
bütçe uygulamalarından ortaya çıkmış olan açığın giderilebilmesi amacıyla; bir 500 milyarlık kay
nağın daha verilip verilemeyeceğine yönelik tartışmalar yapılmaktadır, sonuçlanmış değildir; ama, 
Kıbrıs'ta konuların çok daha geniş kapsamlı bir biçimde ele alınmasını sağlamak amacıyla, ortada
ki tüm sorunları, iktisadî, toplumsal tüm sorunları bir ana plan anlayışı içinde ele alacağımızı, şu 
anda bunun hazırlığım başlattığımızı, bilgilerinize sunmak istiyorum. 

^ Kıbrıs'tan yöneticeler buraya geldiğinde ya da Türkiye'nin yöneticileri Kıbrıs'a gittiğinde, tek 
tek konular üzerinde, sorunlar üzerinde taılışmak yerine, projelerle bağlantılı bir biçimde kaynak 
talebinde bulunmak yerine, çok daha sağlıklı bir yaklaşım olarak bir ana plan hazırlığını başlattık. 
Bu, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinde önem taşıyan bir gelişme olacaktır. 

Elektrik kısıntısı doğru. Sayın Dinçerler, oturduğu yerden, elektrik kısıntısı olduğunu söyledi, 
doğru; son derece ciddî bir sıkıntı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş 
geldiğinde, kendisiyle görüştüm. 

Sayın milletvekilleri, 1989 yılında bir santral yapımı başlatıldı; iki aşamalı bir santral. Bunun 
birincisi, 1994 Haziranında devreye girdi; 60 megavatlık; ancak, bir kaza oldu ve o nedenle, şu an
da Kıbrıs'ta sıkıntı yaşanmakta. Bir yandan bunun giderilmesi için çalışılmakta; öte yandan, ikin
ci santralın 1995 Martından önce devreye girmesi için çalışmalar yapılmakta. 110 megavatlık bir 
gereksinme var; ama, biz, bu ikisiyle, Kıbrıs'taki tüm gereksinmeyi karşılayabileceğiz; bunu ifade 
etmek isterim. 

BAŞKAN- 2 dakikanız var Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Efendim, çok kısaca iki şey söyleyeyim. 
Benim, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmam, NATO Bakanlar Kurulu toplantısına 

katılmamam, Sayın İnan tarafından, burada eleştirildi; ayrıca, bu eleştirileri başkaları da yaptı. 
Sayın milletvekilleri, ben, NATO Bakanlar Kurulu toplantısı yerine Sosyalist Enternasyonal 

Konsey toplantısına katılmayı, arkadaşlarımla görüşerek, Dışişleri eski Bakanımızla tartışarak ka
rara bağladım. Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmamın, Türkiye'nin çıkarları açısından, 
Türkiye'nin yararı açısından daha iyi olacağı görüşünü aldım; daha ileri sonuçlar elde edilebilir tel
kinini aldım ve oradan hareketle buraya katıldım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Bir yanda 60 milyonu temsil ediyorsun, bir yanda partiyi tem
sil ediyorsun... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Şimdi, Sosyalist Enternasyonalin ne olduğunu anlamadan, bil
meden seslerini yükselten milletvekillerimiz için söyleyeyim. 
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Evet söyle. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Dış politika, artık, dışişleri bakanları aracılığıyla, dışişleri ba
kanlığı memurları aracılığıyla yapılmıyor. Öyle dediğiniz zaman, "Clinton niye bize uğramadı" so
rusunu sormak durumunda olursunuz. Artık, dünyada, dış politika, çok daha farklı bir biçimde ya
pılmakta; sivil toplum örgütleri devreye girmiş durumda -Biraz önce burada ifade edildi; Sayın 
İnan eleştirdi- yalnızca bakanlar, hariciyeciler, diplomatlar gitmiyor; parlamenterlerin gitmesi ge
rekiyor. Sosyalist Enternasyonal, sosyalist partilerin seçmiş olduğu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, konuşmanızı bağlayın lütfen. 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA PARLAK (Rize)-Parti adına doğru da, Hükümet adına olmaz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Aslında, partinin milliyetçilik duygularının, Türkiye sevgisinin 
ne denli yüksek olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımdır sizin dediğiniz; ama, ben oraya, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Dışişleri Bakanı Vekili ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ola
rak gittim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- O, devlet görevi değil. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARA YALÇIN (Devamla)- Oturup biriyle konuşurken; şimdi, sizinle, parti genel başkanı sı
fatımla konuşuyorum diye uyanda bulunma durumunda değilsiniz ya da şimdi, sıfatımı değiştir
dim, sizinle, dışişleri bakanı vekili sıfatımla konuşuyorum... Olur mu öyle şey?.. Önünüzdeki so
runları, şapkanız ne olursa olsun, sıfatınız ne olursa olsun, ortaya koyma durumundasınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, dış politika, tek odaklılıktan çok odaklılığa 
geçmiştir. Çok geniş bir alanda, dış politika etkinliklerini devlet olarak sürdürme durumundayız. 
Maalesef, bunu yaparken, dış politikada kullanma durumunda olduğumuz değişkenlerin istediği
miz düzeye gelmediğini ifade ederek konuşmamı tamamlayacağım. 

Sayın Başkan, bir endeksleme çalışmasını, yarım dakikada bilgilerinize sunmak istiyorum. 
Bakanlığın bütçesini, Bakanlıktaki personel sayısını ve Bakanlığın misyon sayısını, üç endeks ola
rak, bilgilerinize sunmak istiyorum. 1989 yılından bu yana, Sayın İnan'ın çizmiş olduğu gelişme
ler çerçevesinde, gerçekten, çok büyük bir atılım gerçekleştirildi, sağlandı ve Türkiye, başta Türkî 
cumhuriyetler olmak üzere, çok yerde elçilik açtı. Misyon sayımızda -misyon sayısı denmekte bun
lara- dört yılda yüzde 119,5'Iik bir artış oldu; ama, buna karşın, personel sayımızdaki artış, maale
sef, yüzde 9,3 düzeyinde kaldı. Bakanlığımızın bütçesi ise, dolar bazında konuya yaklaştığımızda, 
1990 yılında 100'kcn, 1994 yılında, maalesef, 82 oldu. Misyon sayısında artış var, personel sayı
sındaki artış daha az; ama bütçe düzeyi hepten az. Aslında, Bakanlığımızın toplam bütçe içindeki 
payı binde 8'e çıkmıştır; bu bir artış; geçen yıl binde 7 dolaylarındaydı; bu artış sağlandı; ama, ye
terli görmüyoruz; Dışişleri Bakanlığı çalışanlarımızın yapmaları gereken çok şey olduğunun bilin
ci içindeyiz. 

Dışişleri Bakanlığımız, geçmiş yıllarda, Hırvatistan'da ve Bosna'da bir ilişkinin devreye sokul
ması yoluyla, bir federasyona fırsat verecek gelişmelerin, çalışmaların başlatılması yolunda başa
rılar elde etti. Azerbaycan'da çok büyük başarılarımız ortaya çıktı. Birleşmiş Milletlerde, insan 
haklarıyla ilgiii önemli gelişmeleri doğrudan doğruya biz sağladık. Geçmiş yıllarda başarılı çalış
malar yapıldı. Eski Bakanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Mümtaz Soysal başta olmak 
üzere, tüm Dışişleri Bakanlarımıza, sağlamış oldukları bu başarılı çalışmalar nedeniyle şükranları
mı sunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri, konuşmamın sonunda, görevleri başında şehit olmuş Dışişleri Bakanlığı 

çalışanlarını rahmetle, sevgiyle anıyorum; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin üzerinde, Sayın Engin Güner; buyurun. 
Sayın Güner, süreniz 10 dakika. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her şeyden önce, görevine 
yeni atanan Sayın Dışişleri Bakanına üstün basanlar diliyorum ve hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. 

Bundan sadece üç yıl önce, dış politika konusunda söze başlarken, 21 inci Asrın Türkiye'nin 
ve Türklerin asrı olacağını söyler; Türkiye'nin, 21 inci Asra, ilk 15 ülke arasında gireceğini ifade 
ederdik; ama, ne yazık ki, bugün -Allah beterinden korusun- acaba, bugünkü durumumuzu muha
faza edebilecek miyiz hususunda endişemiz vardır. Bu bakımdan, ben, 1991 yılında bu Hükümete 
terk ettiğimiz Türkiyemi geri istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi zamanında, aktif bir dış politika uyguladık. Oysa, 
şimdi, bu Hükümetin üst üste yaptığı gaflar ve hatalar sonucunda, Kafkaslardaki duruma bakınız; 
bize yüzünü dönmüş olan; yani, her şeyi Türkiye'den bekleyen Azerbaycan'ı, âdeta altın bir tepsi 
içinde Rusya'nın nüfuzuna terk ettik; Bağımsız Devletler Topluluğuna geri dönmesine yol açtık. 

Balkanlara bakınız; Türkiye'de öyle bir hava yayıldı ki, Türkiye, Balkanlar ve Bosna-Hersek 
konularını almış, dünyayı peşine takmış, götürüyor(î)... Öyle bir şey yok.'Bunun böyle olmadığını 
biliyorduk. Eğer, Türkiye, ambargo konmadan önce harekete geçebilseydi, oraya yardımda buluna
bilseydi; bugün, bu insanlık âleminin en büyük trajedilerinden biri de, belki bu hale gelmeyecekti. 

Başka konulara bakınız. Örneğin, Kıbrıs konusuna bakınız. Türkiye dış politakada üst üste ha
talar yapmıştır. Bir serseri mayın politikası izlenmiştir. Tasavvur buyurabiliyor musunuz; bu ülke
nin Başbakanı, Libya Liderinin daveti üzerine, programını değiştiriyor ve 700 kilometrelik uzun bir 
yolculuktan sonra, bu ülkenin liderinin, terörist ülkeler listesindeki liderinin ayağına gidebiliyor... 
Oradan İsrail'e gidiyor; vaat edilmiş topraklardan bahsedebiliyor. Arkadaşlarımız, bu topraklar 
içinde Türk topraklarının olduğundan bahsettiler Orada Yaser Arafat ile görüşüyor. Yaser Arafat, 
"bir de Orıent House'e (Şarkevi'ne) gitsen, iyi olur" diyor. Oradan kalkıp, Kudüs'e gelip, Orient 
House'a gidiyor. Bunu daha önceden düşünemiyor mu? Bu memleket, Ortadoğu konusunda uzun 
yıllar dengeli bir politika izlemiştir. Burada, iki tarafa da gidilmesi gerektiğini düşünemiyor mu?. 
Biz, diğer bütün ülkeler gibi Tel Aviv'i başkent kabul ediyoruz. Kudüs'e gidilir mi, orada kalınır 
mı, orada karşılanılır mı? Buna Amerikan Cumhurbaşkanı riayet ediyor; ama, Müsmüman bir ül
kenin Başbakanı riayet etmiyor. Bu da, 1,5 milyar Müslümanda büyük bir düş kırıklığı yaratıyor. 

Çok değerli arkadaşlarım, vaktimin çok kısıtlı olması nedeniyle, bu üzücü ve acı örnekleri da
ha fazla uzatmak istemiyorum. 

Bugünün aktüel konusu olan Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konusuna gelmek istiyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Facia, facia... 

ENGİN GÜNER (Devamla)- Gümrük Birliği -bildiğiniz gibi-1963 Ankara Anlaşmasından ve 
1973'te imzalanan protokolden kaynalanan bir anlaşma icabıdır. 1995 yılı içinde Türkiye'nin Güm
rük Birliğine girmesi gerekmekteydi; ancak, bu Hükümet, bu sorunu başından beri gayri ciddî bir 
tavırla ele almıştır. Şubat ayında bu kürsüde bir konuşma yaptım. Bu konuşmada, Gümrük Birliği
ne geçmek üzere olduğumuzu, bu konuda, Hükümeti, çok çalışması gerektiği konusunda ikaz et-
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tim. Ne oldu; hiçbir şey olmadı. Bakınız, geçen hafta, bir tek rekabetle ilgili yasa tasarısı buradan 
geçirildi. Onun dışında, Meclisten geçirmemiz gereken, ne tüketicinin korunması ne fikrî, sınaî 
mülkiyet ne de diğer tasanlar geçirilmedi. Hükümet, bu konuda hiçbir ciddî hazırlık yapmamıştır, 
her şeyden önce, ciddî bir siyasî irade göstermemiştir. 

Uzun zamandan sonra, Mart ayında, buraya, Avrupa Birliğinin en yetkililerinden olan Sir Le-
on Bntton geldi ve açıkça, "Gümrük Birliğine biz karşı değiliz; ama, siz, bu ekonomik şartlarınız
la, bu Gümrük Birliğini nasıl tesis edebilirsiniz; benim havsalam bunu almıyor" dedi ve Konseye 
verdiği bir raporda, bu konunun 1995 Eylülüne kadar ertelenmesini ve o zamanki duruma bakıla
rak karar verilmesini istedi. Bunlar, Hükümetçe bilinmeyen hususlar mıydı?.. Hükümet, durdu dur
du da, niçin, yumurta kapıya gelince, pazartesi günkü -yani yarınki- toplantıya dört gün kala hare
kete geçti; bu kadar gayri ciddilik olur mu? Ben onun yerinde olsaydım, böyle bir toplantıyı kabul 
etmezdim. Bu kadar gayrı ciddî davranan, bu kadar isteksiz davranan bir Hükümete karşı, Avrupa 
Birliğinden daha farklı bir tavır bekleyebilir miydiniz?.. 

Değerli milletvekilleri, önce, kendimize bakalım; Türkiye'ye karşı Yunanistan vetosu vardır. 
Yunanistan, Türkiye'nin önünde önemli bir sorundur; Yunanistan, Türkiye'nin can düşmanıdır. 

Bakınız, bu kürsüden ikaz ediyorum; sadece bir ay önce, medyada, her yerde konuşulan ko
nu, Ege sorunuydu. Ege sorununun bittiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Sizi buradan ikaz ediyo-

, rom; aynı tehlike Ege konusunda da vardır ve bu tehlike bir gün başımıza gelecektir. Yapılması ge
reken şey, Uluslararası Deniz Sözleşmesiyle Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarma 
haklanın olmadığını bütün dünyaya izah etmemizdir. Eğer bunu şimdiden izah etmezsek, aynen bu
gün olduğu gibi, en zayıf olduğumuz bir konumda, Yunanistan'ın bir emrivakisiyle karşılaşmamız 
söz konusudur. 

Çok değerli arkadaşlarım, bugün Avrupa'da, çok büyük kümeleşmeler ve entegrasyon hareket
leri var, bir AGİK Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Batı Avrupa Birliği var, NATO var; fakat, bi
ze, bu organizasyonlarda, teşkilatlarda tanınan statü, ikinci sınıf ülke statüsüdür. BAB' taki ikinci 
sınıf statüyü kabul etmek bile zaten bir hataydı. BAB Parlamentosuna katılan parlamenterlerimiz 
konuşabilmekte; ancak, oy kullanamamaktadırlar. Bunu kabul etmek, Türkiye Cumhuriyeti için bir 
züldür ve buradan derhal çekilmemiz gerekir. 

BAŞKAN-Sayın Güner, 2 dakikanız var efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Türkiye'nin, Batı'yla ve Avrupa'yla ilişkileri son derece kritik bir dönemdedir. Avrupa Konse
yinin çıkarmış olduğu bir Azınlıklar Sözleşmesi var. Ocak ayında da bunu konuşacağız; ama, ma
alesef, Türkiye'de şöyle bir olay var: Olaylar güncelleşiyor; bir iki hafta konuşuluyor; üçüncü haf
ta unutuluyor. Aynen, Yunan meselesinde olduğu gibi... Bir müddet sonra, bu azınlıklar meselesi 
gündeme gelecek. Bu toplantıdan -yarınki toplantıdan- bir netice çıkmayacağı belli. Bu da ertele
necek; onu da unutacağız. Türkiye, bu tutumla bir yere varamaz. Türkiye'yi geriye götürmeye hak
kınız yok. Türkiye'yi, 1991'de getirdiğimiz yerden alıp ileriye götürmeliydiniz. "Haydi Türkiye ile
ri" diyenler Türkiye'yi geriye götürmekteler! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

Dışişleri Bakanı, bir iki ay önceden, 15 Avrupa başkentini gezmeli ve mekik diplomasisiyle 
Türkiye'nin sorunlarını anlatmalıydı. Şimdi, Sayın Karayalçın, ancak kendini tanıtabilecektir. Dı
şişleri Bakanlarımız daha önce neredeydiler; niçin bu konuları anlatmadılar Avrupa Birliğine?.. 

Çok değerli arkadaşlarım, bugün, Portekiz Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız için 
verdiği yemekte, Türkiye hakkında çok ağır konuşabilmektedir. Bu yemekte bulunanlar, bunu, 
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onur kinci olarak nitelemektedirler. Bize insan haklan dersi vermektedirler. Türkiye'yi, New 
York'da bulunan bir teşkilat, insan haklan konusunda 129 uncu sıraya oturtmaktadır. Ekonomide 
tam bir felaket durumuyla karşı karşıyayız. 

Şimdi, bu, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği konusunu bu Mecliste konuşmak varken, siyasî par
ti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Güner, son cümlenizi söyler misiniz; lütfen... 
ENGİN GÜNER (Devamla)- ...liderleriyle konuşmak varken, Sayın Başbakan, muhterem 

eşinden rica ediyor; muhterem eşi, Almanya, İngiltere, Fransa büyükelçileriyle Gümrük Birliğine 
girmemiz konusunu görüşüyor, bir gazeteci de tutanak tutuyor. Bu kadar gayri ciddîlik olur mu?.. 
Burada siyasî parti liderleri varken, Türkiye Büyük Millet Meclisi varken, Sayın Başbakanın eşi 
bunların yerine mi geçiyor acaba?.. Böyle dış politika olur mu?! 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük Birliği konusunda ortaya çıkan bu tutum, bizi şoven yaklaşım
lara, Avrupa'ya, Batı'ya karşı tutumlara itmemeli. Her şeyden önce kendi içimizde aksaklıklar var
dır; Türkiye'de insan haklan ihlalleri vardır, demokrasi tam oturmamıştır, bunlan kendimiz düzelt
mek durumundayız; ama, bunları Batı'nın söylemesiyle yaparsak, bu tavizlerin sonu gelmez... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Güner, teşekkür ederim efendim; 1 dakika süre verdim; fazla uzatmıyorum. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Efendim, saygılanmı sunayım... 
BAŞKAN- Saygılannızı sundunuz zaten; buyurun efendim. 
ENGİN GÜNER (Devamla)-Bu bakımdan... 
BAŞKAN- Efendim, rica ederim; tamam... Süre uzatmıyorum dedim; Allah Allah... 
Herkese aynı şeyi yaptım; Sayın eski Genel Başkanımın da süresini uzatmadım. 

^EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- İki defa uzattınız efendim 
BAŞKAN- Hayır efendim, ona da 1 dakika ek süre verdim. Lütfen; rica ediyorum... Buyurun... 

Oturur musunuz... . 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Saygılarımı sunayım ama; yarım kesilmez... Bir cümle söyleye

ceğim. 
BAŞKAN- Buyurun, rica ediyorum... 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar sona ermiştir. 
ENGİN GÜNER (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN- Şimdi, soru sorma işlemine geçiyorum; soru soracak üyeleri tespit edeceğim. Arka-

daşlanm isimlerinizi yazıyorlar. Yalnız, bir açıklama yapacağım: Alman karar gereğince 30 dakika 
soru soracağız. Arkadaşlar isimleri tespit ederken ben açıklamayı yapayım. Soru soran arkadaşlan-
mıza Sayın Bakan isterse cevap verecek; çünkü, milletvekilleri hep soru soruyorlar, sorulan cevap
sız kalıyor. Bu itibarla, Sayın Bakan, siz, istediğiniz soruya, araya girip cevap vereceksiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARA YALÇIN-Yazılı olarak da verebilir miyim? 

BAŞKAN- O takdir sizin, som süresi de 30 dakikadır efendim. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim... Hiçbir adaletsizlik yapmayacağız; bütün soruları aynı partiden almaya

cak, arada diğer partilerden de soru alacağız; hiç merak etmeyin. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Ancak, Sayın Başkan, soru zamanını, Sayın Bakanın ce

vap süresini de katarak azaltamazsınız. 
BAŞKAN- Hayır, hepsi 30 dakikadır efendim. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Sayın Başkan, sorulara geçmeden evvel bir şey söylemek 
istiyorum. 

İki üç gündür, akşam saatlerinde, burada, çok rahat bütçe görüşmeleri yapıyoruz ve hiç bu ka
dar soru soran olmuyor... 

BAŞKAN- Efendim, şimdi televizyon var... 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta)- Müsaade eder misiniz Başkanım. 
Şu televizyon yayınını kestirirseniz, 50 kişi değil, iki üç kişi soru soracaktır. 
BAŞKAN- O takdir sayın milletvekillerimize ait efendim. (Gürültüler) 
Arkadaşlar, lütfen yerlerinize oturun; bütün arkadaşlarımıza soru sordurtacağız. 
Bu Hariciyemizin ne kadar çok soru sorulacak hususu varmış arkadaşlar... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bu hale gelmiş bir yerde soru sorulmaz 

mı? 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, adalet istiyoruz, önce bağımsızlar
dan başlayın. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şu anda, 50'ye yakın milletvekili arkadaşımız soru sormak 
için müracaat etmiştir. Yalnız, bu soru sorma işleminde, hep aynı partiden arkadaşlara soru sordur
mayacağız; böyle bir usule başvurmak zorundayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı 156 numaralı kararda, her bütçe için, o bütçede grup
lar adına yapılan konuşmaların süresi kadar soru ve cevap süresi tayin edilmiştir; bu da, bu bütçe
de 30 dakikadır. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)-Süre başladı mı sayın Başkan? 
BAŞKAN- Daha, süreyi başlatmadım; soru soracak arkadaşları tespit ettikten sonra süreyi baş

latacağım. 
Yalnız, bazı milletvekili arkadaşlarımız çok ciddî sorular sormakta ve Sayın Hükümet de bu

nu cevaplandıramamaktadır. Bundan önceki uygulamadan farklı olarak, demin de ifade ettiğim gi
bi, Sayın Bakan, soru soran her milletvekilinden sonra, uygun gördüğü takdirde cevap verecektir 
ve bu, 30 dakikalık süreye dahildir. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Kasten suiistimal ediyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... 
Şimdi, soru sormak isteyen sayın milletvekilerinin isimlerini okuyorum: 
Sayın Zeydan, Sayın Özüberk, Sayın Aİtınkaya, Sayın Çelebican, Sayın Korkmazcan, Sayın 

Özer, Sayın Çevik, Sayın Bozkurt, Sayın Saydam, Sayın Özsoy, Sayın Seçkiner, Sayın Elmas, 
Sayın Elçi, Sayın Kırış, Sayın Gür, Sayın Sevimli, Sayın Şemsek, Sayın Balyah, Sayın Şener, 
Sayın Kul, Sayın Hatip, Sayın Ünal, Sayın Oğuz, Sayın Ayhan, Sayın Coşar, Sayın Bayrak, Sayın 
Korkutata, Sayın Altun, Sayın Gökalp, Sayın Sevigcn, Sayın Göktaş, Sayın Dinçer, Sayın Akyol, 
Sayın Özdiş, Sayın Ünaldı, Sayın Dikici, Sayın Erdal, Sayın Doğan. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, benim ismim yok... 
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BAŞKAN- Sayın Erdal, yazılısınız efendim; listede, sondan ikinci sıradasınız. 

AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Geçen sefer de ben en sona kalmıştım; Şimdi yine ismim 
yok Sayın Başkan. 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum... 
BAŞKAN- Usulle ilgisi yok efendim; usulsüz bir şey, yok. Rica ederim... Oturur musunuz 

yerinize... 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Saym Bakanı zor durumda bırakıyorsunuz; sorular arasında tefrik 
yapmak, konular arasında tefrik yapmak, milletvekilleri arasında tefrik yapmak zorunda kalacak. 

BAŞKAN- Efendim, Bakanın takdiridir bunlar. Takdir kendisinin efendim. Soru sahiplerini 
tespit etmeye çalışıyorum; lütfen oturur musunuz... 

ALİ DİNÇER (Ankara)- Ama, siz, lehinize olan bir sözü dahi dinlemek istemiyorsunuz; bu 
şekilde Meclis yönetimi olur mu?! 

BAŞKAN- Efendim, ekleri tekrar okuyorum: Sayın İnceöz, Sayın Erbaş, Sayın Dağcı, Sayın 
Eler, Sayın Er, Sayın Sancak, Sayın Topaktaş, Sayın Alpaslan, Sayın Bedirhanoğlu. 

Arkadaşlar, yalnız, dün son bütçeler görüşülürken, baktım, soru sormak isteyen arkadaş
larımızın çoğu yoktu. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın arkadaşlarım, dinleyicilerden, vatandaşlardan gelen şikâyetlerde, kablosuz mikrofonla 

soru sorma işlemi sırasında, sorulan soruların yeterince anlaşılamadığı belirtilmiştir. Bu itibarla, 
bir sabit mikrofon koyduk oraya. Sırası gelen arkadaş, mikrofonun başına gelip sorusunu soracak. 
Ayrıca, ben hiçbir milletvekili arkadaşıma da, soruyu kısa kesmesi bakımınından müdahale et
meyeceğim. Ben müdahale ettiğim zaman, arkadaşlarımız karşılık veriyor ve zaman kaybediliyor. 
Bu itibarla, her milletvekilinin, kendi vicdanî sorumluluğu içinde sorusunu sorup, diğer millet
vekillerinin haklarına riayet etmesini öneriyorum. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkanım, soru sordurmaya, listenin sonundan baş
layın lütfen. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, izin verirseniz, her milletvekili arkadaşım, 
30 saniye içinde sorusunu sorsun... 

BAŞKAN- Arkadaşlar, ben ona nasıl müdahale edeyim... Müdahale ettiğimiz anda... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Bir arkadaşımız 5 dakika soru sorarsa ne olacak Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN- Efendim, soru sorma işlemini başlatıyorum. 
Buyurun Sayın Zeydan. 
Sayın Zeydan, lütfen, oraya konulmuş olan mikrofondan sorun sorunuzu. 
MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri)- Sayın Başkan, delaletinizle, Hariciye Vekilimizin cevaplan

dırmasını talep ettiğim 3 sorum var: 
1. Amerika Birleşik Devletlerinin, senelerden beri takip ettiği Kuzey Irak üzerindeki poli

tikası, son zamanlarda, millî bütünlüğümüze büyük zarar vermektedir. Hükümetimizin, bu poli
tikaya karşı gerekli, yeni çalışmaları var mıdır? 

2. İran Devletinin, Türkiye sınınyla hemfikir olduğu aşikârdır. Son zamanlarda, PKK örgütü, 
İran Devleti sınırından girerek, Türkiye'ye, gerek can bakımından gerekse mal bakımından büyük 
zayiat verdirmektedir. Bu konuda, Hariciye Vekâletimizin alacağı tedbirler nelerdir? 
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3. On gün evvel, işadamlarımızın Suriye'ye yaptığı bir seyahatte, kendilerine verilen haritada, 

Hatay ilimiz, Suriye sınırlan içerisinde gösterilmiştir. Bu, TRT'den de açıklandığı halde, bugüne 
kadar/Hariciye Vekâleti tarafından tekzip edilmemiş, buna herhangi bir tepki gösterilmemiştir. Bu 
konuda yeni tedbirler var mıdır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Özüberk, buyurun efendim. 
Sayın Özüberk, biraz süratli gelirseniz, zamandan kazanırız. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkan, Sayın Bakan cevap vermek istiyorsa, 

cevap versin... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARA YALÇIN (Devamla) - Sayın Başkanım, cevaplar tek tek mi; yoksa, bütün sorular 
bittikten sonra mı verilecek? 

BAŞKAN- Sayın Bakan, nasıl takdir ederseniz; isterseniz hepsine birden cevap verirsiniz, is
terseniz tek tek cevap verirsiniz ya da arada, uygun gördüğünüz çok önemli sorulara hemen cevap 
verirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 
MURAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın Zeydan'ın sorusunu yazılı olarak yanıtlayacağım. 

BAŞKAN-Peki efendim. 
Buyurun Sayın Özüberk. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep)- Sayın Başkan, Sayın Bakanıma sorum şu: Suriye'de ve 

Mısır'da, Türklerin malları, senelerden beri işgal edilmiş ve karşılığında hiçbir para da ödenmemiş
tir. Bir vakitler orada yaşayan ve hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız -biliyorsunuz, bugün, bil
hassa, Gaziantep ve Hatay bölgesinde gayet çoktur- bu işgalden sonra, perişan bir duruma düşmüş
lerdir. Bu sorun, halen, otuz kırk seneden beri bir türlü halledilemcdi. Eskiden, bunlara az da olsa, 
para gönderiyorlardı; yirmi küsur seneden beri o para da gönderilmiyor. 

Bizim Hükümetimiz de onların mallarına el koymuştur. Hükümetimizin el koyduğu bu mal
lardan dolayı mağdur olan bu vatandaşlarımıza, hemşcrilerimize bir miktar para ödenmesini arz 
ediyor; saygılar sunuyorum. ' 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, sorulan, gruplardan, sırayla almayacak mısınız? 
BAŞKAN- Artık, bu sıraya göre gidelim de arada, duruma göre bir düzenleme yaparız. 
Sayın Bakan, yazılı mı cevap vereceksiniz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARAYALÇIN (Devamla) - Yazılı olarak yanıtlayacağım efendim. 
BAŞKAN-Sayın Bakan yazılı cevap verecekler. 
Sayın Altınkaya, buyurun. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, sorularımı hemen yöneltiyorum : 
1. Geçtiğimiz yaz aylarında, Kerkük-Yumurtalık boru hattındaki petrolün boşaltılacağı 

konusunda devamlı propagandalar yapıldı ve bu konuda çaba sarf edildi. Bu çabaların sonunda, 
millet olarak, en azından, bu borudaki petrol boşaltılmış olsun diye bekliyorduk; ancak, şu anda, 
boşaltılmadığı tespit edilmiştir. Acaba, bu çabalar devam edecek mi; şu anda borunun içinde kaç 
ton petrol vardır? 
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2. Yine, güneydoğu bölgesindeki vatandaşlarımızı heveslendiren Habur'un ticarete açıldığı 

haberlerinden sonra, biliyorsunuz ki, kamyonlar, dönüşlerinde motorin getirmekteler. 
Şimdi, o bölgede, getirilen bu motorinin ticareti yapılmaktadır. Ancak, zaman zaman, göster

melik olarak bazılarının yakalandığını, adliyeye sevk edildiğini biliyoruz ve bu motorinin, büyük 
çapta, o bölgelerde pazarlandığını ve ticaretinin sürdüğünü de biliyoruz. Acaba, bu serbest ticareti 
yapıp da yakalanmayanlar hakkında niye işlem yapılmıyor; onları koruyan başka bir güç mü var? 

Teşekkür ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, Saym Altınkaya'nın sorularını yanıtlamak is
tiyorum. . . \ 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT İCARA YALÇIN (Devamla)- Petrol boru hattıyla ilgili olarak çalışmalarımız, temas
larımız sürmektedir. Burada, gerçekten, kendisinin ifade ettiği gibi bir ortam ortaya çıkmıştır; top
lumumuz, öyle bir beklenti içine girmiştir. Ancak, daha sonra, belki şimdi çok ayrıntısına in
memizi gerektirmeyen birtakım gelişmeler nedeniyle, istenilen sonuç elde edilememiştir. Bununla 
birlikte, Irak'la ilişkiler bu bağlamda da sürmekte. Görüşmelerimiz sadece Irak'la da sınırlı değil; 
bu sorunun aşılabilmesi için çok yönlü çalışmalar sürmektedir. 

Sayın Altınkaya, Habur ile ilgili yeni bir düzenleme noktasına geleceğiz. Biraz önce kürsüdey
ken de söylediğim gibi, iki üç ay önce bir sistem başlattık; ama, bazı aksaklıkların olduğunu gör
dük. İfade etmiş olduğunuz husus da, saptamış olduğumuz aksaklıklardan bir tanesiydi. Hem bunu 
hem de bununla bağlantılı olarak çok sayıda başka konuyu, Bakanlar Kurulu olarak ele almış 
bulunmaktayız. Bununla ilgili yeni düzenlemeyi çok kısa bir süre içinde kamuoyunun bilgisine 
sunabileceğimizi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim, 
Sayın Çelebican; buyurun. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Sayın Başkan, tavassutunuzla, Sayın Bakana bir sual tev

cih etmek istiyorum. 
Türkiye, gerek Avrupa Birliği ve gerekse Batı Avrupa Birliğinde ortak üye olarak bulunmak

tadır. Karar mekanizmasının işleyişine iştirak edemediğimiz bir savunma örgütünde, ortak üye 
olarak bulunmamız uygun mudur? Avrupa Birliğine üye devletlerin son günlerde Türkiye'ye bakış 
açıları da belirlendikten sonra, BAB'a ortak üyeliğe devam edilmesinde yarar görüyor musunuz; 
yoksa, çekilmeyi düşünmekte misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Sayın Başkan, Sayın Çelebican'a, sorusundan dolayı teşek
kür ediyorum. 

Aslında, BAB'la ilgili daha önce konuşma yapan değerli milletvekillerimizin görüşlerini de bir 
çerçevede yanıtlama fırsatı vermiş oldu bana. 

Sayın İnan ve Sayın İnönü, konuşmalarında, BAB'la bağlantıda, böyle bir savunma anlaş
masının garipliğine değinmişlerdi. Yani bir savunma anlaşmasının içindesiniz, oraya tam anlamıy
la üye olmak durumundasınız. Savunma söz konusu olduğu zaman, ortak üye -tam üye ayırımının 
hiçbir pratik anlam taşımadığını ifade ettiler. Önce onu düzelteyim, oradan, Saym Çelebican'ın 
sorusuyla bağlantı kuracağım. 
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Aslında, Türkiye, savunma yükümlülüğü açısından böyle bir sorunla karşı karşıya değil. BAB, 

bir şekilde savaş ilan ettiği zaman, Türkiye de onun içinde -kararında yer almadığı halde- kendisini 
bulmayacaktır. Biz, BAB'a üyeliğimizi, bir aşama olarak görüyoruz. Biraz önce ifade edildi, 
deniliyor ki "BAB, Avrupa Birliğinin bir güvenlik örgütü." En azından böyle bir tartışma var. O 
nedenle, Türkiye, BAB'daki yerini, Avrupa gümrük birliğiyle bütünleşmesinin bir aşaması olarak 
görüyor; ama o bağlamda da, bizim, BAB'daki yerimiz, şu andaki statümüz, ortak üyelik statümüz 
de, bir geçici çerçevede görülmelidir. 

Engin Beyin konuşmasını değerlendirdim,-bunun da notunu aldım, bu konuda ayrı bir tartış
mayı yapacağız ve bilgilerinize sunacağız Sayın Çelebican. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Korkmazcan; buyurun. 
Sayın Korkmazcan'ın sorusundan sonra, diğer partilerin soru sormasına geçeceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, delaletinizle, Dışişleri Bakanından, 
aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

İnsan haklan bakanlığı veya insan hakları teşkilatı kurulmasına ilişkin, iktidarın önerileri, üç 
yıldan bu yana gündemde tutulmaktadır. Buna rağmen, gümrük birliğiyle ilgili konunun gündem
de olduğu bir gece yarısı bu teklifin müzakereye açılması, kamuoyunda "Batı'ya verilen bir taviz" 
şeklinde değerlendirilmiştir. 

BAŞKAN- Sorunuzu sorarsanız memnun olurum efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Bu değerlendirmelere, Sayın Başbakanın açıklaması 

olarak "biz, Kıbrıs'tan taviz vermeyiz, belki bir insan hakları bakanlığını kurarız" şeklinde basına 
yansımış olan bir görüşü de yol açmıştır. 

Sayın Bakandan, bu değerlendirmeler ışığında soruyorum: İnsan hakları bakanlığı kurulması, 
gümrük birliğiyle ilgili değilse, bütçe müzakereleri sırasında Danışma Kurulunun önerisi ve Genel 
Kurulun kabulüyle başlamış olan program, niye aksatılmıştır? Benim sorduğum bir soruya "gece 
yansı çıkan kanunlar, sabah çıkan kanunlardan daha mı kötüdür" diye nitelemede bulunmuşlardır. 

BAŞKAN-Lütfen sorunuzu sorarsanız... Bakın, soru soracak çok arkadaş var. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Buradaki zamanlamanın, sadece gümrük birliğiyle ilgili 

tartışmalardan ibaret olduğunu, Sayın Bakan herhalde anlamışlardır; ancak, Meclisin, bunu reddet
mekte göstermiş olduğu anlayışı, bazı milletvekillerinin veya tümüyle Meclisin, insan haklarını 
kavrama yetersizliğine bağlamak gibi, talihsiz bir beyanda bulunmuşlardır. 

> TURHAN TAYAN (Bursa)- Yorum yapıyor; sorusunu sorsun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Kürsüdeki heyecanla ortaya konulmuş bu beyanı Sayın 

Bakan geri alacak mıdır, almayacak mıdır? 

Üçüncü sorum... 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, bakın, bu arada süreyi durduruyorum; İçtüzüğe göre, soru, öz, 

kısa, gerekçesiz ve yorumsuz olacak. 
TURHAN TAYAN (Bursa)-Diğer arkadaşların hakkına tecavüz ediyor. 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Rica ederim... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Müdahale edin... 
BAŞKAN-Müdahale edeceğim tabiî... 
Yani, çıkıp da nutuk atmak için gelinmez buraya. Rica ediyorum... Bakın, soru neyse, onu 
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sorun. Siz, Grup Başkanvekilisiniz; yani, mikrofonu yakalayıp da konuşmak, bence, bir marifet 
değil; tüzüğe, uygun hareket etmek lazım. Rica ediyorum... 

Buyurun efendim. ' 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-. Sayın Başkan, benim böyle bir marifet gösterme ih

tiyacım olmadığını bilirsiniz; ama, konunun anlaşılabilmesi bakımından, açıklama yapmaya mec
burdum. 

BAŞKAN- Açıklamaya gerek yok efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Yorum yapmayı bırak da soruyu sor!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Zatı âlinizin, müdahalede bulunmanız icap ederdi. Mec

lis Başkanı olarak, sizin "Meclis, insan haklan kavramına alışamadığı için, bu kanun çıkmadı" 
diyen bir bakanı, uyarmanız gerekirdi. (RP sıralarından alkışlar) Meclis, bu kanunu, insan hakları 
kavramıyla bağdaşır bir çözüm olmadığı için reddetmektedir. Bu gerçeği sizin de belirlemeniz 
lazım. 

BAŞKAN-Hayır öyle bir şey söylenmedi efendim., 
CENGİZ ALTINKAYA ( Aydın)-Söylendi... Söylendi... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Tutanağa bakın efendim. 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, tutanakları getirtip okuyacağız. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Tamam efendim. 
BAŞKAN- Ama, böyle bir şey söylenmediğini siz de göreceksiniz. Siz, insan haklarına karşı 

bir antipati içindesiniz; kişisel bir ... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ben, tek başıma kanuna mani mi oldum; kanunu çıkar

mayan, Meclistir. , 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, kendinize söylenmiş bir sözü, Meclise mal etmeyin. Lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Benim şahsıma değil... Meclis, bu kanunu çıkarmamış

tır; ben çıkarmamış değilim. 
BAŞKAN- Sorunuzu sorar mısınız, rica ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sorum şu efendim... 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, 5 dakika soru sordu; diğer arkadaşların hakkına 

tecavüz etti. 
BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, sorunuzu sorun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Dışişleri Bakanı "federasyonun tartışılabilir ol

duğunu" ifade etmiştir. Bugün, Dışişleri Bakanı sıfatıyla, muhatap olacağı birtakım yabancılara ve 
yabancı kuruluşlara karşı Türkiye'yi temsil ederken "gelin, şu federasyon meselesini de tartışalım" 
diyenler olursa, tutumu ne olacak? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Karayalçın. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARAYALÇIN- Sayın Başkan, önce, Meclisimizin, Hükümetimizin sunmuş olduğu, in
san hakları örgütünün kurulmasına yönelik yetki yasa tasarısını reddetmediğini ifade etmek isterim. 
"Reddetme" sözcüğü kullanıldı; böyle bir olgu söz konusu değil. Görüşmeler sürdürülürken, karar 
yetersayısı aranılması istendi ve orada bir tıkanıklık yaşandı. 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Birbuçuk yıldan beri çıkanlamıyor Meclisten... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 
MURAT KARAY ALÇIN (Devamla)- Sayın Korkmazcan'ın duyarsızlığı, zaten, kullanmış olduğu 
sözcükten de anlaşılıyor. Daha sonra görüşülecek olan bir konuyu "Meclis reddetti" diye burada 
takdim etmek, aslında, insan haklan konusunda, bireysel olarak taşımış olduğu duyarsızlığı ortaya 
koymaktadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, bunu, sataşma kabul ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARA YALÇIN (Devamla)- Ben, Yüce Meclisle ilgili ya da sayın milletvekillerimizle il
gili böyle bir ifadede bulunmadım; önce, onu ifade etmek isterim. 

Öte yandan, Sayın Başbakan da bu açıklamasını tekzip etti. Sayın Korkmazcan, Sayın Baş
bakanın "Kıbns'ta taviz vermeyiz; ama, gerekirse, insan haklan bakanlığının kurulmasına nza gös
teririz" şeklinde bir açıklama yaptığını ifade etti. Evet, doğru, böyle bir şey çıkmıştı; ama, bu tek
zip edildi. Tekzip edilen her şey, maalesef, basında yer almıyor, yer almayabiliyor; tıpkı, federas
yon konusundaki düşüncelerimin farklı bir biçimde yansıtılması gibi. Ben, federasyonunun tartışıl
ması çağrısında bulunmadım. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, federasyonu savunmadığını da çok 
açık bir biçimde ortaya koydum. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, devletin teldiğinden yanadır, dev
letin üniter yapısından yanadır. (SHP ve DYP sıralanndan alkışlar) Benim düşüncem de budur. 

Ayrıca, böyle bir çağrıda bulunmadım. Rahmetli Cumhurbaşkanının böyle bir söz söylediğini, 
böyle bir tartışmayı başlattığını, bizi izlemekte olanlara hatırlattım ve "böyle bir ifade kullandı 
diye, Sayın Özal, o tarihlerde bölücülükle mi suçlanmıştı" sorusunu sordum. Benim dediğim buy
du; ama, bu da doğru dürüst anlaşılmamış. 

Sayın Başkan, Sayın Korkmazcan'ın bu değerlendirmesini en iyi yanıtlayacak gelişme, daha 
doğrusu, insan hakları bakanlığının, Avrupa gümrük birliğine girme konusuyla bağlantılı olmak
sızın getirildiğini en iyi kanıtlayacak gelişme, inşallah, insan hakları bakanlığı kurulmasıyla ilgili 
tasarının önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda ele alınması ve çıkanlması olacaktır1. Sayın 
Korkmazcan da lütfedip desteğini verirse, ben de bu "duyarsızlık" sözcüğünü çok büyük bir mem
nuniyetle geri alacağımı burada ifade etmek isterim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan, sataşmadır bu... 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Şimdi, soru sorma işlemine devam ediyoruz... Soru soruy
oruz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Hayır, size söz vermedim. 
Sayın Bozkurt; buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Söz değil... Sayın Başkan, bunu sataşma olarak kabul 
ediyorum; duyarsızlık meselesi değil bu... 

BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Oturur musunuz... (ANAP sıralarından "Sataşma var" ses
leri, gürültüler) Efendim, bir dakika... Oturur musunuz.;. Soru sorma işlemi devam ederken sataş
ma nedeniyle söz verilmez; yani, sonra tutanağı getirtip incelerim; gerekirse söz veririm. 

Buyurun efendim. 
KADİR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkanım, amcalığınızla, Sayın Bakanıma aşağıdaki soru

larımı arz ediyorum. 
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1. Geçmişte Rusya'nın toprağı olmamış, gelecekte de olmayacak ve nüfusunun yüzde 90' m-

dan fazlası Müslüman ve Çeçen olan Çcçenistan Bağımsız Cumhuriyetinin toprakları, nasıl olur da, 
Dışişlerimiz tarafından, Rusya toprakları olarak kabul edilir ve verilen demeçlerde "Rusya'nın top
rak bütünlüğü gerekçesiyle, Çeçenistan'ı işgal kararı alınmıştır" denilebilir? 

2. Rusya, Çeçenistan Bağımsız Cumhuriyetine, 17.12.1994 günü (yani, dün) saat 13.00'e 
kadar silahlarını bırakması için süre tanımıştır. Bu süre biteli 14 saate yaklaşıldığı şu anlarda durum 
nedir; Ruslar saldırıya geçtiler mi; geçtilerse, Türkiye'nin tutumu ne olacaktır? 

Bu sorularımın cevaplanılın şu anda açıkanmasını istiyorum efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 
MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Çeçenistan konusuna nasıl baktığımızı, biraz önce sorulmuş 
olan bir soruyu açıklarken, kürsüde ifade ettim. Biz, Rusya'nın toprak bütünlüğü, Rusya Federas
yonunun toprak güvenliği gibi gerekçelerle konuya yaklaşmıyoruz; var olan uluslararası anlaş
maları ve bu anlaşmaların yaratmış olduğu hukuk düzenini göz önünde bulunduraraTc konuya yak
laşıyoruz. 

Sayın Bozkurt'tan, kürsüde ifade ettiğim bir ayrıntıyı, önemle değerlendirmesini talep ediyo
rum; daha doğrusu, o konuşmamı anımsatmak istiyorum. Bizim talebimiz, bizim değerlendir
memiz, yalnızca Rusya Federasyonu yönüyle görülmemeli; aslında biz, uluslararası hukuk 
düzeninin, tüm kesimler için, tüm taraflar için işletileceğini ifade ettik. Daha fazla ayrıntıya in
meyeceğimi söyledim Sayın Bozkurt, bu kadannı söylemekle yetinmek zorundayım dedim. Bu 
konudaki yaklaşımlanmızı, daha ayrıntılı bir biçimde, size takdim edebilirim. 

Biraz önce almış olduğumuz bir haberi bilgilerinize sunayım; ancak, ondan önce, Sayın Cum
hurbaşkanımızın Yeltsin'e, Sayın Başbakanın da Çernomirdin'e mesaj gönderdiğini ve bunun bu 
sabah açıklandığını ifade etmek istiyorum. 

Verilen sürenin bitiminden önce, bu girişimlerde bulunuldu, bu mesajlar iletildi. Gerçekten 
süre geçti; ama, bu sabah itibariyle, Grozni üzerinde bir operasyon yok, çevresinde çatışmalar ol
duğunu haber aldık; ama, şu ana kadar, Grozni üzerinde, kentin ortasında, merkezinde bir çatışma 
yok. 

BAŞKAN- Sayın Elçi; buyurun. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Bir sorum olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Sizin Gruptan 3 kişi soru sordu. 
Y.FEVZİ ARICI (İçel)- Ben, size soracağım Sayın Başkan; lütfen, izin verin. Usul hakkında... 
BAŞKAN- Bir dakika... Rica ediyorum efendim... Bana sonra sorarsınız. 
Buyurun Sayın Elçi. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana aşağıdaki sorulan 

sormak istiyorum: 
1. Kuzey Irak ambargosu nedeniyle, 1994 yılı başına kadar zararımız, 25.5 milyar dolardı; son 

bir yıl içindeki zararımız ne kadardır? 
2. NATO çerçevesinde, silah ambargosu nedeniyle Adriyatik'te bulunan Turgut Reis Muh

ribimizin geri çekilmesi düşünülmekte midir; bunun şu ana kadarki masrafı ne kadardır? 
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Ülkemizi bölen Çekiç Güç'ün kovulması zamanı gelmedi mi? 

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak onaylıyor musunuz? 

israil'de MOSSAD, CIA-MİT işbirliği toplantısına Sayın Başbakan katıldığı halde, Dışişleri 
Bakanı ve temsilcileri niçin katılmamışlardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Kırış; bir dakikanızı rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Arıcı. 

Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Sayın Başkan, mikrofon neden muhalefet sıralarının önünde duruyor 
da burada durmuyor; iktidar milletvekillerinin soru sormaya haklan yok mu yani? (Gülüşmeler) 

HÜSAMETTİN K O R K U T A T A (Bingöl)- Sayın Başkan, Komisyonu da, Hükümeti de o 
tarafa alın!.. 

MEHMET ŞEVÎGEN (İstanbul)- Hepsini o tarafa alabilirsiniz Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN- Süreyi durdurdum arkadaşlar. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşlar çok teşekkür ederim. (RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, mikrofona, uygun bir yer bulacağız, merak etmeyin. (ANAP, RP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika arkadaşlar... Süreyi durdurdum. 
Sayın arkadaşlarım, o konuyu biz halledelim, bu defalık böyle olsun veya şu kameranın yeri

ni değiştirelim. 
Sayın milletvekilleri, bundan sonra, mikrofon için, salonda özel bir yer bulacağız -ki adaletli 

bir yer olacaktır- bu defalık böyle olsun efendim. 
Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kırış. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARAYALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, ben yanıt verecektim; Sayın Elçi'nin 
sorusunu yanıtlayacaktım. 

BAŞKAN- İsterseniz ikisine birden cevap verebilirsiniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARAYALÇIN (Devamla)-Hayhay Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Kırış. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, izninizle Sayın Bakana şu soruları yönelt

mek istiyorum. 
1. Sayın Bakan, Bosna konusunda görüşmelerde bulunulacak olan Brüksel'deki NATO Dışiş

leri Bakanları Toplantısına katılmak yerine, Sosyalist Enternasyonal Toplantısına katılmasının, 
millî menfaatlarımız bakımından daha faydalı görüldüğünü açıklamıştır; ancak, daha sonra Avrupa 
Parlamentosunda, Türkiye aleyhine alınan son derece ciddî kararlar olmuştur. Bu durumda, Sos
yalist Enternasyonale mensup parlamenterler de orada çoğunlukta olduğu halde, aleyhimize karar
lar çıktığına göre, Sayın Bakanımızın Sosyalist Enternasyonale katılmasından sonra elde edilen 
sonuçlar nelerdir? 

2. Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması konusu; diğer taraftan, Amerika'yla olan ve "üsler 
anlaşması" diye bilinen, Savunma Ekonomik İşbirliği Antlaşmasının uzatılması konusu, aslında, 

- 1 0 0 8 -



T.B.M.M. B : 5 6 18.12.1994 0 : 1 • 
Parlamentonun vereceği bir karar olmasına rağmen; Parlamentoda bu konular gündeme gelmeden 
önce, Millî Güvenlik Kurulunda görüşülmekte, ondan sonra da Bakanlar Kurulunda ele alınmakta. 
Bunlar ele alınabilir; ama, buralarda bunların sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alındığı -en 
azından tavsiye niteliğinde- kamuoyuna ve dünyaya açıklanmaktadır. Parlamentoda bu yönde, 
görüşmeler yapılmadan, müzakere yapılmadan... 

BAŞKAN- Soru... Soru... Efendim, soru... Lütfen... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Bakanlar Kurulunda ve Millî Güvenlik Kurulunda yapılan 
bu görüşmelerin kamuoyuna bu tarzda açıklanması, doğru olabilir mi; millî menfaatlarımız 
bakımından uygun mudur? 

Son sorum: geçen yasama döneminde, Başbakanlığa bağlı Politik Psikoloji Merkezinde, 
Amerikalı uzmanların da katıldığı ve Türkiye'nin güneydoğu meselesinin ele alındığı bir toplantı 
yapılmıştır ve bu toplantıya, Amerikalılar başkanlık etmişlerdir. Dışişleri bakımından da fevkalade 
önemli olan bu toplantı, basına kapalı olarak yapılmıştır. Bu toplantıda neler konuşulmuştur, han
gi kararlar alınmıştır? Bu toplantı, bugüne kadar, kamuoyuna, bütün detaylarıyla neden açıklan
mamıştır? 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. . ; 

BAŞKAN- Sayın Bakan, kısa cevap verirseniz iyi olur; sorulara yazılı olarak da cevap 
verebilirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 
MURAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Sayın Kırış'ın ve Sayın Elçi'nin sorularım birlikte yanıt
layacağım Sayın Başkan. 

Sayın Kırış'ın söylemiş olduğu son toplantıyla ilgili, kendisine yazılı bilgiç sunacağım; ayrın
tılı bilgi verme olanağına şu anda sahip değilim. 

Aslında, Çekiç Güçle ilgili olarak ortaya koymuş olduğunuz görüşleri, önümüzdeki hafta, 
zaten, enine boyuna tartışacağız; o nedenle, ona da girmek istemiyorum. 

Sosyalist Enternasyonal, Bosna-Hersek'le ilgili -bugüne kadar dünyada vaf olan uluslararası 
kuruluşların aldığı- en ileri kararlardan birini almıştır. Hem de yalnızca Bosna-Hersek genelinde 
değil, Bihaç konusuyla başlanmıştır. Sosyalist Enternasyonelin Başkanı, Fransız eski Başbakan
larından Pierre Mauroy, Bosna konusunda, Avrupa'nın, insanlığın takınacağı tavrın, aslında, dün
yada, Avrupa'da ya da başka yerlerde çıkacak sorunların nasıl çözeleceğine ilişkin bir model oluş
turacağını ifade ederek, bütün insanları, bütün kesimleri -Bihaç başta olmak üzere- Bosna'ya yar
dıma çağırmıştır. Bu, benim katkılarımla oldu dernek istemiyorum. Onursal Genel Başkanım var
dı, birlikte çalıştık; ama, herhalde, Sosyalist Enternasyonalin Bosna'yla ilgili almış olduğu bu 
kararın bir benzeri, başka bir uluslararası kuruluş tarafından şimdiye kadar alınabilmiş değil. 

Sosyalist Enternasyonalde yer alan Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle ve Grup Baş
kanıyla -Pauline Green adlı bir İngiliz milletvekili- görüşmem oldu Sayın Kırış. Ancak, konunun, 
yalnızca konuşmak, yalnızca bir talepte bulunmak, bir ricayı ortaya koymak basitliği içerisinde ele 
alınmaması gerekmektedir. Sayın Güner de ifade etti; yıllar yılı oluşan birikimlerin yarattığı şart
lanmaların, hemen, ben de zaten sosyalistim demekle kaldırılamayacağı son derecede açık; ama, 
düşüncelerimizi açıkladım. Umarım, bunun bir katkısı olmuştur. , 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, müdahale et. Bu, cevap değil; böyle cevap ol
maz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 
MURAT KARA YALÇIN (Devamla) - Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle uğranılan zararın 20 
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milyar dolar ya da 25 milyar dolar dolaylarında olduğuna ilişkin bir tartışma var. Biz, 20 milyar 
dolarlık bir zarar olduğu kanısındayız Sayın Elçi; siz, 25 milyar dolar dediniz. 

Sayın Elçi, hem bunu hem de Turgut Reis Gemimizin harcamalarıyla ilgili bilgiyi, size ayrıca 
sunmak istiyorum. 

Aslında, israil gezisi burada tartışıldı; o tartışmayla ilgili bir açıklama yapma durumunda 
değilim. • 

Biraz önce Sayın Kınş'ın sorusunu yanıtlarken de arz ettiğim gibi önümüzdeki hafta Çekiç 
Güç konusunu ele alacağız; onu da o aşamada yanıtlarım. 

BAŞKAN-Sayın Kul; buyurun efendim. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Dışişleri Bakanımıza 4 soru 

yöneltmek istiyorum. 
Sayın Başkan, Bosna-Hersek'e gönderilen yardımlar konusunda... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ne konuşuyor bu şimdi! 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-Sus be!.. 
BAŞKAN- Sizin sahip olduğunuz haklara, o da sahip. 
Buyurun, siz sorunuzu sorun. 
MUSTÂFA KUL (Erzincan)- Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde, göçmenlerden sorumlu 

Devlet Bakanlığı eliyle veya Kızılay aracılığıyla Bosna-Hersek'e gönderilen yardımlar konusun
da... 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)-Sen mi gönderdin parayı? 
MUSTAFA KUL( Erzincan)-...birtakım iddialar bulunmaktadır... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Kaç kuruş verdin?.. 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Bosna-Hersek Büyükelçisinin verdiği bilgiye göre... 
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Başkasının uşağı mısın? 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Devlet eliyle, göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanlığı veya 

Kızılay eliyle gönderilen yardımların, doğrudan, Bosna-Hcrsek'teki Boşnak Müslümanlara gittiği 
ifade edilmektedir; ama, bir partinin yöneticileri, göndermiş oldukları yardımların, doğrudan, Bos-
na-Hersek'teki Boşnak Müslümanlara değil... (RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sen Erzincan'dan kaç para çaldığınızı söyle! 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kendi hırsızlıklarınızı söyle! 
BAŞKAN-Bir dakika, arkadaşlar... Bir dakika... 
MUSTAFA KUL (Erzincan)-... üçe bölündüğünü iddia etmektediler... 
BAŞKAN- Soru sorulmasına niye tahammül etmiyorsunuz? Bir dakika... Rica ediyorum...(RP 

sıralarından gürültüler) 
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) - Müdahale et Başkan; otursun yerine. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Niye oturuyor?.. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Oradaki Hırvatlara ve Sırplara da bu yardımlardan gittiğini id

dia etmektedirler. (RP sıralarından gürültüler) 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sorusunu sorsun. 
BAŞKAN - Arkadaşlar... 
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MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sayın Bakanım, Devlet Bakanlığı eliyle, veya Kızılay aracılığıy

la gönderilen yardımlar... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kendi hırsızlığınızı söyleyin! 

MUSTAFA KUL (Erzincan) -... Boşnak Müslümanlara mı gidiyor; yoksa, birtakım çevrelerin 
iddia ettiği gibi, Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında üçe mi bölüşülüyor? Sorulanmın birisi bu 
Sayın Başkan. (RP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Müdahale et Başkan. 

BAŞKAN - Bir dakika... Bir susar mısınız... Bir dakika efendim... Lütfen, yerinize oturur 
musunuz... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Dışişleriyle ne ilgisi var?.. 
BAŞKAN - Yani, bir grup... (RP sıralarından gürültüler) 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Müdahale et... 
BAŞKAN - Arkadaşlar... Sayın Refah Partili arkadaşlarım, size saygı duyuyorum; lütfen, 

oturur musunuz yerinize... (RP sıralarından gürültüler) Lütfen, otumr musunuz yerinize... Lütfen, 
otururmusunuz yerinize... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hayır... Konuşturma!.. 

BAŞKAN - Niye konuşturmayayım canım?.. Milletvekili değil mi?.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Buranın konusu değil... Haddini bilsin... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Utanmıyor musun?.. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) - Sen utanmıyorsun... Serserilik yapma... (Erzurum Milletvekili 

Lütfü Esengün tarafından, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'a yumruk vuruldu; bilahara, RP ve 
SHP milletvekilleri kürsü önünde toplanarak yumruklaştılar) 

BAŞKAN - Arkadaşlar... Lütfen, İdare Amirleri, şu kavgayı önler misiniz... 

Arkadaşlar, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 13.57 

— • © 
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İKİNCİ OTURUM . ' 
Açılma Saati: 14.10 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• _ _ © . . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini İkinci Oturumunu açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde müzakere yapılırken, maalesef, soru 

soran bir milletvekili arkadaşımıza, fikre tahammülü olmayan birtakım zihniyet tarafından sal
dırıda bulunulmuştur. (RP sıralarından gürültüler ayağa kalkmalar, kürsü önünde toplanmalar) 

Oturur musunuz lütfen yerinize. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya)- Sen hakaret edeceksin, fikir olacak öyle mi? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Ne fikri... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)-Ne diyorsun sen be!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-İn oradan aşağı, tarafsızlığını kaybettin. 

BAŞKAN- Siz ne demek istiyorsunuz... Lütfen oturur musunuz. 
Sayın idare amirleri... 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Senin taraf olman hak mı? 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sen bu işi yürütemezsin!.. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)-Sayın Başkan, istediğiniz oluyor... 
EMİN KUL (İstanbul)- Hiçbir başkanın zamanında bu tip olaylar cereyan etmiyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Nasıl yorum yapıyorsun?.. Yorum yapmak senin hakkın 

mı? 
BAŞKAN-Siz ne demek istiyorsunuz... Utanmıyor musunuz. Şimdi, millet bizi seyrediyor... 

Oturmazsanız tekrar ara vereceğim. Bakın, Meclisi çalıştırmıyorsunuz. 
Refah Partililerin Meclisi çalıştırmaması ve Meclis kürsüsüne hücum nedeniyle birleşime 5 

dakika daha ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 14.12 

— — - © • ' 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 14.17 

BAŞKAN : Başkanvckiîi Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER : Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

: — — o — : — i - • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 11754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

L-Dışişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Dışişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakarelere devam 

ediyoruz. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN- Efendim, şimdi soru sorduruyoruz; soruları bitirelim. Lütfen yerinize oturur 

musunuz... 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmak, bütün milletvekillerinin 

sorumluluğundadır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Başta sizin göreviniz Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, kaldığınız yerden devam edin. 
BAŞKAN- Efendim, sorulara devam ediyoruz. Soruların bitmesine 2 dakika vardı; şimdi, sey

yar mikrofonla 7 dakika daha soru sorduracağım. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, söz istiyorum... 
BAŞKAN - Söz vermiyorum efendim. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Söz vermemek sizin elinizde değil; içtüzüğün gereğine 

uymaya mecbursunuz. 
Tutumunuz hakkında, İçtüzüğe göre söz istiyorum. Sen, burayı çiftlik gibi idare edemezsin, 

İçtüzüğe göre, tutumunuz hakkında söz istersem vermek mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, söz vermiyorum dedim size. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Sayın Başkan, İçtüzüğe göre vermek zorundasınız. 
BAŞKAN - Sayın Asiltürk, İçtüzük bana o yetkiyi vermiş efendim. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Vermiş efendimi 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Açın okuyun... İçtüzüğü bilenler var; tutumunuz 

hakkında söz istersem vermek zorundasınız. Bakın, söz istiyorum. 
BAŞKAN- Lütfen, mikrofonu götürür müsünüz; Sayın Mustafa Kul soru sormaya devam ede

cek. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Asiltürk, lütfen... Bir Grup Başkanvekilisiniz; rica ediyorum efendim; soru
lan bir bitirelim... Rica ediyorum sizden... 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya)- Sorular bittikten sonra söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Efendim, bu iş pazarlık konusu olmaz, 

Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturur musunuz. 
Sayın arkadaşlar, Hükümet ve Komisyon yerlerini aldı. 
Soru sorma işlemine devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Kul. (RP sıralarından gürültüler) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Devam mı edecek Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Kul. (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Arkadaşlar, rica ediyorum... Lütfen, oturur musunuz. (RP sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkanım, 1 inci sorum anlaşıldı mı acaba? 
BAŞKAN- Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 

MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkanım, yurtdışında faaliyet gösteren bazı örgütler 
konusunda ve Bosna-Hersek'le ilgili toplanan paralar konusunda soruşturma açtıran Almanya'da 
Freiburg savcısı Peter Fluck... (RP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ERDAL(Yozgat)-KonuşturamazsınL 

OĞUZHAN .ASİLTÜRK (Malatya)- Yani, şimdi bunun, Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle 
alakası var mı? 

Sayın Başkan, senin vazifen sadede gelinmesini sağlamaktır. Bu arkadaş iftiralarına devam 
ediyor... . 

BAŞKAN- Efendim bir dakika... Oturur musunuz... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- ... niye müdahale etmiyorsunuz? (RP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, bir dakika... Sayın Kul'un soruyu nasıl soracağını ben nereden 

bileyim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Belli işte... Freiburg'Ia Dışişleri Bakanlığının ilgisi var 

mı? 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk bir dakika... Bakın, Grup Başkanvekilisiniz. Şimdi herkes bu 

kürsüye hücum ederse, peki bu Meclisi nasıl çalıştıracağız. Benim yerimde siz olsanız nasıl 
çalıştıracaksınız? (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Bir arkadaş gelse şu Bakanlardan herhangi biri hakkında 
birtakım şeyleri söylese, Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle alakası olur mu? 

BAŞKAN- Sayın Asiltürk, Sayın Kul soruyu sorsun. Soruyu sorulacak nitelikte görmezsem, 
soruyu bakana tevcih etmem. (RP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Hayır soramaz... Bu konuyu soramaz. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Erdal, lütfen oturur musunuz yerinize. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Lütfen bu soruyu sordurmayın. Bu konuyu sordurmayın. 
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BAŞKAN- Arkadaşlar televizyon bu görüşmeleri naklen veriyor. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Televizyonda da görülsün efendim. 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalar halk tarafından beğeniyle 
seyrediliyor. Rica ediyorum... Şimdi, burada, birbirimize tahammül edeceğiz; yani, illâ herkesin 
hoşuna gidecek şekilde soru sorulmaz. Rica ediyorum sizden... (RP sıralanndana gürültüler) 

MEHMET GEDİK (Bursa)- Sayın Başkan, siz konuşmayın... Bir şey demeyin... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Sayın Başkan, elbette birbirimize tahammül edeceğiz. 

Meclis, bu konu ile ilgili bir araştırma komisyonu kurmuştur. Ne bilgisi varsa o komisyona 
götürsün; burada, halicin karşısında şov yapmasın. Bu, ayıptır, yakışan bir şey değildir. 

BAŞKAN- Sayın Asiltürk, arkadaşımız sorusunu sorsun, eğer Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle 
ilgili soru değilse Hükümete cevap verdirtmem... (RP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Soruyu reddedersin... 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, Başkanlık olarak milletvekili arkadaşlarım daha sorularını sor

madan önce, Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili olup olmadığını takdir edemem; aksi takdirde, 
böyle bir uygulamaya geçersek, burada hiç kimseyi konuşturmamamız lazım. Rica ediyorum.siz 
oturun... (RP sıralarından gürültüler) 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) - Elinde belge yok, yalan söylüyor. 
BAŞKAN - Sayın Elçi, sizden de rica,ediyorum... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Bildiği bir şey varsa araştırma komisyonuna getirsin. 

Elinde belge yok; ama, her yerde bunu yapıyor. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat)- Yalancı zaten... 
BAŞKAN- Çok rica ediyorum... (RP sıralarından gürültüler) 
Sayın Asiltürk, eğer sorulan sorunun, Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili olmadığını tespit 

edersem sordurtmam. 
Buyurun efendim.(RP sıralarından gürültüler) 
MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır)- Sayın Başkan, sorulan sorular onları ingilendirmez, 

Hükümeti ilgilendirir, muhalefeti ne ilgilendirir ki!..(RP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorum... Meclisi çalıştıracağız... 
Buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkanım, Freiburg Savcısı Peter Fluck "kendisindeki 

bilgi ve belgeleri Türkiye'de verebileceği herhangi bir yetkili bulamadığını" ifade ediyor. Bu 
dosyaların, Freiburg Savcısı tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderildiği birkaç gün önceki 
gazetelerde yazıldı. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Milletin parasını yiyen, namussuzdur. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Dışişleri Bakanlığına Freiburg Savcılığından böyle bir dosya 

geldi mi, gelmedi mi, onu öğrenmek istiyorum. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Ne var bunda?.. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Dışişleri Bakanlığıyla ne ilgisi var? 
BAŞKAN- Efendim, bu dosyalar, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla isteniyor. Yani, Adalet 

Bakanhğı.durup dururken adaletle ilgili bir soruşturmayı, Dışişleri Bakanlığını araya sokmadan... 
(RP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL COŞAR (Çankırı)-Siz müdafaa etmeyin... Onun müdafii siz misiniz? 
BAŞKAN- Rica ediyorum... Rica ediyorum... 
Buyurun. 
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MUSTAFA KUL (Erzincan)- Fatih Savcısı Çayhan Ülgen'in, bu soruşturmayla ilgili yurt 

dışına gitme durumu vardı. Adalet Bakanlığı, bu konuyla ilgili teklifini Dışişleri Bakanlığına gön
dermiş, Sayın Çayhan Ülgen'in Almanya'ya gitme durumu ne zaman gerçekleşecek? 

Birkaç gün önce, bir televizyon programında cephe komutanı olarak çıkarılan Adem Hamdi 
Hacic isimli kişi, Türkiye'ye, acaba, resmî bir görevle mi girdi? Bu insan hakkında Bosna Hersek 
Büyükelçisi Hayrettin Somun, "biz, böyle bir komutanı tanımıyoruz" diyor. Böyle bir komutan var 
mıdır, yok mudur? Bunu, siz Bosna Hersek yetkililerinden sormayı düşünüyor musunuz Sayın 
Bakan? 

Dünya ülkelerinden kaç tanesi Türkiye'ye vize uyguluyor? Bu vize uygulayan ülkelerden kaç 
tanesi, 49 uncu ve 50 nci hükümetler döneminde uygulamaya başlamıştır, kaç tanesi daha önceki 
hükümetler zamanında vize uyguluyordu? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Başka soru yok mu Mustafa! Varsa, onu da sor. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın Bakan, buyurun. -
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ 

MURAT KARA YALÇIN (Devamla)- Sayın Başkan, Sayın Kul'un sormuş olduğu soruların bir 
bölümünü yazılı olarak yanıtlayacağım; ancak, kamuoyunda da tartışıldığı için, Adalet Bakanlığı 
aracılığıyla Freiburg Savcısının çalışmalarının yerinde değerlendirilmesini sağlayacak bir gezinin; 
Eyüp Savcısının gezisinin Almanya'ya iletildiğini ve Almanya'dan, bu konuda bir çalışmanın 
yapılabilmesi için yanıt beklendiğini, Sayın Kul'un bilgisine sunmak isterim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, ilci gün önce, burada, Sayın Adalet Bakanı, 

Freiburg Savcısıyla ilgili olan dosyanın geldiğini, 15.12.1994 tarihi itibariyle geldiğini ve dosyanın 
Adalet Bakanlığında olduğunu söyledi; ama, bu arkadaş Parlamentoya gelmediği için bundan 
haberi yok. 

BAŞKAN- Evet, olabilir efendim! Herkesin, Parlamentoda haberi olmaz. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Haberi var da, şov yapıyor. v : ' 
BAŞKAN- Arkadaşlar, bakın, zaten, çok kötü bir örnek gösterdik. Rica ediyorum sinirlerimi

ze hâkim olalım. Rica ediyorum arkadaşlar... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Hakaret edenlere her şey serbest; bize gelince sabret! 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... 
Sayın Altun; buyurun efendim. 
Sayın Faik Altım, rica ediyorum, acele soru sorun. 
FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanımdan cevaplanmasını 

istediğim sorularımı soruyorum: 
1 - Çekiç Güçle ilgili olan politikalarda, değişiklik düşünüyor musunuz? 
2- Kuzey Kıbrıs'taki elektrik karartmasının son bulması için, proje ve girişimleriniz var mıdır? 
3- Türkiye'ye vize koyan ülkelere karşın, karşı tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
4- İran'dan geçen Türk urlarına, İran Devleti izin yermiyor; ama, İran tırları, Türkiye'de cirit 

atıyor. Bununla ilgili, yeni bir politika düşünüyor musunuz? 
Bu sorularımın cevabını bekliyorum. 
Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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Sayın Şemsek'e mikrofonu verelim. 
Sayın milletvekilleri, bu arada, bir şeyi iletmek istiyorum. Birleşime ara verince, "acaba, silah 

mı patladı da, yayını kestiniz" şeklinde, vatandaşlardan telefon geldi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, herhangi bir silah patlamamıştır, silah da çekilmemiştir. 

Sayın vatandaşlar da bunları biliyor. (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
Efendim, arkadaşlar... 
YASİN HATİBOĞLU (Çprum)-Sayın Başkan, istirham ediyorum... 
BAŞKAN- Efendim, Sayın Başkan... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Yapamazsınız bunu... 
BAŞKAN - Bir dakika... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, yapamazsın... Biz de yönetiyoruz. 
BAŞKAN- Efendim, vatandaşlar bu nedenle... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum)- Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz. 
BAŞKAN - Sayın Hatiboğlu... Sayın Hatiboğlu... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) - Bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir. Siz, şimdi 60 milyona 

duyurdunuz bunu!.. 
BAŞKAN- Hayır. Yayın kesilince, vatandaşlar bize telefon açtılar. Ben olmadı diyorum. Rica 

ederim efendim.(RP sıralarından gürültüler) 
Sayın Şemsek, buyurun. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas)-Kime mesaj veriyorsun? (!) Utan, utan... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Zorla yayın kesiyorsunuz! 
BAŞKAN-Rica ederim, oturun. 
Buyurun Sayın Şemsek; soruyu sorar mısınız. (RP sıralarından gürültüler) 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Başkan, süre geçiyor, 6 dakika geçti. 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan sormak 

istediğim soruları arz ediyorum: 
Birinci sorum: Bilindiği üzere, Yunanistan, devamlı surette, Türkiye aleyhine yayılmacı bir 

politika takip ediyor. Ege Adalarının silahlandığı da bütün açıklığıyla ortadadır. Ege Adalarının 
silahtan arındırılması ve uluslararası anlaşmalara uygun hale getirilmesi için, Dışişleri Bakanlığı
mızın, konuyu, uluslararası platforma taşıma gibi bir düşüncesi var mıdır? 

İkinci sorum: Bosna-Hersek'te görev yapan Birleşmiş Milletlere ait kuvvetlerin, Bosna'dan çe
kileceğine dair görüşler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler, orada bulunan kuvvetlerini çekme ka
rarı alırsa, Türkiye'nin, bu konudaki tutumu ne olacaktır? 

Üçüncü sorum: Azerbaycan petrolüyle ilgili Türkiye hissesi, bilindiği üzere yüzde 1.5'tir. Son 
olarak İran'ın da yüzde 5 gibi bir hisse aldığı bilinmektedir. Türkiye'nin, Azerbaycan petrolüyle il
gili hissesini artırma yönünde siyasî teşebbüsleri var mıdır? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU

RAT KARAY ALÇIN (Devamla) - Sayın Başkan, Sayın Şemsek'e, ben de teşekkür ederim. Diğer 
sorulan yazılı olarak yanıtlayacağım; ama, güncel olarak tartışıldığından, yanıt beklendiğinden, 
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UNPROFOR ile ilgili bir değerlendirmeyi, Sayın Şcmsek'in ve sayın milletvckillerimizin bilgisine 
sunmak istiyorum. Geçen hafta Cenevre'de islam Kalkınma Örgütü, îslam Konferansı, Bosna-Her
sek Temas Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya, bizzat Bosna-Hersek Cumhurbaşkam Sayın izzet 
Begoviç de katıldılar. Bosna'da, UNPROFOR'un 13 bin askeri var. Bizim askerlerimiz de orada. 
Alia İzzetbegoviç, UNPROFOR'un asker sayısının yetersiz olduğu kanısında; o konuda ayrıntılı 
bilgiler verdiler, islam Temas Grubu, toplantının sonunda, öteki kararların yanı sıra, Bosna'daki 
Birleşmiş Milletler askeri sayısını 35 bine çıkarma doğrultusunda İslam Konferansına bir öneri gö
türmeyi kararlaştırdı. 

Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız, dün Fas'ta yapılan toplantıdan döndü. İslam Temas 
Grubunun bu doğrultudaki karan, konferansta oybirliğiyle kabul edildi. Eğer, olanak olursa, asker 
sayısının 35 bine çıkarılması doğrultusunda tüm İslam ülkelerinin girişimi olacaktır. Öte yandan, 
eğer UNPROFOR'un bir şekilde kuvvet azaltması söz konusu olursa, islam Temas Grubunda yer 
alan ülkelerin dışişleri bakanları olarak, İslam Konferansı üye ülkelerine, çağnda bulunduk ve bu 
açıklığın giderilmesi, bu boşluğun doldurulması kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu da, Casablanca 
Konferansı tarafından doruk toplantısında karara bağlandı. Kuşkusuz, askerlerimizin orada bulun
ması, tamamen Birleşmiş Milletler kararları çerçevesindedir. Orada alınmış olan kararlara, oradan 
yapılan çağrıya, Türkiye'nin vermiş olduğu yanıt çerçevesindedir. Önümüzdeki hafta, NATO ülke
leri genelkurmay başkanları Brüksel'de toplanacaklar ve bu konu Birleşmiş Milletler yetkilileriyle 
ele alınacak. 

Sayın Şemsek, şu anda bir asker çekme söz konusu değil, bir boşluk söz konusu değil. Hatta, 
bunun, bu olasılığı da tümüyle ortadan kaldıran bir karara dönüştürülmesi söz konusu. 

Öteki sorularınızı yazılı olarak yanıtlayacağım. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekileri, soru sorma süresi fazlasıyla dolmuştur. Sayın Dinçer bir yazılı soru gön

dermiştir... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Şimdiye kadar her celsede, her bütçede herkes sorusunu 

sordu. Sizin idaresizliğiniz yüzünden bu hale geldi. 
BAŞKAN-... yazılı sorunuzu Sayın Bakana iletiyoruz efendim. Ondan sonra, ona göre cevap 

verilecektir. 
Sayın milletvekileri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
SABRI YAVUZ (Kırşehir)- Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan. (RP ve 

ANAP sıralarından "say say"sesleri) 
BAŞKAN- Sayalım efendim. Tamam efendim sayarız. 
Evvela, bütçeyi kabul edenler ... 
Peki karar yetersayısını arayacağım efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Oylamaya geçtiniz... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya)- Siz "oylamaya geçtikten sonra karar yetersayısı olmaz" 

demediniz mi? Oylamaya geçtiniz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Oylamaya geçtiniz. 
BAŞKAN- Sayın Asiltürk, lütfen oturur musunuz yerinize... (RP sıralarından gürültüler) 
Efendim, bir dakika... Kabul edenleri sayalım , evvela oylama işlemini tamamlayalım arka

daşlar... 
Kabul etmeyenler... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Hayır, görünüyor; reddedilmiştir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Yoklamaya geçtikten sonra karar yetersayısı istenmez. 
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BAŞKAN- Saym milletvekillçri, karar yetersayısı yoktur. (ANAP ve RP sıralanndan 

gürültüler) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Reddedilmiştir. . 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)? Bütçe reddedilmiştir. (RP sıralanndan sıra kapaklanna vur

malar, gürültüler) • 
OĞUZHAN ASlLTÜRK(Malatya)- Meclis bu kadar dejenere edilmez. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Babanın çiftliği değil burası. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bir dakika... Bir şey söyleyeyim size... (RP ve ANAP 

sıralanndan gürültüler) 
Bir bütçenin reddedilmesi veya kabul edilmesi ciddî bir olaydır. (RP ve ANAP sıralanndan 

gürültüler) 
Efendim, bakın ... Bakın bir dakika rica ederim... (Gürültüler) 
Efendim saat 15.30'da toplanmak üzere, Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1435 

m—— 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 15.30 
BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 

KATİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT(Sinop) 

— — © '—— 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... 

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

7. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755; 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. - Dışişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Dışişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere devam 

ediyoruz. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı; bölümlerine... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Kazan, lütfen, oturur musunuz... Rica ediyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Efendim, ayağa kalkmamdan, söz istediğimi anlamış olmanız 

lazım. 
BAŞKAN- Evvela, meramımı anlatayım... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel)-Yahu, söz versene!.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sizin haliniz belli olmaz; hemen oylama yaparsınız... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Oylama yok!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne oylaması!.. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Oylama yapıldı bitti... 
BAŞKAN-... bölümlerine geçilmesi sırasında karar yetersayısı istenmişti. (ANAP ve RP sıra

larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Karar yetersayısı istenmedi; işte tutanak. 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, bir dakika efendim... Oturur musunuz yerlerinize. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Bir dakika yok efendim... Söz istedim; ayakta, niçin söz istedi
ğimi anlatayım. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Hayır efendim, söz vermiyorum size. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Nasıl vermezsiniz! Oylama yapamazsın... 
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İçtüzüğün 64 üncü maddesini okuyun... Neden vermiyorsun?.. 

BAŞKAN- Sayın Kazan, lütfen, yerinize oturur musunuz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Hayır!.. 

BAŞKAN- Söz vermiyorum Sayın Kazan. Bütçenin oylamasını yapayım, ondan sonra... 

(Bir grup RP milletvekili kürsü önünde toplandı) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre söz istiyorum. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)-Oylama yapamazsın. 
BAŞKAN- Lütfen, oturur musunuz yerinize. (RP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur

malar) ' 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Hayır efendim... 

Burada Meclis zabıtları var. 
BAŞKAN- Sayın Kazan, lütfen oturur musunuz yerinize... Bakın, saygıdeğer bir grubun Baş-

kanvekilisiniz, sizden rica ediyorum... Efendim, ben oylamayı yapayım, ondan sonra gereğini dü
şünürüm. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)-Oylama yapamazsın. İçtüzüğe uygun hareket et. 
BAŞKAN- Sayın Kazan, hayır... Oylamayla ilgili... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Açıkgözlülük yapma! 64'e göre söz istiyorum... Yok; oylama 

yapamazsın. Vereceksin, vermeye mecbursun. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)-Babanın çiftliği mi!.. 
BAŞKAN- Sayın İdare Amirleri, lütfen, Meclisi çalıştırmaya yardımcı olunuz. (Gürültüler) 
Efendim, bir dakika... Ben daha meramımı anlatmadım... Yerinize oturun... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Açıkgözlülük yapma... 64'e göre söz istiyorum. 
BAŞKAN- Hayır efendim, ben, size söz vermiyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Vereceksin!.. Vermeye mecbursun!.. 
BAŞKAN- Ben size söz vermiyorum... 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Burası babanın çiftliği mi!.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Çünkü, oylama yapacaksın!.. 
BAŞKAN- Söz vermiyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Hata yapıyorsun... 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, bütçenin bölümlerine geçilmesi için... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hayır, oylama yapıldı. 
BAŞKAN - Yapılan oylamada karar yetersayısı istenmişti... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hayır, istenmemiştir... 
BAŞKAN - Yapılan oylamada, karar yetersayısı olmadığı anlaşıldığı için ara vermiştim.(RP 

sıralarından gürültüler) 
Şimdi, bölümlere geçilmesini yeniden oylarınıza sunuyorum... 
ŞEVKETE KAZAN (Kocaeli)- Oylama yapamazsınız... 
BAŞKAN-Bölümlere geçilmesini kabul edenler... 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Oylayamazsın... 
BAŞKAN- Kabul etmeyenler... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Oylama yapamazsın... 
BAŞKAN- Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Ne demek!..Hayır... Geçemezsin!.. 
BAŞKAN- Bölümleri okutuyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Bakın, bu bütçe iptal edilir... Bu bütçe iptal edilir, Başkan... 
BAŞKAN- Bölümleri okuyun... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Başkan, bu bütçe yanlıştır, bu bütçe iptal edilir. 
BAŞKAN-Tamam, edin efendim... Bütçeye itiraz etmek doğal hakkınız... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Hata yaptın Başkan... Oylama yapamazsınız... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Hayır... Geçemezsin!.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)- Hayır... Okutamazsın, oylama da yapamazsın;.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Oylama yanlış yapıldı; tekrar yapın... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Başkan, oylamayı yapmıştın sen... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Bu bütçe iptal edilir... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Oylama yanlış yapıldı, tekrar yapacaksın... 

BAŞKAN-Bölümleri okutuyorum: 
I.-Dışişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Progrma 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1158 855 000 000 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Bu bölüme geçemezsin. 
BAŞKAN- Efendim, bir önerge vardır; okutuyorum... (RP sıralarından gürültüler) 
Lütfen arkadaşlar... 
Bakın... 
(Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş Başkanlık kürsüsüne çıktı) 
(SHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları; gürültüler) 
Nereye geliyor arkadaşlar?! Nereye geliyor?!. 
Efendim, nereye geliyorsunuz?!. Oturun yerinize... 

(Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş,Başkanlık kürsüsünden, İdare Amirleri ve bazı mil
letvekilleri tarafından indirildi) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sen yapıyorsun; hep sen yapıyorsun... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Oylama yapamazsın... 

BAŞKAN- Arkadaşlar.ara vereceğim bakın... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Yapamazsın bunu... 
BAŞKAN-Lütfen oturur musunuz arkadaşlar... 
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Sayın ibrahim Halil Çelik, zatı âliniz Başkanlık Divanı üyesisiniz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Yanlış yapıyorsun Başkan, yanlış... 
BAŞKAN-Yanlış yapıyorsam, Anayasa Mahkemesine gidersiniz. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin, aşağıdaki gerekçeyle, kabulünü arz ve teklif ederiz. (RP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar; gürültüler) 

ÖMER EKÎNCİ (Ankara)- Babanın çiftliği mi orası!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- İn aşağa!.. Ne demek yahu!.. 

BAŞKAN - Arkadaşlar,lütfen... Rica ediyorum... 

Sayın Kazan.bakın sonra size söz vereceğim... Oylamasını yapayım... Rica ediyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Hayır... oylama yapamazsınız... 
BAŞKAN- Arkadaşlar, rica ediyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) - Burada zabıtlar var... , • 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Bu şekilde Meclis yönetilmez. 

BAŞKAN- Arkadaşlar rica ediyorum sizden... Bakın, bir1 saygıdeğer grupsunuz; rica ediyo
rum sizden... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Yetti artık senin yaptığın... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Oylamaya geçemezsin... 

BAŞKAN- Arkadaşlar, çok rica ediyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (-Şanlıurfa)- Ciddî ol, gülme... Oylamaya geçemezsin... 
BAŞKAN-Arkadaşlar, Önergedeki imza sahiplerini okutuyorum : 

Turhan Tayan Nevzat Ercan Sabri Yavuz 
Bursa . Sakarya Kırşehir 

İbrahim Tez Seyfi Oktay 
Ankara Ankara 

(RP sıralarında gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-İn aşağı oradan!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Oylama yapamazsınız... 
BAŞKAN- Sayın Kazan, sizden rica ediyorum... Şunu bir okutalım.sizlere yardım edeceğim... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Böyle rezalet olmaz!... Hep senin başkanlığında oluyor bunlar... 

Kendine gel!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Provokasyon yapıyorsun... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsun... 
BAŞKAN-Sayın Ünaldı, rica ediyorum. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- İçtüzüğe göre yürüt, lütfen... 
BAŞKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum sizden... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Gülme orada!.. İn aşağı!., 
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BAŞKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum... 
Önergeyi okutmaya devam ediyoruz: 
Kuruluş:Dışişleri Bakahğı... 

Düşülen: 

Program : 101 
Alt program: 02 

Ödenek Türü : 1 
Faaliyet proje proje : 085 
Harcama kalemi: 300 

Önerilen miktar: 4 500 000 000 
Eklenen : 
Program : 101 
Alt program: 66 
Ödenek türü : 1 
Faaliyet: 007 
Harcama kalemi: 100 
Önerilen miktar : 4 500 000 000 
Toplam : 4500 000 000. 
Gerekçe: Bakanlığımızın merkezdeki çeşitli birimlerden temizlik işleri, bahçıvanlık, şoförlük, 

boyacılık gibi hizmetler için geçici personel istihdam edilmek üzere gerek duyulan ödeneğin sağ
lanmasını teminen Bakanlık bütçesinin 101-02-1-085-300... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sen bunu yürütemezsin! Kasıtlı yapıyorsun... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Rezalet bu yaptığın, rezalet!.. 

BAŞKAN- Arkadaşlar, önergeyi işleme bir koyalım, sonra konuşuruz... 
Rica ediyorum sizlerden... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Ciddî ol, gülme!.. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sen, bu koltuğun adamı değilsin. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Ne önergesi.. Ne oylaması!.. Bu bütçe iptal edilir... Ne yapıyor

sun, neyi oyluyorsun...(RP sıralarından "Yoklama istiyoruz" sesleri, gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Başkan, yoklama istiyoruz, duymuyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Meclisi doğru dürüst yönet! 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Yoklama istiyoruz... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Senin yaptığın, rezalettir... Hep senin toplantılarında böyle olu
yor... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Yoklama istiyoruz, yoklama!.. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-İçtüzüğü ihlal ediyorsun... 
BAŞKAN-Rica ediyorum sizlerden yahu! Rica ediyorum... 
Buyurun efendim, okumaya devam edin : 
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...tertibinden yeni açılacak, 101-66-1-007-100 tertibine 4 milyar 500 milyon Türk Lirası akta

rılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Efendim, Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Efendim, 
prensip olarak katılıyoruz; çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

CEVAT AYHAN (Sakarya)-Nasıl okutursun! İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz... 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz... 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Başkan, yoklama istiyoruz... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Yüzsüz herif! Yoklama istiyoruz... -
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)-Senin yaptığın, rezalettir... 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI, DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VEKİLİ MU
RAT KARAYALÇIN-Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Komisyon prensip olarak katılıyor, çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet 
katılıyor.(RP sıralarından gürültüler) 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Bölümü, bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 101 

kabul edilmiştir. 

l l l ' i okutuyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Genel Kurulu maksatlı karıştırıyorsun... Tezgâhtarlık yapıyor

sun sen. Bunu, sen her idarende yapıyorsun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Hep senin Başkanlığın sırasında oluyor bunlar. 
BAŞKAN- Rica ediyorum arkadaşlar... Bakın, sizden rica ediyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Böyle yönetilmez... Kasıtlı yapıyorsun... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Allah senin müstahakını versin! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Genel Kurulun yüz karası! 

II. - YOKLAMA 
BAŞKAN- Efendim, bir önerge geldi... 
Yerinize oturun... 
Arkadaşlar, bölüm ll l ' i oylamadan önce, bir yoklama isteği vardır, okutuyorum. (DYP ve 

SHP sıralarından gürültüler) 
Lütfen efendim... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına* 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, bakın, burada bir görev yapıyoruz... Hepinize de saygı duyuyorum... 
Rica ediyorum... Lütfen... Yerinize oturursanız memnun olurum... 

Bakınız, hepimiz milletvekiliyiz, bütün millet bizi seyrediyor... Bu millete layık insanlarız... 
Sizden rica ediyorum... 

Efendim, şimdi, yoklama isteminde bulunan sayın üyelerin burada olup olmadıklarını araya
cağım. 
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Sayın Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Sayın Ahmet Feyzi înceöz?.. Burada. 
Sayın Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Abdulilah Fırat?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 
Sayın Kemal etin Göktaş?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, yoklamaya geçiyoruz... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Gidin... Siz de onlarla beraber dı

şarıya gidin... 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul)-Sen oturduğun yerde otur... Bakan mısın değil misin... 

Ne karışıyorsun?.. Karışmaya hakkın var mı?!. 

BAŞKAN-Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Yoklama sırasında burada olmayan sayın milletvekillerinin, beyaz bir kâğıda, adı

nı, soyadım, bugünkü tarihi yazıp imzalamak suretiyle Divana göndermelerini rica ediyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Pusulaların sahiplerini okuyun oradan Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sonradan gelenlerin isimleri tutanaklara geçirilsin. 

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

/ . -1996 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754, 311580; 1/772; 1/755; 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
l.~ Dışişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-DışişleriBakanlığı 1993Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, çalışmalara, kaldığımız yerden 

devam ediyoruz. 
Bölüm 11 l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, öbür maddeye geçmeden... 
BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Rica ediyorum... Bir kere bütçenin bölümlerini okutalım... 

(RP sıralarından "dinle bir kere" sesleri) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Dinleyeceksiniz efendim. 
BAŞKAN- Efendim, bir dakika... Oylamaya geçtik, oylamayı tamamlayalım, ondan sonra yi

ne sizi dinleyelim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkanım, yaptığınız işlem, sonuç itibariyle, ba

zı düzeltmeler yapılmadığı takdirde, reddedilmiş bir bütçeyle karşılaşmamızı doğuracaktır. Bu ko-
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nudaki durumu, tutanaklar ışığında açıklığa kavuşturmak zorunluluğu var. 64 üncü maddeye göre 
söz talep ediyorum. 

BAŞKAN- Vermiyorum ben de efendim. (ANAP ve RP sıralarından "vermiyorum" diyemez
sin sesleri; gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- "Vermiyorum" diyemezsiniz. • 
BAŞKAN- Vermiyorum. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Müsaade edin. Yaptığınız, usulsüzlük... 
BAŞKAN- Ne yaptım, ne usulsüzlük var?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Yaptığınız usulsüzlük şu efendim: Biraz önceki oturum

da, yaptığınız işlemi tutanaklardan okuyorum: "Başkan..." 
BAŞKAN- Usulsüzlüğün ne olduğunu bir açıklar mısınız... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Açıklıyorum. 
"Başkan- Yazılı soruyu Sayın Bakana iletiyoruz efendim, ondan sonra ona göre cevap verile

cektir." Bu zatı âlinizin sözü. 
BAŞKAN-Evet. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Okumaya devam ediyorum: "Sayın milletvekilleri, Dı

şişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler..." Oylama burada bitmiştir... 

BAŞKAN- Bitmedi ki... (ANAP ve RP sıralarından "nasıl bitmedi" sesleri) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Bitmedi olur mu, bitmiş... 
BAŞKAN-Devam edin... ! 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-' Bölümün oylaması bitip sayım yapıldıktan sonra, red

dedildiği anlaşıldıktan sonra bir milletvekili ayağı kalkıyor: Sabri Yavuz "Karar yetersayısının 
aranmasını istiyorum Sayın Başkan" diyor. Bildiğiniz gibi, karar yetersayısının aranması oylama
ya geçmeden önce istenilir. Hatta, sayın başkanların resen karar yetersayısı arama hakkı vardır; 
ama, bu haklarını da, sayın başkanlar, oylamaya geçmeden önce Genel Kurula duyururlar ki, her
kes ona göre yerini alır. Sizin böyle bir duyurunuz da yok. Tutanak elimde. 

Bu durumda, Dışişleri Bakanlığı bütçesi reddedilmiş, Sayın Bakanın getirdiği bütçe reddedil
miş olduğu için, demokratik teamüllere göre, bütün parlamenter demokrasilerde olduğu şekliyle, 
Sayın Bakana istifa zorunluluğu doğmuştur. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, tamam efendim, teşekkür ederim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Efendim, usulsüzlüğe geliyorum. 

H.FECRÎ ALPASLAN (Ağrı)- Sizin de istifa etmeniz lazım Sayın Genç. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Durum böyle iken, reddedilmiş bir bütçe üzerinde gö

rüşmelere devam ediyorsunuz. Halbuki, 64 üncü maddeye göre, zatı âlinizin yapması gereken, eğer 
.çoğunluğumuz sağlanmış ise bu noktadan itibaren Öbür bütçeye geçmekti. Daha sonra, tekriri mü
zakere ile -geçen sene de buna benzer şekilde Kültür Bakanlığı bütçesinde bir uygulama olmuştu-
tekrar getirirdiniz, yarın veya öbür gün, Dışişleri Bakanlığı bütçesi tekrar görüşülürdü. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Yeter artık efendim! Tamam... Rica ediyorum... Yeter artık.. Teklifinizi anla

dım... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, müsaade buyurun; anladınız; ama, bu ko

nuda usul tartışması açmanızı istiyorum; çünkü, bir konunun hangi sırada görüşüleceği hususunda 
bir itirazda bulunuyorum... 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, size şunu söyleyeyim : Ben bir usulsüzlük görmedim. Evvela 
kabul edenleri ve kabul etmeyenleri saymadan... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim..; Siz anlattınız efendim, beni de dinleyin. 

Bir usulsüzlük görmüyorum, eğer siz bir usulsüzlük görüyorsanız, Divana "oylamada usulsüz
lük yapılmıştır" diye itiraz edersiniz; Divan da onu karara bağlar. 

Bölüm 112'yi okutuyorum efendim: v 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, oya sundun mu sunmadın mı? 
BAŞKAN-Sundum da saymadık... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Olur mu öyle şey?!.. 
BAŞKAN- Yeniden saydığımızda, karar yetersayısı yoktu... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Sen Başkan mısın, eşkıya mısın?!. 
BAŞKAN- Sayın Çelik, zatı âliniz Divan üyesisiniz... Rica ediyorum, çalışmamıza yardımcı 

olunuz... . ' ' . ; • • 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Haksızlığınıza dayanamıyorum... 
BAŞKAN-Size rica ediyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Resmen, demokrasiyi ihlal ediyorsunuz... 
BAŞKAN- Sayın Çelik sizden rica ediyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Oya sundun mu; sunmadın mı?.. 
BAŞKAN- Bir arkadaş olarak rica ediyorum... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- İyi; ama, yaptığın usulsüzlük. Rica etmekle... 
BAŞKAN- Usulsüzse Divana şikâyet edersiniz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Tutanaklar burada... 
BAŞKAN- Usulsüzlük görmüyorum ben. -
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Yaptığın usulsüzlük.;. Protesto ediyorum seni... 
BAŞKAN-Usulsüzlük görmüyorum ben... Usulsüzlük görmüyorum... 
Buyurun okuyun. (RP sıralarından, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

A-CETVELİ 
Progrma 
Kodu Açıklama Lira • 
112 Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 7 645 235 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler.... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1131500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 11625 000 000 000 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dışişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. -Dışişleri Bakanlığı1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Dışişleri Bakanlığı 1993 malî yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
A-CETVELİ 

1050S.K.83. 

Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla madde gereğince 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek saklı tutulan ödenek 

Toplam 3 297 033 306 000 2 954463 886 (XX) 316 128 911 000 94 440 750 000 120 881259 000 109 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Kabul edilmemiştir... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Nasıl hayırlı olacak; sen "hayırlı olsun" deyince hayırlı mı 

olur?! 
ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Böylece de, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir kara leke düş

müştür. Zabıtlara, bir kara leke olarak geçmiştir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Bu ayıpla yurt dışına gidilmez, istifa etmesi lazım. 
B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. - Çalışmıa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Programımız gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüş

melerine geçiyoruz. 
Komisyon?... Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alanla
rı okutuyorum: ' 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 
Gruplar: Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili İmren Aykut, Sakarya Milletve: 

kili Mustafa Kılıçaslan; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ün
lü, Niğde Milletvekili İbrahim Ansoy; Refah Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Kemalettin 
Göktaş, Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Erzin
can Milletvekili Mustafa Kul. 

Şahıslar: Lehinde, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 
Aleyhinde, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek, Ankara Milletvekili Halil Şıvgın. 
Üzerinde, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk, Antalya Milletvekili Faik Altun. 

BAŞKAN- ANAP Grubu adına Sayın İmren Aykut; buyurun. 
Sayın Aykut, süreniz yarım saattir. 
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ANAP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ça

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 yılı malî bütçesi üzerinde, ANAP Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuzdayım. (Gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Başkan, düzeni sağlayın; böyle Meclis olur mu; ilgile
nin biraz... 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen, sükûneti muhafaza edelim Genel Kurulda. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
Çalışma hayatının, istikrar ve barış içinde sürmesi, istihdamın yüksek seviyeleri çıkması, top

lumun huzuru ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsurudur. Çalışma Bakanlığı Teşkilat Yasa-l 
sında da belirtildiği gibi, bu Bakanlık, böyle önemli bir sebeple kurulmuştur. Ancak, bugün, Ba
kanlığın bu aslî görevini yerine getirdiği, doğrusu, çok şüphelidir. Üç yıldan beri, sürekli olarak, 
sosyal demokrat, emekten yana ve "önce insan" diyen Çalışma Bakanlarının şovlarını Ve atraksi
yonlarını seyrettik; şovların biri bitti; biri başladı. Seçim meydanlarında arslan kesilen bu muhte
rem sosyal demokrat bakanların, Çalışma Bakanlığı koltuğundaki basanları, bir yıl içinde, Sosyal 
Sigortalar ve Bağ-Kur'u batırmak; işçiyi bir lokma ekmeğe muhtaç hale getirmek; cumhuriyet tari
hinde ilk defa memurları sokağa dökmek ye Türkiye'yi, tarihinin en yüksek işsizlik felaketine sü
rüklemek olmuştur. 

Üç yıldan beri, çalışma hayatı, işçiler, memurlar, emekliler ve sendikalar, hiç layık olmadık
ları, şekilde yıpratılmışlar ve tamamen sahipsiz kalmışlardır. Çalışma Bakanı, bunlara sahip çıka
cak kişidir. Çalışma Bakanının aslî ve birinci görevi, biraz önce de ifade ettiğim gibi, çalışma ha
yatının barış ve istikrar içinde sürmesini sağlamak, işçi ve işveren arasında anlayış ve diyalog or
tamını yaratmak ve her türlü sorunu, sosyal tarafların uzlaşarak çözmelerine yardım edecek ortamı 
hazırlamaktır. 

Peki, bu böyle mi olmuştur? Koalisyonun ilk yılında, koltuğa oturan sayın sosyal demokrat 
Çalışma Öakanı, daha birinci .günden itibaren, kolay ve çabuk yoldan kahraman olmanın yollarını 
aramaya başlamış, bunun için de, iş güvencesi yasası çıkarıyorum diye ortaya çıkmıştır. Bir yıl bo
yunca toplum, bu tartışmalarla meşgul edilmiş, işçi ve işveren kanatları birbirine düşürülmüş, di
yalog ortamı tamamen ortadan kaldırıldığı gibi, iş âleminde yaratılan panik ve güvensizlik sonu
cunda da 200 binden fazla işçi işten atılmıştır, 

Aradan tam üç yıl geçti. Şimdi soruyorum: Nerede bu iş güvencesi yasası? Neden "bu yasa 
çıkmazsa Koalisyonu bozarız" demiyorsunuz? Sizin için, çalışan, üreten, bu memleketi seven işçi
lerin, teröristler kadar kıymeti yok mudur acaba?! (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, işte, İş Güvencesi Yasa Tasarısı böylece rafa kaldırıldıktan sonra, bu de
fa, işsizlik sigortasını getiriyoruz diye ortaya çıkıldı; aylarca da işsizlik sigortası atraksiyonları sey
rettik. Tabiî, buna bağlı olarak, kıdem tazminatı da şiddetli bir tartışma konusu yapıldı. Daha son
ra, bu iki konu da rafa kaldırıldı ve unutuldu. Zaten, amaç, bu meselelere çözüm getirmek de de
ğildi. Biz, üç yıldan beri şunu söylüyoruz: İşsizlik sigortası, hukukî ve teknik altyapıları hazırlan
madan uygulanamaz. Sizin zannettiğiniz kadar basit olsaydı, o kadar kolay olsaydı, biz, bunu çok
tan gerçekleştirmiş olurduk. Geçen yılki Meclis konuşmamda da, "Bu hazırlıklar yapılmadan, per
sonel eğitilmeden, emek piyasası berrak hale getirilmeden işsizlik sigortasını çıkaramazsınız; ya
kında bunun imkânsızlığını göreceksiniz" demiştim. İşte, İktidara geldiğiniz günden bugüne kadar 
üç yıl geçti, işsizlik sigortası hâlâ ortalar da yok. Tabelayı asar, bir de kurdele kesince memur sen
dikaları olur sandınız! Sosyal demokrat Sayın Bakan, "tabelalarınızı asm" diyerek, memurlara bir 
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de caka sattı. Hiç düşünülmeden, hiçbir inceleme ve hazırlık yapılmadan sarf edilen bu sözler ve 
vaatler de, sabun köpüğü gibi, sönüp gitti... 

Memurların sokağa dökülmeleri üzerine, acele olarak, kamu sendikalarıyla ilgili bir tasarıyı 
Meclise getirdiniz. Anayasaya aykırılığı açıkça belli olan böyle bir tasanyı, sorumsuzca, buraya na
sıl getirdiniz? "Biz, yapacağız. İşte, tasarıyı da hazırladık; ama, Meclis kabul etmiyor" veyahut da, 
"Ne yapalım; Anayasa Mahkemesi bozdu" diyerek, bu işten, kendinizi sıyırmak için mi getirdiniz?! 

Daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim; başta Anayasa olmak üzere, en az on, oniki ya
sada değişiklik yapmadan, siz, bu yasaları çıkaramazsınız. DYP'ye şantaj yaparak, buradan geçir
seniz de, uygulayamaz ve memurları tekrar hayal kırıklığına uğratırsınız. 

Eğer, siz, gerçekten, memur yasalarını, sendikalarını isteseydiniz, üç yıldan beri, Anayasanın, 
hiç olmazsa iki maddesini, ilgili diğer yasaların da bazılarını değiştirdiniz. Defalarca, tavsiyelerde 
bulunduğumuz halde, hiçbir hazırlık yapmadınız. Dostlar alışveriş te görsün hesabıyla, bir tasarıyı 

»komisyona sevk ettiniz; ama, Anayasa Komisyonunda, bu tasarının, Anayasanın üç dört maddesi
ne aykırı olduğuna karar verildi. Yani, bu konuyu da fiyaskoyla bitirmiş oldunuz. 

Size, bir kez daha söylemek istiyorum; memurları aldatmaktan vazgeçiniz. Memur sendikala
rı böyle kurulmaz; memurlar da böyle korunmaz. Yıllarca bu kürsüden, her vesileyle "sendikal öz
gürlükler yoktur, grev hakkı kullanılmıyor" diye bar bar bağırdınız. İşçileri tahrik edip, her işçi yü
rüyüşünde onların önüne düştünüz; böylece, güya onlara sahip çıkıyordunuz. İşte şimdi, bir değil, 
iki değil, tam üç yıldır Bakanlıktasınız; niçin, Sendikalar Kanununu, Toplu Sözleşme Kanunu de
ğiştirmediniz? Yoksa bunlara, biz mi mani olduk!.. 

2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 19 maddesini, 2822 Sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt 
\ Kanununun 13 maddesini, biz değiştirip; sendikal özgürlükleri biz genişlettik. Maden işçilerine, 
belediye işçilerine grev hakkını biz getirdik. Ağzınızdan düşürmediğiniz ILO sözleşmelerinin 4 ta
nesini, Meclise biz getirdik ve iş mevzuatını, ILO normlarına uyduracak pek çok yasa değişikliği
ni de biz gerçekleştirdik. Peki söyleyin, siz ne yaptınız? Bu yasaların bir tanesinde, tek; ama, bir 
tek madde değiştirdiniz mi? Şimdi, bu yasalardan hiç şikâyetiniz kalmamış. Yoksa, siz, iktidara ge
lince, kendiliğinden sendikal özgürlükler genişledi, grev,hakkı gelişti mi?!.. 

Deniz İş Kanununa geliyorum. Biz, bu kanunu işçi ve işveren kesimleriyle mutabakat sağla
yarak hazırlamış ve Meclise sevk etmiştik, üç yıl oldu hiç ilgilenmediniz. Üç yıl sonra, aynı tasa
rıyı, yeniden hazırlanmış gibi Meclise sevk ediyorsunuz. Neden üç yıl beklediniz? Tamamen görüş 
birliği sağlanmış bir tasan, Meclisten bir iki gün içinde geçebilir ve denizcilik sektöründe çalışan 
işçilerin de mağduriyetleri önlenmiş olurdu. Kısacası, üç yıldan beri, sürekli olarak kanun tasarıla
rı hazırlanıyor; ama, ortada, işçinin derdine deva olacak bir tek kanun yok. Hadi, hiçbir şey yapa
mıyorsunuz, hiç olmazsa, çeşitli kanallardan işçinin aleyhine getirilen kararname ve yasaları engel-
leyebilseydiniz... 

Sayın milletvekilleri, siz bu sosyal demokrat Çalışma Bakanlarının Bakanlar Kurulundan, iş
çi aleyhine geçen bir karara veya bir kararnameye karşıkoyduklarını hiç duydunuz mu? Ben hiç 
duymadım. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Bakan, günah çıkarıyorsun... 
İMREN AYKUT (Devamla)- İşçileri korumak için en ufak bir mücadelelerine şahit oldunuz 

mu? Ben olmadım. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Biz de olmadık. 

İMREN AYKUT (Devamla)- Teröristleri korumak söz konusu olunca, Koalisyonu bile boz
maya kalkışıyor; fakat, işçilerin haklarını korumaya gelince, parmağınızı oynatmıyorsunuz. (RP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) / 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Bakan, günah çıkarma. 

İMREN AYKUT (Devamla)- Sayın milletvekilleri, biraz da, ücretlerden ve işçinin içine düş
tüğü durumdan bahsetmek istiyorum. 

Biz, asgarî ücretin her yıl belirlenmesi geleneğini yerleştirmiştik. Enflasyon, bugünkü enflas
yonun yarısı kadar bile değilken, her yıl, enflasyonun çok üzerinde asgarî ücret tespitleriyle bu alt 
gelir grubundaki insanlarımızı daima koruyabilmiştik. 

Enflasyon yüzde 50-60'larda seyrederken, asgarî ücrete yüzde 80 ilâ yüzde 93,5 oranlarında 
zam yapılıyordu. Peki bu yıl ne oldu; enflasyon yüzde 140 olmuşken, asgarî ücret sadece yüzde 67 
yükseltildi. Şimdi soruyorum; bu mudur "önce insan" demek; bu mudur sosyal adalet; bu mudur 
emekten yana olmak? 

H. FECRİ ALPARSLAN (Ağrı)- Bunlar sömürü, sömürü... 

İMREN AYKUT (Devamla)- Asgarî ücretlinin eline geçen para ayda 2,5 milyon liradır. Bu
gün bir ekmeğin fiyatı 600 lira olmuştur. Bunun üzerine elektrik, su, otobüs parasını koyun; bu üc
reti alan bir kimse, günde sadece üç tane de ekmek alsa, zaten aylığı bitiyor. Bugün asgarî ücretli 
bir işçinin satın alma gücü sefalet noktasına inmiştir. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Öldürdüler... Süründürüyorlar... 
İLHAN KAYA (İzmir)-Öldürdüler işçileri, öldürdüler... 
İMREN AYKUT (Devamla)- Bu yetmiyormuş gibi, bu yıl belirlenen asgarî ücretin uygulama 

tarihi de bir ay ileriye alınmak suretiyle, asgarî ücretliye, toplusözleşme zammının uygulanması da 
önlenmiştir. İşçinin bu derece aleyhine olan bir uygulamayla, ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
da bir ay içinde 2 milyar liradan fazla bir gelir kaybına sebep olunmuştur. 

Kamu işçileriyse, ücret zamlarını enflasyona göre altışar aylık dilimler halinde alıyorlardı. 
Toplusözleşmeye göre, Ocak 1984'te yüzde 34, temmuz 1994'te yüzde 61 olmak üzere, kümülatif 
olarak yüzde 115,9 zam almaları gerekiyordu; ancak, toplusözleşmenin altına imza atılmış olması
na rağmen, yani, hak doğmuş olması'na rağmen, işçilere, bu ikinci dilim ücret zamları verilmemiş, 
Hükümet, sözleşmeyi açıkça ihlal etmiştir. Böyle bir olaya da tarihte ilk defa rastlanmakta ve ça
lışma hayatının, yasalara uygun işlemesinden, işçinin haksızlıklara karşı korunmasından sorumlu 
Çalışma Bakanından da hiç ses çıkmamıştır. Yüzde 115lik zam dahi, yüzde 40 olan enflasyonun 
altında iken, işçi, bunu da alamıyor ve Türk endüstri ilişkiler sistemine yeni bir model kazandırılı
yor. İşçiler, toplusözleşmede doğan haklarını, ücret zamlarını yıl sonunda toptan alacaklar; yani, 
yüzde 140 olan enflasyonun erittiği, satın alma gücü kalmamış bir parayı, yıl sonunda alacaklar. 
Bunun tercümesi, hiçbir şey almayacaklar demektir. ! 

Memur ve emeklilerin durumu ise tam bir dramdır. Memurlara, ocakta yüzde 15, nisanda yüz
de 12, temmuzda 200 bin lira ve ekimde de 400 bin lira zam yapılmıştır. Kümülatif olarak, memur
lara yapılan 1994 yılı zammı yüzde 53'tür. Şimdi, enflasyonun yüzde 140 olduğunu göz önüne alır
sak, memurun bir yıl içindeki kaybı ve fakirleşmesi yüzde 60-70 oranında olmuştur. Hani, işçiyi ve 
memuru enflasyona ezdirmeyecektiniz? Nerede kaldı bu sözler?!.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Ezilmek ne kelime; çöktüler, çöktüler... 
İMREN AYKUT (Devamla)-Bir de bizim dönemimizi hatırlayınız lütfen... 

BAŞKAN- Sayın Aykut, zamanınızı yarı yarıya mı böleceksiniz? 13 üncü dakikadasınız da 
efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-İstediği kadar, yettiği kadar... 
İMREN AYKUT (Devamla)-Ben 20 dakika konuşacağım. 
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BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim; buyurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Konuşmayı bozuyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, her bütçede hatırlatıyoruz; bunu müdahale kabul etmeyin bari. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Ama, zamanımı harcatıyorsunuz Sayın Başkan; bakın, şimdi 1 

dakika kaybetmiş oldum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- İlave edersiniz Sayın Başkan. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-2 dakika ilave... 

İMREN AYKUT (Devamla)- Şimdi, bizim dönemimizden bahsediyorum. Enflasyon yüzde 50 
ve 60'larda seyrederken, biz, işçilere yüzde 130'la yüzde 300 arasında, memurlara yüzde 114 ve 
emeklilere de yüzde 104 oranında zam yapmıştık. Ayrıca, işçileri, yıl içinde, toplusözleşme dışı ek 
ödemelerle de enflasyona karşı korumuştuk. İşçi de memur da bugün neye sahip olmuşsa, bizim 
dönemimizde sahip olmuştur. Bugün ise onların hepsi, sadece karınlarını doyurabilmenin savaşını 
vermektedir. 

Devamlı olarak enflasyon yüzde 140 diyoruz; çünkü, bu resmî rakam. Bir de, bu resmî raka
mı bırakıp, mutfaktaki enflasyona bakalım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Yüzde 500... 

İMREN AYKUT (Devamla)- Bakalım da, Türk insanının, işçisinin memurunun, dul ve yeti
minin ne hallerde olduğunu bir görelim. 1991 yılında, yani, üç yıl önce bugün, ekmek 500 liraydı, 
şimdi 6 bin lira. Demek ki, tam 12 kat artmış; yani, yüzde 1200 pahalanmış. (ANAP sıralarından 
"Vah!.. Vah!.." sesleri) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Mutfak yandı... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Ekmek kanatlanmış; ekmek!... 

İMREN AYKUT (Devamla)- Beyaz peynir 17 bin liraydı üç yıl önce bugün, şu anda 150 bin 
lira; tam 10 kat artmış, yüzde 1 000 pahalılanma. Zeytin 16 bin liraydı, 130 bin lira olmuş; 9 kat 
artmış, yüzde 900. Eti söyleyeyim, et 23 bin liraydı üç sene önce bugün (ANAP sıralarından 
"Vah!.. Vah!.." sesleri) Şu anda 180 bin lira; 8 kat artmış, yüzde 800 pahalanmış. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- 200 bin lira. Bu kasabın adresini söyleyin biz de gidelim. 

İMREN AYKUT (Devamla)- Ayçiçek yağ 6 200 liraydı üç sene önce bugün, şu anda 70 bin 
lira, 11 kat artmış; yani yüzde 1100 pahalanmış. (ANAP sıralarından "Vah!.. Vah!.." sesleri) Tüp-
gaz 24 bin liraydı üç sene önce bugün, şu anda 180 bin lira, yüzde 750 pahalanmış. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Batırmışsınız Türkiye'yi. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Bunlar her zaman bunu yapıyor. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Yaparlar. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Kuru fasulye 7 500 liraydı, şu anda 70 bin lira, yüzde 1 000 art

mış. Patatesi ise 400 liraydı, 7 bin lira şu anda; 17 kat artmış, yüzde 1700 pahalanmış. 
HASAN KORMAZCAN (Denizli)- Dün 10 bin liraya aldım Hanımefendi. 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Boş tencereyi alıp yollara düşenler nerede? 
İMREN AYKUT (Devamla)- Otobüse işçi 1 000 liraya biniyordu üç sene önce bugün, şu an

da 10 bin liraya biniyor, yüzde 1 000 artmış. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Bakanım bunları siz mi yaptınız? 

— 1033 -



T.B.M.M. B:56 18.12.1994 0:4 
İMREN AYKUT (Devamla)- Marlboro sigarası içiyorsunuz; üç yıl önce bugün 7 bin liraydı, 

şu anda 45 bin lira, belki de 50 bin lira; ben içmediğim için bilmiyorum. Demek ki, yüzde 600-700 
artmış. 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale)- Sağlığa zararlı; içmesinler diye yaptık. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Şimdi, 1991 yılı sonu rakamlarını görüyorsunuz, bir hayal gibi; 

sanki ben, bir asır öncesindçn bahsediyorum. Üç yılda, mutfaktaki enflasyon tam 10 misli artmış
tır, yüzde 1 000 pahalanma olmuştur. 

İBRAHİM TEZ (Ankara)-Mutfakta yangın var. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Peki, siz bu üç yılda, işçinin, memurun, emeklinin ücretini da 

acaba 10 kat, yani yüzde 1 000 artırdınız mı? 
ENGİN GÜNER (İstanbul)- 200 bin lira artırdılar; bir kilo peynir parası. 
İMREN AYKUT (Devamla)- İşte esas mutfaktaki yangın şimdi mevcuttur arkadaşlar. O za

man, "mutfakta yangın var" diye gazetelerde başlıklar atılıyordu, 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Mutfak kalmadı, evler yanıyor artık. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Bakın, daha, ilaç parasını, muayene parasını, tahlil ücretlerini 

falan söylemedim; daha, defterden, kalemden, kitaptan, ayakkabıdan, önlükten bahsetmedim. 

Zavallı işçim, zavallı emeklim, zavallı halkım; şimdi soruyorum, söyleyin: Dişçiye gidebiliyor 
musunuz? Gözlük alabiliyor musunuz? Hiç bu kadar perişan bir duruma düşmüş müydünüz? 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)- Dişlerimizi kırdılar, diş kalmadı ağzımızda. 

İMREN AYKUT (Devamla)- Halka soruyorum: Hiç bu kadar sahipsiz kalmış mıydınız? Hiç 
bu kadar işsiz kalma korkusu çekmiş miydiniz? Bu, hepsinden önemli. 

Şimdi gençlere soruyorum: Hiç bu kadar ümitsiz olmuş muydunuz? Okullarınızı bitirince, ben 
şurada çalışacağım, şu olacağım, bu olacağım diyebiliyor musunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Çocuklara soramıyoruz artık. 
İMREN AYKUT, (Devamla)- Hepsinin cevabı, hayır. Parlak bir geleceğe bakarken, güvenli ve 

güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak üzereyken, üç yıl içinde hepsini kaybettik. 

Şimdi sendikalara bakıyorum; aslında, sendikaları arıyorum desem daha doğru olur. Bugün 
sendikalar, dönemlerinin en zayıf günlerini yaşıyorlar. Sendi kal r işçi sayısı her gün azalıyor, taşe
ronluk, aldı başını gidiyor ve işyerleri, asgarî ücretin üçte biri ile stajyer öğrencileri kullanıyor. 

1989'da 171,1990'da 458 ve 1991'de 398 işyerinde grev yapılmıştı. Şimdi bakıyorum; 1993'te 
49, 1994'te ise 23 işyerinde grev yapılmış. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale)-Huzur gelmiş, huzur... 

İMREN AYKUT (Devamla)- Ben, çalışma barışını savunan bir kişiyim, grevleri de hiç arzu 
etmem; ancak, bu kadar ağır ekonomik şartlar altında, bu suskunluğun nasıl sağlandığını merak 
ediyorum. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Sendikacılar sağ olsun!.. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Sosyal demokrat Çalışma Bakanımızın sürekli şovları ve ucuz 

kahramanlık gayretleri sonunda, sendikalarımıza, kamuoyunun ilgisi ve desteği kaybettirilirken, iş
verenlerin, yeni yeni çalışma sistemleri icat ederek sendikasızlaşmaya yönelmeleri, yasalarda ol
madığı halde, part-time. çalışmalar, parça başı işler, esnek zamanlı çalışma uygulamaları, sendika
ları, destekten, işçileri de, ne yazık ki, yasal koruma ve imkânlardan mahrum bırakmıştır. 
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Beyler, emek sömürüsünün bu kadar korkunç boyutlara ulaştığı bir dönem hiç yaşanmamıştır. 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Bunu üzülerek ifade ediyorum ve yine demek istiyorum ki, 
sosyal demokratlık, "Ben sosyal demokratım" demekle, veyahut da partinin adını sosyal demokrat 
koymakla olmuyor. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Edebiyat yapıyorlar, edebiyat. 
ÎMREN AYKUT (Devamla)- Rahmetli Özal'a "Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı" diye adlar 

takılmıştı; ama, en yüksek ücret zamları o zaman alınmış, en fazla grevler o zaman yapılmış, sen
dikal haklar, en rahat, en özgürce o zaman kullanılmıştı. Onca yasal ve yasal olmayan olaylar çı
karılmış; ama, yine de bizim şefkatimiz, ilgimiz onların yanında olmuştu ve bizden hep destek gör
müşlerdi. Biz, dönemimizde, güçlü sendikacılığı savunduk, güçlü sendikacılığı da geçerli kıldık. 

Bu yılın, sadece ilk yarısında 600 binden fazla işçi çıkarıldı, Çalışma Bakanından hiç ses çık
madı. Ülkede sanki Çalışma Bakanı yok! 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Kabahat Başbakanın. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağn)-Başbakan, bacı şefkati gösteriyor!.. 
İMREN AYKUT (Devamla)- Şimdi toplusözleşmeler başlıyor; işitiyoruz ki, sıfır zam verile

cekmiş. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu yaşarken, işçilere sıfır zam verilmesi de sos
yal demokrat Çalışma Bakanlarının çalışma karnesi için çok iyi bir not olacaktır! Belki, bunun için, 
Sayın Çalışma Bakanı geçenlerde beyanat verdi "Bakan olmaktan utanıyorum" dedi. Hayret yani!.. 
Peki, utanıyorsanız hiçin hâlâ o koltukta oturuyorsunuz Sayın Bakan?!.. 

BAŞKAN-Sayın Aykut, 21 inci dakikaya giriyorsunuz efendim. 
İMREN AYKUT (Devamla)-Bitiyor Sayın Başkan. 
Bence, siz, Bakan olmaktan değil; işçiyi ve emekliyi bu hale düşürmekten dolayı utansanız da

ha iyi olur. Milletvekili olmak, bakan olmak, bu yüce milletin bize verebileceği en büyük şereftir 
ve biz bu çatının aldında olmaktan, milletimiz adına burada görev yapmaktan onur duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, işsizlik, bu dönemde Türkiye'nin en tehlikeli sorunu haline gelmiştir. 
Bu yılın sadece ilk yarısında -biraz önce de söylediğim gibi- işten çıkarılanların sayısı 600 binin 
üzerindedir. Yıl sonunda, bu sayı 1 milyonu bulacak gibi görünmektedir. Geçen yıllarda iş bekle
yenleri düşünürsek, nasıl bir sosyal felaketle karşı karşı olduğumuzu görebiliriz. Bu ülkede, her yıl, 
350 binden fazla genç iş aramaya başlamaktadır. Asıl endişe ve üzüntü veren husus da, gençlerin 
iş bulamamasıdır. Bu durum, onları mutsuz ve umutsuz yapmaktadır. Bu yılki bütçede de, yatırım
lara ayrılan payın ne kadar yetersiz olduğunu görüyorsunuz. 

Bizim işçilerimiz, yalnız yurt içinde değil, çok kalabalık bir kitle olarak yurt dışında da bulun
maktadır. Devlet olarak, biz, yurt dışındaki vatandaşlarımıza çok değer veriyoruz. Bunun için, Ana
yasamızda, sadece onları kapsayan bir madde vardır. Anayasanın 62 nci maddesi, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güven
liklerinin sağlanması için, devletin bütün tedbirleri almasını öngörmektedir. Şu anda, yurt dışında
ki 3 milyonu aşkın yurttaşımızın da gözleri ve yürekleri Türkiye'dedir; ama, Sayın Bakanın, göre
ve geldiğinden beri, yurt dışındaki bu insanlarımıza en ufak bir ilgisine de şahit olamadık. 

Muhalefetteyken, bu işçilere oy hakkı getireceğinizi iddia ediyordunuz; üç yıl geçti, konuyu 
bir kez daha ağzınıza almadınız. Bu insanlarımıza o derece ilgisiz kaldınız ki, aylardan beri, bu iş
le ilgili Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğüne atama bile yapmadınız. Buradaki işçiler gibi, 
yurt dışındaki işçilerimizi de, maalesef sahipsiz bıraktınız. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken iki noktaya da kısaca değinmek istiyorum. Bu yıl, 
sendika yöneticilerinin görev süreleri bitmektedir. Sayın Bakana soruyorum; sendika başkanlarının 
seçilme sürelerini uzatacak bir çalışma yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? 
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İkinci husus ise; özelleştirme uygulamalarına geçilirken, duyuyoruz ki, bazı sendikalar bu 

KİT'leri satın almak istiyorlar. Sendikalar, bildiğiniz gibi, nakit paralarının en çok yüzde 20'sini ti
carî ve sınaî yatırıma kullanabilirler. Hiçbir sendikanın, nakit varlığının yüzde 20'si de, bu KİT'le
ri almaya yetmez. Böyle olunca; yasanın bu maddesini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Özelleştirmenin getireceği yeni işsizlik dalgasına karşı, bu işçileri nasıl koruyacağınızı düşün
dünüz mü ve bununla ilgili sosyal planlar hazırladınız mı? 

Bu sorularımın da cevabını beklerken, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor; bütçenin, ül
kemize hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Aykut. 
Sayın Mustafa Kılıçarslan?.. 
M. OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)- Sayın Başkan, Grubumuza ayrılan sürenin dolması

na çok az kaldığı için, arkadaşımız konuşmaktan vazgeçti. 
BAŞKAN- Peki efendim, teşekkür ederim; zaten, Grubunuza ayrıla ı sürenin dolmasına 5 da

kika kalmıştı. • ' • ' . ' ^ 
DYP Grubu adına, Sayın Abdurrahman Ünlü, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ünlü, Grubunuza ayrılan süre 30 dakikadır; iki arkadaş konuşacaksınız; süreyi yarı ya

rıya mı bölüştünüz? 
ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Kırıkkale)- Ben 18 dakika konuşacağım efendim; yarı yarıya sa

yılır. 
BAŞKAN- Peki efendim, hatırlatma bakımından sordum; teşekkür ederim. 
DYP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Kırıkkale)- Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 1995 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 3146 sayılı Kanunla teşkilat ve görevleri belirlenmiş olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş hayatının düzenlenmesi, çalışma barışının sağlanması, sosyal güven
liğin yaygınlaştırılması, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü, insan gücü plan
laması, iş ve işçi bulma faaliyetlerinin tanzimi gibi pek çok konularda görevlendirilmiştir. 

İdarî ve malî bakımdan özerk olan Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ- Kur bir yana bırakıla
cak olursa, 1 trilyon 857 milyar 430 milyon liralık ödenekle bu faaliyetine devam edecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sayın Bakanın şahsında başarılar diliyorum. 

49 ve 50 nci Cumhuriyet Hükümetlerinin Programlarında ve Koalisyon Protokolünde, demok
ratikleşme ve kamu çalışanlarının sendikal haklara kavuşturulmasıyla ilgili olarak mutabakata va
rılmış ve bu konuda yapılan hazırlıklardan bir kısmı, Yüce Meclisin takdirlerine mazhar olmuştur. 

Devlet memurlarının sendikalaşması, Koalisyon Hükümetinin arzuladığı ve gerçekleştirmeye 
çalıştığı bir husustur. Devlet memurlarına, gerekli altyapı hazırlığı yapılmadan, hiçbir yetkisi olma
yan bir tüzelkişiliğin çatısı altında teşkilatlandırma fırsatı veya imkânı vermek, hiçbir meseleyi çöz
meyecektir. Zira, adı, ister sendika ister dernek ister oda olsun, teşkilatlanması ve işleyişi düzen: 

lenmeyen, görev alanı, yetki ve sorumlulukları belirlenmeyen kuruluşların, beklenen faydayı sağ
lamayacağı açık bir husustur. 

Gerek Meclis çalışmaları sırasında gerekse basında yer alan haber ve yorumlarda, hemen bü
tün siyasî partilerin, memurların sendikalaşmasına taraftar olduklarına dair beyanlara şahit olmak
tayız. 1 milyon 600 bin memuru, bu kabil beyanlarla huzursuz etmektense, elbirliğiyle, bu mesele
nin çözülüp, ülke gündeminden çıkarılmasında yarar görmekteyim. 
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Memurlara sendikalaşma hakkı, amacı ve kapsamı, hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde 

belirlenmelidir. Bir kesime çeşitli haklar verilirken, ülke gerçekleriyle bağdaşmayacak ve ülkeyi 
kaosa sürükleyecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Bu hususta, kamu kurum ve kuruluşlarında, 
müfettiş, kontrolör, müdür ve bunlara eşit görevlerde ve daha üst görevlerde çalışanlar kapsam dı
şı bırakılarak, geriye kalan memurların tümüne -1475 sayılı İş Kanununa tabi olmak kaydıyla- sen
dikal hakların verilebileceği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratikleşmeyle ilgili sıkıntılarımız sadece fikir ve 
inanç hürriyetleriyle sınırlı değildir; Anayasanın dernek kurma hürriyetiyle ilgili 33 üncü maddesi, 
sendika kurma hakkıyla ilgili 51 inci maddesi, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işlerle ilgili 82 nci 
maddesi, kamu hizmeti görevlileriyle ilgili 128 inci maddesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarıyla ilgili 135 inci maddesi hep birlikte ele alınıp, milletlerarası hukukun gereklerine gö
re yeniden düzenlenmeli ve bundan sonra, mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Sendikal 
faaliyetlere sınırlar getiren ve siyasî faaliyette bulunmayı yasaklayan Anayasanın 52 nci maddesi 
ve Sendikalar Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesiyle, sendikaların ülkenin yönetiminde, 
yetişmiş insangücü olarak hizmet vermelerinden kimse rahatsız olmamalıdır. 

Siyaseti, dernek mensuplarına, sendika yöneticilerine, meslek kuruluşları mensuplarına ve 
benzeri teşkilatlanmış kitlelere yasaklayıp, insanlarımızın ülke yönetiminden uzaklaştırılmaları, ne 
siyasetin kalitesini artırmıştır ne de ülke sorunlarının çözümünde bu kesimlerin zihinlerine kilit vu
rulmasını engelleyebilmiştir. O halde, düşünen ve üreten insanlarımızın önündeki engelleri kaldır
mak, Yüce Meclisimize düşen başlıca görevlerdendir. Anayasanın 82 nci maddesi, bu düşünceler 
ışığında yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sermaye birikimini özendirmeye çalıştığımız, borsalar 
kurduğumuz bu dönemde, sendikaların yatırımlarını sınırlamak, nakit mevcudunu üretimden uzak 
tutmak, pek faydalı bir iş olmasa gerektir. Zira, nakit mevcudunun yüzde 20'sinden fazlasını sınaî 
ve ticarî işlere yatıramayan sendikanın, ölü yatırımlara veya lüzumsuz işlere yönelmesine, kim, na
sıl engel olacaktır? 

Bu sebeple, 1995 yılı, KİT'lerde özelleştirme yılı olacaktır. KİT'lerin satışlarının bir kısmına 
talip olacak işçi sendikalarının önündeki 2821 sayılı Sendikalar Yasasının 33/7 nci maddesi ile 39 
uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki yasakların ivedilikle kaldırılması gerekmektedir. 

EMİN KUL (İstanbul)- Özelleştirmede önerge verdik; reddetiniz. 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Beraber çıkarırız onu efendim. 

BAŞKAN- Buyurun efendim, siz devam edin. 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Siyasî partilerde, derneklerde veya tüzelkişilerde rast
lanmayan, garip ve garip olduğu kadar da antidemokratik bir uygulamaya dikkatlerinizi çekmek is
tiyorum. 

Sendika yöneticiliğini dönemle sınırlamak ve bir dönem geçmeden yeniden seçilmelerini ön
lemek, yetişmiş kişilerin ve onları seçecek olanların iradesine ipotek koymaktan başka bir şey de
ğildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, her türlü olumsuzluklara rağmen, 1983 yılından beri uy-
gulanagelen Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çeşitli yönleriy
le tenkit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının, teorik meseleler dışında, uygulama
ya müdahale ettikleri vaki olmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nihat Matkap'ın 
da, yetki işlemlerinde aynı titizlikle tarafsızlığını koruyacağına inanıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ücrete binen yük bakımından dünyada ilk sıralarda yer al

dığımız, herkesin malumudur. Vergi, sigorta, tasarrufu teşvik ycrkonut edindirme yardımı gibi ke
sintilerin istihdamı olumsuz yönde etkilediği ve maliyetlere yansıdığı, inkâr edilemez bir gerçektir. 
Bu kesintilerden Gelir Vergisi, giderek bir ücretliler vergisi halini almış, çeşitli muaflık ve istisna
larla, sadece ücretlilerin omzuna yüklenmiştir. Bu sebeple, ücret üzerindeki yükün azaltılması ve 
çalışanların biraz rahatlatılması için, oranlann makul bir seviyeye getirilmesini zarurî gördüğümü 
ifade etmek isterim. Devlet, sosyal politika uygulamak istiyorsa, bunu, sadece çalışan işçi ve me
murdan yapacağı kesintilere bağlayacağına, bütçenin transfer kalemlerine koyacağı ödeneklerle çö
züm bulma yoluna gitmelidir. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Kime söylüyorsunuz?! Siz yapacaksınız... 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Hiç kimseyi konut sahibi yapmayan; üstelik, 10 kişi
den fazla işçinin çalıştığı yerlerde uygulandığı için binlerce işçinin işsiz kalmasına yol açan konut 
edindirme yardımına derhal son.verilmeli ve toplanan paralar, ekonomik getirisiyle birlikte hak sa
hiplerine ödenmelidir. Tasarrufu Teşvik Fonunun, enflasyonist baskılara maruz ekonomik yapı içe
risinde hem devlete hem de geliri azaltılan işçi ve memura bir fayda sağlaması mümkün değildir. 
Bu uygulamaların, tasarruf bonoları rezaletine dönüşmeden sona erdirilmesi, Yüce Meclisin so
rumluluğuna kalmıştır. 

İLHAN KAYA (İzmir)- İktidarın sorumluluğuna... Meclisin ne alakası var?.. 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ücrette adalet sağ
lanması, liyakat ve ehliyetin değerlendirilmesi temel hedef olmalı ve seyyanen yapılan ücret zam
mının, adalet duygularını incittiği unutulmamalıdır.. 

2000'li yıllara gelinirken, üniversiteler, işçi ve işveren sendikaları ve devlet temsilcilerinden 
oluşan bir konseyin, yeni bir ücret modeli geliştirmesinde fayda görüyorum. Makul, ödenebilir, te
ferruattan arındırılmış ücret, ülke ekonomisi ve çalışanlar açısından son derece yararlı olacaktır. 
Asgarî ücretin, pazarlık ücreti olmadığı ve bir işçinin geçimi için gerekli olan en az seviyedeki üc
reti ifade ettiği göz önüne alınarak, vergiden ve diğer kesintilerden muaf tutulması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık alan emekliler, dul 
ve yetimler, beş çeşit emeklilik statüsü içerisinde bulunmakta ve aynı kurum içerisinde kaynaşmış, 
riziko ortaklığına girmiş sigortalılara, çok farklı aylıklar ödenmektedir. Zamanında çilesini çekmiş, 
alın teriyle primini ödemiş, bugün köşesine çekilmiş emeklilerimize, insan onuruyla bağdaşmayan 
bir asgarî hayat standartı sağlamak, onları, ahir ömründe kimseye muhtaç olmayacak bir gelir se
viyesine kavuşturmak, boynumuzun borcudur. 

İLHAN KAYA (Izmir)-Ne zaman?.. 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)-Yakında; geliyor. 

• •'. ENGİN GÜNER (İstanbul)- Bağ-Kur emeklisi 920 bin lira alıyor... 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Zamanında primini ödemiş olan bu çilekeş insanları
mıza, enflasyonun faturasını yüklemeyi ve "sen gösterge tablosundan, sen, üst gösterge tablosun
dan, sen madenden, sen askerî fabrikalar tekaüt sandıklarından, sen süper emeklilikten" diye, kimi
ne kepçeyle, kimene kaşıkla, kimine de çay kaşığıyla aylık vermeyi, adalet ve eşitlik anlayışımla 
bağdaştıramıyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Şahsınız adına mı konuşuyorsunuz, DYP Grubu adına mı konuşuyor
sunuz?. 
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ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Bu durum, şu veya bu sebeplerle yaratılmış olabilir; 

ancak, hepimize düşen, yaşlılarımızın, emeklilerimizin, dul ve yetimlerimizin hayır dualarını al
maktır. Bunun için, Sosyal Güvenliğin Asgarî Normları Hakkında Sözleşme uyarınca, bir en alt sı
nır belirleyip, hakkaniyete uygun bir tek gösterge sistemine geçilmelidir. Bu geçişte, emekli maaş
larına, Hazine desteğinin zarurî olduğuna inanıyorum, 

İLHAN KAYA (İzmir)- İnanıyor musunuz?. 

ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- Esnaf ve sanatkârlarımıza sosyal güvenlik sağlamak 
üzere kurulan Bağ-Kur, sıhhatli bir yapıya kavuşturularak, mensuplarına ve emeklilerine yeterince 
hizmet verebilmelidir. Emeklilerin göstergeleri ve maaşları yeniden ayarlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik sistemine sayısal olarak baktığımızda, 
1993 yılında 9 milyon 347 bin aktif sigortalı, 3 milyon 822 bin emekli, malul, dul ve yetim ve 33 
milyon 752 bin bağımlı olmak üzere, toplam 46 milyon 922 bin kişi sosyal güvenlik kapsamında
dır. Böylece, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 78'i sosyal güvenlik kapsamına girmiş bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluştan olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yıllardır ihmal edilerek bü
yük sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. İşçi ücretlerinden kesilen sosyal sigorta primlerinin ku
ruma zamanında yatırılmamış olması, bu kurumu zor duruma düşürmüştür. Türk sosyal güvenlik 
sistemi halen ciddî bir finansman darboğazıyla karşı karşıyadır. Sosyal güvenlik kurumlarının fi
nansman sorunlarını çözmek için, bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Tansu Çiller'in de hassasiyetle üzerinde durduğu bu üç kurulu
şun, mutlaka aynı çatı altında birleştirilmesi ve bu kuruluşların piyasa sistemiyle uyumlu çalışabi
lir bir yapıya kavuşturulması için, gereken tedbirler bir an önce alınmalıdır. 

BAŞKAN-Sayın Ünlü, 15 dakika oldu efendim. 
ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işçilerimizin direkt olarak can güvenliği ve sağlığını ilgi

lendiren içşi sağlığı ve iş güvenliği konusuna özel bir önem verilmesi gerekmektedir. Verilen bu 
önemin getireceği olumlu sonuçlar, istatistiklere bakıldığında, hemen görülecektir. Örnek olarak, 
1981 yılında kazalanma oranı yüzde 7,4 iken, 1993 yılında kazalanma oranı yüzde 2,7'ye gerile

tmiştir. Bu oranı daha da aşağıya çekmek ise, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yaygın bir de
netim ve eğitimle mümkün olacaktır. 

İLHAN KAYA (İzmir)- 600 bin işçiyi işten çıkardınız; ona cevap verin. 
ABDURRAHMAN ÜNLÜ (Devamla)- İş güvenliği müfettişlerinin, işyerlerinde yaptıkları 

teftişlerin eğitici ve aydınlatıcı olması, çalışma hayatına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun için, 
müfettişlerimizin, yeni teknolojileri tanıması, bilgi ve görgülerinin artırılması için yapılacak yurt 
dışı eğitim programlarının ve hizmet içi eğitim seminerlerinin desteklenmesi ve bu husustaki pro
jelerin malî kaynaklarının bulunması, önem arz etmektedir. 

Yürürlükteki işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, teknolojik gelişmeler ve üretimde kullanı
lan yeni girdiler göz önüne alınarak yenilenmelidir. İş Kanunu kapsamındaki idarî para cezaları, 
günümüz şartlarında yaptırım gücünü kaybetmiştir. Bu iki hususu, ivedilikle halledilmesi için, Sa
yın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının dikkatine sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz insanına çok önemli hizmetler sunan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının, biraz önce belirttiğim hususlardaki çalışmalarının, Yüce Meclis ta
rafından destekleneceğinden kuşkum yoktur. Bu konuları, Sayın Bakanın, gerekli hazırlıkları yapa
rak huzurlarınıza getirmesini bekler, 1995 malî yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe-
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sinin, memleketimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diler, Yüce Meclisin değerli üyelerine en 
derin saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ünlü. 

DYP Grubu adına, ikinci konuşmayı yapmak üzere, Niğde Milletvekili Sayın İbrahim Arısoy; 
buyurun efendim. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Şahsı adına mı gnıp adına mı? 

BAŞKAN- Grup adına efendim; şahıslara henüz geçmedik. 
Buyurun Sayın Arısoy. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM ARISOY (Niğde)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1995 malî yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bütçeler, ekonomik ve sosyal hayatın hemen her yönünü etkileyen, mevcut şartların etkilerini 
de taşıyan araçlar ve belgelerdir. 

Bütçelerin gider tarafı, ülke insanlarına götürülecek hizmetleri belirtirken, gelir tarafı da, bu 
hizmetler karşılığında insanların katlanacakları fedakârlığı ifade eder. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyamız hızla değişmekte ve yeniden yapılanmaktadır. 
Türkiye ise daha hızlı bir dönüşüme ihtiyaç duymaktadır. Halkımızın beklentileri, doğal olarak art
mıştır. 1995 yılına, çağdaş, üreten, gelirini adaletli bir biçimde paylaşan, insan haklarını ve demok
ratik özgürlüklerini tam olarak kullanan bir ülke olarak girmeliyiz. 

1994 yılında, Hükümetimiz tarafından, 5 Nisan ekonomik önlemler planı ile 18 Mayıs demok
ratikleşme ve yeniden yapılanma uygulama planları yürürlüğe kondu. 5 Nisan kararlarının temel 
amacı, sağlıksız yapıyı kırarak, orta vadede, Türkiye ekonomisini sürdürülebilir dengelere oturt
mak ve uluslararası rekabet gücüne kavuşturmaktır. 5 Nisan kararları öncelikle, kamu açıklarını 
hızla düşürmeyi hedef almıştır. Bu suretle enflasyonu kontrol altına almak, Türk Lirasına istikrar 
kazandırmak, dış dengeyi sağlamak ve belirsizliği kaldırmak mümkün olacaktır. 

Ekonomik önlemlerin demokratik önlemlerle bütünleştirilmesine yeni bir anayasayla ile baş
lamak gerektiğine inanıyoruz. Hükümetimiz, Türkiye'nin, uygar dünyayla ile hızla bütünleşmesini 
zorunlu görmektedir. Türkiye, Avrupa Birliğiyle ile birleşme tercihini yapmıştır; ayrıca, Gümrük 
Birliğini ile en kısa zamanda gerçekleştirecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çalışma hayatını, işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, 
denetlemek, sosyal güvenliği sağlamak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ; işçi sağlığı ve iş güvenliği
ni sağlayıcı önlemleri almak; yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma yaşamından doğan 
hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlıca görev
leri arasındadır. 

Anayasamızın 2 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir; yine Anayasamızın 
60 inci maddesi, devlet vatandaşının sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür, demektedir. 

Sosyal devlet, ekonomik ve sosyal nedenlerle güçsüz duruma düşmüş olan bireyleri koruyan, 
onların onurlarına uygun yaşantı sağlayan; yani, yarına güvenceyle bakabilmeyi sağlayan devlettir. 

Ülkemizde yaşayan herkesin, sosyal güvenliği olmalıdır. Bu, vatandaşımızın hakkı, Anayasa
nın gereği, devletin de vazifesidir. Hükümetimiz, çalışma yaşamının yeniden yapılandırılması ça
lışmalarını sürdürmekte, bunda, Uluslararası Çalışma Örgütü standartları temel alınmaktadır. Şu 
anda Bakanlar Kurulunda bulunan iş güvencesi yasa tasarısı, İLO'nun 158 sayılı Sözlemesi doğrul
tusunda hazırlanmıştır. 
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Ayrıca, kamu görevlileri sendikaları, toplu sözleşme ve grev yasa tasarısı hazırlanmış olup, bu 

tasarı, Bakanlar Kuruluna, yakında sunulacaktır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik kuruluşları olan, Emekli Sandığı, Sosyal 

Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un, tek şemsiye altında toplanması hedeflenmiştir; 1995 yılında bu
nun gerçekleştirileceğine, mağdur olanların mağduriyetinin giderileceğine inanmaktayız. 

1995 yılı bütçesinde, işçilerin, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerinin zamanında ve eksiksiz 
olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, ihbar ve kıdem tazminatı ödeneği ile, toplu iş söz
leşmelerinden doğan ve 1994 yılında ödenmeyen alacaklarının, koordinasyon içerisinde, eksiksiz 
olarak ödenmesini sağlamak üzere, toplu bir ödenek ayrılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 yılı bütçe ödeneği, yüzde 87,7'lik bir artışla, 1 tril
yon 857 milyar 430 milyon olarak gerçekleşecektir. 

Ayrıca, bu yıl, ilk defa bütçeden, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur için ödenek ayrılmış
tır. Bu ilci kuruluş için ayrılan ödenek miktarı, toplam 26 trilyon liradır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumu 24 milyon kişiye sağlık hiz
meti vermektedir. Ayrıca, ikili sosyal güvenlik anlaşmasına göre, dış ülkelerde çalışan Türk işçile
rinin Türkiye'de ikamet eden 2,5 milyon civarındaki aile bireylerinin tedavileri, kurumca sağlan
maktadır. 

Buna rağmen, sosyal güvenlik hizmeti, ülkede yaşayan herkese yaygınlaştırılamamıştır. Sos
yal güvenlik kuruluşlarının düştüğü malî sıkıntıları, bütçeden ayrılan ödenek ve alman diğer ted
birlerle aşabileceğimiz inancını taşımaktayım. • . • 

Ayrıca, özürlülerle ilgili, kanunî olarak işyerlerinde çalıştırılması zorunlu olan yüzde 2'lik 
kontenjan, 1995 yılından itibaren yüzde 3'e çıkarılacaktır; bununla ilgili çalışmalara başlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; diğer bir sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur, esnaf ve sanat
kârlar ile diğer bağımsız çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliğiyle ilgili bir kuruluştur. Bağ-
Kur, halen, 10 milyondan fazla bir nüfus kitlesine hizmet vermektedir. Kapsamlı ve önemli bir ku
rum olan Bağ-Kur, kuruluşundan beri uygulanan yanlış politikalar nedeniyle büyük bir çıkmaza 
itilmiş, yeterli hizmet verilmemesi sigortalının kuruma olan güvenini yitirmesine ve Bağ-Kur'un 
tek gelir kaynağı olan primlerini ödemekten vazgeçmelerine neden olmuştur. 

Bağ-Kur'un malî bakımdan güçlendirilmesi, sigortalılara yeni haklar verilmesi, prim kaçak ve 
kayıplarının önlenmesi için, otokontrol sisteminin geliştirilmesi ve uygulamadaki aksaklıkların gi
derilmesini sağlamak amacıyla hazırlanıp Yüce Meclise sunulan yasa tasarısının 13 maddesi Genel 
Kurulda görüşülerek kabul edilmiştir. Tasarının yasalaşmasıyla, kurum üyeleri için Bağ-Kur, ger
çekten cazip bir sosyal güvenlik kuruluşu haline gelecektir. Bu çerçevede, zorunlu basamak yük
seltme sınırı 6'dan 13'e çıkarılacak, sigortalılara ve emeklilere yeniden basamak yükseltme imkânı 
tanınacak ve ayrıca, prim ödeme, özendirici hale getirilecektir. 

Bağ-Kur sigortalılarının kurumdaki adreslerinin güncelleştirilmesi çalışmaları devam etmek
te, prim borçlarını ödemek isteyenlere taksitlendirme imkânı sağlanmaktadır. Bu sigortalıların, 
primleri daha kolay ödeyebilme ve kurumun hizmetlerinden rahat faydalanabilmeleri için, ilçeler
de daimî ve geçici irtibat büroları oluşturulmuştur. 

1479 sayılı Yasaya tabi sigortalılar ile 2926 sayılı Yasaya tabi sigortalıların ödeyecekleri prim-' 
ler ile bağlanacak aylıkların hesabını esas alan gösterge tabloları yeniden düzenlenmiş, böylece, 
Bağ-Kur emekli aylıklarında artışlar sağlanmıştır. 

Çiftçilerimizin sigorta primlerinin etkili bir şekilde toplanabilmesini ve tarım sigortası kapsa
mına girenlerin primlerinin ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsilini öngören düzenleme, bildi-
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ğiniz gibi, 1.4.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş, ayrıca, tevkifat oranı yüzde 3'ten yüz
de l'e indirilmiştir. Bağ-Kur'da 2 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunmakta, 750 binin üzerin
de de emekli, dul ve yetime aylık ödenmektedir. Ayrıca, 770 binin üzerinde çiftçi Bağ-Kur'a üye 
bulunmakta, 60 binin üzerinde çiftçi ve hak sahibi ise, kurumdan aylık almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çoğu Bağ-Kur il müdürlüklerimizde eczacılann olmama
sı, eczacılarımızın ilaç bedellerini almalarını geciktirmekte, bu da Bağ-Kur'lularımıza hizmet akı
şının zayıflamasına neden olmaktadır. Bir an önce illerdeki noksan eczacılann tamamlanacağına 
inanmaktayım. 

Bu düşüncelerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin ülkemize, sosyal güvenlik 
kuruluşları mensuplarına, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, 
hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Arısoy. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Kemalettin Göktaş. 

Sayın Göktaş, siz de iki kişi konuşacaksınız, süreyi eşit mi kullanacaksınız? 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Eşit... 
BAŞKAN-Buyurun efendim; süreniz 30 dakika. 

RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın milletvekilleri, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesi görüşmeleri münasebetiyle, Refah Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyomm. Şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Mevcut İktidar, "benim işçim, benim emeklim, benim dulum, benim yetimim, düşün peşi
me..." sloganlarıyla işbaşına gelmiştir; fakat işçiyi, yetimi, emekliyi, Bağ-Kur'luyu, bu Hükümet, 
bugüne kadarki uygulamalarıyla ezmiştir, unutmuştur; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 
âdeta bu işe göz yummuş, sessiz kalmış, ekonomik kriz altında ezilen insanlarımızın sosyal güven
celerine sahip çıkmamıştır. İşçi, emekli, Bağ-Kur'lu, dul ve yetimin maaşları enflasyona göre art
mamış, aksine erimiştir. 

Bu Hükümet, alınterine, göznuruna^ daha doğrusu insana ve insan emeğine değer veren bir hü
kümet görüntüsü verememiştir. Böyle olunca da Hükümetin, özellikle de bu Bakanlığın, iş hayatı
na sağlıklı yaklaşması mümkün değildir. İşçi-işveren arasında ahenk ve iş barışı sağlanamamış; ül
kemizde ve dünyada, insanlar arasında barış, kardeşlik ve dayanışmanın kurulması ve gerçek an
lamda insan hak ve hürriyetlerinin herkes tarafından eşit olarak kullanılması için yeterli çaba sarf 
edilmemiştir. Çalışma şartlarının, asgarî uluslararası standartlara çıkarılması için gayret gösterilme
miştir. Halkın refahına katkı sağlayacak ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleştirilmemiştir. 

İçinde bulunduğumuz günlerde, ülke, bir darboğazdan geçiyor. Bunun sıkıntısını işçiler, me
murlar, Bağ-Kur'lular, dul ve yetimler, sayıları 10 milyonun üzerinde olan işsizler; kısacası, eko
nomik baskının altında inim inim inleyen himayesiz kalan vatandaşlarımız çekiyor. 

Büyük umutlarla işbaşına gelen, gerek 49 uncu Hükümet gerekse 50 nci Hükümetin icraatları 
sırasında, çalışanların üzerinde âdeta kara bulutlar dolaşmaya başlamıştır. Bu Hükümetin bir baka
nı "işçi ve memura para vermeyerek iyilik yapıyoruz" diyor ve âdeta işçi, emekli ve memurla alay 
ediyor. 

Sayın Bakan, demecinin devamında şöyle diyor: "Onlar kendilerini koruyacak tedbirleri ala
mazlar; eğer, işçi ve memura fazla para verirsek, yine onlar zarar görür; çünkü, enflasyon azar." 
Vermediniz de enflasyon azmadı mı? Yüzde lO'lara düşüreceğiz vaadiyle, yüzde 60-70'Ierde aldı
ğınız enflasyonu, yüzde 140'lara çıkarmadınız mı? Memura 1994 yılında verdiğiniz zam -sizin he-
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sabınızla- yüzde 46, enflasyon ise yüzde 140 olmuştur. Hani, işçiyi, memuru, emekliyi, hulasa dar 
gelirliyi enflasyona ezdirmeyecektiniz? Bütün bunların yanında, işçinin, toplu sözleşmeden doğan 
alacakları ödenmedi. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ise, büyük bir ekonomik kriz içine girmiş, adeta iflasın eşiğine gel
miştir. Kamu kuruluşlarının, SSK'ya olan borçlarının tahkim edilmesi, ücretlerden kesilecek prim
lerin tahsil edilememesi, rant tesislerinin ucuz olarak kiraya verilmesi, prim tahsilatıyla ilgili ve 
kaçak işçi çalıştırılmasıyla ilgili etkin önlemlerin alınmayışı nedenleriyle, Sosyal Sigortalar Kuru
mu kriz içindedir ve sigortalılara yeterli hizmet verilememektedir. 

Sosyal Sigortalar hastaneleri, bugünkü haliyle, yeterli hizmeti veremiyor. Hastanelerden, işçi
ler ve emekliler şikâyetçidir. Bir hasta, ancak, dört çeşit eziyet kuyruğunda beklemek suretiyle ilaç 
alabiliyor. İlaçların pahalı olması nedeniyle, yüzde 10 ve yüzde 20'lik katılım payı, vatandaşa bü
yük bir ekonomik külfet getiriyor; bu nedenle, yüzde 10 ve yüzde 20'lik ilaç katılım payı kaldırıl
malıdır. 

SSK hastanelerinin yetersiz olması nedeniyle, büyük şehirlerde, bilhassa Ankara SSK Dışka
pı Hastanesinde büyük yığılmalar oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, ya bir an evvel sağlık hizme
tini Sağlık. Bakanlığına devretmeli ya da süratle, tam teşekküllü bölge hastaneleri kurmalıdır. 

Ankara SSK Dışkapı Hastanesinde, MR filmi çektirecek hastalar dışarıya sevkediliyor. Bu 
hastanenin, takriben altı ay gibi bir zaman zarfında, MR filmi için ödemiş olduğu para 17 mil
yardır ve bu miktar, bir yıl içinde takriben 50 milyarı bulabilir; bu itibarla, Ankara SSK Dışkapı 
Hastanesine MR makinesinin alınması, hakikaten zaruret haline gelmiştir. 

Bağ-Kur ise, yıllardan beri içine düştüğü krizden kurtulamamış; Bağ-Kur'luya yeterli hizmet 
verilememiştir. 

24.11.1992 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 1993 yılı bütçesi görüşülürken, o zama
nın Bakanı Sayın Mehmet Moğultay şöyle demiştir; "Şunu açıklıkla huzurunuzda ifade etmek isti
yorum ki, bunun sebebi biz değiliz, bunun sorumlusu biz değiliz; ama, bunu çözmeye talibiz." Üç 
yıl geçti, neyi çözdünüz, neyi hallettiniz; aynı tas, aynı hamam. 

Bağ-Kur'un, takriben 2 milyon.aktif sigortalısı vardır. 750 589 kişiye emekli, dul ve yetim ay
lığı ödenmekte olup, düzenli prim ödeyenlerin oranı ise yüzde 5'in altındadır. Nedeni ise; emekli 
maaşlarının günün şartlarına göre çok gülünç oluşu ve hastalara yeterli tedavi hizmetlerinin verile
meyişidir. 

Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının artırılmasıyla ilgili vermiş olduğum kanun teklifi, komis
yonda iki yıldır bekletilmektedir. 

Bağ-Kur, cazip hale getirilmediği müddetçe, bu sıkıntı devam edecektir. Bağ-Kur'lularımızın, 
kalp, böbrek, beyin, omurilik gibi ameliyatları hastanelerde yapılamıyor, cihazları takılamıyor, te
davi ücretleri tam olarak ve zamanında ödenmiyor. Üç yıldır bunu söylüyoruz, ama anlayan yok. 
İmam bildiğini okuyor misali, biz burada konuşuyoruz, önlemler bir türlü alınamıyor, ama, Bağ-
Kur'lu da, bildiğini bir gün okuyacaktır sizlere. 

îş ve İşçi Bulma Kurumu, iş bulma, işsizi işe yerleştirme noktasında bugüne kadar etkin gö
rev yapamamıştır; yaptığı iş ise, evrak kaydı ve kurumdaki memurların tayinleriyle uğraşmaktır. 
Bizim söylediklerimizin doğruluğu , Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuş
masıyla da ortaya çıkmıştır. Sayın Bakan bu konuşmasında "İş ve İşçi Bulma Kurumu bugün, is
tenilen ölçüde etkinliği olmayan kuruluş durumundadır" diyor. O halde, Sayın Bakan, bu kurulu
şun varlığının anlamı nedir? İş ve İşçi Bulma Kurumunu etkin hale getirebilecek kanunî düzenle
melerin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. 
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Ülkemiz nüfusunun yüzde 12'si özürlüdür. Bu vatandaşlarımızın sayısı 6 milyon 600 bin ci

varındadır. Bu özürlü vatandaşlarımızla ilgili Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu yeter
li görev yapamıyor. Yüzde 2'lik işe alınma kontenjanı, arzulanan şekilde uygulanmıyor. 

Sayın Moğultay, 24.11.1992 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada "Ka-
nada'nın Montreal kentinde, 70 ülkenin çalışma bakanlarının katılımıyla, sakatlarla ilgili önemli 
toplantı olmuştur. Dünya, buna çok büyük Önem vermektedir" diyor. Doğrudur; dünya, sakatları
mıza büyük önem vermektedir de, siz, bu vatandaşlarımıza ne zaman büyük önem vereceksiniz? 

işsizlik sigortasıyla ilgili kanun vaadiniz olduğu halde, üç yıldır çıkmamıştır. Net olarak soru
yorum: Bu kanunu çıkaracak mısınız ve bu kanunla ilgili tasarıyı ne zaman Meclise getireceksi
niz? . • . ' . ' • , 

Asgarî ücret, 2 milyon 750 bin Türk Lirası olup, günün şartlarına göre komiktir. Asgarî Ücret 
Tespit Komisyonunun iki yılda bir toplanması yanlıştır. Enflasyonun yüzde 140 olduğu bir ülkede, 
Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun, her yıl toplanıp, günün şartlarına göre asgarî ücretleri tespit 
etmesi lazımdır. 

tş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yeterli teftişlerin yapılmadığı, işçilerimizin sağlıklı ve güven
li ortamda olmadığı hepinizce malumdur. Yurt dışındaki işçilerimiz, bugüne kadar, döviz makine
si olarak görülmüştür. Onların sosyal haklarıyla ve ibadetleriyle ilgili yeterli çalışmalar yapılma
mıştır. Âdeta, oradaki insanlarımız', kaderine terk edilmiş, kader mahkûmlarıdır. 

Sözlerimin sonunda, 1986 yılında temeli atılan, ama, henüz bitirilemeyen Sosyal Sigortalar 
Kurumu Etlik Hastanesinden bahsetmek istiyorum: Bu hastanenin yapımı bir türlü bitmiyor; sebe-̂  
bini bir türlü anlayamadık. Toplantılar oluyor, kararlar almıyor, protokoller yapılıyor; yine de bit
miyor; ama, bu hastaneden, burnumuza doğru bir yanık kokusu, bir yolsuzluk kokusu gelmiştir. 
Elimizde bir belge vardır; Sosyal.Sigortalar Kurumu, Yönetim Kurulu toplantısının tutanağı elim
dedir. Burada, bu hastaneyle ilgili, Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilişkili bir şahsın, çalışanın, yetki
linin, müteahhitle bir ortaklığı olduğu iddia ediliyor. Bakınız; protokolde "... 15.5.1994 tarihinde bi-
tirilmemesi halinde, her gün için, mukavelede öngörülen ceza miktarının yirmi katı ceza uygulana
cak ve hiçbir surette bu ceza affedilmeyecek" denilmektedir. Bugüne kadar, bu hastane bitmemiş
tir; protokol gereği işlem yapılmamıştır. Sayın Bakan, sizin dürüstlüğünüze inanıyorum; bu hasta
neyle ilgili teftişi, bizzat sizin yaptırmanızı ve neticesini kamuoyuna açıklamanızı bekliyorum. 

Sözlerime burada son verirken, bir konuyu daha dile getirmek istiyorum. Göreve geldiğiniz 
zaman -Plan ve Bütçe Komisyonunda da dile getirmiştim- SSK bölge müdürlerini genel olarak de
ğiştirmiştiniz; ama, Trabzon'daki SSK Bölge Müdürümüzü de görevden aldınız. Kendisi, çok ba
şarılı görev yapan, her partili tarafından her vatandaş tarafından takdir edilen bir bölge müdürü-
müzdü; o arkadaşımızı görevinden aldınız, İstanbul'a verdiniz. Şimdi, Trabzon Bölge.Müdürlüğü 
boştur, istanbul'a tayin ettiğiniz bölge Müdürümüzü, lütfen, halkın beklentisi doğrultusunda göre
vine iade ediniz. 

Bu duygu ve düşüncelerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçemizin, Bakanlığımıza 
ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Göktaş. > 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın İnceöz; buyurun.(RP sırala

rından alkışlar) , 
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RP GRUBU ADINA AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat)-Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi hakkında, Refah Partisi Grubu adı
na görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Önce, Başkanın tutumu hakkında teessüflerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. "Bir 
milletvekilinin fikrini söylemesine engel oluyorsunuz" şeklindeki ithamlarına ve fikrin ayrı şey ol
duğunu, tezviratm ayrı şey olduğunu bilmeyen, iftiracılığı, gerçekdışılığı, beyanlarında yalancılığı 
tescil edilen bir milletvekilinin RP'yi itham eden bu sözlerine, çamur atmalarına müsaade etmesi
ne elbette göz yumamazdık; bunu hemen ifade ediyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Bunun yolu da dövmek değil Sayın İnceöz, yumruk değil... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Milletvekili Divana çıkar mı? 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- "Fikre tahammülü olmayanlar yüzünden ara verdik" 

şeklindeki ifadesinin yorumunu da yine kendilerine bırakıyorum. Biz, her türlü fikre açığız, bunu 
burada, bütün milletimize ifade etmekten de şeref duyuyorum.(RP sıralarından alkışlar) 

"Silah mı patladı diye telefon aldık" diyor Başkan. "Şüyuu vukuundan beterdir" diye bir söz 
var. 

Değerli milletvekili arakdaşlanm, bizi burada birbirimize düşürmek için "niye böyle yapma
dınız" dercesine, bir yerlere mesaj verircesine, bir tahrik unsuru oluştururcasına bu sözleri söyle
mesini de teessüfle, üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Mazurdur, mazur!.. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)-Siz de her şeyi soruyorsunuz!.. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Karar yetarsayısının aranması istenildiği andan sonra, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü çiğnenmiştir. Belki de.Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara 
bir leke olarak geçecek bu oylamayı zabıtlardan hemen ifade ediyorum: 

"Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler..." dedikten sonra 

-açın İçtüzüğü bakın- karar yetersayısının aranması istenmez; ama, Sayın Başkan, SHP'li Sabri Ya
vuz'un "Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan" sözüne karşılık "sayalım efen
dim, tamam efendim, sayarız" şeklinde bir danışıklı dövüş yapmışür, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gölge düşürmüştür, bir ayıp yapmıştır; kendisini kınıyorum, yorumu da milletimize ve sizle
re bırakıyorum.(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Bakanlık bütçesi üzerindeki görüşlerimi dile getirmeye çalışaca
ğım. ' 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerinin başında, çalışma yaşamını düzenleyi
ci, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemleri al
mak için, işçi sağlığını ve iş güvenliğini, işçilerin meslekî eğitimlerini ve sakatların meslekî reha
bilitasyonunu sağlayacak önlemeleri almak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için ge
rekli önlemleri almak geliyor; yani, Çalışma Bakanlığının görev alanları ve yapması gerekenler 
bunlar. Şimdi, Bakanlık, bu alanlarda ne kadar başarılı olmuş, ona bir bakalım. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hemen aklıma şu geliyor: İşsizlik sigortası denilmişti; nere
de kaldı? İktidar ömrünüz, bitti bitiyor. Biliyorsunuz, muhalefette, etkinlik ve icraat yapılamıyor. 
İktidarınızın son nefesindeyken, bari bunu yerine getirin ve bu iyiliği millete yapın. 
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SSK pirimlerini toplamayı kolaylaştırmak için getirilen -çıkarılmasına bizim de yardımcı ol

duğumuz- kanun, çıkalı bir sene oldu. Belki "Millet Meclisinin çalışmalarını engelliyorlar" diye, 
bizi kınıyorsunuz, Biz, size yardımcı olmak için -açın zabıtları, bakın- bir sene önceki primleri top
lamayla ilgili kanyn teklifinize, bütün gücümüzle destek verdik; çünkü, biz, geminin kurtarılması
nı istiyoruz. . 

Değerli milletvekilleri, kanun çıkalı bir sene oldu, bir sene!.. Peki, hâlâ, bu konuda başarılı ol
dunuz mu? Tabiî, sadece holdinglerin menfaatini düşünen bu Hükümetin zihniyetiyle, bunlann 
üzerine kim gidecek; heyhat, kim gidecek?! Siz, SSK primlerini almak için ancak ve ancak Refah 
Partili belediyelerin boğazına yapışırsınız; Bezmenlcrin, Narinlerin, Koçların, Sabancıların, Men-
genccioğullarmın -liste uzun- son olarak Demircilerin primlerini almakta, siz, kuzu kesilirsiniz, 
kuzu! Kesmediniz de... Rakamlar ortada... 

Değerli arkadaşlar, SSK hastalanır da, şoka da girer ve birazdan arz edeceğim üzücü tabloları 
hepimiz seyrederiz. Vatandaşlarımızın, emeklilerimizin, işçilerimizin perişanlığını -bu tablodan 
üzüntüyle ifade ediyorum- sizin devri iktidarınızda, maalesef ama maalesef, çok göreceğiz. 
SSK'nın kuruluşundan bu yaha tam dört kez -evet dört kez- "esas prim borçlannı şu tarihe kadar 
ödeyen işverenlerin, faiz cezalarından doğan borçları bir defaya mahsus olmak üzere silinir" uygu
lamasının içinde, -bu şeref size de ait- sizler de varsınız. 1 Mart 1993 tarihinde, SSK'nın prim ala
cakları, gecikme zammıyla birlikte 7,9 trilyon lira. Bu borcun, aşağı yukan yüzde 70'ini kapsayan 
4,5 trilyon liralık kısmı -altını çiziyorum- özel sektöre ait. 

Biraz önce, bazı isimler verdim "SSK niye batıyor" diye, rakamlan söylüyorum: bu borcun 2,5 
trilyon lirası belediyelere, 934 milyar lirası KİT 'lere ve diğer kamu teşekküllerine ait değerli mil
letvekili arkadaşlarım. 

Biraz da, Bağ-Kur trajedisine geçelim. Bağ-Kur, sakat doğmuş bir bebek görünümünde âdeta; 
1971 yılı sonbaharında doğdu; ama, 1994'te, 23 sene geçmesine rağmen, delikanlı bile olamadı, hâ
lâ emekliyor. Milyonlarca emekli, Bağ-Kur'lu emekliler de dahil olmak üzere, her kesimden emek
li, feryat ediyor. "Hükümet, bizi vatandaşlıktan ihraç mı etti" diyor. Açın gazetelere bakın, yürü
yüşlere bakın, halkın arasına girin, bu sesleri sîz de duyacaksınız. 

Bağ-Kur'a zorunlu üyeliğin getirdiği olumsuzluklar var. Vatandaşa hiçbir şey vermiyorsunuz, 
sanki demir perde ülkelerinde olan uygulamalar gibi, zorunlu olarak Bağ-Kür'a üye yapıyorsunuz 
ve vatandaş bir gün bakıyor ki, kendi inisiyatifi dışında, icra gelmiş, kapısına dayanıyor. "Nedir bu" 
diye sorduğunda, "zorunlu olarak Bağ-Kur'lu yapıldınız, Bağ-Kur üyesi olacaksınız" şeklinde da
yatmalarla, onları da perişan ediyorsunuz. 

Emeklilerin gelirinin yarı yanya eridiği ifade ediliyor; ama, bana göre, dörtte birlere kadar eri
di. Bağ-Kur'da, primlerin ödenmesi de dahil, düzelme bekleniyorsa, Bağ-Kur'u mutlaka cazip ha
le getirmeliyiz değerli arkadaşlarım. Bağ-Kur'lunun, sağlık hizmetlerinden, en azından, bir SSK'lı 
gibi mutlaka yararlanması gerekir. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, bir ayarlamayla, SSK emekli
lerinin maaşlarına emsal hale geürilmeli ki, bu insanlarımız da, insanca yaşama seviyesinden isti
fade etsinler. Bağ-Kur Yasa Tasarısını, üç sene geçti, hâlâ kanunlaştıramadınız ve çeşitli vaatlerle 
iktidara geldiniz. Burada, iktidardaki değerli milletvekili arkadaşlarımın tasdikleriyle karşılışıyo-
rum. Yani, biz burada tenkit ederken.bu ülke hepimizin, lütfen, gelin, bu insanlar hepimizin, bu in-
sanlann menfaatlarını koruyacak kanunları elbirliğiyle çıkaralım. Getirin kanunu; biraz önce söy
lediğimiz gibi, biz ona da destek verelim. Biz bunlara hazmz. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Hangi kanunda beraber oldunuz? 

AHMET FEVZİ tNCEÖZ (Devaml)- Sayın milletvekili arkadaşım, yeni teşrif ettiniz. Müspet 
olan, memleket ve millet menfaatına olan bütün kanunlarda destekçi olduk... 
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AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Engelliyorsunuz. 

BAŞKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum... Lütfen müdahale etmeyin. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Yalan söylüyorsun. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Ama, milletin ve ülkenin menfaatlanna aykırı olan ka
nunlar karşısında, sıradağlar gibi durduk ve durmaya da devam edeceğiz inşallah! (RP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET İCAZIM DİNÇ (Kocaeli)-Bütün kanunlarda engelleme yaptınız. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- ILO prensipleriyle ilgili kanun, daha geçenlerde Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi, bununla iftihar ediyorsunuz; ama, onun gereklerini dü
zenleyen kanun taşanlarını daha hâlâ hayatiyete geçilmediniz. Maksat nedir; Avrupa Ortak Paza
rına girmeye çalışıyorsunuz ve Avrupa bizi kabul etsin diye yapmayacağınız şey yok. Onların gö
zünü boyamak için bu kanunu çıkardınız ve onun gerektirdiği kanun tasarılarını hâlâ gündeme ge
tirmediniz. Evet, Grubum adına söz veriyorum; bu konudaki kanun tasarılarını getirin, destekçisi-
yiz. 

EVREN BULUT (Edirne)-Sen kimsin? 
AHMET FEYVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, hemen SSK'ya geçiyorum, çünkü 

zamanım daraldı. . 

Şu anda bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın ilgilendiği kesimlerin en büyüğü SSK camiası. 
SSK'nın, gerçekten, şu anda içine düştüğü durumu milletimiz yaşıyor ve herkes biliyor. Bakın, pa
ralarının nerelere gittiği konusunda bir iki olay anlatmak istiyorum. Bazen gazetelere de yansıyor, 
"SSK'nın paralan diğer hastanelerde" gibi başlıkları görüyorsunuz; yapılmayan tetkiklerin ve teda
vilerin parası isteniyor. Ben, yıllarca SSK hastanesinde baştabiplik yapmış birisi olarak bunlan bel
gelendiririm de. 

EVREN BULUT (Edirne)-Doktorsan hiç konuşma. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Ben de yaşadım ve bunlann hepsini biliyorum değerli 
kardeşlerim. Hatta, hiç tedavi edilmediği halde, hiçbir işlem yapılmadığı halde, masraflann 
SSK'dan istendiği biliniyor. SSK'nın parası bazen de böyle uçuyor. 

EVREN BULUT (Edirne)- Sen, hastaneleri iyi biliyorsun! 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- SSK, çok önemli bir kesime, nüfusumuzun yüzde 
35'ine sosyal güvenlik hizmeti veriyor. 506 sayılı Kanun 1964'ten beri, 30 yılda tam 33 kere değiş
ti; ama, derde derman olacak şekilde gelişmeleri, maalesef ama maalesef sağlayamadı. 

Hükümet, vatandaşı haksız zam ve vergiyle sömürerek, bozuk sistemi ayakta tutmaya çalışı
yor; yani, artık, öyle bir hale getiriyorsunuz ki, ıspanaktan bile yağ çıkarmaya çalışan bir zihniyet
le vatandaşlarımızın huzurunu ve saadetini sağlayamadığınız gibi, gün geçtikçe, bütün toplum kat
manlarının, işçiler ve emekliler de dahil olmak üzere, refah seviyesini düşürüyorsunuz. 

Uygulanan faizci kapitalist sistemin yerine, adil ekonomik sisteme geçilmeden, toplumumu
zun hiçbir kesimi, ama hiçbir kesimi huzur bulamayacaktır, refah bulamayacaktır, biz buna inanı
yoruz. Bizim, Refah Partisi olarak, 28.2.1992 tarihinde -onbeş gün sonra, tam üç sene olacak- as
garî ücretten vergi alınmaması için verdiğimiz teklif, hâlâ gündemde bekliyor. Buyurun, hodri 
meydan! Siz de bunu desteklesinize, sizin Hükümet vaadinizdi. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)- Bekâra karı boşmak kolay gelir. Devletin imkânları sı
nırlı, hepsi yavaş yavaş olacak. 
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AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)-Hayır... Buyurun... 

BAŞKAN- Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyelim. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- İşte, burada, Hayalî İhracatı Araştırma Komisyonu ku

ruldu; bunları işlerliğe geçirmiş olsaydınız, sizin de ayıplarınız olmasaydı, bunların hesabını sor
muş olsaydınız; bu vurgunun ve bu talanın üstüne gitmiş olsaydınız; işte, bunlara kaynak bulacak
tınız değerli arkadaşlarım. İşçi ve emeklilerin maaşları, ilaçlarının yüzdesini bile verebilecek sevi
yede değil. 

EVREN BULUT (Edirne)- Mercümek!.. MercümekL 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)- Sen Merciimck'in hesabını ver. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Biz, 8 saat Mercümek'in hesabım verdik, açın bantları, 

izleyin... 
EVREN BULUT (Edirne)-Ne hesabı verdiniz! 
BAŞKAN-Arkadaşlar, lütfen... Müdahele etmeyin. Rica ediyorum... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Milleti yere düşürdünüz, süründürüyorsunuz. Bu Hü

kümet, daha ne kadar bu koltuklarda oturacak ve zulmünüze devam edeceksiniz. 
Bir doktor olarak, SSK hastanelerindeki polikliniklerde oluşan yığılmaları gören ve yaşayan 

birisi olarak, bunları ifade etmeme gerek yok; ama, bir şey söyleyeyim. Muayene olmak için bir 
hasta müracaat ediyor , o perişan hasta, ilaç alıncaya kadar tam 6 tane kuyruktan geçiyor Öylesi
ne bir sistem ki, hani şairin "bir dokun, bin ah işit kâse-i fağfurdan" dediği gibi, yani, nereye do-
kunsak, bin ah işitiyoruz değerli arkadaşlar. 

SSK'nın hasta cephesi böyle de, doktbr.hemşirc ve sağlık personeli cephesi sağlıklı mı; elbet
te hayır. Yani, şu anda bir sendikalı işçi kadar ücret alamayan doktorları, 100, 150 hatta 200'e va
ran hastayla karşı karşıya bırakacaksınız, ondan sonra da Hipokrat yeminine uymasını isteyecek
siniz, insanlık isteyeceksiniz!.. 

EVREN BULUT (Edirne)-Doğru!.. Doğru!.. 
AHMET FEYVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Öyle tabiî, aynen öyle. 
BAŞKAN-Arkadaşlar, rica ediyorum... Müdahale etmeyin. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- O insanların maddî durumlarını ve bu müesseseleri dü

zeltmediğiniz zaman, ekonomiyi düzeltip bu çarkı iyi işler vaziyete getirmediğiniz zaman ,bunun 
düzelmesi mümkün değil. Yani, belki bu konuşmalarım sizi rahatsız edebilir; ama, şunu ifade ede
lim ki, gerçekten bunların üzüntüsünü duyalım değerli arkadaşlar. Biliyorum, sizler de aynı şeyler
den yakınıyorsunuz ve bunlardan ıstırap ve sıkıntı duyuyorsunuz. Yani, şurada bu bütçeler görüşü
lürken bazı doğruların üzerine elbette elbirliği içerisinde varalım ve zaman süratlice geçiyor; ba
kın, üç sene oldu dedim... 

BAŞKAN- Sayın İnceöz, 2 dakikanız var. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)-Toparlıyorum. 
EVREN BULUT (Edirne)- Hangi hastayı para almadan ameliyat ediyorsun?.. 
BAŞKAN- Rica ediyorum... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)-Yani, şu anda doktorun da, hastanın da, Hükümetin de 

perişanlığını, artık, milletimiz görüyor; ben bu konuda fazla söz söylemiyorum. 

DYP sözcüsü sayın arkadaşımız çıktı - ismini de vereyim, Abdurrahman Ünlü kardeşimiz- ne 
dedi; "Emekliye,işçiye,insanca yaşayacak ücreti vermek boynumuzun borcu"dedi. Biz, size bunu 
hatırlatıyoruz; boynunuzun borcunu hatırlatıyoruz, başka bir şey değil ki... Evet, boynunuzun bor
cudur, doğru söylüyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 
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Değerli kardeşlerim, dört kişilik bir aile, ancak ve ancak, ayda 8 milyon lira gelirle insanca ya

şayabilir. Altım çiziyorum, "insanca" diyorum. 

HALÎL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)-Bağırma! 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Evet, bağırırım; çünkü, üzülüyorum! Burada, 2,5 mil
yon liraya köle gibi çalıştırdığınız -bu paraya razı olan, bu köleliğe razı olan- insanların ve şu an
da 15 bine yakın işsizin olduğu bir ülkede, elbette bağırırım arkadaşlar! 

Üç seneden beri neredeydiniz, ne gibi iyileştirmeler yaptınız diye size sorarlar. İktidarın, te
mennide bulunma ve güzel sözler söyleme yerinin olmadığını artık öğrenin, uyanın. Üç sene geç
ti!.. Hükümet, iktidar icraat yeridir, icraat... Bunları yapamıyorsanız, haysiyetinizle "biz yapamıyo
ruz" dersiniz ve çeker gidersiniz. Millet, bu iyileştirmeleri kimin yapacağını, en son seçimlerde 
gösterdi. 

BAŞKAN- Sayın İnceöz, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Millet, mahallî idarelerdeki Refah iktidarından sonra, genel idaredeki, hükümetteki Refah ik

tidarını bekliyor. Bu günlerin de yakın olduğu duygusuyla, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlar
ken, bütçenin memleketimize, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan ni
yaz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın İnceöz. 
Sayın İnceöz, konuşmasının bir yerinde, benim hata yaptığımı söyledi. Arkadaşlar, ben oyla

ma sonucunda, bütçe kabul edilmiştir veya reddedilmiştir demeden, ilk oylamayı yaparken, sürat
le, kabul edenler, etmeyenler dedim; arkadaşlarımızdan "sayın, sayın" sesleri geldi; ondan sonra, 
kabul edilmiştir veya reddedilmiştir demeden, tekrar kabul edenler demeye geçmeden, bir arkada
şımız karar yetersayısının aranmasını istedi. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Şimdiye kadar hiç reddedilmedi mi? 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Kes ulan!.. Yeter be! Yeter ya!.. 
BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bakın, bir iddia öne sürüldü de, açıklayalım.(RP sıralarından 

gürültüler) 

Divan üyesi de isteyebilir...(RP sıralarından gürültüler) 

Kaldı ki, bütçe çok önemli ve ciddî bir belgedir. Bütçenin, Anayasada belirtilen bir çoğunluk
la ret ve kabul edilmesi gerekir ki, ileride herhangi bir itiraza mahal verilmesin. Ben, daha ziyade 
size yardımcı oldum; yani, kararyctersayısı aranarak reddcdilseydi, bütçe reddedilmiş olurdu. Ben, 
bunun için karâr yetersayısı aradım. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Şimdiye kadar hiç reddedilmedi mi? 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu kürsü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiye

tini teşkil eden kutsal bir kürsüdür. Ben, bu kutsal kürsüde, kendimi, Tanrı'nın karşısında ibadet 
eden bir insan gibi görüyorum ve kendimi bu sorumluluk içerisinde hissediyorum; ama, maalesef, 
bir milletvekili arkadaşımız, bu kürsüye geldi ve bana hücum etmeye kalktı. Ben, bu manevî so
rumluluk nedeniyle, karşı koymadım; ama, aslında, çok ileri giderlerse, başkanvekilliğinden de is
tifa ederim ve kendileriyle iyi kavga da ederim. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, RP sıralarından gürültüler) 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sen başkanı yumrukladın... 
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BAŞKAN- Halk gördü efendim, vatandaşlarımız gördü, siz de gördünüz... 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Rahmetli Hocaoğlu'nû kim yumrukladı? 

BAŞKAN-SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Kul; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ile 1995 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan partilerin sözcülerinin ve özellikle, çok saygı duy
duğum ve bakanlığı döneminde, sosyal demokrat olmamız itibariyle, yaptığı her şeye destek olaca
ğımızı, defalarca, kendilerine ifade ettiğimiz Sayın İmren Aykut arkadaşımızın söylediği birkaç şe
ye cevap vermek istiyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)-Ona, Bakan cevap verecek... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Tabiî ki Bakanlıkla ilgili bu eleştirilere Bakan cevap verecektir. 
Gerek Sayın Aykut gerekse Refah Partisi adına konuşan temsilciler, bu Koalisyon Hükümeti zama-

1 nında Türkiye'nin gündemine giren, tartışılan birçok yasa tasarısının isimlerini vererek, bunlar bu
güne kadar niye çıkmadı, niye getirmediniz, gelenlerin bir kısmı da rafa kaldırıldı gibi ifadelerde 
bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, şunu herkesin bilmesi lazım: Türkiye'de, bu Hükümet kuruluncaya ka
dar, biraz önce isimlerini, madde numaralarını saydıkları o yasalardaki olumsuzluklar, yine o za
man da vardı, eskiden de vardı; 12 Eylül döneminde yapılan o yasalardaki antidemokratik hüküm
ler evvelden yine vardı. 12 Eylül yönetimi, birçok yasayı, Danışma Meclisine yaptırırken, özellik
le çalışma yaşamıyla ilgili yasaları, Danışma Meclisine dahi güvenmeyerek, sadece 5 general otu
rup yazmışlardır. 2821 ve 2822 sayılı Yasalar, sizlerin 292 milletvekiliyle Hükümet ettiğiniz dö
nemde de vardı. Siz o zaman bu yasaları değiştirmeyi aklınızdan bile geçirmediniz. 

İMREN AYKUT (İstanbul) - Değiştirdik... 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Bunları telaffuz dahi etmediniz, bunları Türkiye'de tartıştırma

dınız, bu konuda, bıînlarla ilgili hiçbir hazırlığınız da olmadı. 
Şimdi, bu Hükümet, en azından bu yasalarla ilgili taşanları hazırlamış, birçoğunu Meclise 

sevk etmiş... 
İLHAN KAYA (İzmir) - 3 sene oldu!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - ...birçoğunu Hükümet kabul etmiş, birçoğu Meclis tarafından 

kabul edilmiş ve geçmiş. Şimdi, "efendim siz 3 senede ne yaptınız?" diye hesap soruyorlar. 

MEHMET GEDİK (Bursa) - 4 yılda ne yaptınız? 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Şimdi, sizin döneminizde, 8 senede ne yaptınız? 
MEHMET GEDİK (Bursa)-Siz 4 yılda ne yaptınız? 
MUSTAFA KUL (Devamla)- 8 sene bu yasalar gene vardı; o yasaları getirmeyen, değiştirme

yen, çıkarmayan, aklından dahi geçirmeyen, bunları düşünemeyen insanların... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Bırak ANAP dönemini yahu!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - ...şimdi gelip de bu Hükümetin düşündüğü, hazırladığı ve Mec

lise sevk ettiği bu tasarıları "niye çıkarmadınız" diye bu Hükümete hesap sormaya hakkı yoktur. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Allah! Allah! 
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İMREN AYKUT (istanbul) - Değiştirdik... 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bize "sizin döneminizde işçiler, memur
lar, işsizler, emekliler mağdur oldu; bunları niye bu duruma getirdiniz" diye hesap soruluyor. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Yalan mı?.. 

. HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Divan üyesi sen -sus... 

BAŞKAN- Sayın Kaya, rica ediyorum... 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde "bugüne kadar, bu Hü

kümet zamanında görev yaparı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları, Hükümetin, işçiler aleyhine 
getirdiği hangi yasalara karşı çıktılar" diye bir ifade kullandılar. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar bu Hükümet, işçilerin aleyhine hiçbir karar çıkarmamış... 

İLHAN KAYA (İzmir) - 600 bin işçiyi işten çıkardınız ya!.. 

MUSTAFA KUL (Devamla) -... tam tersine, işçilerin lehine olacak yasalarla ilgili hazırlıklar 
yapmışlardır; ama, şunu sormak istiyorum: Sizin dönemlerinizde, işçiler en demokratik haklarını 
isterken, yürüyüşe kalkışırken, yürümek isterken, o yürüyüş zamanında onların karşısına jandarma
ları, taburları, alayları, tankları, topları, tüfekleri kimler çıkardı?!.. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Allah ÂİlahL Kardeşim, sizin zamanınızda milletvekili dövüldü. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, saçını sakalını kesen insanlara, yalınayak 

yürüyen insanlara kimler karşı çıkmıştı?!.. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Sıkılmadan televizyon karşısında yalan söylüyorsun, yapma yahu! 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Kul, yapma yahu! 
BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum... 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir kere şu mantık sizin döneminizde... 
MEHMET GEDİK (Bursa) - Sayın Kul, milletvekiliniz dövüldü. 
MUSTAFÂ KUL (Devamla) - Sayın Başkan, arkadaşlar müdahale ediyorlar, bunların zama

nıma ilave edilmesini istiyorum. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum gürültü etmeden arkadaşımızı dinleyelim 

efendim...Efendim» her grubun sayın sözcüsünü dinlediniz, lütfen arkadaşımızı da dinleyin. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Sayın Başkanım, o dönemde de, işçilerin, memurların geçine-

meyeceğini bilen başbakanlar... 
İLHAN KAYA (İzmir) - Yahu, işçi, memuru ağzınıza almayın. 
MEHMET GEDİK (Bursa) - Bizim zamanımızda yüzde 160 zam verildi. Şimdi işçilerin 

farkları bile ödenmiyor. 
BAŞKAN - Sayın Gedik, rica ediyorum, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) - O zamanlar "benim işçim, benim memurum işini bilir, onlar ge

çimin yolunu bulur" diyerek, Türkiye'deki ahlak anlayışını değiştirenler, Türkiye'deki toplumsal 
değer yargılarını dejenere edenler kimlermiş, bunu bütün Türkiye biliyor. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Siz, dün yürüyüşteki tabutu gördünüz mü? 
MEHMET GEDİK (Bursa) - Siz işçiyi savunamazsınız. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, rica ediyorum...Bakın, burada dinlemek zorundayız. 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tabiî ki muhalefet bunları söylemek zo

runda, bunları da saygıyla karşılıyoruz... 
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MEHMET GEDİK (Bursa) - Tabiî normal karşılayacaksınız. 

- MUSTAFA KUL (Devamla) - Ama, ben de, bu Hükümet zamanında neler yapıldığını, hangi 
yasaların çıkarıldığını... > 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Neler yapıldı?!.. 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Bugün hangi hazırlıklar var, bunları ifade etmeye çalışaca
ğım... " . ' • " . . 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Erzincan depreminde neler yapıldı?! 
MUSTAFA KUL (Devamla) - Erzincan depreminde... 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) - 60 milyarlık makine parkı alındı mı? 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Geçmiş dönemlerde hiçbir depremden sonra yapılamayan işler, 
bu deprem sonrasında yapılmıştır... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Ben senin öğrenciliğini de biliyorum. 60 milyarlık makine par
kı aldın, önce kendini savun. 

BAŞKAN - Sayın Yalova rica ediyorum... 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Erzincan'da evi yıkılıp da ev alamayan vatandaş kalmadı. Er
zincan depreminden sonra nelerin yapıldığını bu kürsüden defalarca anlattık... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Merak etme, biz onun hesabını sorarız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesini ko
nuşuyoruz; ama, onunla ilgili konuşmak isterseniz her zaman hazınz, onları her zaman konuşuruz. 

MEHMET GEDİK (Bursa)-Bize çatma, işçi ve memur konusunda yanlış yapıyorsunuz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Sözümü kesmezseniz, sabırlı olursanız, hepsini anlatacağım... 

MEHMET GEDİK (Bursa) - Doğru söyle. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen susalım...Sayın Gedik, çok müdahale ediyorsunuz. Rahatsız ol-
dunüzsa... Rica ediyorum... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Önce oraya söyleyeceksiniz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Sayın Başkanım, bu sataşmaları zamanımdan düşüyor musu
nuz? 

BAŞKAN - Sayın Yalova, rica ediyorum...Bakın, sizin sözcüleriniz çıktı konuştu, kimse mü
dahale etti mi? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Saygılı olmayı öğrensin, ondan sonra... 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım, eğer sizin grubunuza sataşma olursa, sataşmadan söz alırsı
nız... 

MEHMET GEDİK (Bursa) - İşçi sokaklarda, memur sokaklarda... 

BAŞKAN - Sayın İdare Amirleri, lütfen, salonda sükûneti temin edin. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Tahrik ediyor efendim. 

BAŞKAN - Nasıl tahrik ediyor efendim?!.. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Orası tahrik ediyor, burası da cevap veriyor. 
BAŞKAN - Efendim, ne demek "orası tahrik ediyor, burası da cevap veriyor..." Böyle bir usul 

var mı? . 
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YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Ne biçim Başkansın... Oradan tahrik ettirme...Tahrik ettiği 

için cevap veriyorlar. 

MUSTAFA KUL (Devamla) - Sayın Başkan, zamanımı durdururmusunuz. 

BAŞKAN- Sayın Seçkİner siz İdare Amirisiniz... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Evet, İdare Amiriyim. 

BAŞKAN - Burada, sözcülerin sözüne müdahale edersem benim halim ne olur. Rica ediyo
rum... 

Buyurun siz devam edin Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, sürem çok geçti. 

BAŞKAN-Siz buyurun. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, ne zaman oraya çıksanız bu Meclis böyle oluyor. 
Sende bir eksiklik var; ne zaman Meclisi idare etsen bu Meclis böyle oluyor; istifa et herkes 

rahatlasın. 
BAŞKAN-Eksikliğin kimde olduğu belli. 

Rica ediyorum oturur musunuz Sayın Baş; bakın sözcü konuşuyor... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlar, 20 Ekim seçimlerinden sonra kurulan, Ko
alisyon Hükümetinin en önemli iddialarından birisi de, çalışma yaşamının demokratikleşmesi ve 
yıllardan beri yenileşmeycn, eskimiş ve ihtiyaçlara cevap veremeyen çalışma yaşamıyla ilgili ya
salarda değişiklik yapılarak, yeni bir reform niteliği taşıyacak düzenlemelerin yapılmasıyla ile ilgi
li iddialardı. 

Bu görüş, Hükümeti oluşturan her iki parti arasında çok detaylı olarak görüşülmüş, mutabakat 
sağlanmış, Koalisyon Protokolü ve Hükümet Programında da yer almıştır. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Bunlara Sayın Bakan cevap verir; kendisinin de bu konuda hazır
lığı vardır. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Protokolde yer alan bu iddialar, geniş halk yığınlarından büyük 
destek görmüş, çalışma yaşamıyla ilgili taraflar dahi; yani, işçi ve işveren kesimleri dahi, Hüküme
tin getirmiş olduğu çalışma yaşamıyla ilgili bu iddialara sahip çıkmışlar, savunmuşlardır ve bunla
rın gerçekleşmesi için ise, Koalisyonu oluşturan partilere oy vermeyen seçmenler dahi Koalisyon 
Hükümetine destek olmuşlardır. (ANAP sıralarından "Allah Allah!.." sesleri) "Allah Allah!.." de
meyin. 

Hükümeti oluşturan partilerin oy potansiyeli seçimden çıktığında yüzde 48 olmasına rağmen, 
Hükümet ilk kurulduğu zaman, Hükümetin kamuoyu desteği yüzde 76'lara kadar çıkmıştır. 

İLHAN KAYA (İzmir)-SHP'de dahil mi buna? 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Bu demektir ki bu partiye oy vermeyen seçmenler bile bu iki 

partinin getirmiş olduğu protokol ve programları benimsemişler ve Hükümete destek olmuşlar. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Kul, sen buna inanıyor musun? 
MUSTAFA KUL (Devamla)-Tabiî ki inanıyorum. 

Bu oranlar da gösteriyor ki, çalışma yaşamıyla ilgili konular toplumun büyük kesimini ilgilen
dirmekte ve bu nedenle de çalışma yaşamıyla ilgili söylenenler ve yapılan hazırlıklar, toplumun bü
yük kesiminde büyük heyecan yaratmaktadır. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Onun için mi memurlar sokağa dökülüyor... 
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MUSTAFA KUL (Devamla)- Hele hele, Çalışma Bakanlığımızın, hazırlayıp, Hükümete ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettiği yasa taşanlarına baktığımız zaman, toplumda bu yasa
ların ilgilendirmediği hemen hemen hiç kimsenin olmadığı görülmektedir. İşçisinden emeklisine, 
işsizinden esnafına, dulundan yetimine, köylüsünden muhtarına, seçilmişinden atanmışına kadar, 
tüm kesimleri yakından ilgilendiren konular Türkiye'nin gündemine sokulmuş, tartışmaya açılmış, 
bir kısmı yasalaştırılmış bir kısmı ise yasalaşma aşamasına getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şunu da unutmamak gerekir ki; tüm dünyada, hızlı bir siyasal ve eko
nomik değişim yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, ister istemez, çalışma yaşamını da olumsuz yönde 
etkilemektedir ve yine, bu tür gelişmeler, çalışma yaşamının her alanının yeniden yapılandırılma
sını da zorunlu kılmaktadır. Dünyada böylesine bir gelişme yaşanırken, tabiî ki, ülkemizin de, bu 
tür sorunlardan ayrı tutulması mümkün olamamıştır. 

Hükümetin, bu yıl içerisinde uygul; imaya koyduğu 5 Nisan ekonomik önlemler uygulama pla
nıyla, 18 Mayısta uygulamaya koydukları demokratikleşme ve yeniden yapılanma uygulama pla
nının yürürlüğe girmiş olmasıyla birlikte, 1994 yılının, Türkiye için ekonomik ve demokratik de
ğişim bakımından çok önemli bir yıl olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Bir taraftan fiyat artışları, diğer taraftan maaş ve ücretlerin gerektiği ölçüde artırılamamış ol
ması, çalışanları ve emeklileri olumsuz yönde etkilemiştir; bu bir gerçektir. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Özür dileyin, özür... Özür dileyin... 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Bu özürün, Türkiye'yi, o 5 Nisan kararlarını... 
BAŞKAN- Sayın Kul, siz, lütfen, konuşmanıza devam edin efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- ...alma noktasına kimler getirdiyse onlar tarafından dilenmesi 

lazım. 
İstikrar programının uygulanmasıyla birlikte, iç talepte yaşanan daralmaya bağlı olarak, bazı 

sektörlerde belirli sıkıntılar yaşanmış, ciddî stok artışları olmuş; bu nedenle de imalat sanayiinde 
önemli düşüşler olmuştur. Talep ve üretimdeki düşüşün istihdamda belirli bir daralmaya yol açmış 
olması, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörlerde, ücretli ya da ücretsiz izin
ler ve işten çıkarmaları gündeme getirmiştir. 

Bilindiği gibi, iş güvencesinin yasayla sağlandığı ülkelerde dahi, ekonomik nedenlere bağlı 
hizmet akdi fesihleri yasaklanmış değildir. Buna rağmen, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 
Hükümetin çalışmaları arasında yer alan iş güvencesi yasası ve işsizlik sigortası yasasının gerekli
liği, 5 Nisan kararlarıyla, bu sıkıntılar yaşandıktan sonra, bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. 

5 Nisan kararlarıyla birlikte, aynı zamanda Hükümet, bu uygulama planının getirdiği yükün, 
tüm kesimlere, gücü oranında dağıtılması konusunda da özel bir çabaya girmiştir. 5 Nisan kararla
rından en fazla çalışan kesimlerin, emeklinin, işsizin, esnafın, köylünün, kısacası sabit ve dar ge
lirli kesimlerin daha fazla etkilendiğini söylersek doğru bir tespitte bulunmuş oluruz; ama, bunun
la ilgili olarak bazı yasalarda ve özellikle 5 Nisan kararlarında birtakım önlemlerin alınmadığını 
söylemek mümkün değildir. 

Özellikle Net Aktif Vergisi, Ekonomik Denge Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ek Em
lak Vergisi gibi önlem ve uygulamalara karşın, ne yazık ki, 5 Nisan kararlarından gene en fazla, bi
raz önce saydığım kesimler etkinlenmiş ve mağdur olmuşlardır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Siz yaptınız... 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Umuyorum ve diliyorum ki, 5 Nisan kararlarıyla orta vadede 

gerek istihdam gerekse üretim bakımından çok daha verimli ve istikrarlı bir durum oluşur ve bu sı
kıntıları yakın bir zamanda atlatmış oluruz. 
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Değerli arkadaşlarım, toplumumuzun büyük kesitini oluşturan bu kesimler, bu olumsuzluğu 

kabullendiler. Ülkemizin koşullarını gözönüne alarak ve ülkemizin geleceğini düşünerek, her şeyi 
kabullenmek zorunda kaldılar; ancak, şu unutulmamalıdır ki, bu sıkıntıyı yaşayan kesimlerin biz
den tek bir istem ve talepleri vardır; o da, bu ekonomik önlemlerle birlikte, demokratik önlemlerin 
bütünleştirilmesi konusudur. Çünkü, ekonomik bakımdan küreselleşmenin altyapısını ancak de
mokratikleşme oluşturmaktadır. 

Bu nedenle, gerek Koalisyon Protokolünde yer alan gerek Hükümet programlarında yer alan * 
gerekse de 18 Mayıs tarihinde gündeme alınan demokratikleşme paketinde yer alan çalışma yaşa
mıyla ilgili yasaların, ivedilikle ve öncelikle ele alınmasını ve çıkarılmasını ülkemizin geleceği açı
sından, çalışma barışı açısından, insanlarımızın refaiı ve mutluluğu açısından zorunlu ve gerekli 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda protokolde ve Hükümet programlarında yer alan iddialardan 
birçoğu, geçtiğimiz üç yıllık dönem içerisinde yasalaşmış ve yürürlüğe girmiştir. Çalışan kesimle
re ve emeklilere büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Tabiî ki, bugüne kadar yapılanlar, ileri sürülen ve
ya söz edilen iddiaların tamamını kapsamamaktadır; ancak, daha önceki dönemlerde hiç düşünül
meyen, akıllara daha getirilemeyen, telaffuz dahi edilemeyen birçok konu, bu Hükümet zamanın
da sadece protokole girmekle kalmamış, Türkiye kamuoyunda uzun süre tartışılmış, bir kısmı ya
salaşmış, bir kısmı yasalaşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Bilindiği gibi, 1992 yılında 3'U temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin, toplam 7 tane ILO 
sözleşmesi kabul edilmiştir. Bu ILO sözleşmeleri daha önce birçok dünya ülkesi tarafından kabul 
edilirken, bunlar geçmiş dönemlerde Türkiye'de konuşulmamış, tartışılmamıştır. Rahmetli eski 
Cumhurbaşkanı tarafından 158 sayılı Sözleşme veto edilmiş, veto edilen bu 158 sayılı Sözleşme, 
Haziran 1994 tarihinde tekrar kabul edilmiş ve yasalaştırılmıştır. ILO sözleşmeleri, çalışma yaşa
mıyla ilgili asgarî kuralları içermesine karşın geçmiş dönemde bunlar hiç dikkate alınmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Haziran 1994'te kabul edilen sadece bir sözleşmeyle ilgili; yani, 158 sa
yılı Sözleşmeyle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum, tabiî ki, kamuoyu diğerleriyle ilgili bilgi
lendi. Haksız olarak işten çıkarıldığı kanısında olan işçiye, tarafsız merci nezdinde itiraz hakkı ta
nınmasını öngören bu sözleşme, gerekli bir neden olmaksızın işten çıkarılan işçinin, işine iadesi 
olanağının bulunmadığı hallerde, kendisine bir ödenek veya tazminat verilmesini öngörmektedir. 
Çalışanlar açısından çok önemsediğimiz bu yasa, bu sözleşme, bu Hükümetin zamanında kabul 
edilmiştir; tabiî, bununla beraber, diğer 6 sözleşme daha kabul edilmiştir. 

Umuyoruz ve diliyoruz ki, ILO sözleşmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisine getiren ve ya
salaşmasını sağlayan Hükümet, bu sözleşmelere uygun olarak iç mevzuatımızda yapılacak değişik
likleri de bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisine getirir ve bununla ilgili yasaları, yine, siz sa
yın milletvekillerinin vereceği katkılarla çıkarır. 

Sayın milletvekilleri, bu dönem içerisinde çıkarılan en önemli yasalardan birisi de Sosyal Si
gortalar Kurumunun kuruluş yasasıyla ilgili yasadır. Kurumun doğrudan icra işlemini yapabilme
sine olanak sağlayan ve Sosyal Sigortalar Kurumunun malî sıkıntısına az da olsa bir çözüm getiren 
3917 sayılı Yasa, 8 Aralık 1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş 
olup, bu konuyla ilgili yönetmelikler de çıkarılmıştır ve icra işlemlerine 1 Ekim 1994 tarihinde baş
lanmıştır. 

Buna göre, sigorta müdürlükleri, daha önceden icra.dairelerince yerine getirilen işlemleri, biz-
zat kendileri yapmaya başlamışlardır. Böylece, kurum işlemlerinde icra dairelerinin yoğun iş yükü 
dolayısıyla karşılaşılan güçlükler ve gecikmeler önlenmiş olup, prim tahsilatında etkinlik ve zaman 
açısından tasarruf sağlanmıştır. 
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Diğer taraftan, yine bu dönemde, 3917 sayılı Yasanın sağladığı olanaklarla, kurumun atıl du

rumdaki taşınmazlarının değerlendirilmesi yoluna gidilmiş, kirada bulunan tüm taşınmazlara iliş
kin sözleşmeler iptal edilerek, kira bedelleri rayiç düzeye yükseltilmiş, bu yolla da kurum ek bir 
malî kaynağa kavuşturulmuştur. 

• • • * • , ' • 

Yine, 7 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 3995 sayılı Yasayla bankalar, sigorta şirketle
ri, odalar ve borsalar personeline ait emeklilik sandıklarından zor duruma düşenlerin, açıkları Ha
zinece karşılanmak üzüre Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi konusunda Bakanlar Kurulu
na yetki veren bir yasa çıkarılmış ve önbinlerce insanın mağduriyeti önlenmiştir. 

Bunları, tabiî, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundaki arkadaşlarımızın hepsi biliyor; bunlar, 
orada tartışılıyor ve daha sonra uzlaşmayla Genel Kurula geliyor. Bunlar bilindiği halde, neler ya
pıldığı konusunda arkadaşlarımız hâlâ "birşey yapılmadı" diye iddiada bulunuyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, şu anda, ülkede yaşayan herkesi kapsamayan, kapsamı içe
risinde olanların da sosyal güvenliğini sağlama açısından bir çok sorunları olan bir sosyal güven
lik sistemine sahibiz. 

SSK'nın malî sıkıntıya düşmesinin nedenlerinden biri, aktif-pasif dengesinin bozulmuş olma
sıdır. Ülkemizde, emekli, dul ve yetim sayısı hızla artarken, aktif sigortalı sayısında, nüfus artışına 
paralel olarak, aynı oranda bir artış gerçekleşememektedir. Halen SSK ile ilişkili 4 milyon 200 bin 
kadar çalışan aktif sigortalı varken, bunun karşılığında 2 milyon 100 bin kişiye de emekli, dul ve 
yetim aylığı verilmektedir. Buna göre iki çalışanın ödediği primle; ancak, bir emekliye aylık öden
mektedir. Oysa, bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlıklı olarak işlevini sürdürebilmesi için, yedi 
sigortalıya bir emekli düşmesi gerekirken; ancak, Türkiye'de iki sigortalıya bir emekli düşmekte
dir. Bunun dünya ortalamalarında asgarî ölçüsü dört aktif sigortalıya bir emekli düşmesidir; ama, 
bu noktada Türkiye'nin nerede olduğu görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktaya gelinmesinin sebebi; ülkemizde kayıt dışı ekonominin yay
gınlığına paralel olarak, sigortasız işçi çalıştırmanın da yoğun olmasından kaynaklanmaktadır. 
Umuyoruz ve diliyoruz ki, Sosyal Sigortalar Kurumuna yeni tahsis edilen kadrolarla, bu konudaki 
denetimlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması konusunda 
kısa zamanda sonuç alınır. 

Bu konuda bir başka önemli eksiklik ise, devletin bu sosyal güvenlik kuruluşuna yapması ge
reken yardımı yapmamasından kaynaklanmaktadır. Avrupa Topluluğu ülkelerinde, hatta tüm 
OECD ülkelerinde, devletin sosyal güvenliğe tıpkı bir işçi gibi, tıpkı bir işveren gibi taraf olarak 
katılımda bulunduğu kesin bir olgudur. 

Türkiye'de ise, devletin bu sosyal güvenlik kuruluşuna yardımcı olması bir tarafa, SSK fonla
rı uzun süre SSK tarafından kullanılmamıştır, devlet tarafından kullanılmıştır. Ayrıca, bu kurumu
muz 1977 yılından bugüne kadar, emckli,dul ve yetimlere yerilen sosyal yardım zammını, prim 
karşılığı almadan ödemektedir. 

' Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumunun, bakanlığın, işçi kesimlerinin, işveren ke
simlerinin ve ayrıca, tüm siyasî parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan ve SSK'nın 
özerkliğinin tam olarak sağlanması ve SSK yönetiminde işçilerin ve işverenlerin daha ağırlıklı tem
sil edilmesi ve başka başka önlemlerle SSK'yı, içinde bulunduğu malî darboğazdan çıkarma konu
sundaki yaptığı çalışmalara, parti olarak bizim destek olduğumuzu ve bu çalışmaların başarıya ula
şacağına inandığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine, Sosyal Sigortalar Kurumunun verdiği sağlık hizmetleri vardır ki, 
bu hizmetler, sigortalılar, sigortalıların yakınları, emekliler, sürekli iş görmezlik geliri, malullük ve 
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yaşlılık aylığı almakta olanlar ve bunlann da bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleriyle, toplam 
24 milyon kişiye verilmektedir 

4 milyon 200 bin kişi prim ödeyecek, 2 milyon 100 bin kişi emekli aylığı alacak, 24 milyon 
insana da sağlık hizmeti verilecektir. Ayrıca, ikili sözleşmeler gereğince, yurt dışında çalışan işçi
lerimizin, sayıları 2,5 milyonu bulan Türkiye'deki yakınlarına da bakmak zorunda olduğundan, 
toplam 26,5 milyon insana hizmet vermek durumunda kalacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bu 26,5 milyon insan, Türkiye nüfusunun yüzde 40'nı teşkil etmektedir. 4 
milyon 200 bin kişiden prim alacak ve Türkiye nüfusunun yüzde 40'ına sağlık hizmeti verecektir. 
Bu kıt olanaklarla, bu imkânsızlıklarla, bunu başaran Değerli Bakanımıza, Sosyal Sigortalar Kuru
munun Sayın Genel Müdürüne, tüm çalışanlarına, hastanelerde çalışan sayın doktorlarına, hemşi
relerine, hastabakıcılanna, hepsine, bu kürsüden, bu özverili çalışmalarından dolayı, bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, yine, bu Bakanlığımıza bağlı önemli bir kuruluş olan ve nüfusumuzun 
büyük bölümünü ilgilendiren Bağ-Kur, yeni bir kuruluşumuzdur. 1479 sayılı Yasayla, 1972 yılın
da kurulan, esnaf ve sanatkârlarımızın ve bağımsız çalışanlarımızın yegâne sosyal güvenlik kuru
luşudur. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Emeklisi 2 milyon lira maaş alıyor 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Evet, 2 milyon veriyor. Bağ-Kur'un 2 milyon sigortalısı var; 
ama, bu 2 milyon sigortalısına karşı, 750 bin kişiye, emekli, dul ve yetim aylığı vermektedir. 

Bunların dışında, 2926 sayılı Yasaya göre, 770 bin çiftçi, Bağ-Kur'a üye durumundadır. Hak 
sahibi 63 bin çiftçi de Bağ-Kur'dan emekli aylığı almaktadır. 

Ayrıca, Bağ-Kur 2 milyon sigortalıdan prim alırken, 10 milyondan fazla insana da yine, sağ
lık hizmeti vermektedir. SSK'daki durum, burada da var. 

Değerli arkadaşlar, bu iki sosyal güvenlik kuruluşumuz SSK. ve Bağ-Kur'un zor durumda ol
ması, uzun süre uygulanan yanlış politikaların sonucudur; bu politikalar nedeniyle darboğaza gir
mişlerdir. Özellikle, Bağ-Kur'un yeterli hizmet ve tatmin edici bir emekli aylığı verememesinden 
dolayı da sigortalılar, kuruma olan güvenini kaybetmiştir. Bu nedenle de, prim toplama konusunda 
büyük sıkıntılar yaşanmıştır. 

Yine, bu sorunların aşılması konusunda, Bağ-Kur'la ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine ge
tirilen yasa tasarısının 15 maddesi görüşülmüş; ama, tamamlanamamış, yarım kalmıştır ve Meclis 
gündeminde beklemektedir. Bu yasa çıkınca, Bağ-Kur'un sorunları kısmen çözümlenecektir. Bu ta
sarının bir an önce Meclisten çıkarılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz ve tüm siyasî partilerden, 
bu yasanın çıkarılması konusunda, destek olmalarını bekliyoruz ve diliyoruz. 

Ayrıca, Bakanlığın almış olduğu bir dizi önlemin, Bağ-Kur'dan sağlık hizmeti alan sigortalı
ların ve yine, aylık alan emeklilerin durumunun düzeltilmesinde ve Bağ-Kur'a karşı güven duygu
sunun geliştirilmesinde önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kararları destekliyoruz; ancak, 
Bağ-Kur ve SSK'nın, hatta Emekli Sandığının sorunlarının kökten çözümü için, bu üç güvenlik ku
ruluşumuzun birleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda Hükümetin başlatmış 
olduğu çalışmaları hepiniz biliyorsunuz; bu çalışmaları da desteklediğimizi, bir kez daha, ifade et
mek istiyorum. . • 

Sayın milletvekilleri, var olmasına karşın, bugüne kadar, hiçbir görevi ve işlevi olmayan İş ve 
İşçi Bulma Kurumu da bu dönemde yeniden gözden geçirilerek, kuruma işlerlik kazandırılmaya ça
lışılmıştır. Bugüne kadar, bu kuruluşumuzun görevini yerine getirdiğini söylemek mümkün değil; 
tam tersine, kendi olanaklarıyla iş bulan vatandaşlarımıza külfet yüklemekten başka, hiçbir görevi 
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ve işlevi olmayan bu kuruluşumuz, ilk kez, bu Hükümet zamanında ele alınmış; iş ve işverenlerin 
katılımıyla oluşan yönetim biçimiyle, güçlü Örgüt yapısıyla, uzmanlığa dayalı bir personel rejimi 
ve ek malî kaynaklara sahip daha etkin, bir kurum oluşturulması amaçlanmış ve bunun çalışmala
rı başlatılmıştır. Artık, bu kurum, bu şekilde, yeniden yapılandırıldıktan sonra, vatandaşlara iş bul
ma konusu, milletvekillerinin görevi olmaktan çıkacak, doğrudan, devletin görevi haline gelecek
tir. Sayın Bakanım bu konudaki çalışmalarınızı da destekliyoruz 

Yine, Bakanlığınızın görev ve sorumluluğu içerisinde, yurt dışında çalışan işçilerimizin sorun
ları vardır. Değerli milletvekilleri, yurt dışında 1 milyon 320 bini işçi olmak üzere, toplam 3 mil
yon 84 bin yurttaşımız yaşamaktadır; bunların 2 milyon 588'i Avrupa Birliğine üye ülkelerde bu
lunmaktadır. 

Yurt dışındaki bu yurttaşlarımızın, tabiî ki birçok sorunları bulunmaktadır. Yurt dışındaki in
sanlarımızın çalışma yaşamı ve sosyal güvenliğiyle ilgili hak ve çıkarlarının korunması, ülkemizle 
kültürel bağlarının sürdürülmesi yanında, bulundukları ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve si
yasal yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak, kendi özgür iradeleriyle yurda dönme kararı alanla
rın ülkemize yeniden uyumlarını sağlamak üzere, gerekli önlemleri almak konusunda etkin bir ça
lışma içerisine girilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın Kul, 2,5 dakikanız var; sürenize riayet edin efendim. , 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, bu tartışmalarla ilgili, bana ek süre vermeni
zin gerekli olduğuna inanıyorum; 

BAŞKAN- Hayır, hayır, kesinlikle vermem; kaldı ki, iktidar partisi konuşmaz, iş yapar Sayın 
Kul. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Rica ediyorum, sürenize riayet edin. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkan, İçtüzük gereği bir konuşmadır. 
BAŞKAN- Efendim, süresinde bitirsin. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu ana kadar ifade ettiğim 

konular, Bakanlık ve bağlı kuruluşların mevcut durumları ve çıkarılan yasalarla ilgilidir. 
Değerli arkadaşlarım, birçok konuyla ilgili detay söylememize gerek yok -Sayın Başkanın 

uyarısı üzerine- bu, konudaki çalışmaları söylemeyeceğim; ama, şu anda hazırlanmış ve Meclise 
sevk edilmiş olan kamu çalışanları sendikasının kurulmasıyla ilgili iddiamız, iş güvenliği yasası, iş
sizlik sigortası yasası, 2821 sayılı Sendikalar Yasası, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Yasası, 1475 sayılı îş Yasası, 854 sayılı Deniz İş Yasası; orman ve tarım kesiminde çalışan
ların 1475 sayılı Yasa kapsamına alınmasıyla ilgili konular; kapıcılar tüzüğüyle ilgili... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Ne zaman çıkacak? 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Bunların birçoğu Meclisin gündeminde, bunları Hükümet değil, 

milletvekilleri çıkaracak. 
Değerli arkadaşlar, biz, kamu çalışanları sendikası yasasını, Hükümette kalma nedeni olarak 

görmekteyiz; "eğer, bunu gerçekleştiremezsek, Hükümette kalmayız" dedik. 
İLHAN KAYA (İzmir)-Kaçıncı, kaçıncı!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Kamu kesiminde çalışanların, ekonomik ve sosyal haklarını, 

kendi örgütleri aracılığıyla elde etmeleri yöntemini, çağdaş düşüncenin bir ürünü olarak kabul et
mekteyiz... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Terörle mücadelede ne düşünüyorsunuz? 
MUSTAFA KUL (Devamla)- ...ve memurlarımıza verilmesi gereken, demokratik bir hak ola

rak kabul etmekteyiz... 
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YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Yok canım! 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, memur sendikaları yasasına karşı çıkan
ları, buradan, tüm insanlarımıza, memurlarımıza şikâyet ediyorum. 

Zaten, memurlarımız, kimin kendilerinden yana olduğunu, kimlerin kendilerine karşı oldukla
rını ve kendi örgütlenmesini engellediklerini bilmektedirler... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)- İyi biliyorlar; kimin ihanet peşinde koştuğunu da iyi biliyoruz. 
İLHAN KAYA (İzmir)- İşçinin karşısına çıkamayacaksın. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Bu yasa tasarısı Bakanlık tarafından hazırlanmış; Hükümete 
gönderilmiş; komisyonlarda görüşülmüş; komisyonlardan Anayasa Komisyonuna gelmiş; 5'e kar
şı 7 üyenin Anayasaya aykırıdır diye karar vermesi üzerine, Adalet Komisyonuna gönderilmiştir; 
ama, bu demek değildir ki, Adalet Komisyonuna gönderilen bu yasa çıkmayacaktır. Biz, memur 
sendikaları yasasını mutlaka çıkaracağız... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İLHAN KAYA (izmir)- Dün, televizyonda söylediniz mi? 

BAŞKAN- Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Kul.. 

Çünkü, sürenizi uzatmayacağım. Hiç kimsenin, süresini uzatmadım. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, benim konuşmalarımı diğer arkadaşlar kes
mişlerdi. 

Değerli arkadaşlar... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Hiç kimse kesmedi. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Peki, toparlıyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Hayır, son cümlenizi söyleyeceksiniz. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- ...tabiî ki, Muhalefet birçok şey söyledi. Değerli arkadaşlar, 
hepsini saygıyla karşılıyoruz... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sayın Bakan buna cevap verecek. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Biz, çalışma yaşamı konusunda bir şey söylemiyoruz. Vatandaş 

biliyor. Biz, "zenginleri seviyoruz" demiyoruz. Bizler, hiçbir ayrım yapmadan, zenginiyle fakiriy
le, ülkemizin tüm vatandaşlarını aynı şekilde seviyoruz; ama, taraf tutmamız gerekirse, fakir, işsiz 
ve korumasız vatandaşlarımızın, işçi ve memurlarımızın, köylü ve çiftçilerimizin, emeklilerimizin 
ve esnaflarımızın korunmaya daha fazla ihtiyaçları olduklarından dolayı, bu kesimleri daha çok 
sevdiğimizi ifade ediyorum... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sevmek buysa, ne yaptınız Mustafa Bey; taraf olmadınız mı? 
BAŞKAN-Tamam Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Bütçemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. (SHP sırala

rından alkışlar) 

BAŞKAN- Tamam, bitti; teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, bütçenin lehinde konuşmak üzere, Sayın Mehmet Sevigen; buyurun. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
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Süreniz 10 dakikadır 

MEHMET SEYİGEN (istanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bütçenin lehine 
söz aldım; ama... 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)-Bütçenin lehinde nasıl konuşursun!.. 
BAŞKAN- Sayın Sevigen, usule uyacaksanız; rica ediyorum. 
MEHMET SEVÎGEN (Devamla)- Uyacağım tabiî Sayın Başkanım. 

Sayın Hükümet sözcüsü buradaki konuşmalarında bazı konulardan şikâyetçi oldular. Vatan
daşlarımız bu durumdan memnun olmadığına göre, bazı insanlar sokaklarda olduğuna göre, benim 
de memnun olmadığımı sizlere tatlı bir dille açıklamak istiyorum. Ayrıca, Sayın Bakanımın neler 
yapması gerektiğini; neler yaparsak daha başarılı ve daha mutlu olacağımızı; iş barışını nasıl sağ
layacağımızı izin verirseniz çok kısa başlıklar halinde geçmek istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun efendim. 

MEHMET SEVÎGEN (Devamla)- Biraz önce konuşan sayın ANAP sözcüsü, memur yasala
rıyla ilgili bir şikâyetinden bahsederken, "Anavatan dönemi sekiz yıldır bu ülkeyi yönetti" dediler. 
Tek basmasınız, tek başınıza iktidarsınız. Memurlar, karda kışta Zonguldak'tan çıkıyor ve Anka
ra'ya kadar yürüyorlar; yalvanyorlar, sokaklara dökülüyorlar; (CHP sıralarından alkışlar) ama, siz 
burada bu yasanın çıkması için çaba sarf ediyorsunuz. 

ELAATTİN ELMAS (Istanbul)-Sen bugünlerde hiç memurlarla konuştun mu? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Konuştum. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul)-Ne diyorlardı? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Bu tasarı için "tencere dibin kara seninki benden kara" di

yorlar. 
Sayın milletvekilleri, sözlerime başlarken Gazi Osman Paşa Hastanemizin yapımında büyük 

emeği olan eski Çalışma Bakanına, Çalışma Bakanlığı personeline ve Genel Müdürlerine çok te
şekkür ediyorum... 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Eski bakana teşekkür yok mu? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Tabiî, eski Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Eski Baka

nımız arsasını aldı, yeni Bakan da hastanemizi yaptı. Böylece, Gazi Osman Paşa'daki insanlarımız, 
hiç olmazsa insanca tedavi olabilecekleri bir hastaneye kavuşacaklar, eğer diğer hastanelerde in
sanca muamele yapılıyorsa... 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, tedavi edemediği kendi hastalarını, devlet 
hastanelerine veya üniversite hastanelerine gönderiyor. Üniversite hastaneleri de bu hastalarımızı 
"SSK borcunu ödemedi" diye, bu hastaları -samimî olarak söylüyorum- o hastane senin, bu hasta
ne benim diye dolaştırıyorlar. Eğer, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu hastanelere borcu varsa bu 
borç bir an önce ödensin ve bu hastalarımızın, üniversite hastanelerinde ve devlet hastanelerinde 
tedavilerine imkân sağlansın düşüncesindeyim. 

Bağ-Kur emeklilerinin durumu da ayrı bir dert. Bu vatandaşlarımız, bu fakir insanlarımız, has
tanelere gittikleri zaman, itilip kakılıyorlar. Bırakın hasta muamelesi görmeyi -Sayın Bakanım bu 
durumu çok iyi biliyor, zaman zaman hastanelere gidip baskın yapıp kontroller yapıyor; bundan do
layı kendilerine teşekkür ediyorum- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen insanların sabahın 
3'lerine kadar hastanelerde nasıl perişan olduklarını, siz sayın milletvekili arkadaşlarım, bu hasta
nelere giderseniz görürsünüz. Eğer, Bağ-Kur emeklisiyseniz, inanın, bu devirde size hastanede te
davi olmak yok, ilaç yok. 
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Bu emeklilerin aldıkları maaş da, ayda 616 bin liradır. En yüksek derece olan 12 nci derece

den prim ödeyip emekli olanların aldıkları maaş 1 milyon 717 bin liradır; yani, Bağ-Kur emeklile
rinin aldıkları bu parayla bir hafta boyunca ancak su içebilirsiniz. Yine, Bağ-Kur'un, esnaf ve sa
natkârları kapsayan bölümünün 1 inci basamağından emekli olanların aldıkları maaş 1 milyon 24 
bin lira, en yüksek maaş da yaklaşık 7 milyon liradır. Bu durumun da Sayın Bakanım tarafından 
düzeltileceğini umuyorum. 

Hastane kuyruklarında çile çeken, sıra beklerken ölen hastalardan çok bahsettiğim için onlar
dan tekrar bahsetmek istemiyorum. 

Ücretler arasındaki farklılıkları gayet iyi biliyorsunuz. Emekliler arasında büyük maaş denge
sizlikleri vardır. Aynı süre çalışan, aynı primi ödeyen; ama, ayrı tarihlerde emekli oldukları için 
aralarında büyük maaş farklılıkları olan emeklilerimiz vardır. Bu uygulama sosyal hukuk devleti 
anlayışına da sığmamaktadır. Sayın Bakanımın bunları da düzelteceği umudu içerisindeyim. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik almış başını gidiyor. Bugün, 10 milyona yakın işsizimiz var. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Var mı işsizlik!... 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Tabiî, bu işsizlik sorununu sizler ve bizler yaşıyoruz; ama, 

inşallah, Hükümet sokağa çıkınca onları da görecek. 

Bunların yanına, bir de "işsizlik sigortası" diye bir yasa çıkacaktı; fakat, bu yasanın altyapısı, 
projesi falan hiçbir şeyi hazırlanmamış. 

Ayrıca, sanki bu fakir insanlara bunlar yetmiyormuş gibi, bir de Refah Partisi, Anavatan Par
tisi ve diğer bazı partililer yeni belediyeler kazandıktan sonra; başta Kâğıthane Belediyesi işçilerin
den 300'ü olmak üzere, Ankara'da, Gebze'de, Adana'da, İstanbul'da, Kırşehir'de insanlarımız so
kaklara döküldü... 

Adana'da, İstanbul'da, Kırşehir'de bütün insanlarımız sokaklara döküldü. Sokağa attılar; işçi
lerimizin' hepsini belediyeden çıkardılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız mı sahip çıkacak 
bunlara, kim sahip çıkacak! Sokağa atılan bu insanlarımıza, işçilerimize kim sahip çıkacak; merak 
ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Birileri sahip çıkar. Belediyeler, Refahlı belediyeler, 
ANAP'lı belediyeler, MHP'Ii belediyeler... Hepsi attı. 

HALÎTDUMANKAYA (İstanbul)- ANAP dışarı atmaz. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Burada hepsi var; SHP'li bir arkadaşım da var. Hepsi attı; 

bakın, liste var elimde sayın milletvekilleri. Siz burada yapmaz da deseniz, vatandaş, herkes her 
yerde görüyor. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Bu Hükümet 600 bin işçiyi sokağa attı. Onu niye söylemiyorsun? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Oraya da geleceğim. Sokağa atılan o işçilere de geleceğim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sevigen birleşmeye gidiyor. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Hayır, hayır... Kesinlikle söylüyorum. Biz, burada ... 
BAŞKAN- Arkadaşlar, müdahale etmeyelim. Rica ediyorum... Arkadaşımızın süresi az. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Biz, burada, o kesimin temsilcisiyiz. Biz, burada, ezilen fa

kirin, memurun, dul ve yetimin emeklinin temsilcisiyiz. Burada doğruyu söylemek zorunda oldu
ğumuza inanıyorum sayın milletvekilleri. 

Kamu çalışanlarının sendikal hakları, grevli toplusözleşme haklarıyla ilgili ILO kararları Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden geçmesine rağmen, İş Güvencesi Yasa Tasarısı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine daha gelmedi Sayın Bakanım; inşallah, sizin sayenizde gelecek, Bu tasarı buraya 
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gelseydi, belediyeden atılan işçilerimiz mahkemeye başvuracaklardı; belki de çoğu işine dönecek
ti; çocukları da perişan olmayacaktı. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Gerçekten söylü
yorum; bu yasa çıkmadığı için o işçilerin çocukları perişan ve sokaklarda aç susuz dolaşıyor. 

Asgarî ücretten vergi alınmayacaktı. Yine, bizim Hükümetimiz almaya devam ediyor. 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Sizin hükümetiniz mi? ; 

MEHMET SEVlGEN (Devamla)- Bu Hükümet diyorum; bu Hükümet... Dil sürçmesi olmuş
tur; tabiî ki, bu Hükümet hepimizin hükümeti. Hükümet seçildikten sonra bizler için görev yapa
cak; biz de vatandaşız; biz de sokaktaki insanlardan bir tanesiyiz; ama, kötü yaptıkları zaman da 
başlarına bineceğiz, nefesim enselerinde olacak; bunu da bilsinler. (CHP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, memurlar, kamu görevlileri insanca yaşayabilmelerini sağlayacak sendi-
kar haklarını alabilmek için, Hükümetten bir umut gelmeyince, fayda gelmeyince yürüyüşe geçti
ler ve yürürken, sırf insanca yaşayabilme haklarını ararken yolları kesildi ve bu insanlar sokak or
tasında -televizyonlardan izlediğiniz gibi- dövüldü; genç kızlarımız saçlarından sürüklendi, sokak
lara döküldü. 

HALİTDUMANKAYA (İstanbul)-Ne zaman dövüldü?! 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Neymiş suçları bunların; sadece ve sadece, sendikal hakla

rını, insanca yaşayabilmeleri için bir pazarlık hakkı elde etmek ve Sayın Bakanım -iç güvenlikten 
sorumlu Sayın İçişleri Bakanım da burada; kendisi beni bağışlasın, Ankara Emniyet Müdürünü gö
revden almadı- Bir milletvekili arkadaşım, sırf işçinin, memurun fakirin fukaranın, yanında oldu
ğu için dövüldü. Ben, geçen gün Meclis Başkanvckilimize bir soru sordum " milletvekilleri dövü
lüyor, Meclis niye sahip çıkmıyor" dedim. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Kim dövdü, ne zaman dövdü? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Sayın arkadaşlarım, "milletvekili de bulunduğu yeri bilsin" 

dedi. Biz nerede bulunacağız; biz zayıflama kürüne mı gedeceğiz Almanya'ya, biz Uludağ'a* mı gi
deceğiz; yoksa, işçinin, memurun, esnafın yanında mı olacağız; nerede olacak milletvckillerimiz? 
(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sizi seçen milletvekilleri, nerede olacak merak ediyo
rum; Sayın Meclis Başkanvekilim bunu söylesin bana, biz nerede olacağız; zilen insanın yanıda mı 
olacağız, yoksa... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Mehmet Bey, milletvekilimiz ne zaman dövüldü? 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Milletvekilimiz bu dönemde dövüldü, her dönemde dövül

dü. 
Sayın milletvekilleri, özelleştirme konusuna gelince, SHP'li arkadaşlarım... 
BAŞKAN- Sayın Sevigen, 2 dakikanız var efendim. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla)- Özür dilerim, hemen bitiriyorum efendim. 
... özelleştirmeyle ilgili bir şeyin farkında değil. Bakınız, bu özelleştirmenin bir başka yüzünü 

söyleyeyim sizlere. Özelleştirme, Türkiye' hin kurtuluşu, işçiye, memura gidecek bir para olması
nın yanı sıra, işsizliğin artmasını, insanların aç kalmasını, birilerinin zengin olmasının sağlaması
nın dışında esas önemli olan sebep, Sayın Başbakanımızın kafasında olan sebeptir: Özelleştirmey
le, sendikayı yok ediyor, işçiyi yok ediyor; yani, toplumda örgütü ortadan kaldırıyor. Diyor ki, fab
rika olmazsa işçi olmaz, fabrika olmazsa sendika olmaz; sendika da olmazsa sol partiler olmaz; ya
ni solu yok etmenin yollarını arıyor Sayın Başbakanım; sayın ortaklan da bunun farkında değil. Kı
sacası, "böl-parçala-yönet" politikasına güdüyor, sevgili milletvekili arkadaşlarım; biz farkında de
ğiliz. 

- 1 0 6 2 -



TJB.M.M. 11:56 1 8 . 1 2 . 1 9 9 4 0 : 4 
Bir cümleyle de özürlü arkadaşlarımızdan bahsedeyim. Kamu kurum ve kuruluşlarında sakat 

vatandaşlarımız için ayrılmış yüzde 2 kontenjan var. Sayın Bakanım bu oram yüzde 3'e çıkaracak; 
kendilerine çok teşekkür ediyorum; ama, gidin bakın, işyerlerini kontrol edin lütfen, sakatlara ait o 
yüzde 2'lik kontenjana insanlar kendi akrabalarını, eşlerini dostlarını almışlar.. Bu konuda müfet
tiş gönderirse Sayın Bakanım, haksız uygulamayı görecektir. Eski mahkûmlar ve sakatlarımız için 
kamu kurum ve kuruluşlarında ayrılmış yüzde 2'lik kontejan vardır. 

Bunun yanında, Çıraklık Yasasıyla ilgili sorunlarımız var. Köprü altında yetişen çocuklar ve 
çok küçük yaşta, sağda solda sigortasız çalıştırılan çocuklarımız var. Yani, kısacası şunu söyleme
ye çalışıyorum sayın milletvekilleri : Bizler milletin temsilcileriyiz, bizler sokağa dökülmek zorun
dayız; yani, ezilen insanların yanında olmak zorundayız. Hükümette olsak bile, çıkıp Hükümete... 

Dün, bir memur yürüyüşü vardı; bir arkadaşımla birlikte ben de katıldım bu memur yürüyüşü
ne. Bana göre, Çalışma Bakanı, hemen o insanların arasına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Scvigen, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim... 
MEHMET SEVÎGEN (Devamla)- Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
...gelecek, Çalışma Bakanı olsa bile gelecek; çünkü, onu memur seçmiş, sendikacı seçmiş, iş

çi seçmiş; onlara sahip çıkacak. Eğer o sahip çıkmazsa, biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, me
murun, işçinin, dar gelirlinin, esnafın, emeklinin yanında olacağız. (CHP sıralarından alkışlar) Ya
ni, kısacası, bu meydanı bu düzenin yarattıklarına bırakırsak, bu düzen değişmez. Biz, düzeni de
ğiştirmeye talibiz. 

Sevgiler, saygılar sunuyor, hepinizi hürmetle selamlıyorum; çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
Sayın Muharrem Şemsek, buyurun efendim. 
Sayın Şemsek, süreniz 10 dakika efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; görüşülmekte olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüşlerimi ifa
de etmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde, artık sadece kişi başına 
düşen millî gelir ya da ihracattaki pay gibi kıstaslar kullanılmamakta; bunların yanında, o ülkede
ki sosyal güvenlik harcamalarının millî gelirdeki payı da göz önüne alınmaktadır. 

Günümüzde, ileri ülkeler, millî gelirlerinin yüzde 25-30'luk nispetini sosyal güvenliğe ayır
maktayken, yoksul ülkelerde bu oran, yüzde 5-6 dolaylarında görülmektedir. Türkiye'deki sosyal 
güvenlik harcamalarına bakıldığında, meselenin hiç iç açıcı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Gittikçe 
artan refah seviyesiyle birlikte, gelişen tasarruf kapasitesi ve yaygınlaşan sosyal devlet anlayışının 
gereği olarak, fakirlikle mücadelenin devletin görevleri arasına girmiş olması, asgarî gelirin kanun 
yoluyla teminat altına alınması imkânını vermiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma hayatı ve istihdam meselesi, ülkemizin kalkın
masında ve sanayileşmesinde önemli bir unsurdur. Üç yılını dolduran Koalisyon Hükümeti döne
minde, işçi ve işveren kuruluşları arasında birtakım huzursuzluklar yaşanmıştır. Memleketimizin 
yararına olmayan bu sıkıntıların giderilebilmesi bakımından, Hükümetçe gerekli tedbirlerin hemen 
alınmasında fayda görmekteyiz. Bu konuda, Hükümetin taahhütlerini yerine getirmesi ve devlete 
olan güveni sarsacak hareketlerden kaçınması gerekmektedir. 

Ülkemizde, yıllarca enflasyon hesapları tutmamıştır. Sabit gelirli vatandaşlarımız olan memur
larımız, işçilerimiz, köylülerimiz, emekli, dul ve yetimlerimiz ciddî sıkıntı içindedirler; esnafımız 
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perişandır, köylü ve çiftçi vatandaşlarımız ürettikleriyle geçinemez durumdadırlar. Bugün, köyle
rimiz, köylülerimiz, şoför ve diğer esnafımız haciz kıskacı altındadırlar. Belediyelerimize hacizler 
gelmekte, belediyelerin vereceği hizmetler aksatılmaktadır. Esnaf vatandaşlarımız da aynı durum
dadır. Vakit kaybetmeden devletimiz esnafımıza el uzatmak durumundadır. 

Halk Bankasınca esnafa verilen kredi miktarları mutlaka artırılmalı ve bu krediler faizsiz hale 
getirilmelidir. Halk Bankası, yalnız esnafa hizmet veren bir banka haline dönüştürülerek yeniden 
düzenlenmeli ve esnaf meselelerinin köklü bir çözüme kavuşturulabilmesi için, esnaf bakanlığının 
vakit kaybedilmeden kurulması düşünülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memurlarımızın durumu da iç açıcı değildir. Dün, Tür
kiye Kamu Çalışanları Platformuna bağlı memurlarımız Ankara'da toplanarak bir yürüyüş yaptı. 
Memurlarımız, sendikal hakkı olmadığı için, toplusözleşme ve grev hakkı olmadığı için, haklarını 
alamamakta ve diğer çalışanlara nazaran, durumları geriye gitmektedir. Bugün, memurlarımızın al
dığı ücretler arasında fevkalade büyük haksızlıklar ve farklılıklar bulunmaktadır. İktidarın, vakit 
kaybetmeden, memur sendikaları konusunda vermiş olduğu sözü tutarak, grevli, toplusözleşmeli 
sendika kanununu çıkararak bu sözünü yerine getirmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma Bakanlığımızın görev alanı içerisinde bulunan 
özürlüler meselesi de memleketimizin önemli bir sosyal problemidir. Özürlü vatandaşlarımızın me
selelerinin çözümünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daha çok ve yoğun gayretlerine 
ihtiyaç vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında ayrılmış olan yüzde 2'lik özürlü kontenjanının, artık, 
kifayet etmediği anlaşılmaktadır. Bunun yüzde 3 değil, en az, yüzde 5 nispetine çıkarılmak suretiy
le, özürlü vatandaşlarımızın daha çok sayıda istihdamına imkân verilmelidir. Özürlü vatandaşları
mıza vergi muafiyeti getirilmesi, ulaşım hizmetlerinde, PTT hizmetlerinde ve devletçe verilen di
ğer hizmetlerde indirim yapılması da düşünülmesi lazım gelen hizmetler arasındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, nüfusumuzun önemli bir bölümü sosyal güven
likten mahrumdur. Devlet olarak, bütün vatandaşlarımızı sosyal güvenliğe kavuşturmamız gerek
mektedir. Hiçbir vatandaşımızda "benim halim yarın ne olur" endişesi bulunmamalıdır. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak düşündüğümüz asgarî geçim düzeyini sağlama ve bütün vatandaşlarımızı 
sosyal güvenlik şemsiyesine kavuşturma görüşünün bir an önce uygulamaya sokulması lazımdır. 
Devlet, bütün vatandaşlarımızın geçimini sağlayacağı asgarî bir geliri temin etmekle görevli olma
lıdır. Aynı şekilde, devlet, işsiz vatandaşlarımıza, ya iş bulmak ya da -iş bulamadığı sürece- bu va
tandaşlarımızın geçimini sağlayabileceği bir ücreti ödemek durumunda olmalıdır. Hastalanan va
tandaşlarımızı da, devlet, ücretsiz tedavi ettirebilmelidir. Vatandaşlarımızın, artık, hastane kapıla
rında bekleme dönemi son bulmalıdır. Bütün vatandaşlarımıza, hastalık ve işsizlik sigortasının aci
len sağlanması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, sosyal güvenlik teşkilatlarımız çok dağınıktır ve verdikleri hiz
metler bakımından da farklılıklar arz etmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli San
dığı ve diğer'özel sosyal güvenlik hizmeti veren kuruluşlar arasında, verdikleri hizmetler bakımın
dan, çok büyük farklılıklar vardır. Bunların önüne geçebilmek için, sosyal güvenlik hizmeti veren 
kuruluşların, tek çatı altında toplanmasında, tek bakanlık çatısı altında birleştirilmesinde fayda mü
talaa etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumundan hizmet alan emeklilerimiz arasında ayı
rım yapılmış durumdadır; 1981 yılından önce emekli olan vatandaşlarımız, ile 1981 yılından sonra 
emekli olan vatandaşlarımız arasında, aldıkları emeklilik maaşı bakımından büyük farklılıklar ve 
uçurumlar vardır. Bakanlığın, bu aynlığı giderecek kanunî düzenlemeyi, bir an önce, yapması icap 
etmektedir. 

' - • 1 0 6 4 — . 



T.B.M.M. B : 56 18 .12.1994 O : 4 
Aynı şekilde, SSK'dan sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın eşlerine, özellikle protez, gözlük, 

diş tedavisi ve sair tür hizmetlerin verilmemesi de, fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Sosyal Sigor
talar Kurumundan sağlık hizmeti alan bir çalışanın eşinin, bu hizmetlerden istifade edememesi du
rumunun, kabul edilir bir yanı yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun, malî sıkıntıdan kurtarılabilmesi için, 
gerekli bütün tedbirlerin alınması zaruridir. 

\ BAŞKAN- Sayın Şemsek, 2 dakikanız var efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)- SSK hizmetlerinin iyileştirilmesine, acilen gerek görül
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur'un, sayılan yaklaşık 2 milyon olan aktif sigor
talısının da, birçok problemi bulunmaktadır. Gündemimizde bulunan Bağ-Kur'la ilgili kanun tasa
rısı da, mutlaka, görüşülerek kanunlaştınlmalıdır. 

2926 sayılı Kanunun kapsamına giren 800 bine yakın çiftçi, Bağ-Kur'a üye bulunmaktadır; 
bunların 65 bine yakını da emekli durumdadır. Çiftçilerimiz, diğer, sosyal güvenlik kurumları kap
samına giren sigortalılarımıza göre, ihmal edilmiş ve unutulmuş bir görünüm arz etmektedir. Ta
rım sigortası kapsamında olan çiftçilerimizin durumları düzeltilmeli; en azından, diğer sosyal gü
venlik kuruluşları sigortalılarına sağlanan haklar, çiftçilerimize de verilmelidir. Bunun için de, si
gortalılık süreleri, kapsama alındıkları tarihi talcip eden aybaşından itibaren başlatılmalı; iş kazası 
veya meslek hastalığı sonucu, çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenlere, malullük aylığı 
bağlanabilmesi için, bir yıllık prim ödeme şartı kaldırılmalıdır. 

Tarım sigortalılarına kısmî yaşlılık aylığı bağlanmasında "25 yıldan eksik her yıl için 1 puan 
indirilir" şeklinde bir hüküm getirilerek, 1479 sayılı Kanuna da paralellik kazandırılmalıdır. İş ka
zası veya meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahiplerine, ölüm aylığı bağlanması da, aynı şekil
de düşünülmesi icap eden bir konudur. 

Asıl önemli olan diğer bir husus ise, çiftçilerimizin sağlık sigortasından faydalandırılması ko
nusudur. Tarım sigortalısı çiftçilerimizin süratle sağlık sigortası kapsamına alınması için, vakit ge
çirilmeden gerekli düzenlemenin yapılması icap etmektedir. 

Yurt dışındaki işçi vatandaşlarımızın, sosyal güvenlik konusundaki hizmetleriyle ilgili... 
BAŞKAN- Sayın Şemsek, süreniz bitti; lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla)- ...problemlerinin çözülmesi konusunda da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının gayret göstermesi icap etmektedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını 
diliyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkan, bir hususu arz etmeme izin verir misiniz? 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Biraz önce, bütçenin lehinde söz alan İstanbul Milletvekili Sa

yın Sevigcn konuşmasının bir bölümünde, doğru olmayan beyanlarda bulunmuştur. Milliyetçi Ha
reket Partisinin Belediye Başkanlığını kazandığı Kırşehir'de ya da hiçbir yerde kanunsuz olarak, 
toplu işten çıkarma söz konusu değildir. Kendisi kürsüden indikten sonra sorduğumda, "benim söy
lediğimin doğru olduğunu; ama, SHP sıralarından Kırşehir ve MHP adı söylenince söylemek zo
runda kaldığını" bana söylemiştir. Bu görüşlerimi arz ediyorum. 
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GÜLER İLERİ (Tokat)- Ben, liste takdim edebilirim, 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bir yanlışlık yapılıyor Sayın Başkan. 

10 gün önce 50 kişi atıldı, daha önce de 60 kişi atıldı Kırşehir Belediyesinden. 

Ben, Sayın Milletvekilimize, isimleriyle birlikte listeyi takdim edebilirim. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Başkan, bir açıklamada bulunacağım. 

BAŞKAN- Hayır, Sayın Bakana söz verdikten sonra konuşun. 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul)-Bir cümleyle ifade edeceğim. 

BAŞKAN-Buyurun. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Efendim, sayın milletvekili "ön sıralardan ses geldi de bu
nun için söyledi" dedi. Gerçekten, çok ciddî boyutlarda bir durum; burada, barışı sağlamak için si
yasî parti isimlerini ağzımıza almamamız gerekiyor. Burada, konuşuyoruz; ama, Coşkun Beyin de 
söylediği gibi, Kırşehir' de MHPli Belediye Başkanı döneminde önce 40 kişi, daha sonra 20 kişi 
olmak üzere toplam 60 kişi işten atılmıştır. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 

. IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.- Cenevre^de yapılan 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen 175 Sayılı 

Sözleşmeyle ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sıra
sında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (311676) 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Sayın Bakana söz vermeden önce, Başbakanlığın bir tez
keresi vardır: 

Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Anayasasının 19 
uncu maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince, hükümetlerin, uluslararası çalışma konferans
larında kabul edilen tavsiye kararları hakkında yasama orgamna bilgi sunmasına dairdir. Bu bilgi
yi, Sayın Bakan, konuşmalarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Dışişleri Bakanlığının 31.10. 1994 tarihli ve EİUE-II-İLO-G-2449-9802 sayılı yazısı. 
7-24 Haziran 1994 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansın

da kabul edilen "Kısmî süreli çalışmaya ilişkin 175 Sayılı Sözleşme" ile ilgili olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bilgi sunulması hakkında Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazı ile ekinin suretleri ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Başbakan Vekili 
BAŞKAN -Bilgilerinize sunulmuştur. 
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III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754, 311580; 1/772; 1/755; 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 
1. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Şimdi, Bakanlık bütçesiyle ilgili olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-, 

m Sayın Nihat Matkap'a söz veriyorum.(SHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay)- Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Bakanlığınım 1995 yılı bütçe tasarısının Yüce Genel Kurulda görüşülmesi 
nedeniyle Bakanlığımın ve bağlı kuruluşlarının çalışmaları hakkında size bilgi arz etmek ve yapı
lan eleştirileri yanıtlamak üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerek gruplarımızın değerli sözcülerine gerekse kişisel söz alıp görüş
lerini belirten değerli milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu getirdikleri eleştiriler, 
üzerinde durdukları yaklaşımlar, bizim bundan sonraki çalışmalarımızda muhakkak değerlendirile
cektir ve hep göz önünde bulundurulacaktır; özellikle bunu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakanlığım, hizmet alanı itibariyle ülkemiz nüfusunun 
neredeyse tümüne hitap ediyor. İşçi, memur, işveren, işsiz, sakat, eski hükümlülerin istihdamı, ki
mi düşünürseniz düşünün, bakanlığımla direkt ilgili. Tabiî ki bu konuşmamda tüm sorunlara değin
me olanağım yok. Bu nedenle üç temel sorun üzerinde duracağım. 

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan kamu çalışanlarının sendikalaşmasıyla 
ilgili yaptığımız çalışmaları ve düşüncelerimi açıklayacağım, yine bugün de çok üzerinde duruldu, 
2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasıyla ilgili 
yaptığımız değişiklik hazırlıkları üzerinde duracağım. Ayrıca, yine, son günlerde çok konuşulan ve 
kanayan bir yara haline gelen, sosyal güvenlik kuruluşlarımızla ve tabiî ki, buna bağlı olarak, işçi 
emeklilerinin konumuyla ilgili de birtakım bilgileri arz edeceğim. 

Konuşmama geçmeden önce, konuşma metnimde yer almayan ve değerli sözcülerin üzerinde 
durduğu bir iki konuya da yanıt vermek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Parlamentoda görev yapan değerli basın mensupları, muhabirler, kulis
te hepimizle konuşuyorlar, benimle de sürekli konuşuyorlar. Geçenlerde -özellikle bu bölümü Sa
yın Aykut'un dinlemesini istiyorum- yine değerli bir muhabir ile ayaküstü yaptığım konuşmada, 
bana birkaç soru yöneltti. İlk önce, Sosyal Sigortalar Kurumunun 19 hastanesinin çalışmamasıyla 
ilgili olarak çıkan bir haber üzerine düşüncelerimi sordu. Bununla ilgili olarak, personel eksikliği 
nedeniyle, bu hastanelerin tam kapasiteyle çalışamadığını söyledim ve kadro almak için de yazıyı 
Başbakanlığa sunduğumu ve imzalanmasını beklediğimi söyledim. 

Önemli olan ikinci sorusu, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ve özellikle işçi emeklileriyle ilgi
liydi. Konu, işçi emeklilerine gelince -tabiî, çalışmalarla ilgili olarak, ayaküstü bilgi vermeye ça
lıştım- onların durumunu aktarırken, şu ifadeyi kullandım: Hakikaten, onlarla karşılaşınca mahcu
biyet duyuyorum... 
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Tabiî ki, yazının da içeriği bu, yazı metni de bu; siz de onu okudunuz; ancak, ne o parlamen

to muhabirinin başlık atma şansı var ne benim başlığı yönlendirme şansım var; "Bakanlık yapmak
tan çok utanıyorum" diye bir başlık çıkmış. Benim, böyle bir şey söylemediğimi, özellikle, çok de
neyimli bir Parlamenter ve Bakan olarak, biliyorsunuz; ama, sırf polemik olsun diye mi bilemiyo
rum, kUrsüye getirdiniz. Eğer, bu Bakanlığı yapmaktan utanırsam, tabiî ki, bir gün durmam; ancak, 
ülkenin içinde bulunduğu bu zor koşullarda, ülkede istikrar tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde, 
bu görevi en onurlu bir şekilde yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Tabiî, bir diğer haksızlık -Sayın Aykut, özellikle, tabiî İd, eleştirecek- üç yıldır, yapılmayan 
çok husus var; ben de kabul ediyorum; ancak, özellikle, eski Bakanımız "sosyaldemokrat bakan
lar" diye söze başladı ve öyle bitirdi. Bakınız, bu dönemde çok şeyler yapıldı. Biraz önce, Sayın 
Kul,,ayrıntılı olarak anlattı, ben, o konulara bir daha girmiyorum; ancak, siz, iş güvencesi üzerin
de durdunuz. 

Bakınız, üç yıl öncesine kadar; yani biz Koalisyon ortağı olana kadar ve bu Hükümet kurula
na kadar, iş güvencesi konusu hiçbir zaman Türkiye'nin gündeminde olmadı. Körfez krizi aşama
sında, yoğun işten çıkarmalar üzerine bu konu gündeme geldi; ama, siz en ufak bir duyarlılık gös
termediniz, bu konuda, herhangi bir politika üretmediniz. 

49 uncu Hükümet döneminde, biliyorsunuz, iş güvencesi konusu, öncelikle gündeme gelmiş
tir. 158 sayılı ILO Sözleşmesi ile iş güvencesi yasa tasarısı bir bütündür. Rahmetli Sayın Özal, 158 
sayılı Sözleşmeyle ilgili kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermiştir -onu siz de bi
liyorsunuz- Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeniden görüştü. Tabiî ki, o konuda koalisyon ortakla
rı arasında birtakım sıkıntılar da olmuştu, o günlerde, ben Grup Başkanvekiliydim. Bazı arkadaşla
rımız bu konuda hazır değillerdi; konu onlara da yeterince anlatıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla 
da bu konuyu görüşmüştük ve Mecliste kabul edildikten sonra da, en kısa zamanda, Sayın Cum
hurbaşkanımız tarafından onaylandı. 

Şimdi, 158 sayılı ILO Sözleşmesinin iç mevzuatımıza uygunluğunu sağlayacak taslak, biliyor
sunuz, Bakanlar Kurulundadır; ancak, zaman zaman işçi ve işverenlerin olduğu toplantılara katılı
yorum; bazı kesimlerde bu taslakla ilgili yeterli konsensüsün sağlanmadığını gördüm. Tabiî ki, 
şimdi sizin konuyu dile getirmeniz bana biraz daha cesaret verdi, güç verdi; dilerim bundan sonra 
işçi ve işverenlerin yaptığı toplantılarda ve özellikle işçilerin yaptığı toplantılarda bu konuyu dile 
getirirsiniz, bize destek verirsiniz, konuyu sürekli gündemde tutarsınız, özellikle Meclis Genel Ku
ruluna geldiğinde, siz ve değerli Grubunuz bize gerekli desteği verir. 

"Sendika yöneticilerinin görev süreleri konusunda ne yaptınız" diye bir soru geldi. 2821 sa
yılı Yasada yapmayı düşündüğümüz değişikliklerde, sendika yöneticilerinin görev süreleri konu
sundaki kısıtlamaları tamamen kaldırmayı öngördük; yeniden uzatma'değil, demokratik anlayışı
mız gereği, tamamen kaldırılması yönünde önerimizi sunduk. 

EMİN KUL (İstanbul)- Kongreler başladı... Sayın Matkap, teklifimiz var; komisyonlarda du
ruyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)- Sayın Kul, 
siz de çalışma yaşamını çok yakından izleyen birisisiniz, o taslak içerisinde olduğunu da biliyorsu
nuz. Bu konuda da, özellikle bu kadar düzeltilmesi gereken husus varken, sadece o konu mu taşı
nacak diye; o, konuda da değerli gayretlerinizi istiyoruz. 

Şimdi, bir de, Asgarî Ücret Tespit Komisyonuyla ilgili biraz açıklama yapmak istiyorum. Ba
kınız, Bakanlığa 28 Temmuzda atandım. Saat 10.00'da Sayın Moğultay'dan görevi devralırken, As-
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garî Ücret Tespit Komisyonu da son toplantısını yapıyordu. Devir teslim töreni bitti, aradan iki sa
at geçti; ama, Komisyonun, yine uzlaşamadan dağıldığını öğrendim. 

Bunun üzerine, kişisel gayretlerimle, iki gün içerisinde, iki defa, gece 12'yc, l'e kadar.bekle
yerek Komisyonu topladım; bütün amacım, uzlaşmanın bir an önce temin edilmesi ve asgarî ücre
tin 1 Ağustostan itibaren yürürlüğe girmesiydi. Hatta, şu gayretim de oldu: Hükümet tarafının, bü
rokratların teklifi, 60'lardaydı, Bakan olduktan sonra, özellikle, bu teklifin 65'e çıkarılması için Sa
yın Başbakanımızdan ricada bulundum ve bu isteğimi kabul etti. Ne yazık ki, 67'ylc anlaştılar. Ara
daki o bir ay, hakikaten büyük kayıp; ama, önümüzdeki sene bunu mutlaka telafi etmeyi düşünü
yorum. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Hükümette kalırsanız... 

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)- Tabiî... Biz 
kalmayabiliriz; ama, başkası gelir ve benden sonra gelecek olan arkadaşım da aynı hassasiyeti gös
terir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- Şahsınıza değil, Hükümet olarak söyledim. 

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)- Şimdi, Etlik 
Hastanesiyle ilgili olarak, değerli sözcü arkadaşımız Sayın Göktaş, bir husus üzerinde durdu. Tabiî 
ki, o iddiayı çok ciddî olarak araştıracağımı söyleyeyim; ancak, herhalde, doğru bilgilendirilmemiş
ler; çünkü, hastane, geçen hafta içerisinde teslim alındı. Tabiî, inşaat işlemi yakın takibe alınmış ve 
kısa sürede bitmesi için müteahhide de epey baskı yapılmıştır. Yalnız, teslim aşamasında da, 2.5 
milyar liralık bir ödeme yapılmamıştır; ancak, tekrar ediyorum; üzerinde durduğunuz hususu, mu
hakkak, çok ciddî bir şekilde inceleyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş toplum, örgütlü insanların toplumudur. Üretim 
alanındaki konumları farklı olan çalışanların örgütlenme haklarının farklı olnıası, gerçek demokra
silerde savunulamaz. Farklılık, ancak, örgütlenme türlerindeki çeşitliliği ve zenginliği gerektirirse 
haklı olabilir, savunulabilir. Bu dönemde, Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunma
sına ilişkin 87 sayılı ve Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşulla
rının Belirlenmesi Yöntemlerine ilişkin 151 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerini 
onaylayarak, memurların örgütlenme hakkına temel oluşturduk. 

Bakanlığımda, bu anlayışla, uzmanların, ilgili kuruluşların ve bilim adamlarının katılımı sağ
lanarak, uzun çalışmalardan sonra hazırlanan Kamu Görevlilerinin Sendikal Haklarına İlişkin Ya
sa Tasarısı, Bakanlar Kurulunda da ayrıntılı biçimde tartışıldıktan sonra, Meclise sunulmuştur. 

Bildiğiniz gibi, tasarı, önce Adalet Komisyonunda ele alınmış, ancak, Komisyon üyelerimizin, 
tasarının Anayasaya aykırılığını tartışması üzerine, bu konuda görüş alınmak için, tasarı, Anayasa 
Komisyonuna sevk edilmiştir, Anayasa Komisyonundan -bu konu tabiî ki, çok gecikti- bir haftada 
verilmesi beklenen görüş, ne yazık ki, ancak altı ay sonra verilebilmiştir. Bu sürenin uzamasında 
Meclisin tatile girmesinin de olumsuz bir katkısı vardır. Bakan olduktan sonra, bu konu üzerinde 
özellikle durdum ve Komisyonda bir an önce görüşülmesi için, Komisyonumuzun değerli Başkan 
ve üyelerinden ricada bulundum. 

Anayasa Komisyonundan çıkan kararda, 7 üyemiz tasarının Anayasaya aykırılığı yönünde oy 
kullanmış, 5 üye, Anayasaya aykırı olmadığı inancıyla oy kullanmış bu karara karşı, karşı oy yazı
larını yazmışlar ve tasarının Anayasaya uygun olduğunu belirtmişlerdir; bunların dışındaki iki üye 
de çekinser kalmıştır.' 

Şimdi, en kısa zamanda konuyu Adalet Komisyonunda yeniden görüşeceğiz. Adalet Komis
yonumuzun Sayın Başkanıyla bu konuyu görüştüm ve sanıyorum bütçe görüşmelerinin tamamlan-
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masından sonra, Adalet Komisyonumuz, ilk iş olarak, gündeminin birinci sırasına, kamu çalışanla
rının sendikalaşmasıyla ilgili tasarıyı alacaktır, 

Tasarı Anayasaya aykırı mı değil mi meselesine gelince : Ben, kesinlikle Anayasaya aykırı ol
madığını, bir kez daha vurgulamadan geçemeyeceğim. Gerçekten, Anayasamızda, kamu görevlile
rinin sendikal haklarına yer verilmemiştir; ama, Anayasada, bu hakların kullanımını yasaklayan bir 
hüküm de yoktur. Nitekim, cumhuriyet tarihi boyunca, birçok kez, anayasalarımızda yer almayan 
haklar tanınmış veya yasaklanmıştır. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, bakınız; 1961 Anayasasının 47 nci maddesinde, yalnızca top
lusözleşme ve grev hakkından söz edilmiş-, lokavtla ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir; an
cak, yasa koyucu Anayasada hiç yer almadığı halde, 1963 yılında çıkarılan 275 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile lokavtı yasal hale.getirmiş, ve işverenlere bu hakkı tanımıştır. 
O dönemde, bir siyasî partimiz konuyu Anayasa Mahkemesine götürmüş; ancak, siyasî partimizin, 
bu talebi, Anayasa Mahkemesince'reddedilmiştir. 

1924 Anayasasında, sendikadan hiç söz edilmemiştir. Buna rağmen, 1947 yılında çıkarılan 
5018 sayılı Kanunla, işçilere sendika hakkı tanınmıştır. Aynı Anayasa yürürlükteyken, 1950 yılın
da çıkarılan 5518 sayılı Kanunla, işçilere, uyuşmazlığa gitme ve uyuşmazlığa taraf olma olanağı 
verilmiştir. 

Örnek vermeye devam ediyorum: 1924 Anayasasında, grev ve lokavtla ilgili bir hüküm de 
yoktu; ancak, 1936-yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanununda, işçiler ve işverenlerin, grev ve lo
kavt yapması yasaklanmıştır; yani, Anayasada yer almayan bir hak, yasayla kısıtlanmıştır. 

Yine, 1924 Anayasasında grevden söz edilmezken, 1926 yılında çıkarılan 788 sayılı Memurin 
Yasasında, memurların grev yapması yasaklanmıştır. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Öte yandan, Anayasanın 90 inci maddesi, usulüne göre yü
rürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların, kanun hükmünde olduğunu belirtmektedir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, Avrupa 
Sosyal Şartını, ILO Anayasasını, 87, 151 ve 98 sayılı ILO Sözleşmelerini onaylamış bir ülke ola
rak Türkiye, Anayasanın 90 inci maddesi gereğince, tüm çalışanlara, sendikalaşma hakkını tanıma
yı, esasen, üstlenmiş durumdadır. Bu yükümlülüğü, anayasal bir engel olarak değil, aslında anaya
sal bir zorunluluk olarak kabul ettiğimizi, kamu görevlilerini çağdaş toplumun bireyleri olarak gör
düğümüzü, onlara inandığımızı ve güvendiğimizi göstermek için, demokrasimizin kurumsallaşma
sı ve geleceği için yerine getirmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin nihaî kararının da 
bu doğrultuda olacağına inanıyorum. 

Bu tasarıyla, örgütlenme hakkını, ulusal ölçekte güçlendirmeye çalıştık. Bu hakkın korunup 
geliştirilmesi, doğru ve etkin kullanımına bağlıdır. Bu hak kullanılabildiği ölçüde, çalışanlar ara
sındaki çeşitlilikler, yönetime, demokratik yaşamımıza yansıyabilecek ve onu zenginleştirebilecek-
tir. 

Örgütlenme hakkının kullanılabilmesi, temel hakların korunup geliştirilebilmesinin de güven
cesidir. Burada yapmamız gereken tartışma, "kamu çalışanları örgütlensin mi Örgütlenmesin mi, ör
gütlü olmalarının yararı mı var zararı mı var tarışmasıdır. Bence, bunu, Parlamentoda, komisyon
larda, dürüstçe tartışmalıyız; çünkü, hiçbir grup "biz, kamu çalışanlarının sendikal haklarının veril
mesine karşıyız" demiyor, "anayasal engel var" diyor. Eğer, siz, kamu çalışanlarının sendikalaşma
sının demokrasiye katkı vereceğine inanıyorsanız, engel olmayın. Ardından da, dilerseniz, konuyu 
Anayasa Mahkemesine taşıyın. Ben, inanıyorum ki, Anayasa Mahkemesinin kararında bir aykırı
lık söz konusu olmayacaktır. 
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Bakınız, Anayasada, özelleştirmeden söz edilmiyor, aksine, kamulaştırma var; fakat, günün 

koşullan neyi gerektiriyorsa, yasa koyucu ona göre davranma durumunda. 

Eğer kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olmasını istiyorsak, eğer devleti daha işler hale ge
tirmek istiyorsak, eğer, kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak istiyorsak, eğer, kamu kurum ve ku
ruluşlarının işleyişine yönelik şikâyetleri yok etmek istiyorsak, gerçekten demokrasiye inanıyorsak, 
kamu çalışanlarım yönetime katmalıyız. Eğer, bu konuya, salt, ücret iyileştirmesi olarak bakacak-
sak, tabiî ki, bunun gereği yoktur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sendikal haklardaki sıkıntı ve sorunlar yalnızca kamu gö
revlileriyle ilgili değildir; bu konuda, işçilerimizin de mevcut işçi sendikalarımızın da önemli so
runları vardır. 12 Eylül düzenlemeleri, çalışma yaşamını son derece yasakçı ve baskıcı dar kalıplar 
içine hapsetmiştir. Bu sınırlamaların önemli bir kısmı Anayasadan kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz, 
oniki yıldır Anayasanın çalışma yaşamına ilişkin hükümlerinin değiştirilmemesi üzücüdür. Bakan
lık olarak çalışma yaşamını düzenleyen Sendikalar Yasasıyla, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Yasasında gerekli değişiklikleri yapabilmek için, bu nedenle bir hayli zorlandık. Buna rağmen, 
Anayasanın sınırları içinde kalsa da, bu yasaların yeniden düzenlenmesi için yasa taslaklarımız ha
zırdır ve önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. 

Bu düşünceyle sürdürülen çalışmalarda, sendika özgürlüğünden tam olarak yararlanabilmek 
için, 2821 sayılı Yasada yapılan değişikliklerde, ILO'nun kabul ettiği şu dört temel hak göz önün
de bulundurulmuştur. Sendikaların anatüzük ve yönetmeliklerini serbestçe düzenleme hakkı, yöne
ticilerini tam bir özgürlük içinde seçebilme hakkı, yönetimini serbestçe düzenleme hakkı, etkinlik
lerini ve iş programlarını serbestçe belirleme hakkı. 

2821 sayılı Yasada ise, Toplu iş sözleşmesi özerkliğinin yaygınlaştırılması, onayladığımız 
ILO sözleşmeleriyle koşutluk sağlanması, tarafların katılımının sağlandığı etkili bir arabuluculuk 
sisteminin kurulması, grev yasaklan ile grev ve lokavt uygulamalarında devlet müdahalesinin en 
aza indirilmesi ilkeleri, Anayasanın elverdiği ölçüde göz önünde tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi önemli sorunlarla karşı kar
şıya kalmaktadır. Hiçbir hükümet, hiçbir bakanlık, kazanılmış hakların geriye götürülmesi doğrul
tusunda bir düzenleme yaparak, ilgili tarafları karşısına almak istemez, siyasî olarak yıpranmak is
temez, tam tersine bir tavır sergiler. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kurulduğu tarihten bu yana, siyasîler ne yazık ki, bu mantıkla 
hareket etmişler, kurumun malî yapısını ve geleceğini görmezden gelerek, siyasî prim peşinde koş
muşlardır. Gelinen durum ortadadır. Kurum, her ay 2,5-3 trilyon borç alarak emeklilerine aylık 
ödeyebilmektedir. 

Emeklilerin büyük bölümü, 3,5 milyon lira dolayında aylık alabilmektedir. Bu aylıkla, ne öl
çüde geçim sağlayabileceklerini anlatmaya gerek yoktur. Tabiî ki bu durum böyle devam edemez. 
Siyasî kaygılar önde tutularak, kurum, bu haliyle ile baş başa bırakılırsa, artık, emeklisine maaş 
ödeyemeyecek, sigortalılarına ve aile bireylerine sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelebilir. 

Elbette, kurumun bu duruma gelmesinin nedenlerini de tartışmamızda yarar var. 

ENGİN GÜNER(İstanbul)-Erken emeklilik!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)-Sosyal gü

venlik kuruluşlarının ayakta durabilmesi için, aylık ödenen 1 emekliye karşılık en az 4 çalışanın ol
ması gerekmektedir. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Bizde kaç kişi, Sayın Bakan?.. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)-Yani, 4 aktif 

sigortalı olacak, 4 kişiden prim toplayacaksınız ve o 4 kişiden topladığınız primle, ancak 1 emek
linize bakabileceksiniz. Kaldı ki, gelinen durum 2'ye 1 olmuştur. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Yakında, emekliye maaş veremezsiniz... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)-Şimdi, bura
ya nereden geldik; 1980'li yıllarda uygulanan/özellikle, bakınız... 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Erken emekliliği neden getirdiniz o zaman; dünyanın tam tersi
ne! 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)-Benim tes
pitlerimi lütfen dinleyin, sonra, haksızsın deyin. 

Tabiî "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" zihniyeti, dünyada bir sistem; ancak, bunun alt
yapısını oluşturmadan, ileriyi saptamadan, düşünmeden bu sisteme girdiğinizde, ileride muhakkak 
sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Sayın Aykut da biraz önce taşeron uygulamalarından söz et
ti. Bakınız, o politikalar; sigortasızlaştırma, sendikasızlaştırma; taşeron uygulamalarıyla zaten yük
sek olan ücret kesintilerine zorunlu tasarruf ve konut edindirme yardımı kesintilerinin de eklenme
siyle, âdeta, bir kaçak işçi ordusu oluşturulması, Kurumda tüm dengeleri sarsmıştır. 

Bugün, 4 milyon 200 bin sigortalıya karşılık 4 milyon da kaçak çalışanın bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Eğer o 4 milyon kişi Kurum kapsamında olsaydı, aktif sigortalı sayısı 8 milyon, pa
sif sigortalı sayısı da 2 milyon olacaktı; böylece, o dengeler olacaktı. Bu tespite lütfen tüm arka
daşlar katılsın. 

Elbette emeklilik koşulları yeniden düzenlenmelidir; ama, bu da yeterli değildir. Tabiî, bu ko
nuyu çok önemsiyorum. Kaçak çalışan 4 milyon işçinin Kuruma kazandırılması için, meslek örgüt
leri, işçi ve işveren sendikaları, ilgili tüm kuruluşlar, üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Sadece poli
siye tedbirlerle bu sorunun aşılacağına inanmıyorum. 

Sosyal güvenlik kapsamında olmanın yararlarını anlatmaya gerek yoktur. 300-500 bin lira faz
la ücret alabilmek için, işverenin baskısıyla, işçi, pazarlığa giriyor; ancak, kendisi veya bir yakını 
hastalandığında, o hastalığı "tedavi ettirmek için belki de 300-500 milyon lira gerekiyor; bu parayı 
bulamıyor, belki de tedaviye gidemiyor. Eğer, biz, bu 4 milyon kaçak çalışan işçiyi Kurum kapsa
mına alırsak, Kurumun aylık prim geliri 7 trilyon artacaktır. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, 3 dakika süreniz kaldı. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP(Devamla)-Bunun yanın

da, Maliye de ayda 5 trilyon daha fazla vergi toplayabilecek, böylece, yılda, Kuruma 84 trilyon, 
Maliyeye de 60 trilyon ek gelir sağlanmış olacaktır. İkisini topladığımızda, bu miktar, neredeyse 
1995 yılı bütçesi için öngörülen açık kadardır. Buna, kayıt dışı üretimin vergilendirilmesi sonucu 
sağlanacak ek geliri de eklersek, ülke için çok önemli bir kaynağın oluşacağı görülecektir. 

Burada sendikaların önünü açmanın önemi, bir kez daha ortaya çıkıyor. Son on yıldır uygula
nan örgütsüzleştirme politikalarının yanlışlığı, daha iyi anlaşılıyor. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, çalışanların örgütlenmesinin, hak ve çıkarlarını geliştirip 
daha iyi yaşama olanaklarını elde edebilmelerinin önündeki engellerden biri de, bunlardan önemli 
bir bölümünün, kurulu sistem dışında bulunmasıdır. 

Ülkemizde, işçi ve işverenden, ücrete dayalı olarak yapılan kesintiler yüksektir. Bu ve diğer 
nedenlerle, Türkiye'de, kayıt dışı ekonomi, en az kayıtlı ekonomi kadar büyümüştür ve bunun so
nucu olarak da milyonlarca çalışanımız, sigortasız, sendikasız, sağlık, sosyal güvenlik, gelir ve iş 
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güvencesinden yoksun durumda bulunmaktadır. Kesintileri azaltarak, sigortalı işçi çalıştırılmasını 
özendirmek istiyoruz; bunun için de, gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Çalışma barışı
nın temel gereklerinden biri, işçinin iş güvencesidir. Bu konuyla ilgili biraz önce bilgi sundum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik kuruluşlarımız, bir yandan önemli bir fi
nansman darboğazı içinde bulunmakta, diğer yandan da sistemde var olan büyük farklılıklar ve do
layısıyla adaletsizlikler, yoğun yakınmalara neden olmaktadır. Bu adaletsizlikler, yalnızca sosyal 
güvenlik kuruluşları arasında değil bu kuruluşların kendi üyeleri arasında da vardır. Bakınız, halen, 
en büyük sosyal güvenlik kuruluşumuz olan Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık alan işçi emekli
leri arasında, beş farklı grup mevcuttur; 1982 öncesi emekliler, 1982 sonrası emekliler, 1988 son
rası emekliler, süper emekliler, askerî fabrikalar ve Devlet Demiryolları emeklileri. Tabiî, bu fark
lılıklar, 1981 ve 1987 yıllarında güya iyileştirme için yapılan düzenlemelerin eski emeklilere tatbik 
edilmemesinin bir sonucudur. Bu farklılıkların giderilmesi için, kaynak yaratma peşindeyiz; pro
jemiz de hazır. Sayın Başbakanımız, diğer hükümet üyelerimiz ve gruplarımız da bu konuda des
tek veriyor ve bu konunun bir an önce çözümü için, üzerlerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. 

Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına mensup çalışanlar ve emeklilerin hak ve yükümlülükleri 
arasında... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) ' • ' ' ' . 
BAŞKAN- Sayın Bakan, son cümlenizi söyler misiniz lütfen. Daha sonra ILO çalışmalarıyla 

ilgili bilgi vereceğiniz için, bu konuda size ayrıca süre vereceğim; son cümlenizi söyleyin ve ILO 
çalışmalarıyla ilgili konuşmanıza başlayın. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)- Sayın Baş
kanım, zaman konusunda, bütün gün çok titiz davrandınız. Onun için, bu yaklaşımınızı kesinlikle 
suiistimal etmek istemem ve bütçe ile ilgili konuşmama son verip, ILO çalışmalarıyla ilgli konuş
mama başlayabilirim. 

FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkan, Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel konuş
mamı yaptıktan sonra Sayın Bakana tekrar söz verin. 

BAŞKAN- Olmaz efendim.. Sayın Bakanı nasıl kürsüden indiripde daha sonra kendisine söz . 
vereyim?!. 

FAİK ALTUN (Antalya)- O konu ayrı, bu konu ayrı Sayın Başkan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)- Konuşmamı 

iki dakikada tamamlarım, iki dakikalık bir konu... 
FAİK ALTUN.(Antalya)7 Son söz milletvekilinindir, Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Tamam... Size söz vereceğim... 
Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Devamla)- Değerli mil

letvekilleri, ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasasının 19 un
cu maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince uluslararası çalışma konferanslarında kabul edilen 
sözleşme ve tavsiye kararları hakkında, Bakanlığımızın, Yasama Organına bilgi sunması ve bu hu
susun tutanaklara geçirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri, kısaca sizlere sunmama müsaade
lerinizi rica ediyorum. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün 7-24 Haziran 1994 tarihleri arasında, Cenevre'de yapılan 81 
inci konferansında kabul edilen, kısmî süreli çalışmaya ilişkin 175 sayılı Sözleşme ile aynı konu
daki 182 sayılı tavsiye kararı hakkında, yetkili makam olan Yüce Meclise, aşağıdaki bilgileri sun
mak istiyorum. 
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Sözünü ettiğim bu sözleşme ve tavsiye kararında yer alan hususlar aşağıda açıklanmış olup, 

sözleşmenin ülkemiz tarafından onaylanabilirligi hakkındaki görüşümüz, bu konuda başlatılacak 
çalışmalar tamamlandıktan sonra ayrıca bilgilerinize sunulacaktır. , 

Kısmî süreli çalışma hakkında 175 sayılı sözleşme: 175 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşme
si, esas itibariyle, 19 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin 1 inci maddesinde; bu sözleşmenin 
amaçlan bakımından, kısmî süreli çalışanla, tam gün çalışan işçilerin tanımı yapılmaktadır. Buna 
göre tam gün çalışan, bir iş veya mesleğe sahip, bir işyeri veya iş kolunda tüm gün çalışan işçileri; 
kısmî süreli çalışan ise, tam gün çalışan işçilerin normal çalışma saatlerinden daha az çalışma sa
atiyle istihdam edilen kişileri ifade etmektedir. 

Sözleşmenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde, sözleşmenin hangi yollarla uygulanacağı belirtil
mektedir; ayrıca, sözleşmeyi onaylayacak üye ülkenin, ilgili işveren ve işçi örgütlerine danıştıktan 
sonra uygulanması halinde, ciddî problemler doğuracak bazı özel işçi ve işletme kategorilerini ta
mamen veya kısmen kapsam dışında bırakma hakkı saklı kalmak kaydıyla, tüm kısmî çalışan işçi
ler için uygulanacağı ifade edilmektedir. 

Sözleşmenin ikinci bölümünü oluşturan 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde, kısmî süreli çalışanla
rın teşkilatlanma, toplu pazarlık, işçi temsilciliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek ve istihdam
da ayrımcılık yapılmaması konularında, tam zamanlı çalışanlarla aynı ölçüde korunmaları hükme 
bağlanmıştır. Kısmî süreli çalışanların ücretlerinin de, tam zamanlıya orantılı olarak belirlenmesi 
öngörülmektedir. Ayrıca, sözleşmede, kısmî süreli çalışanların da, analık.sigortası, hizmet akdinin 
sona ermesi, yıllık ücretli izin, genel tatil ve hastalık sigortası haklarından, çalıştıkları saat veya üc
retleri oranında yararlanmaları prensibi kabul edilmektedir. 

Sözleşme metninin geri kalan maddelerinde, her sözleşmede bulunan ve onaylamayla ilgili hu
susları içeren standart son hükümler yer almaktadır. 

Kısmî süreli çalışmaya ilişkin 182 sayılı tavsiye kararı: 182 sayılı tavsiye kararı, yukarıda ana 
ilkeleri özetlenen 175 sayılı sözleşmeyi tamamlamakta, kısmî süreli çalışma konusunda daha ay
rıntılı hükümler içermekte; çalışan, çalıştıran ilişkilerinde ve sosyal güvenlik alanlarında, kısmî sü
reli çalışanlara uygulanabilecek hususlara açıklık getirmektedir. 

Tavsiye kararının»onaylanması söz konusu olmadığından, onaylamaya ilişkin standart hüküm
leri içeren son hükümler, tavsiye kararında yer almamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığım, yüzde 40 dolayında eksik personelle çalış
malarını sürdürüyor; Bakanlığıma bağlı kuruluşlar da, aynı şekilde. SSK hastanelerinde çalışan 
sağlık personeli, ülke nüfusunun yüzde 40'ına sağlık hizmeti veriyor. Karşılaştırma yapıldığında, 
yüzde 50 eksik kapasiteyle yüzde 100'lük hizmet veriyor. 

Huzurunuzda, hem Bakanlığım çalışanlarına hem de Sosyal Sigortalar Kurumunun tüm sağlık 
ordusuna teşekkür ediyorum. 

Bakanlığım bütçesiyle ilgili görüş bildiren değerli arkadaşlarıma, tekrar teşekkür ediyor; Ba
kanlık bütçesinin, ülkemize ve insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; hepinize yeniden 
saygılar sunuyorum. (SHP, DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe üzerinde, Sayın Yusuf Pamuk?.. Yok. 
Sayın Faik Altun; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika 
FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bütçesinin, ülkemize ve ulusumuza hayırlı olması dilekleriyle sözlerime başlamak isti
yorum. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 1995 bütçesi içindeki yerini incelemeyi ve tartış

mayı gönlümüz isterdi; ama, ülkemizin çalışma hayatının ve sosyal ortamının dayattığı koşullar, 
daha yakıcı ve daha genel sorunları ele almamızı zorunlu kılmaktadır. Çalışma yaşamını ve sosyal 
barışı ciddî olarak tehdit eden, toplumsal barış ve uzlaşmayı reddeden ciddî dayatmaların yaşandı
ğı, ateş hattı günleri yaşamaktayız. ' 

Bir ülke ki, tarım toplumundan, sanayileşen topluma geçtiğini söylüyor; 2000'li yılların büyük 
ülkesi olacağım iddia ediyor; diğer taraftan, bu amacın en önemli ve en kaçınılmaz gücünü oluştu
ran halkını, süründürmekte, onu umutsuzlaştırmakta, geleceğe olan güvenlerini ortadan kaldırmak
ta hiçbir sakınca görmüyor. 

Ülkemizde, çalışanların örgütlü gücü, yani sendikalaşma oranları, üçüncü dünya ülkelerininin 
alt sıralarında bulunuyor. Sendikalaşmaya getirilen, 12 Eylül Anayasasının engelleri, hâlâ kitlesel 
can yakmalarını sürdürüyor. 5 Nisan kararlarıyla bir günde, emeğin, zaten yetersiz olan değeri, ya
rı yarıya düşürülüyor. (CHP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine, aynı kararlarla, milyonları bulan işsizlere, yeni yeni yüzbinlerce insan katılıyor. Gerek 
özel sektörde gerek devlette çalışanlann kaderi, yönetici veya sahiplerinin iki dudağı arasında yer 
alıyor. Özelleştirmenin getirdiği ve getireceği yoğun işsizlik tehdidi, kentleri ayağa kaldırmaya de
vam ediyor. 

Altmış yıllık toplumsal birikimler yok pahasına satılıyor, bir eşantiyon gibi ikram edili-
yor.(CHP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

12 Eylülün bütün yasaklarına rağmen, büyük kentler başta olmak üzere, çalışan insanlar yürü
yorlar, protesto ediyorlar, ses veriyorlar. 

Bütün bu manzaralar karşısında, sorunlan çözmeye yönelik hiçbir umut verici çalışmanın ol
maması kaygılanmızı artırıyor. 

Özetle, işte böyle bir ortamda, bu ağır çalışma hayatının, işkence hayatına dönüştüğü bir or
tamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetersiz bir bütçeyle sorunlan çözmeye yönelik, 
inandırıcı olmaktan uzak hesaplannın değerlendirilmesi, olsa olsa, Fatih'in, İstanbul surlarına da
yandığında, papazların, meleklerin cinsiyetlerini tartışmalarına benzemektedir. 

Çalışma yaşamını tehdit eden, kemiren, başta 12 Eylül yasalarının ortadan kaldırılması gerek
mektedir. Tüm çalışanlara, grevli, toplusözleşmeli sendikal haklar iade edilmelidir. Yerde sürünme 
ücreti, insanca yaşama ücretine dönüştürülmelidir. Girişimcisiyle, işçinin, memurun rızaya bağlı 
birlikte gelişme, büyüme ortamları sağlanmalıdır. Çalışanların siyasal katılımlarının önündeki en
geller kaldırılmalıdır. 

Özetle, işçisiyle, memuruyla, girişimcisiyle, Türkiye, sarılıp kucaklaşmadan, istediğiniz büt
çeleri yapsanız da, dünyanın en iyi dileklerini söyleseniz de, hepsinin toplamı sadece sıfır olur. 

12 Eylülün, her alanda olduğu gibi, çalışma yaşamını düzenleyen alanlardaki tahribatını, or
taklık protokollerine imzalarıyla kayıt altına alarak gidermeyi ilan edenler, maalesef, her geçen 
gün, 12 Eylülden daha ağır koşulların oluşmasına seyirci kalmışlardır. Hatta, katkıda bulunmuşlar
dır. (CHP sıralarından "Bravo"sesleri, alkışlar) 

Sayın Başbakan, tüm ülke nüfusunun alın teri birikimlerini, haraç mezat satıp, ortadan kaldır
ma operasyonunu yapıp, sosyalist devleti de ortadan kaldırdıklarını söyleyebiliyor. Merhum Tur
gut Özal'ın "sosyal devlet bitmiştir" sözüne taş çıkartırcasına, bu söylemi ifade edebiliyor. 

Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumu, iflasın içinde. 4 milyon kayıtlı üyesi var; ancak, ülkemiz
de bu kayıt ve güvenceden yoksun, milyonlarca çalışan var. Yalnızca, 12-17 yaş arasında çalışan 
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çocuklarımızın sayıları 2 milyon 400 bini bulmaktadır. 11 milyon insanın, sadece 4 milyonu sigor
talı yapılabilen devletin sosyal bacağı olan sigorta kurumu da, bile bile iflasa sürükleniyor. 

Asgarî ücretin, sürünme ücreti düzeyinde tutulması, sigorta karşılıklarının da, vergilerin de, 
komik düzeylerde kalmasına neden oluyor. Milyonlarca vergi kaçağı olan bir ülkede, sayıları bir
kaç bin olan denetçi ve müfettişlerce takibat yapmak, sosyal devleti, bilerek ateşe atmak değil mi
dir? Çalışanlann kendi hakları olan sigorta primlerini, kim, nasıl, ne hakla, af kapsamına alarak, 
tahsilatından vazgeçiyor? 

Ayrıca, yükselen döviz fiyatları nedeniyle ve Yüksek Planlama Kurulunca alman yanlış bir ka
rar sonucunda, emek ve hizmet kesimini oluşturan işçi ve memurların, çalışanların zorunlu tasar
ruf hesaplarında 50 trilyon liraya yakın bir zarar meydana gelmiştir. 

BAŞKAN-Sayın Altun, iki dakikanız var efendim. 
FAİK ALTUN (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Bütün bu gelişmelere rağmen, umutlu laflarla, cilalı bütçeler, göreceli gelişmeler ciddî işler gi
bi gösterilebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuşmalarımı bir siyasî parti veya partilerin eleştiri
lerinden çok, hepimizi kuşatan, yaşadığımız onca sorunları daha da artıran, toplumsal barışı teme
linden sarsan ciddî bir ateş çemberinin büyüdüğünün uyarısı olarak algılamanızı istiyorum. Bu so
rumluluk hepimizin üstündedir. Bu ateş tüm toplumu yakmaya adaydır. Bu yükselen bunalım, bu 
ekmek ve açlık kavgası büyümeden, çalışma yaşamını düzenleyen, sosyal devleti oluşturan ve ge
liştiren, tüm yasakçı kurallardan arınmış, barışık bir Türkiye'yi, gelin birlikte yapalım. 

Bu dileklerle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP, RP, ÇHP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Altun. ; ' _ _ , . 
Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar 

tamamlanmıştır. ( 

Şimdi, soru soracak arkadaşları tespit edeceğiz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Televizyon yayını bitti... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, söz istem sırasına göre yazılan isimleri okuyorum: Sayın 

Eler, Sayın Kaya, Sayın Gökalp, Sayın Dikici, Sayın İnceöz, Sayın Erdal, Sayın Ünaldı, Sayın Kor-
kutata, Sayın Yakın, Sayın Şahin, Sayın Oğuz, Sayın Eryılmaz, Sayın Sevimli, Sayın Şendiller, Sa
yın Dumankaya, Sayın Kul, Sayın Elmas, Sayın Güney, Sayın Arslan, Sayın Sancak, Sayın Ergün, 
Sayın Develioğlu. (Gürültüler) 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Bizi hep son sıralara bırakıyorsunuz. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, her zaman böyle oluyor. Grubu olan

lar 30 dakika çıkıp konuşuyorlar; ama, bize soru bile sordurmuyorsunuz. 
BAŞKAN - Buradaki Divan Üyesi arkadaşlarımız tespit ediyor. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, söz isteğim vardı; yazmamışstnız. 
BAŞKAN-Sayın Ayhan, yazdık efendim. 
SEYYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Bizi niye sona bırakıyorsunuz?.. 
BAŞKAN T Sayın Sevimli, partilere göre taksime dikkat ediyoruz. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, partilere göre değil... Süreyi ihlal 

ediyorsunuz. Ayıp denen bir şey var!.. 
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SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, hep aynı'yanlışı yapıyorsunuz. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, bu sıraları gözünüz görmüyor, çabuk 
çabuk geçiyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Şendiller, isminizi yazdık efendim. Niye itiraz ediyorsunuz? (Gürültüler) 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, hep o taraftan yazıyorsunuz. Demok

rasinden bahsediyorsunuz; ama, grubu olanların ismini önce yazıyorsunuz. 
BAŞKAN- Efendim, sırayla yazıyoruz. Bir yerden başlayacağız yani.,Hepsini bir anda yaza-

mayız ki... 
1 SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - İlle grubu olanlara söz veriyorsunuz. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Efendim, grubu olan arkadaşlarımız zaten konuşu
yorlar... 

BAŞKAN- Evet, grubu olmayan arkadaşlarımıza öncelik vereceğiz. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, sabah elimizi kaldırdık; ama, yine söz 
vermediniz. 

BAŞKAN- Sayın Sevimli, isminiz yazılı, müsaade edin; size de sıra gelecek. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde de söz talebimiz 
vardı; ama, yine söz vermediniz. 

BAŞKAN- Sizin taraftan iki arkadaşa söz verdik efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Hayır!.. Kime verdiniz? Lütfen bakın... Ne zaman iki 

kişiye söz verdiniz?.. , 
BAŞKAN-Efendim, Sayın Şemsek'c söz verdik. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- İki kişi mi.sayılıyor; hadi ben olsam neyse!.. 
BAŞKAN- Bir dahaki sefer de size söz veririz; olur... 
Arkadaşlar, bizim de bir imkânsızılığımız var. 
Efendim, Sayın Topaktaş'm bir yazılı sorusu var; Sayın Bakana iletiyorum. 
Yazılı soruyu daha evvel kabul etmedik; ancak, zamandan istifade etmek için, yazılı sorunu

zu Sayın Bakana İletiyoruz. 
SAFFET TOPAKTAŞ(Kahramanmaraş)-Sözlü soru sormayalım diye yazılı verdik 
BAŞKAN-Efendim, bu daha önce büyük bir ihtilaf yarattı. Birtakım arkadaşlarımız, buraya 

yazılı somları gönderdiler; ama, buna milletvekili arkadaşlarımızdan itiraz geldi ve "yazılı soru
larla gündemi dolduruyorsunuz" denildi ve dolayısıyla, biz, bu usulü terk ettik. Başkanlık Divanı 
olarak, bütçe üzerindeki konuşmalar bittikten sonra, söz isteyen arkadaşlarımızın söz sırasını tes
pit etmeye çalıştık. Onun için, yazılı sorunuzu, müsaade ederseniz Sayın Bakana iletiyorum, son
ra size cevap versin. 

Malumunuz olduğu üzere, sözlü soru sorma ve cevap verme süresi 30 dakikadır. Sayın Ba
kan, isterse sorulara şifahi, isterse yazılı olarak cevap verebilir. 

Buyurun Sayın Hasan Basri Eler. 

HASAN BASRİ ELER(Edirne)- Sayın Başkanım, selamsız ve dedikodusu olmayan bu soru
ları bana sorma fırsatını tanıdığınız için teşekkür ederim. 

Ankara'da, gözümüzün önünde, SSK'nm Dışkapı hastanesinde sabah saat 04.00'te dahi, teda
vi olmak için kuyrukta bekleyenler var. Bu yığılmaları kaldırmak için Bakanlık ne gibi önlemler 
almayı düşünüyor? 
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5 Nisan tasarruf tedbirlerinin, takdir edersiniz ki, sağlık, eğitim, savunma için kesinlikle uy

gulanmaması gerekir. Buna, Sağlık Bakanlığında uyulurken, Çalışma Bakanlığının yeni açılan has
tanelerinde cihaz alımında ve personel alımında uyulmuyor. Bu ,çifte standart değil midir? 

Üç yıldan bu yana, genel müdür, genel müdür muavini, müsteşar müsteşar muavini, daire baş
kanı ve şube müdürü seviyesinde personel alımı sayısı nedir? Bunlar, Bakanlık içinden mi alın
mıştır, yoksa dışarıdan mı? 

Bağ-Kur primlerini ödemeyen vatandaşlarımız mahkeme kapılarında süründürülürken, niçin 
kayıt dışı ve kayıt içi vergi vermeyenlere karşı aynı hassasiyet gösterilmiyor? 

Kamuoyunu son zamanlarda meşgul eden, Amerika'ya kaçan medya düşmanının sigorta borç
ları var mıdır? Varsa, bunları Bakanlık nasıl tahsil edecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL G.ÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay)- Sayın Başka
nım, bir sorunun yanıtını şimdi, diğerlerinin cevabını da yazılı olarak vereceğim. 

Sayın Eler, Dışkapı Hastanesindeki yığılmalar konusunda yaptığı şikâyette haklı. Ben de onu 
izliyorum; ancak, bu yığılmalar, 1995 Haziran ayında bitecek. Bildiğiniz gibi, Etlik'te yapımına de
vam edilen SSK poliklinik inşaatı haziran ayında bitecek. Poliklinik orada olacağı için, Dışkapı 
Hastanesi sadece yatan hastalar için kullanılacak. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Kaya. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana sorularımı sormak isti
yorum. 

İşsizlik sigortasıyla ilgili vaatleriniz konusunda bugüne kadar yapılan yasa çalışmalarınız ne 
safhadadır? Bunları ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

Sosyal Sigortalar Kurumunca, İSKİ'nin prim borcuna erteleme yapılmış mıdır? İSKİ'nin, Sos
yal Sigortalar Kurumuna olan prim borcu ne kadardır? Sosyal Sigortalar Kurumunca, İSKİ'ye, prim 
borcuna karşılık konulan haciz işleminin kaldırılmasını, kurumdan sorumlu bir Bakan olarak tas
vip ediyor musunuz? Bu konuda bir girişiminiz oldu mu? 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile ilgili olarak hazırladığınız yasa tasarısı iki yıldır halen yasa-
laşmamıştır. Bağ-Kur sigortalısının, emekli, dul ve yetiminin durumu sizce de malum olduğuna gö
re, bu yasa tasarısının kanunlaşmasıyla ilgili olarak bir çalışma yapıyor musunuz? 

' 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile ilgili bir yasa tasarısı çalışmanız 
var mıdır? Bu konudaki çalışmalarınızı, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarına göndererek görüş alma
yı düşünüyor musunuz? 

Ülkemizde, emekli aylıklarının zulüm aylıkları olduğu malumdur. Bu gerçeğe, bir de, 1981 
öncesi ve 1981 sonrası emeklileri gibi, geçerli bir gerekçesi olmayan ayırımı dahil ederseniz, du
rum daha da vahim bir hal almaktadır. Her vesileyle bu farklılıkların ortadan kaldırılacağı ifade edi
liyor. Sayın Başbakan, son "Ulusa Sesleniş" programında, tüm bu sorunların çözümleneceğini ifa
de etti. SSK Genel Müdürü ise, kendilerinin, Sayın Başbakanın yaptıkları açıklamalar doğrultusun
da bir çalışmadan haberlerinin olmadığını söyledi. Bu kopukluğu nasıl izah ediyorsunuz? 

~ 1078 -



T.B.M.M. B : 5 6 18.12.1994 0 : 4 
Son sorum: 1994 yılının ilk altı ayında 624 bin işçi işten çıkarılmıştır. SHP ve CHPnin birleş

me çalışmalarının yapıldığı bugünlerde, birleşmeden sonra güçleneceklerine inanan sosyal demok
ratlar, 1995 yılının ilk altı ayında kaç yüzbin işçimizi işten atmayı hedefliyorlar?!.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, çok kısa cevaplandırmanızı rica ediyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay)- Sayın Başkan, 
İSKİ ile ilgili herhangi bir prim ertelenmesi söz konusu değildir; ancak, nisan ayında, Meclis Ge
nel Kurulunda kabul edilen, 36 taksitte, tüm belediyelerimizin borçlarının ertelenmesi olayına, İs
tanbul Büyük Şehir Belediyesi ve İSKİ de girmiştir. Onun dışında, İşsizlik Sigortası Yasa Tasansı 
Bakanlar Kurulundadır. 

Sayın Kaya'ya diğer yanıtları yazılı olarak göndereceğiz. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sorularım kısadır. 

Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayıl?'Bakan tarafından cevaplandırılmasını istemekte
yim. 

"Bir yıl içerisinde, memurun 100 TL'si 55 TL'ye, işçinin 100 TL'si 36 TL'ye düşmüştür" iddi
aları doğru mudur? 14.12.1994 tarihinden bu ay sonuna kadar, 57 trilyon 700 milyar Türk Lirası, 
devlet tahvili ve hazine bonosuna ödenecektir. Toplusözleşmeden doğan işçi hakları, neden zama
nında ödenmiyor? Bu uygulama, sosyal hukuk devleti anlayışına uygun mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı olarak 

yanıt vereceğiz. , 

BAŞKAN-Sayın Dikici, buyrun efendim. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) - Sorularımı arz ediyorum efendim. 
SSK hastanelerindeki hizmetler içler acısıdır. Acil hizmetler, röntgen ve tahliller için, aylarca 

sonrasına verilen randevu tarihleri daha yakın zamanlara alınacak mıdır? 
Bir diğer konu -Sayın Bakanıma da bunu şifahen söylemiştim- Kahramanmaraş Afşin İlçesi 

Dispanserinde çalışan Doktor Lokman Çam, SHP örgütünün baskısıyla Sarıkamış'a sürülmüştür. 
Bu tayinin durdurulması için, binlerce imzalı bir dilekçe vermiştim; netice ne oldu? Acaba bu hak
sızlık ortadan kaldırılacak mı? 

Yine, Kahramanmaraş SHP il örgütünün baskısıyla, Doktor Nedim Şerefoğlu da Malatya'ya 
sürülmüştür. Bu sürgünler ne zaman kaldırılacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın İnceöz, buyrun efendim. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) - Sayın Başkan, çok kısa iki sorum olacak. 
Birinci sorum: ILO ile ilgili düzenlenmesi gereken kanun teklifleri ne zaman Türkiye Büyük 

Millet Meclisi gündemine gelecektir? 
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îkinci sorum : Bağ-Kurla ilgili yasa tasarısına biz de destek vermiştik, nedense, görüşülürken 

geri çekilmişti. Tabiî, biraz önce, konuşmamda da ifade ettiğim gibi, büyük bir kesimi ilgilendiren 
bu yasa tasarısı ne zaman, Meclis gündemine gelecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın İnceöz. 

Sayın Bakan?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, 
Bağ-Kurla ilgili yasa tasarısı geri çekilmedi; ancak -Sayın Înceöz'de biliyor- tasarıyı görüşürken bir 
değerli milletvekili arkadaşımız karar yetersayısının aranmasını istemiş ve daha sonra görüşeme-
miştik. 

BAŞKAN-O tasan geri çekilmedi efendim; Genel Kurulun gündemindedir. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Erdal, buyrun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Bakandan 4 sorum olacak. 
1- 5 Nisan kararlarıyla meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle işinden atılan kaç kişi var? 
2- Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaçtır? 

3-Şu anda, iş için müracaat eden kaç işsiz insan var? 
4- Gizli işsizlik olarak kabul ettiğiniz kesim var mı, bu hangi kesim, rakamlar nedir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı cevap 

vereceğim efendim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Buyurun Sayın Şendiller. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Sayın Bakandan sormak istediğim 

iki soru var, cevaplarını rica ediyorum. 
Birincisi, Kahramanmaraş'ta sigorta primi ödeyen onbihlerce vatandaşımız var; ancak, şu ana 

kadar bu kadar sigortalıya bir dispanserde çok cüzi imkânlarla hizmet verilmeye çalışılmaktadır. 
1991 yılında tamamlanan Kahramanmaraş Sosyal Sigortalar Hastanesi, üç seneden beri hizmete 
açılmayı bekliyor. Acaba, Bakanlığın ve mevcut Hükümetin Kahramanmaraş'a bir kastı mı var? 

İkincisi, yine bu dispanserde bir göz doktorumuz vardı -biraz önce Hasan Beyin de belirtiği 
Doktor Nedim Şerefoğlu- o da siyasî maksatla Malatya'ya sürülmüştür. Ben, bu sürgünlerin ne za
man duracağını ve,hastanenin ne zaman açılacağını sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sevimli. 
OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanıma birkaç so

rum olacak. 
1 -1992 yılında Meclis kürsüsünde, kendisinden önceki Sayın Bakanımız, Karaman Sosyal Si-
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gortalar Hastanesi temelinin mutlaka atılacağını söylemişti; ama, daha temel atılmadı. Ben, bu has
tanenin temelinin ne zaman atılacağını öğrenmek istiyorum? 

2 - Dispanserimizde, cumartesi pazar nöbetçi veya bir başka görevli olmadığı için, Sigortalı 
hastaların başka bir sağlık kuruluşuna gitmeleri mümkün değildir. Sosyal Sigortalılara, Bakanlık 
tarafından, cumartesi ve pazar hastalanmamalanyla ilgili bir talimat verildi mi?! Yani, sigortalı 
hastaların cumartesi ve pazar hastalanmaları suç mu ya da böyle bir şey olmaması mı gerekiyor?! 

Böyle bir durum olduğunda, hasta, acilen devlet hastanesine müraacat edince, kendisine ilaç 
parası dahi verilmiyor; Bakanlığımız bu konuyla ilgili ne gibi çözümler düşünüyor? 

3 - Bu sorumu Dışişleri Bakanımıza soracaktım; ama, daha çok Bakanlığınızı ilgilendirdiği 
için size sormak istiyorum; çünkü, dikkat çekici bir olay Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak konso
losluklarımızda çalışan sözleşmeli personelden, eşi doğum yapan beylerin üç gün doğum izni al
dıklarını; ama, bayan çalışanlara doğum izni olmadığı söylendi. Sayın Bakanım, bunun doğru olup 
olmadığını; böyle bir şey varsa, bu ayıbın kaldırılıp kaldırılmayacağım sormak istiyorum. 

4 - 4 9 uncu ve 50 nci Hükümetler döneminde, Bakanlığınızın uhdesinde çalışan, daire başkan
lığı ve daha yukarı kademeler olmak üzere, kaç tane bürokrat arkadaşımız görevinden alınmıştır? 
Bunlardan mahkeme kanalıyla göreve dönenler var mıdır? Bu mahkeme kararlarını uyguladınız 
mı? Uygulamadıysanız, bu arkadaşlarımızı -maaşları ödenmek suretiyle- hangi işlerde görevlendi
riyorsunuz ve bunların sayısı nedir? 

Teşekkür ederim. 
. BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 

Sayın Bakan, yalnız, o izin meselesi, yasadan doğan bir şey... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Evet, bu Dışiş

lerinin sorunu. 
BAŞKAN - Kadınlara doğum izni verileceği yasada belirtilmiş; yurt dışındaki görevliler için 

ayrı bir hüküm yok... Neyse; buyurun, siz cevap verin efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sorulara yazı

lı yanıt vereceğiz. -' \ • ' 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, bırakın da Sayın Bakan cevap versin... 
BAŞKAN - Efendim, soru benim aracılığımla sorulduğu ve bu konuda da yasada açık bir hü

küm olduğu için belirttim. 

Sayın Yakın; buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan öğrenmek istedi

ğim 3 sorum var: 
1 - Senelerdir kronikleşmiş bir problem olan SSK emeklilerinin maaşları arasındaki fark gide

rilecek mi, giderilmeyecek mi? Bu konuda bir çalışma var mı? 

2 - Tarım sigortalıları ne zaman sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar? 

3 - .Gene kronikleşmiş bir sorun; SSK hastanelerinin özerk hale getirilmesi düşünülüyordu, da
ha önceki Sayın Bakanla da görüştüm, "bu konuda yoğun çalışmalarımız var" dedi; bu çalışmalar 
ne zaman sonuçlandırılacak? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı olarak 

yanıt vereceğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN -Peki. / 

Sayın Güney; buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan çok kısa bir sualim var. 

Bayburt İlinde SSK hastanesi yoktur ve zannediyorum -kesin bir rakam vermeyeceğim ama-
4 binin üzerinde işçimiz vardır ve bir de Almanya'dan dönen çok sayıda vatandaşımız vardır. Bu 
konuda büyük sıkıntılarımız var. Acaba, kendileri, SSK hastanesi olmayan ilimize bir hastane yap
mak konusunda bize yardımcı olurlar mı, ne zaman yapacaklar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başka
nım, mümkünse, bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Tabiî ki, Sayın 

Güney'in söylediği konuda, mutlaka yardımcı olurum. 

Bir de, şunun bilinmesinde yarar görüyorum; özellikle Meclis Genel Kurulumuz tarafından; 
Sosyal Sigortalar Kurumu dolaylı olarak bana bağlı, direkt bağlı değil; çünkü, kendisine özel yö
netim kurulu var; genelde, yönetim kurulu bu kararları belirtiyor; ama, tabiî ki, ben de katkı vere
ceğim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın Eryılmaz; buyurun efendim. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana sonımu yöneltiyo

rum : " 
Sağlık Bakanlığının, Bakanlar Kuruluna sunmuş olduğu yeni Sağlık Reformu Tasarısında, 

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'luların aynı sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplanacağına iliş
kin duyumlarımız vardır. Bu bağlamda, SSK hastanelerinin sendikalarla bir mutabakatı var mıdır, 
bunu öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca -Sayın Yakın da bahsettiler- SSK hastanelerinin özerkleştirmeyle ilgili bir programı 
var mıdır? 

Bilgi verirlerse, memnun olurum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı yanıt ve

receğiz. 
BAŞKAN - Sayın Emin Kul; buyurun. 

EMİN KUL (İstanbul) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın Elmas; buyurun. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan iki so

rum var. 

Sayın Bakanım, Kasım 1991'de Koalisyon Hükümeti kurulurken, Koalisyon ortakları DYP ve 
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SHP, sendikalara siyaset yapma hakkının verileceğini vaat ettiler; ama, sonra bu konu unutuldu. 
Hâlâ sendikalara siyaset yapma hakkı vermeyi düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum: Seçim bölgem olan Şişli'de, Okmeydanı Hastanesinde Onkoloji Bölümü için ek 
bir bina yapılacaktı. Bu binanın durumu şu anda nedir? 

Teşekür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Bakan; buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başka
nım, sendika yöneticilerine siyaset yasağının kaldırılması, biliyorsunuz, Anayasa değişikliğini ge
rektiriyor. Bu konuda çalışmalar hazır. Meclisin vereceği bir karar... Bu konunun üzerinde yaptığı
mız çalışmaları sonuna kadar sürdüreceğiz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sancak. 

İSMALİ SANCAK (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakanıma şu soruları yöneltmek istiyo
rum : 

Birinci sorum: Çok kısa bir süre önce, sanatçılara, geriye dönük olarak SSK'ya borçlanma ve 
SSK'dan emekli olma hakkı verildi; ancak, diğer dallarda yıllarca alın teri dökmüş; ama, çeşitli ne
denlerle işine devam edememiş ve emekli olamamış tüm insanlarımıza da aynı hakkı vermeyi dü
şünür müsünüz? 

İkinci sorum : 30.9.1991 tarihinde, bir haber programında, SHP, Bağ-Kur emekli maaşlarının 
memur ve işçi emeklileriyle eşit hale getirileceğini vaat etmişti. Geçen zaman içinde hiçbir şey ya
pılmadı; bu vaat unutuldu mu? 

Bağ-Kur emeklilerini, söz verdiğiniz şekilde, insana yakışır bir emekli maaşına ve sağlık im
kânlarına ne zaman kavuşturacaksınız? 

Üçüncü sorum : 30.J.1991 tarihinde, Koalisyon Hükümeti kurulurken, hem SHP hem de DYP, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının bir çatı altında birleştirileceği doğrultusunda vaatte bulundular. Bu 
vaatten sonra üç yıl geçti ve bu konuda bir şey yapılmadı. Bu vaadinizi gerçekleştirmek için bir ça
lışmanız var mıdır? . » 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı yanıt ve

receğim. 
BAŞKAN - Sayın Korkutata; buyurun. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, Sayın Bakandan birkaç sorum var

dı; cevaplandı; onlara değinmeyeceğim. 
Bingöl İlinde, SSK'lılar, ilaç almakta ciddî sıkıntı çekiyorlar. Bunun için bir eczane yapılma

sına karar verilmiş, eczane tutulmuş ve bir eczacı da göndermişler; teşekkür ederim; fakat, bu ec
zacı hemen geri dönmüş; bunu yeniden göndermeyi düşünüyorlar mı? 

Yine, bu eczanenin yanında, 30 yataklı bir dispanser için hazırlıklar yapılmış, bina şu anda ta
mam yataklar da hazırlanmış; buraya doktor gönderecekler mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı cevap 

vereceğim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı; buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sorularımı, cevap talebiyle arz ediyorum. 
Yurt dışında çalışan işçilerimiz, kendilerine SSK'dan emeklilik, hakkı verilmediğini, bunu is

tediklerini ifade etmektedirler; bu hususta bir çalışma var mıdır? 

Yurt dışında çalışan işçilerimiz, emekleri karşılığı olarak, birikimleriyle, orada kullanmak üze
re aldıkları otomobil gibi bazı araçlar için bir kereye mahsus olmak üzere gümrüksüz giriş talep et
mektedirler; bu konuda bir çalışmanız var mı? 

SSK hastanelerinde, sevk gerektiği zaman -üniversitesi olan şehirlerde özellikle-şehirlerarası 
sevk yapılmaktadır. Bu da, hem üzücü bir tablo oluşturuyor hem de pahalıya mal oluyor. Konya 
bunun örneklerinden birisidir? Bu konuda bir değerlendirmeniz var mıdır? 

SSK hastanelerine, ACC isimli bilgisayar için, bu firmanın bilgisayarlarının zorunlu olarak sa
tın alınmasının emredildiği iddiaları vardır; bu iddialar doğru mudur; doğruysa, bu firmanın ne 
özelliği vardır; kimindir; neden böyle bir istek vardır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yalnız, emre

denle ilgili bir açıklama yapabilir mi?.. Kim emrediyor; ben onu rica edeyim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Hayır, bilmiyorum; sadece, hastanelere gelmiş bir emirden 

bahsediliyor. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Peki, araştırıp 

cevap vereceğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. , ' 
Sayın Şahin; buyurun. 
SEYFİ §AHİN (Kayseri) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan, sorularıma ceyap 

vermesini istiyorum. • 
1 - SSK hastanelerindeki doktor sayısı ve ücretleri yeterli midir, yeterli değilse tebdirleriniz 

nedir? 
2 - İlaç suiistimallerini önlemek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
3 - Kayseri'ye bir Bağ-Kur esnaf hastanesi yaptırmayı düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı cevap 

vereceğim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Develiöğlu; sorunuzu sorun. 

OSMAN DEVELİÖĞLU (Kayseri) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorula
rımı arz ediyorum. 
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1 - Kendi nam ve hesabına çalışan tarım sigortalısı Bağ-Kur'lular, sağlık karnesi alamadıkla

rı için, tedavi imkânından mahrumdurlar; Bağ-Kur'lu gözüktükleri için, diğer sosyal güvenlik ku
rumlarının tedavi imkânlarından faydalanmaları da mümkün olmamaktadır. Bu eksikliğin gideril
mesi için Bakanlığımızın bir çalışması var mıdır? 

2 ^Asgarî ücretin vergiden muaf tutulması için 1995 yılında bir çalışma yapılması düşünül
mekte midir? 

3 - Daha önce programa konulması teklif edilen SSK doğum evinin ve SSK hizmet binasının 
Kayseri'de yapımına 1995 yılında başlanacak mıdır? 

4 - Özellikle, ilçe ve kasaba gibi, merkeze uzak yerlerde bulunan eczanelerin sözleşmeleri, 
geçtiğimiz yıllarda feshedilmişti. Şehir merkezlerine uzak yerlerdeki sigortalılar, ilaç ve tedavi im
kânı yönünden perişan durumdadırlar. Bu eczanelerle tekrar anlaşma yapılması düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başka

nım, özellikle arkadaşlara soru sorma fırsatı vermek istiyorum; bu nedenle de soruları yazılı cevap
lamayı düşünüyorum; her arkadaşım, bu kısa sürede, sorabildiği kadar soru sorsun istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Bakan, sorularımı arz ediyorum: 506 sayılı SSK Ka

nununun 140 inci maddesi 6 Mayıs 1993 tarihinde değişmiş ve SSK'ya bilgi vermekte geciken mü
kelleflerin cezaları, 10 bin ilâ 500 bin liradan, 4 milyon ilâ 50 milyon seviyesine, fevkalade kor
kunç bir seviyeye çıkarılmıştır. Bu, birçok esnafın da dükkân kapamasına sebep olmaktadır. Bu ce
zaların makul seviyeye düşürülmesi düşünülmekte midir? 

2 - Bağ-Kur emeklilerinin maaşlardın yükseltilmesi düşünülmekte midir? 

3 - İşçi emeklilerinin maaşlarındaki haksız farklılıkları düzeltmeyi düşünmekte midirler? 

4 - Sosyal yardım zammı, SSK Kanununun ek 24 üncü maddesiyle, KİT'ler ve KİK'ler aley
hine ek bir külfet getirmekte ve rekabeti engellenmektedir. Bu haksızlığın kaldırılması düşünül
mekte midir? 

5 - Esnafın maruz kaldığı Hayat Standardı Vergisi, Peşin Vergi ve yine, Ekonomik Denge Ver
gisi ve Net Aktif Vergi, onların taşıyamacağı bir yük teşkil etmekte. Bunların kaldırılması ve ger
çek usulde vergilendirilmeye gidilmesi düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Saysın Bakan, cevab verecek misiniz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, 

yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Oğuz?.. Yok. 
Sayın Ergün; buyurun efendim. 

SALİH ERGÜN (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan, aşağıdaki iki sorumun ce
vaplandırılmasını rica ediyorum : 
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1-1991 seçimlerinde, gerek DYP gerek SHP, asgarî ücretin vergi dışı bırakılacağına dair, se

çim öncesi ve seçim sonrası birçok beyanlarda bulundular. Bugüne kadar, aradan üç yıl geçmesine 
rağmen, asgarî ücret vergi dışı bırakılmadı. Hâlâ, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması konusunda
ki fikirlerini taşıyorlar mı? Eğer asgarî ücreti vergi dışı bırakacaklarsa, ne zaman bırakacaklar? 

2 - Tüm emekliler gibi, işçi emeklileri de perişen haldedir, işçi emeklilerinin durumlarının iyi
leştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüyorlar, 

Arz eder; teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, 
yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Dumankaya; buyurun efendim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanıma, birkaç so

rum olacaktır. 

Birincisi: Göztepe Hastanesi, Üsküdar Misafirhanesi, Kartal SSK Hastanesi ihalelerinde, yol
suzluğa yakın usulsüzlük vardır. Yapımlarında yolsuzluk vardır. 

Bayındırlık Bakanlığı, parti olarak size bağlıdır. Oradan, üç tane müfettiş gönderip de, bu, ga
rip işçi hakkım yiyenleri meydana çıkarır mısınız? Tabiî, buna gücünüz yeter mi, bilemiyorum; 
çünkü, bir iki tanesinin ihalesini İl Başkanınız almıştır. 

İkincisi : Kartal SSK Hastanesiyle İlgili. Kartal SSK Hastanesi benim evimin yakınındadır. 
Hurda satışlarından başlamak üzere, alım ve satımlarda çok büyük yolsuzluk vardır. Sayın Baka
nım, buraya da üç tane veya bir tane dürüst müfettiş gönderip de, bunu ortaya çıkarır mısınız? 

Tabiî, bunları ihbar ediyorum; sonra, buraya kürsüye getireceğim. 
Üçüncüsü : Sayın Bakanım, Kartal'daki SSK Hastanesinde, iki senedir, hiç kimse çalışmıyor; 

oturuyor. 669 tane personeli -doktor, hemşire çalışan- vardı. Bunlar iki senedir otururken, oraya, 
110 tane daha işçi aldınız. 1972'den beri işçi kadrosuna adam alınmazken, bu 110 işçiyi niçin al
dınız? Bunların -TURBAN'da olduğu gibi- parti milatanları olduğu, burada, sizin bayraklarınızı 
taktığı -TURBAN'dakiler DYP'nin bayraklarını takıyordu, bunlar da sizin bayraklarınızı takıyor-
söyleniyor. Garibanların hakkını niçin onlara verdiniz; bunu da açıklar mısınız? 

Şimdi, yine 4 Aralık seçimlerinden önce sizin açtığınız -ben bulunamadım; özür diliyorum-
hastanede, beş ameliyathane vardır. Şu anda, acaba, kaç ameliyathane çalışıyor? Bir tane çalışıyor 
derseniz, dişimi kıracağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dumankaya; dişlerinizi kırmayın; yazık olur dişlerinize. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başka

nım, izninizle bir açıklama yapacağım. 
Sayın Başkanım, Kartal Hastanesindeki tadilatla ilgili olarak, geçenlerde, basında, Sayın Du-

mankaya'nın yolsuzluk iddiaları söz konusuydu. Bununla ilgili müfettiş tayin ettik. Yalnız, müfet
tişlere verdiğimiz talimat şu : Lütfen, Sayın Dumankaya'nın iddialarıyla ilgili olarak, onlara gitme
den önce, muhakkak, Sayın Dumankaya'yla görüşün; hatta, gidebilirseniz, kendisiyle beraber ora
ya gidin; onu dinleyin. 
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Özellikle bunların açığa çikması için, sizden daha fazla gayret edeceğim Sayın Dumankaya; 

merak etmeyin. (Alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Arslan; buyurun efendim. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sayın Başkan, amcılığımzla, Sayın bakandan cevaplamasını 
istediğim iki sorum var. 

Birincisi : Kastamonu SSK Hastanesi, gerçekten, iftihar edilecek, örnek bir hastanedir; çalı
şanları tebrik ediyorum; ancak, bina fizikî olarak yeterli değildir. İşçi bölgesi olan Kastamonu'da, 
SSK Hastanesine fizikî bakımdan ilave yapılacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi : Üsküdar Misafirhanesi inşaatında, bir döner kapının 360 milyon liraya yaptırıldığı 
doğru mudur? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI NİHAT MATKAP (Hatay) - Yazılı yanıt ve

receğiz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

müzakereler bitmiştir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Tamam efendim, karar yetersayısını arayacağım. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
1. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İ995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 
Progrma . 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 183 830 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri 621618 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdl. 6 882 000 0000 

BAŞKAN - Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
113 İstihdam Hizmetleri 405 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 40 100 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 600 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1 857 430 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 malî yılı Kesinhesabmın bölümleri

ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
Toplam 429 754 017 000 479 492 080 000 14 344 753 000.1 085 433 000 2 617 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhesabmın bö
lümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.52 

© 

- 1088 -



T.B.M.M. B i.56 18 .12 .1994 0 : 5 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati:21.O0 

BAŞKAN: Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER: İlhan KAYA (İzmir), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

0 __ 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

•1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 11754, 311580; 11772, 1/755, 3/1581) (S,Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

C) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
1.-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Gündemimiz gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyo

ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde söz alan arkadaşların adlarını okuyorum: DYP Grubu adına birinci konuşma

cı Sayın Haluk Müftüler, ikinci konuşmacı Sayın İbrahim Artvinli; Refah Partisi Grubu adına bi
rinci konuşmacı Sayın Şaban Bayrak, ikinci konuşmacı Ahmet Remzi Hatip; SHP Grubu adına Sa
yın İbrahim Tez, ANAP Grubu adına Sayın Elaattin Elmas ve Sayın Salih Ergün; şahıslan adına, 
lehinde, Sayın Osman Sevimli; aleyhinde, Sayın Saffet Topaktaş; üzerinde, Sayın Elaattin Elmas 
ve Sayın Faik Altun. 

İlk sözü, DYP Grubu adına, Sayın Haluk Müftüler'e veriyorum 
Buyurun Sayın Müftüler. 
Sayın Müftüler, toplam süreniz 30 dakikadır; siz, bu sürenin ne kadarını kullanacaksınız? 
M.HALUK MÜFTÜLER(Denizli)- Efendim, 15'er dakika kullanacağız. 
BAŞKAN- Peki efendim, ben, konuşmanızın bitmesine 3 dakika kala size hatırlatacağım. 

DYP GRUBU ADINA M.HALÛK MÜFTÜLER (Denizli)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini sizlere arz etmek için hu
zurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme, bir ülkenin kalkınmasında en önemli sektörlerin başında 
gelmektedir. 2000'li yıllara güçlü, istikrarlı, itibarlı, diğer devletlerle münasebetlerini geliştirmiş, 
kararlı ve emin adımlarla ilerleyen modern bir ülke olarak girmek istiyorsak, bunun yolu sanayi
leşmeden geçer. . 
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İşsizliğin, fukaralığın önlenmesi ve zengin milletin, zengin devletin oluşturulması, ancak sa
nayileşmeyle gerçekleşir. Bu bakımdan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkemiz açısından önemli bir 
bakanlıktır. 

Sanayi Bakanlığı, ilk defa 1957 yılında Demokrat Parti Hükümeti tarafından kurulmuştur. O 
tarihe kadar, ülke sanayiinin bellibaşlı bir kuruluşu yoktu. Demokrat Parti iktidarlarıyla birlikte, ül
kemizin sanayi toplumu olması konusunda büyük hamleler ve önemli çalışmalar başlatılmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluşundan itibaren, adında, konumunda, görev ve yetkilerinde 
birçok değişikliğe uğramıştır. Adı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iken, Ticaret Bakanlığıyla birleş
tirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve görevleri ağırlaştırılmış, ayrıca, görev 
ve yetki kargaşası içine de girilmiştir. Kanaatimce, bu Bakanlığın, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Ba
kanlığı şeklinde iki ayrı bakanlık olarak ayrılması gerekmektedir; çünkü, sanayi ayrı, ticaret ayrı
dır; üretmek ayn, alıp satma ayn şeylerdir. 

Türkiye, 1950'lerden itibaren, sanayileşmede önemli mesafeler katederek bu gelişmeleri sağ
lamış, fakat, bunlar yeterli olmamıştır; çünkü, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte altya
pı noksanlıklarını giderememiş ve yapısal değişiklikleri gerçekleştirememiş olmanın zorluklarıyla 
karşı karşıya kalmıştır. 

Tarıma dayalı bir üretim ve ekonomiden, sanayi ağırlıklı bir üretime ve ekonomiye geçmek 
için, dünyayı iyi izlemek, ülke ihtiyaçlarım ve temel tercihlerini doğru belirleyerek, ciddî hedefler 
oluşturmak gerekmektedir; ancak, bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, 21 inci Yüzyılın güçlü ve li
der ülkesi olabiliriz, işte, bu noktada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın görev ve sommlulugu çok 
önemlidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, gümrük birliği anlaşması için görüşmeler 
devam etmektedir. Bu anlaşmanın imzalanıp, gümrük birliğinin gerçekleşmesi, en büyük dileği
mizdir. Bu idealimiz gerçekleştiği takdirde, artık, sanayimiz Avrupa sanayisiyle yarışmak duru
munda kalacaktır. Burada, üniversite ve sanayi kuruluşlarımız arasındaki işbirliği ile araştırma ve 
geliştirme çalışmaları önem kazanmaktadır. 

Üniversitelerimiz ve sanayi kuruluşlarımız arasındaki işbirliği, Bakanlığın düzenleyici ve yön
lendirici çalışmaları ve ülkemizin bilim ve teknoloji politikasıyla belirlenmelidir. İleri teknoloji ge
tiren, kaliteyi yükselten ve maliyeti düşüren tedbirleri almak suretiyle, sanayi yatırımlarına hız ve
rilerek, uluslararası rekabete ayak uydurabilecek hale gelmeliyiz. 

Burada, özel sektöre öncelik veren bir sanayi politikası önem arz etmektedir. Devletçi bir sa
nayi politikasıyla başarıya ulaşma ve ileri teknolojiyi yakalama yönünde yapılan çabalar, her za
man büyük engellerle karşılaşmıştır. Çünkü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, günümüzde, bu 
fonksiyonlarını önemli bir şekilde icra etmesi lazımdır. 

71 yıl önce Yüce Atatürk'ün cumhuriyeti kurduğu dönemlerde, o gün için, ülke nüfusu 13 mil
yondu ve ülkede sanayi diye bir şey yoktu. Elbette ki, o günlerde kurulan bu bankalar, Sümerbank, 
SEKA ve diğer kuruluşlar, bugünkü sanayimizin temellerini oluşturmuşlardır. O gün bunları ku
ranlar, bugünkü sanayimizin temellerini oluşturmuşlardır. O gün bunları kuranların hepsini, en baş
ta Yüce Atatürk, İnönü, Celal Bayar ve Menderes'i şükranla yâdetmek istiyorum; hepsinden Allah 
razı olsun. Ama, bugün artık, özelleştirmeyle ilgili kanunu çıkardığımız bir günde, Türkiye'nin, 
Avrupa'yla ve dünya devletleriyle boy ölçüşebilmesi için, sanayileşme hamlesini, sadece ve sade
ce özel sektörle yapması gerekmektedir. 
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Kendi ilimden bir örnek vermek istiyorum. Bugün, Denizlimizde, üyelerimiz, tekstilde, haki
katen dünya ölçülerinde mal üreten ve dünyayla boy ölçüşebilecek bir sanayi haline gelmiştir ve 
bunu, bizim üyelerimiz, kendileri gerçekleştirmiştir. Bugün üyelerimiz, 1950 yılında kurulan Sü-
merbank'ın ürettiğinden daha fazla iplik, daha fazla ham bez, havlu, bornoz üretmekte; hatta, daha 
kalitelilerini üretmektedir. İşte, bu bakımdan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bunlara yardımcı ve yol 
gösterici durumunda olduğunda, daha başarılı olacağız kanaatindeyim. 

Özelleştirme Kanunu, ülkemiz, özel sektörümüz ve sanayimiz açısından ekonomik olduğu ka
dar, aynı zamanda siyasal bir devrim niteliğindedir. Bu kanunun uygulanmasına hemen geçilmesi, 
ekonomimizde bir kambur niteliği taşıyan KİT'lerin verimlilik esası ve öncelik sırasına göre özel
leştirilmesi, bu suretle özel sektörün ve sermaye sahibinin devreye girmesi sağlanmalıdır. 

Özel sektörün önderliğindeki sanayimiz, bölge özellikleri de dikkate alınarak, sektör bazında 
ve ihracata yönelik olarak teşvik edilmelidir; organize sanayiler ve küçük sanayi sitelerinin olduğu 
bölgeler de teşvik kapsamına alınmalıdır. Bu bakımdan, bunu da burada hassaten belirtmek ve bu
nunla ilgili olarak, kendi ilimden tekrar bir örnek vermek istiyorum. 

Daha iki gün önce, en fazla ihracat yapan ticaret odası ve sanayi odası üyelerimizin ödül töre
nine gittim. Bugün, ilimizden, sadece oda kanalıyla 300 milyon dolarlık, Mersin, İstanbul ve İzmir 
gümrüklerini de dahil edersek, 900 küsur milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir; yani, 1 mil
yar dolara yakın ihracat gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bu ne demektir; 1994 yılındaki 17 milyar do
larlık ve 1995'teki, planladığımız, hedeflediğimiz 19,5 milyar dolarlık ihracatın yirmide birini, sa
dece ve sadece, Denizli'de, benim üyelerim, benim hemşerilerim gerçekleştirmiştir. Bu, büyük kı
vanç ve onur veren bir olaydır. {DYP sıralarından alkışlar) 

Özelleştirmeyi desteklediğimizde ve bunları gerçekleştirdiğimizde, artık, devlet, elini yavaş 
yavaş sanayiden, ihracattan çekip, özel sektöre hız vermenin faydalarını görecektir; yukarıdaki olay 
da bunun bir numunesidir. 

Bilindiği gibi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Yüce Meclisimizce kabul edilerek yü
rürlüğe girmiştir. Bu kanunla, serbest piyasa ekonomisinin temelleri oluşturulmuş; bu suretle, re
kabeti bozan veya ortadan kaldıran eylem ve davranışların kontrol edilmesini sağlayan hukukî dü
zenlemeler getirilmiştir. 

Ayrıca, BOT dediğimiz, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanunda da değişiklik yapılmıştır. Bu suretle, özelleştirmenin büyük bir ba
şarıyla gerçekleşmesini sağlayacak hukukî düzenlemeler oluşturulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, sanayi deyince, akla hemen, çevre sorunu gelmektedir. Modern toplu
mun gelişmesi sürecinde en önemli ve vazgeçilmez yollardan biri olması nedeniyle, çevre sorunla
rına sebep olmamak için, sanayileşmenin durdurulması veya sanayi tesislerinin kapatılması düşü
nülemez. Bu nedenle, çevreye en az zarar verecek teknolojiler kullanmak, geliştirmek ve sanayi
den kaynaklanan çevre sorunlarını yine sanayi içinde bulmak ve uygulamak gerekmektedir. 

Sanayi sitelerinin veya fabrikalarının yanına arıtma ve filtralizasyon tesisleri mutlaka kurul
malıdır. Balıkların katledildiği Sakarya Nehri örneğinin başka nehir ve göllerimizde görülmesini 
önlemeliyiz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, Çevre Bakanlığıyla koordineli olarak, bu konuda eği
tici ve yönlendirici tedbirleri alıp, uygulanmasını da sıkı bir şekilde denetlemelidir. Bu çalışmala
rın içinde olduğu için, değerli Sanayi Bakanımıza da teşekkürlerimi arz ederim. 
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Ülkemizin ve özellikle büyük şehirlerin en .önemli sorunlarından ikisi, gecekondulaşma ve iş
sizliktir. Bu nedenle, organize sanayi bölgelerinin, şehircilikte ve işsizliğin azalmasında önemi bü
yüktür. Bilhassa, organize sanayi bölgelerinin yanında uydukentler yapılarak, burada işçilerin istih
damı sağlanmalı ve konut sorunu çözülmelidir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen, ülkemizin düzenli olarak sanayileşmesini sağlaya
cak olan organize sanayi bölgeleri Ve küçük sanayi sitelerini kurma çalışmalarına hız verilmeli; hat
ta,- özel sektör yatırımlarını özendirecek teşvik politikaları da uygulanmalıdır. Organize sanayi böl
geleriyle ilgili kanunî düzenlemenin bulunmayışı, uygulamada birçok aksaklıklara neden olmuştur. 
Bu bölgelerin yürütücü kuruluşu olan müteşebbis teşekküllerin tüzelkişiliği olmadığından, uygula
mada, vergi, resim, harç gibi'istisnalardan faydalamlamadıgı gibi, yetki ve sorumluluk yönünden 
de bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu aksaklıkları ve sorunları gidermek amacıyla hazırlanan Or
ganize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı Başbakanlıktadır. Bu tasarının bir an önce Genel Kurulu
muzda görüşülerek yasalaşması, sanayimiz açısından son derece önemlidir. 

Küçük sanayi sitelerinin yapımıyla ilgili olarak, bellibaşlı prensip ve kriterlerin ortaya konma
sında fayda görmekteyim; şöyle ki: Hiçbir ekonomik potansiyeli ve hareketi olmayan küçük ilçe
ler yerine, belli bir nüfusa sahip -örneğin 20 bin- ve ekonomik potansiyeli olan ilçelere sanayi si
teleri kurulmalıdır. Böylece, aynı zamanda kaynak israfı önlenmiş olur. 

KOSGEB konusuna da değinmek istiyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde, araştırma ve 
geliştirme hizmetlerini üstlenen KOSGEB'in daha fonksiyonel hale gelmesi için desteklenmesi ve 
bazı yapısal değişiklikler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bunun için, KOSGEB fonlarının, 
1992 yılı sonunda genel bütçeye aktarılmasının, kuruluşun faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı 
kanaatindeyim. Çok önemli görevi olan bu kuruluşun, bu fon kaynaklarının genel bütçeden çıkarıl
ması ve böylece, kuruluşun malî imkânlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, KOSGEB'in, 5 Nisan Tasarruf Genelgesi kapsamından da çıkarılarak, etkinliğinin ar
tırılması gerekmektedir. İnanıyorum ki, bunlar gerçekleştiğinde, KOSGEB, daha fonksiyonel hare
ket içine girecek ve büyük, gayretli çalışmalar yapacaktır. 

Yine kendi ilimden bir misal vermek istiyorum. Bugün, KOSGEB'in hazırladığı bir program 
çerçevesinde, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımızın da desteğiyle, Denizli'deki 30 bine yakın tez
gâh sahibi -tabiî, arzu edenler- elindeki tezgâhı yenileme imkânı bulacaktır. Sayın Bakanımızın bi
ze vaat ettiği bu işin, yılbaşından sonra gerçekleşeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN-Sayın Müftüler, sürenizin 14 üncü dakikasındasınız efendim. 

M. HALUK MÜFTÜLER (Devamla)-Teşekkür ederim Sayın Başkanım; toparlıyorum. ' 

Bugün, artık, KOSGEB'in, yabancı dil bilen uzman elemanlarının da gayretiyle, bu koordine-
li çalışmaları sağlamasını bekliyoruz. , 

Dünya öyle bir yere gelmektedir ki, 21 inci Yüzyılda, bütün dünya, tek merkezden, belki de 
tek lisanla, ticaret ve sanayi faaliyetlerini yürütme durumuna gelecektir. Onun için de, şimdiden, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının, bu gayretin, bu hazırlığın içinde olması 
gerekmektedir. 

Hükümetimiz döneminde, çiftçi ve köylümüzün ürettiği mallara, dünya borsalarında geçerli 
destekleme fiyatları verilerek, ilk defa vatandaşımızın yüzü güldürülmüştür. Gerçekten, fındık, pa
muk ve pancara verilen taban fiyatlar, köylümüzün, Hükümetimize olan güvenini pekiştirmiştir. Bu 
çalışmalardan dolayı, hem eski hem de yeni Sanayi ve Ticaret Bakanlarımıza teşekkür ederim. , 
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Bu arada, birlikler konusuna da değinmek istiyorum. Türkiye'nin tanm politikasında birlikle
rin önemli bir yeri vardır. Karadenizli arkadaşlarımız fındıktaki birlik olayını çok iyi bilirler. Bu 
alanda, ayrıca, benim bölgemde TARİŞ, güneyde Antbirlik, Çukobirlik gibi kuruluşlar bulunmak
tadır. Bu gibi kuruluşların, ürettikleri ve fiyat verdikleri mahsuller, aslında, Tarım Bakanlığını ya
kından ilgilendirmektedir. Bence, bu konular, Tanm Bakanlığı bünyesinde görüşülmeli ve Tarım 
Bakanlığına aktarılmalıdır. Yasasını çıkardığımız ve özelleştirmeyi uygulamaya koyacağımız bu
günlerde, bunları, hakiki sahipleri olan çiftçiye, köylüye, yani, birliklerin üyelerine teslim etmek, 
en doğru olay olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Müftüler, sürenizi 1,5 dakika aştınız; hatırlatayım. 

M.HALUK MÜFTÜLER (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri "Türkiye" büyük bir devletin adıdır. Türkiye'nin büyüklüğünün ispatı 

olarak, sizlere, bu yıl gerçekleşen iki olayı hatırlatmadan geçemeyeceğim. Birisi, uzaya uydu fır
latan 16 devletten biri olması; diğeri de, Fırat'ın suları ile Harran Ovasını birleştiren, 26 kilometre 
uzunluğunda ve 7,62 metre çapında iki tünelin açılması olayıdır. İşte, bunlar, ülkemizin büyüklü
ğünün ispatıdır. 

Önümüzdeki günlerde Harran Ovası sulanmaya başlandığında, buradaki tarımsal çalışmalar 
gayet güzel bir şekilde ilerleyecek ve burada 3 milyon kişi istihdam edilecektir. Tabiî ki, çevresin
deki entegre tesislerin de, Sayın Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklann yardımlarıyla tamamlanma
sında fayda vardır. Bu bakımdan, bu bölgede, bu konu üzerinde ciddî olarak durmak istiyoruz. 

Biraz da odalardan bahsetmek istiyorum. 5590 sayılı Kanun, Meclisimize gelmiştir; fakat, çı
karılamamış, gündemin 180 inci sırasında beklemektedir. İşte, bu yasanın da, yılbaşından sonra 
gündeme getirilip, bir an önce çıkarılmasında fayda vardır. Bunun için, Sayın Bakanımızın gayret
lerini bekliyorum. 

Ayrıca, anonim ve limitet şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımındaki bürokratik işlemlerin 
azaltılması ve denetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olmak üzere, ticaret sicili memurluk
larının, mahkemeler yerine, yani, Adalet Bakanlığı yerine, Ticaret Odalarının bünyelerine alın
masında fayda vardır. 

' Değerli milletvekilleri, sanayimizi ve sanayicimizi geliştiren, yönlendiren ve çağın teknoloji
sini yakalamada önderlik yapan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu önemli görevin ve sorumluluğun 
bilinci içerisinde, sağlıklı ve doğru politikalar üreterek, ülkemizin bir sanayi ülkesi haline gelmesi 
yönündeki çabalarına hız vermelidir. Zaten, Sayın Başbakanımız ve 49 uncu ve 50 nci Hükümet
lerimiz de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gereken desteği sağlamıştır ve sağlamaktadır. 

Grubum ve şahsım adına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin, milletimize, ülkemize ve 
Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyor; Yüce Meclisin siz değerli milletvekillerini hürmetlerimle 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Müftüler. 
DYP Grubunun ikinci konuşmacısı.Sayın Artvinli; buyurun. 
Sayın Artvinli, Grubunuzun 11 dakikası kaldı. 
DYP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi adına söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin temel hedefi olan, yeni dünya düzeni içinde hak ettiği
miz yeri alabilmemiz için, çağın gerektirdiği standartları eksiksiz olarak uygulamaya çalışmakta
yız. Temel meseleleri, büyüyerek, sanayileşerek aşmayı hedefleyen, büyük bir nüfusu ve içpazan 
olan ülkemizin kalkınmasında etkin ve büyük rolü olan Sanayi Bakanlığımızın çok önemli bir ko
numa sahip olduğunu bilmekteyiz. 

Bugün için, gelişmiş olan Batı ekonomileri, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada 
gibi ülkelerin ekonomik yapılarına baktığrnızda.sanayiin büyük bir yer kapladığını görmekteyiz. 

Yine, ekonomi dışı sahalarda söz sahibi olan ülkelerin, sanayilerini geliştirmiş olduklarını, ih
racatlarının büyük bir kısmını sanayi mamullerinden meydana getirdiklerini görüyoruz. Durum 
böyle olunca, Hükümetimizin de; uluslararası sahada söz sahibi olmamız için, sanayiye büyük bir 
önem verdiği görülmektedir. Gelişmiş olan Batı ülkeleri, Büyük Okyanusun derinliklerinde maden 
olup olmadığını araştırabiliyorlarsa, deniz kirliliğine yol açan petrol atıklarını genetik mühendisli
ği aracılığıyla ternizleyebiliyorlarsa, bizim de, sanayimizi daha geliştirerek başarıyı yakalamamız 
mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin yeni sanayi stratejisi, sadece üretimle sınırlı olmaya
cak, teknolojik değişim, ticarete açık mallara yatırım, rekabet, bölüşüm, çalışma yaşamı, kurumsal
laşma, sosyal alandaki değişim politikaları ve çözümlerini de kapsayacaktır. Yeni teşvik modelle
rini uygulamaya sokan Hükümetimizin amacı, üretim ve yatırımları artırarak, ülkemizin, sanayi ve 
ticaret alanında, dünya piyasasında daha iyi bir konuma gelmesini ve söz sahibi olmasını temin et
mektir. 

v . • • ' 

Plükümetimizin, projeye değil de, üretime yönelik olarak teşvik vermeye başlaması, sanayileş
memizi hızlandırmıştır. Uygulamaya konulan ve konulacak olan teşviklerin temel hedefi, yatırım
ları ve üretimi artırmak, ihracatımızı, tekrar, ekonomimizin lokomotifi haline getirmektir. İhracat
çılarımızın, normal üretimde girdi olarak kullandıkları hammaddeleri dünya piyasasında rekabet 
edebilecek şekilde alabilmeleri için, hammadde, enerji ve navlun primi gibi teşviklerden yararlan
maları sağlanmış; ayrıca, uluslararası kredi piyasalarından kredi temin eden yatırımcılarımıza ve 
ihracatçılara Hazine garantisi temin edilmiştir. 

Hükümetimiz, Türkî cumhuriyetleri ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri ile Türkiye ara
sında imzalanan protokoller çerçevesinde, bu ülkelerde bulunan küçük ve orta ölçekli sanayicileri 
serbest piyasa ekonomisiyle tanıştırarak, bu sanayiciler ile Türk sanayicilerini kaynaştırarak, eko
nomik işbirliğini geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu arada, bu ülkelerde yatırım yapmak isteyen küçük 
ölçekli sanayicilere de Hükümetimizin desteğini artırması ve onlara birtakım imkânlar sağlaması 
gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, küçük sanayi siteleri, Türkiye'nin il ve ilçelerine dağılmıştır ve dağılma
ya da devam etmektedir. Bu nedenle, küçük ve orta boy sanayi işletmelerini geliştirmek için, bun
ların kısa ve uzun vadeli kredilerle desteklenmesi gerektiğine ve bunun da, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum. 

2000'li yıllara girerken, Türkiye'nin sanayileşme politikalarının tespitinde, yüksek teknoloji
nin üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, küçük ve orta ölçekli sanayi ihmal edilme
den, yatırımların kalkınmada öncelikli yörelerde yapılmasının ve Hükümetimizce de bunun teşvik 
edilmeye devam edilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. 

Ülkemizin sanayi politikalarının tespiti ve uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bi-
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rinci derecede sorumlu kuruluşlanmızdandır. Üreticinin ve sanayicinin korunması, mağdur edilme
mesi gerekmektedir. Zaten, Hükümetimizin de temel politikası budur. Bölgesel gelişmişlik farklı-

- lıkları da dikkate alınarak, isabetli ve istikrarlı bir sanayi politikası uygulanmasına gayret gösteril
melidir. Burada, iftiharla belirtmek istiyorum ki, Doğru Yol Partisi misyonu, sanayileşmeyle âde
ta özdeşleşerek bugünlere gelmiş bir misyondur. 

Organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi siteleri vasıtasıyla, altyapı eksikliği giderilmeli, 
ayrıca, özel teşebbüs yatınmlarına, düşük faizli, yatırım ve işletme kredileri verilmelidir. Organize 
sanayi bölgeleri... Ki, bununla ilgili olarak kendi vilayetimden bir örnek vermek istiyorum: KEİPA 
çerçevesinde ülkemize gelen Romen Parlamento heyetine Gebze Organize Sanayi Bölgesini gez
dirdiğimizde, hayretler içerisinde kaldılar.Bu kadar modern bir şekilde altyapısı hazırlanmış bütün 
tesisleri, gelişmekte olan bir sanayi bölgesini görmeleri, kendilerini fevkalade hayrete düşürmüş 
ve gıptayla bakmışlardır. 

Organize sanayi bölgeleri, içinde bulunduğumuz asırda ve ülkemizde çok önemli bir durum 
arz etmektedir. Çapraşık kentleşmenin, programsız, plansız, imarsız sanayileşmenin önüne, ancak 
organize sanayi bölgeleri ihdas ederek geçmek mümkündür. Şayet, organize sanayi bölgelerine gir
mezsek, şehirlerdeki huzursuzluğu ve gecekondulaşmayı önlemek mümkün değildir. 

Ekonomik darboğazdan kurtulmak için, kamu iktisadî teşebbüslerinin, stratejik olanları dışın
da kalanları hızlı bir şekilde özelleştirip, rekabet gücünü arttırıcı önlemler alınmalıdır. 

İmalat sanayiinin, toplam sivil istihdam içerisindeki payı yüzde 15'tir. İmalat sanayiinde çalı
şanların yüzde 48'i küçük ve orta ölçekli işletmelerde, yüzde 51,2'si de büyük işletmelerde çalış
maktadır. Küçük işletmelerin, toplam işyeri sayısındaki payı ise, yüzde 93,7'dir. 

Modern organize sanayi tesislerinin yapımında, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi si
telerinin kuruluşuna hükümetler olarak katkıda bulunmak, destek olmak, bizim, gerçek millî poli-
kamız olmalıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1995 yılı bütçesine baktığımızda, 1995 yılı yatı
rım programı teklifinde, 6 adet organize sanayi bölgesi, 28 adet küçük sanayi sitesinin hizmete açıl
ması planlanmıştır. Bu, gerçekten yetersizdir. Bu sayıların artırılması için, gerekli tedbirlerin alın
ması, çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ülkemizde, çok büyük bir potansiyel vardır, hem za
manı, hem de insanlarımızın bilgisini, becerme gücünü ortaya koymak suretiyle bu potansiyeli, is
raf etmeden değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye'nin, hatta, kalkınmış ülkelerin en büyük derdi işsizliktir. Organize sanayi bölgelerine 
ve küçük sanayi sitelerine önem verildiğinde, bunlar desteklendiğinde, altyapılarının bir an önce 
yapılarak hizmete sokulduğunda hem sanayicilerimizin Türkiye dışına taşarak üretim yapmaları 
mümkün olacaktır hem de gençlerimize iş kapısı açılmış olacaktır. 

BAŞKAN- Sayın Artvinli, 2 dakikanız var. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Devamla)- Efendim, çoğunu zaten çıkardım. 
BAŞKAN- Artık, kusura bakmayın, bugün prensibi bozmayacağız. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Devamla)-Tamam Sayın Başkanım. 
Sözlerimi burada tamamlarken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın 1995 malî yılı bütçesinin, 

çalışanlarımıza, devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepi
nizi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Artvinli. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şaban Bayrak; buyurun. 

Sayın Bayrak, siz de, -Grubunuza ayrılan sürede 2 kişi konuşacaksınız- süreyi eşit mi kulla
nacaksınız? 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Eşit olarak kullanacağız Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Peki, efendim; Grubunuzun konuşma süresi 30 dakikadır. 

. RP GRUBU ADINA ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkında, Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Meclisimizin değerli üyelerini, Refah Partisi Grubu ve 
şahsım adına.saygıyla selamlıyorum. 

. Bilindiği gibi, 19 uncu Dönem milletvekilleri olarak, burada, 50 nci Hükümetin hazırlamış ol
duğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi
nin, Bakanlığımıza, Hükümete, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; Bakanlığımızın 
değerli bürokratlarına başarılı çalışmalar diliyorum. 

Tabiî, konu Sanayi Bakanlığı bütçesi olunca, sanayileşmeyi, kalkınmayı, işsizliğe çare bulma
yı, ihracatı geliştirmeyi, millî geliri büyük çapta artırmayı, millî harp sanayiini istenilen seviyelere 
çıkaracak fonksiyonları üstlenen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi konuşulurken, mutlaka 
bazı konulara değinmek gerektiğine inanıyorum. 

Sanayileşme, bir ülkenin kalkınmasında, en önemli faktörlerin başında gelir. Türkiye, küçük 
bir ülke değlidir; 62 milyona yaklaşan nüfusuyla, zengin tabiî kaynaklarıyla, çeşitlilik arz eden ik
limiyle ve içinde bulunduğu coğrafyasıyla, potansiyeli olan bir ülkedir. 

Böyle ülkelerin kalkınma modelleri farklı olmalı; altyapısı sağlam dayanaklara basmalı, büyük 
altyapılar gerçekleştirilmeli, üretimin artırılabilmesi için sanayileşmeye ciddî anlamda önem veril
meli, sanayileşme, strateji olarak tespit edilmeli ve hatta bu, devlet politikası haline getirilmelidir. 

Bu kalkınma ve sanayileşme hesapları, ülke ihtiyaçlarına göre sanayileşme projeleri, dünya pi
yasalarına göre yüksek teknoloji ihtiva eden sanayileşme de gözününde bulundurularak, planlı ve 
programlı yapılmalıdır. 

Ne yazık ki, zaten çok büyük hedefleri olmayan, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının, amaç
larına dahi ulaşılabilmiş değildir. Gelişmeler o kadar geri ki, Hükümet, yedinci beş yıllık kalkınma 
planını hazırlayamamış ve ertelemek zorunda kalmıştır. Özellikle, teknoloji geliştirme konusunda 
önemli bir gelişme sağlanamamış, dolayısıyla, sanayimiz yıllardır teknoloji üreten bir yapıya da ka
vuşturulamamıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken, burada özellikle üzerinde durmak istediğim 
konu, Bakanlığa ayrılan bütçedir. "İşsizliğin reçetesi sanayileşmek" diyeceksiniz, "ihracatta, sana
yi mamullerinin payının, yüzde 85 olduğunu" ifade edeceksiniz " kalkınmada en büyük faktörün 
sanayileşmek olduğunu " söyleyeceksiniz; ama, bir türlü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi
ni, gerektiği şekilde artırmayacaksınız. 

Türkiye, yıllardan beri kalkınamamış, zengin ülkeler seviyesine gelememişse, bunun yegâne 
sebebi, gerektiği gibi yüksek teknoloji ihtiva eden sanayiin ülkeye gelmesine mani olan, gerek bil
gisizlikten gerek iyi niyetten ve gerekse parasızlıktan dolayı yeterli teşvikleri sağlamayan, bunun 
için gayret sarfetmeyen hükümetlerin yanında; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da sorumlu olduğu
nu, özellikle; burada vurgulamak istiyorum. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1994 yılı bütçesini incelediğimizde, bunun 1 trilyon 810 mil
yar olduğunu; genel bütçe içindeki payının ise yüzde 2.2 olduğunu görüyoruz. 1995 yılı bütçesine 
baktığımızda, Sanayi Bakanlığına 2 trilyon 566 milyar ayrıldığını; genci bütçe içindeki payına bak
tığımızda ise, yüzde 1.9 olduğunu müşahede ediyoruz. Yani, Sanayi Bakanlığının bütçesi, bu sene 
0.3 oranında küçülmüştür. 

Bu durumu, diğer bakanlık bütçeleriyle kıyasladığımızda, Sanayi Bakanlığı, her sene en az 
bütçe ayrılan bakanlıklardan biri durumundadır. Bu Bakanlıkla ilgili komisyonun bir üyesi olarak, 
böylesine cılız ve küçük bütçesinden dolayı -inanın- Sanayi Komisyonu üyesiyim demekten hicap 
duyuyorum; bu ifademden dolayı da Sayın Bakanımın beni bağışlamasını rica ediyorum. 

Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, yüksek teknolojiyi yakalaması için, en büyük bütçenin 
Sanayi Bakanlığına ayrılmasını gönül istemektedir; ama, bu, mümkün olmuyor. 

Fakirliğin önlenmesi, zengin millet, zengin devlet düşüncesi, ancak sanayileşmekle mümkün 
olacaktır. 

Hayalimizde yaşattığımız bir Türkiye var: Millî geliri çok büyük hedeflere ulaşmış, kişi başı
na millî geliri 10 bin dolara tırmanan bir Türkiye'yi hayalimizde yaşatıyoruz. Pekala, bu Türkiye'yi 
kurabilmek için araştırma ve geliştirmeye acaba ne kadar para ayrılıyor? Bizim araştırma ve geliş
tirmeye ayırdığımız para ile Avrupa devletlerinin ayırdığı parayla kıyasladığımızda, Türkiye'nin bu 
amaçla ayırdığı paranın sıfır olduğunu görüyoruz. 

Bu konuda misal vermek istiyorum : Fransa bir yılda araştırma ve geliştirme için 25 milyar 
dolar, Almanya 35 milyar dolar, İtalya 13 milyar dolar, İspanya 4 milyar dolar, Japonya ise yılda 
71 milyar dolar para ayırmaktadır. Türkiye ise, yılda sadece 884 milyon dolar ayırabilmektedir. 

Ayrılan bu paradan Sanayi Bakanlığının hissesine, 21 milyar 660 milyon lira düşmektedir. Bu 
konu, Sanayi Bakanlığı için, hakikaten üzülecek bir hadisedir. 

Ondan sonra, oturup kendi kendimize; neden, Türkiye'de keşifler yapılmıyor, neden ilimler is
tediğimiz seviyeye çıkmıyor; neden yeni yeni buluşlar yapılmıyor diye soruyoruz. Araştırma ve ge
liştirmeye gereken önem verilmiyor. Bu durum, araştırmaya ve geliştirmeye ayrılan paradan belli. 

Üniversitelerimizde çok değerli hocalarımız var, profesörlerimiz var, ilim adamlarımız var; 
bunlardan yeteri kadar da yararlanamıyoruz. Daha doğrusu, sanayi, üniversite, devlet işbirliğine, 
gereken ilgi gösterilmiyor değerli arkadaşlar. 

İşte, Türkiye'nin hali bu; un var, şeker var, yağ var; ama, helvayı yapacak ustayı bir türlü bu
lamıyoruz. 

Eğer, Sayın Bakanım müsaade ederse, Bakanlığı biraz eleştirmek istiyorum. Adı üzerinde; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı; ticaretle uğraşıyor, sanayi ile uğraşıyor, fındık fıstık alıp satıyor, koope
ratif birlikleriyle uğraşıyor, pamukçuluk yapıyor, yağ alıp satıyor; kısacası, gübreyle, pancarla, şe
kerle uğraşıyor, bu bakanlığa, "kooperatifler ve KİT'ler bakanlığı" desek, daha doğru olur kanaatin
deyim. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Bakan da memnun olur, bu işten. 
ŞABAN BAYRAK (Devamla)- Bu bakanlık işlevini sürdürürken, ülkemizin ihtiyacı olan yük

sek teknolojiyi getirecek, sanayii yaygınlaştıracak, hakikaten ihracatı geliştirecek, yeni bir bakan
lık da kurulmalıdır. Teknoloji ve Yüksek Bilim Kurulu da bu bakanlığa bağlanmalıdır. Sanayi -üni
versite- devlet işbirliği koordinasyonu, gerçek manada bu bakanlık marifetiyle yürütülmelidir. 
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Bunun adı "teknoloji geliştirme bakanlığı" olabilir, "teknoloji bakanlığı" olabilir ve böyle bir ba
kanlığın kurulmasının, ülkemiz açısından büyük faydaları vardır. 

Burada bir konuyu altını çizerek söylemek istiyorum: Biraz önce, Sayın Müftüler de burada 
ifade etti; bildiğiniz gibi, 5590 sayılı Yasa yerine geçecek olan, Odalar ve Borsalar Birliğini ilgi
lendiren yasa tasarısı, Sanayi Komisyonumuzdan 25.2.1994 tarihinde geçti; 634 sıra sayılı bu tasa
rı gündem kitapçığının 174 üncü sırasında beklemektedir. Bunu söylerken, şunu ifade etmek isti
yorum: 1994 yılı sonuna kadar çıkarmak mecburiyetinde olduğunuz kanun tasarıları var. Bunu si
zi icbar eden güçler var. Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı, Patent Kanunu Tasarısı, Rekabe
tin Korunması Kanunu Tasarısı -Rekabetin Korunması Tasarısı geçtiğimiz ay içerisinde kanunlaş
tı- gibi, bazı kanun tasarılarının kanunlaşması için büyük gayretler sarf ediyorsunuz. Kendinizi ne
den buna mecbur hissediyorsunuz? Cevabı çok basit; Gümrük Birliğine girebilmek için... Geçtiği
miz perşembe gecesi, însan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı buraya getirildi; ancak, çıkarılamadı. Yani, bu, sizin için bir baskı un
suru oluyor. 

Burada, esas vurgulamak istediğim konu şu: Sayın Müftüler de, Odalar ve Borsalar Birliği Ka
nun Tasarısının yılbaşından önce mutlaka buraya getirileceğini ifade etti. Eğer, siz getirirseniz ge
tirirsiniz, getirmediğiniz takdirde, bütün gücümüzle biz gayret edip, 5590 sayılı Yasasının yerine 
geçecek yasa tasarısını biz teklif edeceğiz. Burada, Sayın Müftüler de "getireceğiz" dediği için, faz
la birşey söylemiyorum. 

Esas söylemek istediğim şuydu: Bu yasa tasarısı burada iki yıldır bekliyor. Neden getirilmi
yor; acaba, bunun çıkarılmaması için dışarıdan baskılar mı yapılıyor diye düşünüyordum; fakat, Sa
yın Müftüler, benim bu düşüncemi başka yöne çevirdi, böyle olmadığını anlattı. Biz, bunun takip
çisi olacağız, çıkması için de gayret sarf edeceğiz. ' 

Değerli arkadaşlar, burada bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum: Gümrük Birliğine 
girebilmek için, Hükümette, son günlerde büyük bir gayret görüyoruz. İlla ki, Gümrük Birliğine gi
receğiz diye gayret sarf ediliyor. 

Kısaca bilgi vermek istiyorum: Gümrük Birliğinin temelinde 12 Hıristiyan devletin, birleşik. 
tek devlet olma çalışmaları yatmaktadır. 1957 yılında AET, (Avrupa Ekonomik Topluluğu) kurul
muştur. Türkiye, 1958'de üyelik için müracaat etmiş, 1963'te Ankara Anlaşmasını imzalamış, 
1973'te Katma Protokolle geçiş dönemine girmiştir. İşte, bütün mesele burada başlıyor. 1986'da 
Türk işçileri serbest dolaşım hakkına sahip olacaktı; ama, bu hak gasp edildi, 1986 yılında maale
sef işçilerimizin serbest dolaşımına müsaade edilmedi. Geçiş döneminde Türkiye'nin iktisadî duru
munun iyileşmesi için, Topluluk tarafından malî destek sağlanacaktı. Bu malî destek de 4 milyar 
dolardı; maalesef bu da gasp edildi, verilmedi. Bunun karşılığında, Yunanistan'a 20 milyar dolar 
malî destek sağlandı. 

. Türkiye'nin ihracatına sık sık antidampingler uygulanarak, ihracatımız engellenmiştir. Türki
ye'nin tekstil ihracatına kotalar konarak, tekstil ihracatı da engellenmiştir. Türkiye'nin birinci dere
cede ilgili olduğu meselelerde Topluluk organlarında Türkiye'ye karşı hasmane tavırlar takınılmış
tır. Örnek verecek olursak; Kıbrıs konusunu, Ermeni meselesini, Bosna-Hcrsek'in durumunu, Azer
baycan'ı ve bölücülük iddialarını sıralayabiliriz. Bunlardan da önemlisi ise: Türkiye iç hukukunu, 
Topluluk hukukuna uyumlu hale getirmek için hazırlık mahiyetinde gerekli mevzuat değişikliğini 
yapmak durumundadır. İşte komisyonumuzda bekleyen birçok kanunlar gibi, diğer komisyonlarda 
bekleyen Avrupa'yla entegre olabilmemiz için çıkarılması gereken kanunlar var. 
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Topluluk tarihinde ilk defa, Türkiye üye olmadığı halde, Gümrük Birliğine girebilmek için 
yalvarmaktadır. Bu durum ise, kendi pazarını karşılıksız olarak Topluluğa açmak demektir. Diğer 
ülkeler ilk önce Topluluğa üye olmuşlar, uzun süre ekonomik durumlarını malî destekle iyileştir
mişler, daha sonra Gümrük Birliğine girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, kesinlikle Avrupa ülkeleriyle rekabet etme şansını haiz değildir. 
Sanayi kapasitesi, teknolojik konumu, kalite düzeyi, enerji ve finansman girdileri; araştırma ve ge
liştirmeye ayrılan paranın azlığı, bizim, Avrupa Birliğiyle, Gümrük Birliğiyle rekabet etmemizi en
gellemektedir. Türkiye'ye rekabet gücü kazandıracak imalat sanayii yatırımları, son on yıldan beri 
de ihmal edilmiştir. Türkiye dışticareti, Avrupa Birliğine ipotek edilecek; neticede, dışticaret açığı 
her geçen gün süratle büyüyecektir. Türkiye'de enflasyon yüzde 140'lar civarındadır; Avrupa Top
luluğuna baktığımız zaman, enflasyon yüzde 1, yüzde 2'dir. Türkiye'de faizler yüzde 400-500'lere 
varmaktadır; Avrupa Topluluğundaki faizler yüzde 3-4'tür. Dış borçlarımız devasa boyutlara ulaş
mış; 86 milyar dolar dış borcumuz var, bu dış borcumuz karşılığında, ödediğimiz faiz 8,5 milyar 
dolardır. Bunun karşılığında, iç borçlanmaya gidilmiş ve ona ödenen faiz de 450 trilyonu bulmak
tadır. 

BAŞKAN- Sayın Bayrak, sürenizin bitmesine 1 dakika var efendim. 

ŞABAN BAYRAK (Devamla)- Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, burada sormak istiyorum, hangi cesaretle Avrupa Birliğine girmek için 

gayret ediyorsunuz. 
Ne kadar çabalasak ve ne kadar yalvarsak, adamlar bizi Avrupa Birliğine almıyorlar "almaya

cağız" diyorlar. Hiç olmazsa onurlu, şahsiyetli bir dış politika kullanarak, şahsiyetli bir dış politi
ka güderek, biz de Avrupa Topluluğuna, Gümrük Birliğine girmiyoruz diye restinizi çekin, şahsi
yetli bir dış politika örneği koyun. 

Ben, burada, sözlerimi bitirirken bütçenin, Bakanlığa, Hükümete, devletimize, milletimize ha
yırlar getirmesi temenni ve duasıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bayrak. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyu

run efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri, çok sevdiğimiz Sanayi Bakanımız ve Bakanlığın kıymetli mensupları; sözlerime başla
madan, hepinizi hürmetle selamlar, bütçenin memleketimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını te
menni ederim, 

Muhterem arkadaşlar, Şaban Bayrak Bey'in de buyurduğu gibi, gerek üç gün önce Avrupa Par
lamentosunun aldığı karar gerekse yarın yapılması beklenen Ortaklık Konseyi toplantısında, Tür
kiye'nin Gümrük Birliğine alınmaması için her türlü şart hazırlanmış. "Yerim dar, yenim dar" hi
kâyesi otuzbeş senedir, tekrar tekrar söylenmiş ve bugünkü durum hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, öyleyse, bu otuzbeş yıllık kızıl elmanın, bu efsanenin sona erdiğini gö
rerek, uyanalım, rüyayı terk edelim, kolları sıvayalım ve millî sanayimizin yeniden kurulması ve 
ihyası için dört elle sarılmaya başlayalım. Bunda, en büyük rolü, mutlaka Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı alacaktır. Bu ruh ve azimle, dört elle bu işe sarılalım. 

İthalatımız, takriben 30 milyar dolar; ihracatımız da 15 milyar dolar civarında tahakkuk ede-
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cek. Aradaki fark dış açık. Demin verilen rakamlarda da gördük; bir sene zarfında, dışarıya borç ve 
faiz servisi olarak 12 milyar dolar gidecek. Bir de bu açıği ilave ettiğiniz zaman, işte, sizin ithala
tınıza denk bir açık meydana geliyor. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Yeni borç almakla, sununla bu
nunla karşılamak mümkün değil. Elinizin altında, bir petrol veya altın yatağınız yok, onunla da kar
şılamanız mümkün değil. Öyleyse, yapılacak işi, oturup düşünmek gerekir. 

Anadolu'yu fakir bıraktınız ve fakirliğe mahkûm ettiniz. İşsizlik yüzünden, bütün büyükşehir-
lere göç var, neden; çünkü, yatırım yok. Yatırım olmamasının sebebi, yüksek faiz, yüksek enflas
yon ve de üretimden alman korkunç üretim vergisi, Kurumlar Vergisi yüzde 40, yüzde 50 civarın
da. Kimse parasını üretime yatırmıyor. Özel veya tüzelkişilerin parası, bonoda veya tahvildeyse sı
fır vergi ve oraya yatan paraya da yüzde 100 faiz. Onun için, herkes, üretime değil, faize para ya
tırıyor. Böyle bir durumda, tedavülde olan paranın yüzde 90'ını devlet emiyor ve tekrar götürüp fa
ize yatırıyor; üretime bir kaynak ayrılması mümkün değil. Bugün, enflasyon ve faiz, bu hükümet
ler tarafından kasten sürdürülen ve yüksek tutulan bir olgudur; çünkü, enflasyon, borçlu olanın işi
ne yarıyor. En büyük borçlu da devlet olduğu için, enflasyon ortamında borcu ödemesi daha kolay 
geliyor; böylece en büyük suçu da işliyor. 

İşsizlik ve fakirlikten kurtulmanın tek çaresi -tarımda ve sanayide- sanayileşmektir; sanayileş
menin gayesi de üretimi artırmaktır; üretim de ancak sanayi ile olur. Son on senede ise, imalat sa
nayi yatırımlarının, sabit sermaye yatırımları içindeki payı yarı yarıya düştü; tarımda da böyle. Üre
timin düşmesi nedir; işte, bütün göstergeler meydanda, ispata hacet yok. Niçin üretim yapmak is
tiyoruz; bu açıklan kapatmak için; ithalatı ikame etmek için, azaltmak için. İthalat kalemleri nedir; 
gübre, her türlü makine, alet ve edevat ile sınaî mamullerdir. 

Bir hususu samimi olarak ifade ediyoruz: Millî Selamet Partisi, bundan yirmibeş sene evvel 
uzun uzun düşünmüş, anlatmış ve koalisyonlara ortak olduğu yirmi sene evvelki durumunda bir po
litika tatbik etmeyi kararlartırmış; ortaklannı bu işe zorla razı etmiş; önce, üretime, sanayie kaynak 
ayrılması için bütçeleri buna göre tanzim ettirmiş; kalkınma planlarına, yıllık programlara ve dev
let bütçesine koydurmuş; 240 tane sanayi yatırımını birden başlatmış. Ne için; İşte bugünkü tablo
yu gördüğü için. 30 milyar dolarlık ithalat; buna mukabil -her şeyimizi kısıyoruz; yemiyoruz, iç
miyoruz-15 milyarlık ilıracat(!) 

Ne kadar sıkıntılı olduğumuza dair bir misal vereceğim. Bu sene, buğday rekoltesini 17 mil
yon ton olarak tahmin ediyorduk, yüzde 25 eksilme oldu; çünkü, mevsim kurak geçti ve süne mü
cadelesi yapılamadı. Doğru; ama, bir mesele var. Bu, yapabileceğimiz işti. Bu iş neydi: Gübre üre
timi yüzde 40 gerilemiştir. Türkiye'nin, sonbahara gübresiz gireceği, aylar öncesinden belliydi; il
gililerce hiç önlem alınmadı. Döviz krizi sonunda, dolar, Türk Lirası karşında yüzde 150 değer ka
zanınca, gübre fabrikalarının, gübre hammaddesi ithalatı da zorlaştı, yapılamadı. Devletten, 50 mil
yon dolar civarındaki alacaklarını alamayan gübre fabrikatörleri, gübre üretimini durdurdular. Da
ha sonra, üretim başladıysa da geç kalındı ve de koskoca ekim, gübresiz yapıldı. Allah rahmet gön
derdi; fakat, gübresiz tarlalara rahmet yağdı. / 

Şimdi, öteki bütün sektörler de böyle. Demir çelik böyle, her şey böyle. Çok sevdiğimiz Sa
nayi Bakanlığı, üretim artırıcı bütün imkânlardan yoksun bırakılmış, ana sektörler elinden alın
mış, bir protokol bakanlığı haline getirilmiş. Ne yapsın; ortada dedikodular da var. "Efendim, Re
fah Partisiyle ilgili iddialar şöyledir, böyledir; bir iş de ben yapayım..." 13 Aralık tarihli Milliyet 
Gazetesinden okuyorum, maalesef, deniliyor ki: "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Millî Selamet Parti
si döneminde, Erbakan'ın atmış olduğu temellerin durumunu araştırdı. Araştırma sonunda, Erba-
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kan'm, çok sayıda attığı temelden birçoğunu gerçekleştirmediği ortaya çıktı..." Ne kadar büyük bir 
kcşif(!) Ondan sonra "...söz konusu temellerin çoğunun üzerinde bugün yeller estiğini gördük" şek
linde, bundan şu kadar sene evvel, Erzincan senatörünün sözü, tekrar önümüze geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bakın neler sıralanıyor: Türkiye'de tam 11 gübre fabrikasının yapımı 
başlatılmış; Sivas'ta, Manisa'da, Şırnak'ta, Mazıdağ'da, Konya'da, Erzurum'da, Yozgat'ta, Tekir
dağ'da, Trabzon'da, Kars'ta, Aydın'da, Urfa'da bu fabrikalar çalışsaydı, bugün, gübre ihraç eden bir 
ülke olacaktık, bütün tarlalarımız gübre ile ihya olacaktı ve bu kadar dolar da israf edilmeyecekti. 

Kütahya'da pres fabrikası, Afyon-Sandıklı'da dövme fabrikası, Kütahya-Gediz'de tav fırınları 
fabrikası, yine Türkiye'nin her tarafında, bilhassa doğu illerinde 11 adet çimento fabrikası.Ne ol
muş bunlar: Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu yapılan binalardan bir tanesi Anadolu Üniver
sitesine verilmiş, diğeri Sandıklı Belediyesine verilmiş, bir arsa, bir inşaat Sümerbank'a verilmiş-
neyse bir sanayi kuruluşu- geri kalanlar da üniversitelere ve yakın diğer kuruluşlara verilmiş. Bun
ları bırakalım.. Gelin, ihya edelim. Başka çareniz varsa onu söyleyin. 

Özelleştirmeyle bir yere varamayacaksınız. Yapımı planlanan 240 fabrikanın 70 tanesi yapıl
dı, bitti; satabildiklerinizi satıyorsunuz, satamadıklarınızı kapatıyorsunuz. Bu kararla nereye gidi
lecek? 

Niçin Karabük halkı ayağa kalktı, niçin Zonguldak halkı ayağa kalktı, niçin Ereğli halkı ayak
lanıyor? Siz, milletin isteğiyle ters düşüyorsunuz. Buna çare bulmak lazım muhterem arkadaşlar. 
Vaktin darlığı münasebetiyle bu konuları geçiyorum. 

Sanayi Bakanlığının yetişmiş elemanları var, kadrosu hazır; kendilerini bir ömür bu işe tahsis 
etmiş pırlanta gibi teknokratlarımız var; bunlara güvenelim, bütün sanayi KİT'lerini, tekrar Sana
yi Bakanlığının bünyesi altında toplayalım. Bu iş, Sanayi Bakanımızın hobisi olsun; Hükümetini 
sıkıştırsın, 2,5 trilyonu ilk kademede 250 trilyona çıkarsın, bu çabayı göstersin. Niçin? kefeni yırt
mak için... Başka çare yok. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz, 500 yıllık harp sanayii müessesesidir, bugün bu hale 
niye getiriyoruz? Başka bir yerde niçin Savunma Sanayii Müsteşarlığı kuruluyor? Kurulsun, iyi; 
ama, Makine Kimya Endüstrisini de içine alacak yahut onunla birlikte çalışacak bir müsteşarlık 
olarak Sanayi Bakanlığımızın emrine verelim. Bu, niçin fantezi olsun; Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı, bilmem ne müsteşarlığı kuruyoruz da, niye, bir ağır sanayi müsteşarlığı ku
rup, bu kurumumuzu da onun içine aldırmıyoruz? Devlet Planlamanın dindeyken, alınan, yatırım
ları teşvik mekanizmasının uygulama kısmını da, yine, bu Bakanlığa verelim; bu Bakanlığımızın 
itibarını artıralım. 

Birliklerden -ki,' ben, birliklerin ve diğer ticarî faaliyetlerin, Sanayi Bakanlığında olmasını hâ
lâ yadırgıyorum- partilerin, bilhassa, iktidar partilerinin elini buradan çekelim. Bunu niçin söylü
yorum; 1993 bütçe müzakerelerinde Sayın Rıfat Serdaroğlu, Tariş'in başına getirilmiş olan, -çiçe
ği burnunda, daha yedi sekiz aylık- genel müdürün yaptığı işleri anlatırken, "onu buraya nasıl ge
tirirsiniz" diye eleştiriyordu; SHP'lilcrin ortakları eleştiriyordu. Bakıyoruz ki, üç sene sonra bu ki
şiyi görevden alıyorsunuz. Siz getirdiniz bunu, SHP getirdi. Nedir bu kişinin suçu; efendim, 32 ay 
zarfında 300 çalışanının işine son vermiş; bütün gazeteler bununla dolu. O Genel Müdüre, "gel, se
ni müsteşar yardımcısı yapayım, gel, seni KOSGEB'in, ÇİTOSAN'ın genel müdürü yapayım" de
niliyor. "Hayır, ben üniversitedeki vazifeme geri döneceğim" diyor. Bununla mı kalıyor!.. Niçin bu 
yapılıyor; çünkü, 24 Aralıkta SHP'nin kurultayı var, oradaki delegelerin desteğini temin etmek için 
yapılıyor; bu çok açık. Hatta, bu Genel Müdür, münakaşalar sebebiyle iki ay süründürülüyor... 
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Mesela, Antbirlik'in Sayın Genel Müdürü de, Antalya SHP İl Başkanının tazyikiyle alınmak 
isteniyor ve nihayet alınıyor. Adam, "almazsanız, istifa ederim" diyor ve. istifa ediyor... Şeker Şir
ketinin Genel Müdürünü de siz getirdiniz. Niçin, alıyorsunuz tekrar onu yerinden?.. 

BAŞKAN- Sayın Hatip, 2 dakikanız var efendim. > . 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Falan bir milletvekili zatın kardeşini oraya tayin etmek 
için... Gazeteler böyle yazıyor. İGSAŞ'ın Genel Müdürünü de alıp, burayı boşaltıyorsunuz. Niçin; 
böyle bir maksat için. 

.Muhterem arkadaşlar, ben, sözlerimin sonunda, KİT'lerin, özelleştirilinceye kadar verimli ça
lışması için, ne lazımsa onu yapalım diyorum. Konyamızdan, TÜMOSAN misalini vermek istiyo
rum. Plan ve Bütçe Komisyonunda Konya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yavuz Bey, oraya, 160 
milyar liralık bir kaynak aktardığı için Sayın Bakanımıza teşekkür etti. Bakıyoruz ki, 160 milyar 
değil, 80 milyar. 

Peki, o 80 milyar nereye harcanacak; C.K.D. parçalarına, yerli yedek parçalara ve personelin, 
beklediği paralara harcanacak; ama, bu paralar, olduğu gibi Ç.K.D parçalan ithal eden İthal Kon
tak Şirketine veriliyor ve böylece, TÜMOSAN, haftada, on onbeş traktör -o da bazı haftalar çık
mamak suretiyle- üretiyor. Halbuki, bizim traktörlerimiz en güçlü, en maharetli traktörler. Çiftçi
miz bu traktörleri takdirle karşılıyor. Amerika'ya, 3 tane,numune traktör gönderiliyor, testten geçi
riyorlar, fevkalade beğeniyorlar. Bir-iki aksesuar ve 6 traktör daha istiyorlar; gönderilmiyor. Ama, 
buna mukabil, daha düşük kalitede ve güçte olan Fiat traktörleri, Türk Traktör Fabrikasının trak
törleri, günde 44 tane satıyor. TÜMOSAN, sadece bu fabrikaya motor üreten bir fabrika haline gel
miş. O da, onların istediği 300-350 tane motoru bir müddet içerisinde imal ediyor; üst tarafındaki 
koskoca fabrika ise, boş yatıyor; bir, iki jeneratör, iş makinası siparişi gelirse, onların motoru için 
çalışıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bunlara el atmak lazım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Hatip, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
AHMET REMZİ HATİP(Devamla)- Müşterisi hazır; bu fabrikanın, tam 36 tane bayii var. Ba

yiler geliyor ve ilk traktörü götürmek için, hepsi fabrikanın misafirhanesinde yatıyor; günah değil 
mi arkadaşlar. İhracat talepleri var; bunlara cevap verilmiyor. Traktör niçin fazla üretilmiyor; çün
kü, ufak tefek yedek ve yerli parçaya ihtiyaç var. O nedenle, cebine parasını koyup götüremiyor. 
İki firmayla bağlantı yapılmış, bunlardan birisi kalitesini tutturamamış, diğeri de yetiştiremiyor. O, 
160 milyarın tamamını, verin cebine, gitsin, istediği kadar parçayı alsın ve tıkır tıkır traktörlerimi
zi çıkarıp satsın. 

Bununla da kalmıyor muhterem kardeşlerim, TÜMOSAN'ın lokalleri, SHP'nin lokali gibi ça
lışıyor. İşçiler üzerinde manevî bir baskı var. İşçiler, mevcut sendikadan istifaya zorlanıyor. 

BAŞKAN- Sayın Hatip, lütfen tamamlayın. Bugün, pek, kimsenin süresini uzatmadım; rica 
ediyorum, son cümlenizi söyleyin. 

AHMET. REMZİ HATİP (Devamla)-Son cümlemi söylüyorum. 
İşçilerin parasının zamanında ödenmesi lazım. Altı aydır bekleyen 30'ar milyonluk farklarının 

ödenmesi lazım. Yedek parça için para verilmesi lazım. İşçilerin, Elmadağ'a, Kırıkkale'ye rastgcle 
nakillerinin yapılması yerine, orada değerlendirilmelerine gayret edilmeli. 
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Bu Bakanlığa; gerekli şahsiyetin, yetkinin, her türlü imkânın verilmesi ve bütçenin hayırlı ol
ması temennisiyle, hürmetlerimi sunanm.(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Haüp. 
SHP Grubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurunefendim. 

Sayın Tez, süreniz 30 dakika. 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Bakan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Yüce Meclisi, en derin saygılarımla selam
lıyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesine bakmadan önce, genel bütçe büyüklüklerine bakmak 
istiyorum. Bütçe açıklarının büyük olduğunu da görüyoruz. Bütçe açıklarının, gayrî safî millî hâsı
la içindeki payı; 1984 yılında yüzde 5.3 iken, 1993 yılında yüzde 9.5'e yükselmiştir; ama, borç fa
izlerini bütçe kapsamı dışına koyarsak, bütçe açıklarında da azalma olduğunu görüyoruz. Bu çer
çevede bakarsak, yani, faiz borçlarını, bütçe kapsamı dışına çıkarırsak, bütçe açığının, gayri safî 
millî hâsılaya oranının, 1984 yılında yüzde 2.9 iken, 1993 yılında yüzde 1.2'ye düşmüş olduğunu 
görürüz; bu, olumlu bir gelişme. Biraz evvel sunmuş olduğum göstergeler nedeniyle, geçmiş ikti
darları suçlamak istemiyorum. Geçmişte hatalar, yanlışlar yapılmıştır. Yaşadığımız sorunların, sı
kıntıların, alınmayan önlemler sonucunda ortaya çıktığını, yüce Türk Milleti, Türkiye'de yaşayan 
60 milyon yurttaşımız bilmektedir. 

Gelmiş geçmiş iktidarların, en iyiyi yapmak için uğraş verdiklerini biliyoruz; ama, bazen iyi 
niyetlerine karşın bunu başaramamışlardır. Bugünkü İktidar da, gelecek iktidarlar da, Türkiye'nin 
gönenci için, Türkiye'nin mutluluğu için, Türkiye'nin kalkınması için, ülkemizin tüm kaynaklarını 
en akılcı, en etkili, en verimli kullanmak zorundadır. 

Çalışma koşullarının gayri safî millî hâsıla içindeki payına bakacak olursak, sırasıyla, yakla
şık yüzde 26 ve yüzde 21 olduğunu görüyoruz.Sanayi ve ticaret sektörünün, ülkemiz ekonomisine 
çok büyük katkısı bulunduğu halde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesi, genel bütçemiz içeri
sinde önemli bir yere sahip değildir. Bunu, üzülerek ifade etmenin gereğini duyuyorum. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının, 1994 yılında, 1 trilyon 946 milyar olan bütçesi, 1995 yılında 2 trilyon 588 
milyar olmuştur. Fazla bir artış göremiyoruz, fazla bir artış yok. Bütçenin hoş bir tarafını arama
mız, bulmamız gerekirse, toplam yatırım miktarımn 1 trilyon 453 milyar olması. Bütçenin iyi, hoş 
ve güzel tarafı, yaklaşık yüzde 56 civarında bir yatırım olayının planlanmasıdır. 

Bir başka nokta ise, bizim kamu kuruluşlarının bütçelerinin yanıltıcı bir yönü olmasıdır. O da, 
yatırımların, safî yatırım olmamasıdır. Gerçekten de yatırımlar için ayrılan para, maalesef, tam an
lamıyla yatırımlara dönüşmüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;.onurla, şerefle temsil ettiğim Grubumuzun üç temel gö
rüşü vardır: ' 

1-Toplumumuzun demokratikleşmesi, 

2- Ekonomimizi büyütmek, 
3- Ekonomimizi büyütmekle elde ettiğimiz, yarattığımız geliri, hakça paylaşmaktır. 
Ekonomimizi büyütmek için, özelleştirmeden çok bahsettik. 1980'li yıllarda, iktidarlar, serbest 

piyasa kurallarının işlemesi için, bazı düzenlemeler yapmışlardır. Birtakım düzenmelerin yapılmış 
olmasının, hiç yapılmamış olmasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
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Şu noktanın da altını çizerek vurgulamak ve söylemek istiyorum. Bizim, Türkiye Cumhuriye
ti Devleti olarak, hata yapmamamız gerekiyor. Hatalarımız, ülkemizi dönüşü olmayan yollara so
kabilir. Onun için, çok dikkat etmemiz ve özen göstermemiz lazım; Serbest piyasa ekonomisi ve 
özelleştirmeyi, kolaycı ve kendi kendine bir yöntem olarak göremeyiz, görmemeliyiz. Özelleştir
meyle, serbest piyasa ekonomisine geçmekle, her sorunun çözülebileceğini düşünemeyiz, sananla
yız. En iyiyi, doğruyu bulabilmek için, kafa yormak, düşünmek durumundayız. 

Türkiye, dünyada, gelir dağılımı yönünden en dengesiz olan ülkelerden biridir. Özelleştifme 
geliri, dağılımı ne ölçüde etkileyecek; bunu iyi değerlendirmek durumundayız. Bizim, temel amaç
larımızdan, hedeflerimizden biri olan gelirin hakça paylaşmasınla, ne ölçüde uyumlu olacaktır? Ye
ni ve büyük adımımızı atıyoruz; ama, hangi yöne doğru, nasıl atıyoruz, buna iyi bakmamız, iyi dü
şünmemiz gerekiyor. 

Bugün, ülke olarak, dünyada, son kırk yılda gayri safî millî hâsıla büyüklüğü açısından yir
minci sıradan altmışıncı sıralara düşmüş bulunuyoruz/Bunu kabullenmek zor, son kırk yılda bü
yük bir gerileme var; bunu içimize sindirmek de zor. 1960'larda eşit düzeyde olduğumuz İspanya, 
ülkemizi gayri safî millî hâsıla büyüklüğü.açısından altıya, komşumuz bir avuç Yunanistan üçe kat-
layabilmiştir. Ne pahasına olursa olsun, sanayileşme yarışında hak ettiğimiz yeri almak durumun
dayız. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlık, çağdaş kurumsal örgütlenmelerini tamamlamak 
zorundadır. Sanayi stratejilerini, sanayi politikalarını oluşturmalı ve ivedilikle de hayata geçirmek 
durumundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük ve orta boy işletmecilik, ülkemiz ekonomisi için 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Esnaf ve sanatkârlarımız küçük ve orta boy işletmecilerimiz, ülkemiz 
ekonomisi içerisinde, sayısal olarak yüzde 95'lik bir orana sahiptir. Bu kesimi, yılmadan, usanma
dan desteklemek durumunda olmalıyız. Bunlara, şu dört alanda, hiç geri adım atmadan, sürekli des
tek vermeliyiz: 

1-Girişimcilerimiz sürekli desteklenmelidir, 

2-Bilgi ve teknoloji hizmetlerine erişimleri sağlanmalıdır, 

3-Yan sanayi ilişkileri desteklenmelidir, 

4- Eğitim olanakları genişletilmelidir. Bu konudaki projeler tavizsiz uygulanmalıdır, sürekli 
takip edilmelidir. 

KOSGEB'in sürdürdüğü sanayi envanterleri düzenleme projesini çok önemli ve yerinde bulu
yoruz. Çünkü, devlet yönetimi anlayışı, ileride sadece hakemlik rolünü üstlenecek ve bu rolü yeri
ne getirecektir. Biz, neyin nerede olduğunu bileceğiz ve sadece denetlemeyi yapacağız. Ayrıca, bil
gi toplumu çağında, elimizde neler olduğunu bilmek durumundayız. Bu sayede, sanayi stratejisi
ni ve politikalarımızı sağlam temellere oturtmak durumundayız. Bu verimli ve önemli çalışmadan 
dolayı, Bakanlık yöneticilerini kutlamayı bir görev biliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 inci Yüzyıla yaklaşırken, tüm dünyada ekonomik ya
şamın dengeleri değişmiştir. Önümüzdeki yıllarda, ekonomik sorunları büyük yatırımlarla çözmek 
olanaklı değildir. Gelecek yıllar, küçük; ama, verimli çalışan organizasyonların çağı olacaktır. 
Dünya ülkeleri esnek üretim biçimlerini, sistemlerini seçiyorlar. Küçük işletmelerin teknolojiyi, 
ürün çeşitlerini, üretim yöntemlerini izlemesi ve dönüşebilmesi daha kolay, daha çabuk oluyor. 
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Bugün, ülkemiz, işsizlik, enflasyon, gelir dağılımı, kentleşme, verimlilik gibi sorunlara çözüm 
arayışını sürdürme uğraşı içerisinde. Açıkçası, sanayileşmeyi tamamlayamadık -sanayileşmeyi ta
mamlamak mecburiyetindeyiz- kentleşmeyi bitiremedik, tarım toplumu olmaktan vazgeçemedik. 
Tarımdan vazgeçemeyiz; ama, tarımı çağdaşlaştırmak durumundayız. Zengin maden ve petrol ya
taklarımız var; ama, verimli kullanamıyoruz; oysa ki verimli kullanmak zorundayız. Ekonomik so
runlarımızı çözebilmek için, elimizde hangi ekonomik araçlar varsa; iyi değerlendirmek ve onlara 
iyi bakmak zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; organize sanayi bölgesi yatırımları, hızla devam ettirilme
li ve bu konuda, kesinlikle taviz verilmemelidir. Hele hele, bitirilmesi için çok az işçilik ve çok 
az para gerektiren organize sanayi bölgeleri bir an önce tamamlanmalıdır. Ödenek konusunda, ge
rekirse, başka yerlerden de aktarma yapılmasının, doğru olduğuna inanıyorum. 2000'li yıllara ka
dar özellikle organize sanayi bölgeleri için hedeflenen ilkelerden kesinlikle kaçınmamalıyız, bun
ları da takip etmek durumundayız. 

Ülkemizde, esnaf ve sanatkârların tarihsel kökenini oluşturan küçük ve orta boy işletmelere 
baktığımız zaman, ülkenin gelişmesi açısından, büyük önemleri olduğunu görüyoruz. Bu işletme
ler, büyük sermaye istemeyen, emek-yoğun çalışan işletmelerdir ve bunları, İşsizliğin azalmasında 
gerçekçi bir çözüm olarak da görmekteyiz. 

Bu işletmeler, piyasayı canlandırmakta, ekonomik dolaşımı hızlandırmakta ve böylece ekono
miye, canlılık ve dinamizm kazandırmaktadır. 

Ayrıca, aile bireyleri, bu işletmeler sayesinde üretime katılmaktadır. İş öğrenme olanağı da bu 
işletmelerde çok yüksektir. Bu işletmelerin, üretim yapabilmesi için gerekli olan hammadde de faz
la değildir. 

Girişimcilerimizin, akılcı riskleri göze alarak, işletmelerini kurmaları için, bu konuda özendi-
rilmeleri gerekmektedir ve bu konuya da ayrıca hassasiyet gösterilmelidir. 

Bugün, Türkiyemizde, gerek esnaf olsun gerek sanayici olsun gerekse küçük işletmeci ol
sun, sayısı 4 milyonu bulan bir kesim var. Bu kesim, devlete yük olmadan, devletten iş talep et
meden, aksine vergisini vererek, yanında birkaç kişiyi çalıştırarak, işsizliğin önlenmesine yardım
cı olmaktadır. İşsiz kimselere kucak açan bu 4 milyon küçük girişimciyi, desteklemek durumun
dayız. Bu, büyük bir rakam, büyük bir güç... Devlet, , güven veren elini, bu kesime sürekli uzat
mak durumundadır; güven verici nefesini bu kesimin ensesinden, sırtından hiçbir zaman ayırma-
malıdır. Ekonomimizin tıkanmaması için özellikle bu küçük sanatkârın, küçük sanayi sitelerinin 
ve esnafımızın kullanmış olduğu kredilere baktığımız zaman; bakanlıklar olsun, bankalar ve di
ğer kesimler olsun, aldıkları kredi oranı, dünya üzerindeki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda he
men hemen çok düşük, Türkiye için, diğer kesimler için çok düşük. Bu girişimcilerimizin sıkıntı
larından dolayı ekonomimizin tıkanmaması için, bunların kredilerinin artırılması, kredi faizlerinin 
düşürülmesi, mevzuat sorunlarının halledilmesi gerekir; özellikle eskimiş yasalarla, güncelliğini 
kaybetmiş sistemlerle, dilini kaybetmiş hükümlerle dolu mevzuatlarının düzeltilmesi gerekir. 

Hele hele, yine, 4 milyona yaklaşan bu küçük kesimin -bugün sabahleyin de burada söylen
di- Bağ-Kur'la ilgili sorunu uzun bir süreden beri Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde ta
kıldı kaldı. Burada oturan arkadaşlarım bunu çıkarmak için uğraş içerisinde. Bu, Türkiye'nin kal
kınmasına alın teri döken tüm insanlarımızın bir sorunu. Bunu,"şu parti, şu iktidar ortakları, şu iki 
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parti çıkardı" şeklinde değil, hep beraber el verip çıkarmak durumundayız. Bunun gündemde bek
letilmesini, bu saygın üretime katkısı bulunan insanlar için bir haksızlık olarak görüyorum. 

Bunların aynı zamanda meslek içi eğitimine önem vermek d urumundayız;vergi tevsik sistemi
ne yeniden bakmak durumundayız; kredi, finansman, teknolojik gelişmeye kadar sorunlarına, hep 
beraber bakmak durumundayız. Bütün bunların, ülkemiz ekonomisine bir açıklık, bir ferahlık geti
receğini düşünüyorum. 

Sayın Başkan.değerli milletvekilleri; bakanlığın birlikler konusundaki olayına baktığımızda; 
fiyatları dünya fiyatlarına endekslemclerini olumlu ve saygın bir hareket olarak karşılıyorum. Yal
nız, burada birliklerimizin, yeterli eğitimlere, üreticilerimizin malını en iyi şekilde değerlendirebi
lecek yönetim anlayışlarına sahip olmalarının gerekli olduğunu da, "olmazsa olmaz" koşul olarak 
görüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin en büyük ve en önemli projelerinden olan 
GAP'ın devreye girmesiyle birlikte, üretimde büyük artışların ve gelişmelerin olacağı hepimizin 
bilgisindedir, hepimizin malumundadır. Ürettiğimiz büyük miktardaki bu malların dünya pazarla
rına taşınması için, şimdiden önlemler düşünmek ve almak durumundayız. Mallarımızı hangi yön
den, nasıl ihraç edeceğiz? Bunun için, Bakanlık, hazırlanmakta olan yedinci beş yıllık kalkınma 
planı çalışmalarını başlatmak durumundadır. 

Şimdi aklıma gelmişken şunları söylemek istiyorum: Büyük bir ihtimalle, ihracata yönelik ola
rak üreteceğimiz bu mallar, çoğunlukla hem ucuz hem de çabuk olacağı için deniz yoluyla taşı
nacaktır. Bakanlık, İskenderun ve Mersin Limanlarının çabuk boşaltılıp çabuk yüklenmesi konu
sunda, yedinci beş yıllık kalkınma planında yeni bir hareket, bir öncülük yapmak durumundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel de bahsettiğim gibi, küçük sanayici ve küçük 
girişimcilerle ilgili olarak, Halk Bankası konusuna değinmek işitiyorum. Halk Bankasının bu Ba
kanlıkla direkt ilintisi ve ilişkisi olmamasına karşın, Türkiyemizdeki 4 milyona yakın esnafımızın 
sorunları, problemleri için bünyesinde Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü kurulmuş bir Bakan
lıktır. Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlara devredilmesi, esnaf için kaynakların artırılması ve 
ağırlıklı hisselerin esnaf ve sanatkârlara devri konusunda bunları gözden geçirmenin, bu konuda 
gereken girişimlerin yapılmasının doğru olduğu düşüncesindeyim. 

Aynı şekilde, Türkiye'deki sanayi kesimi ve diğer girişimci kesim dünyaya açılmış durum
dadır. Bugün, gerek müteahhitlik yönünden gerekse diğer çalışmalar yönünden Türkiye'deki büyük 
firmalar, girişimciler hemen hemen dünyanın her tarafına yayılmıştır. Özellikle yeni kurulan Türk 
cumhuriyetlerinde bu sayı oldukça yüksektir. Bakanlık, oralara giden ve Türkiye'ye döviz getire
cek olan bu kesimin yanında olmalıdır. Ayrıca, Bakanlığın, bu konuda Eximbank'ı devreye sokma
sının doğru olduğunu düşünüyorum. 

Vurgulamak istediğim diğer bir konu da, burada, gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde gündeme getirilen ve bu Bakanlığı da yakından 
ilgilendiren Gümrük Birliği konusudur. Gümrük Birliği, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki or
taklık ilişkisinin son amacı değildir diye düşünüyorum; sadece, atılacak önemli bir adım olarak gö
rüyorum. Yarın yapılacak Ortaklık Konseyi toplantısıyla ilgili birtakım gelişmeler oldu; bununla il
gili olarak, şimdiden bir yorum yapmak zor. Değerli grup sözcüleri, burada, Koalisyon Hükümeti
ni temsil eden grupların, Türkiye'nin Gümrük Birliğine girebilmesi için, birtakım yasa teklifleri ge-
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tirdiğine değindiler. Bu olaya, hiçbir zaman bu şekilde bakmamak gerekiyor. Biz, başkalarının ar
zusu doğrultusunda "demokratikleşme olsun" demedik, diyemeyiz. Biz, Türkiye'nin çağdaşlaşma
sı, zenginleşmesi ve demokratikleşmesi için bunu, dün de söyledik, bugün de söylüyoruz; bunları 
yapabilene, çıkarabilene kadar her gün söyleyeceğiz. Türkiye, geçmişiyle büyük bir devlettir; Tür
kiye, geleceğiyle de büyük bir devlettir. Türkiye, Avrupa Gümrük Birliğine girebilmek için taviz 
vermez, rüşvet vermez. Burada, bunu, taviz olarak gören arkadaşlarımız varsa, yanılıyor. Bunun al
tını çiziyorum ve tekrar söylüyorum: Nasıl özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisi bir sistemse, 
bu ekonomik sistemler içerisinde, demokratikleşme konusu da, bu şekilde görmemiz, bu şekilde al
gılamamız gereken önemli bir konudur. Demokratikleşme bizim temel ilkemizdir. Toplumumuzun 
demokratikleşmesi ve çağdaşlaşması için her türlü ilkemizi savunmaya da devam edeceğiz. Biz -
biraz evvel de söyledim- başkalarının hoşuna gitsin diye demokratikleşme demiyoruz. Biz, Türki
ye için, toplumumuz için, yurttaşlarımız için demokratikleşme, demokratikleşme diye haykırdık; 
haykırmaya da devam edeceğiz. Toplumumuzun demokrasisi için, bu yasayı çıkarmak zorundayız; 
bununla ilgili gerekeni yapmak bizim görevimizdir. 

Mademki, serbest piyasa ekonomisini seçtik, özelleştirmeyi seçtik, bunu en iyi şekilde gerçek
leştirmek zorundayız. Bunun için, serbest piyasa ekonomisine uygun olarak, gerekli demokratik 
düzenlemeleri de yapmak zorundayız. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, milletve
killeri olarak, bunu yapmak zorundayız. Bugünü değil, geleceği yakalamak zorundayız, bunun baş
ka yolu da yoktur. Yeniliği yakalamak, ileriyi görmek, çağı paylaşmak, büyük değişimlere ve dö
nüşümlere açık olmak, insanların gönencini istemek, onurlu ve gururlu hareketlerdir, onurlu ve gu
rurlu girişimlerdir. 

Bunu, tüm dünya bir kez daha bilmelidir ve tüm dünya bunu kafasına bir kez daha sokmalıdır: 
Türkiye, Gümrük Birliğine, yalnızca kendi isteği, kendi mcnfaatları için değil, aynı zamanda, Av
rupalıların da mcnfaatları olduğu için giriyor, o konuda, bir özen gösteriyor, bir sistem takip edi
yor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ekonomi, bir dengeler bilimidir. Ekonomiye, bir dengeler 
bilimi olarak bakmak durumundayız. Bugün yaşanan krizin, bu dengelerin bozulmasından doğdu
ğunu herkes biliyor; bu kadar şiddetli olmasının nedeni; bozulan dengelerin yıllardır gizlenmesin
den dolayıdır. Bunu kim gizlemiş, söylemek istemiyorum; tüm toplum biliyor; bozulan dengelerin 
gizlenmesi sonucunda, bu sıkıntılara düşülmesinin nedenini, hangi siyasal partinin, o süreler içeri
sinde, iktidarda bulunduğu zaman neleri yapmadığını biliyor, bunları yeniden dile getirmenin ge
reği yok. 

Ekonominin ilk temel dengesi, üretim ve tüketim dengesidir. Bu dengeyi son sekiz yılda çok 
kötü bir şekilde bozduk. Finans sektörü dengesi bozuldu, reel sektör dengesi bozuldu, dış ticaret 
sektörü dengesi bozuldu, faiz-döviz dengesi bozuldu, tasarruf-yatırım dengesi bozuldu, sermaye-
ücret dengesi bozuldu... Kısaca, yıllarca bozulan ekonominin tüm dengeleri, bugünkü krizi, -birkaç 
aydan beri yaşadığımız krizi- doğurdu, oluşturdu. Şimdi, tüm bu ekonomik dengeleri yeniden, ne 
pahasına olursa olsun, kurmak zorundayız. Denge olmazsa, ekonomik birimler arasında uyum da 
olmaz. Toplum olarak, iktidarlar olarak, bir daha bize bu türden krizleri yaşatacak, bu yanlışları 
yaptıracak sistemi aşmak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; artık 20 nci Yüzyıldan demir almak zamanı gelmiştir. Ye
ni yüzyıla, yepyeni bir dünya, yepyeni bir ülke olarak girmek durumundayız. İlk bakışta karmaşık 
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bir dünya düzeni oluşmakta gibi görünse de, dünya, kapalı ve içine dönük toplumlardan, açık, say
dam ve bütünleşen toplumlara doğru gidiyor. Teknoloji ve iletişim, çığ gibi büyürken, kendisine 
direnen toplumları kar yumağı gibi içine gömüyor. Türkiye, ülkemiz için, şimdi, tüm yumakları 
yırtıp çıkmanın, geri kalmışlığın tüm zincirlerini kırmanın zamanı gelmiştir. Bunun için, üç şeye 
gereksinim vardır: 

1. Çok üretecek kadar çalışkan olmak mecburiyetindeyiz. 

2. Mantıklı riskleri alabilecek kadar, özgür düşünceli olmak ve teknoloji yaratmak durumun
da olmalıyız. 

3. Bilime hızla önem vermek zorundayız. 

Türkiye'nin böyle bir atılımla çözemeyeceği sorunu yoktur. 20 nci Yüzyıla beş kala, herkesi 
bu atılıma davet ediyorum. Artık şunu iyi bilmemiz lazım ki, bu çağdan demir almak zamanı gel
miştir; demiri de hep beraber alacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim düşüncemiz, temel hizmet anlayışımız, merkezî yö
netimde olsun yerel yönetimlerde olsun, ülkemiz ekonomisini büyütmektir; bunu söylemiştim. Yi
ne, aynı şekilde, sanayimizin ve borsamızın canlandırılması, ticaretimizin uluslararası şekle dönüş
türülmesi, Türk şirketlerinin dünya piyasalarında artan oranda pay alması, ülkemiz için ne kadar 
önemliyse, dünya için de o kadar önemlidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 
bütçesinin, her şeyden evvel, ülkemize, Bakanlık çalışanlarımıza hayırlı olması dileklerimle, Yü
ce Meclisi en içten saygı ve sevgilerimle selamlarken, bugüne kadar, gerek 49 uncu Cumhuriyet 
Hükümetinde gerek 50 nci Cumhuriyet Hükümetinde gerekse yetmiş yıllık Türkiye Cumhuriyeti
nin bütün hükümetlerinde görev yapan bakanlardan -Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak ay
rı isimler altında olsa bile- şu anda hayatta olanlara saygılarımı sunuyor, sağlıklar diliyor; ölenlere 
de Tanrı'dan rahmet diliyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Sayın Bakanım, sevgili arkadaşım Tahir 
Köse'ye, otuzüç aylık; yani, dokuzyüzseksen günlük hizmetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor; 
sevgili arkadaşım Mehmet Dönen'c de yolunun açık olmasını diliyorum, başarılar diliyorum; hepi
nize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Temenni ve teşekkürler faslı çok fazla oldu, Sayın Tez. 

ANAP Grubu adına, Sayın Elaattin Elmas; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; 1995 malî yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, 
görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği üzere, ülkemiz, tarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçiş yapan bir ülke
dir. Gelişen ülkelere baktığımız zaman, sanayi, ön planda kendini göstermektedir; yani, sanayide 
ilerlemiş olan ülkeler gelişmişlikte ön sıraları almışlar ve ihracatlarını daha ziyade sanayi madde
lerine dayandırmışlardır. Bu bakımdan, ülkeler ve milletler için sanayileşmenin önemi bir kere da
ha ortaya çıkmaktadır. Böylesine önem arz eden bir bütçe üzerinde söz almış olmaktan dolayı bah
tiyarım. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, genç cumhuriyetimize baktığımız zaman görürüz ki, sana
yileşme 1930'larda, Atatürk'ün planladığı şekilde başlatılmış, ondan sonra gelen hükümetler de, ku
mlan bu karma ekonomi-modelini; yani, üretilen plan ve projeleri genişleterek, çalışmalarını bu
günkü gelişmişliğe kavuşturmuşlardır. Bilhassa, 1983 ANAP İktidarı döneminde, sanayide yeni 
ufuk çizgileri çizilmiş, önce altyapı sorunu giderilerek, Türk sanayi mamullerini dünyaya, yeni dış 
pazarlara ihraç imkânını yakalanmıştır. 

Tek parti döneminin hemen ardından, 1950'li yıllarda, Türk sanayine, yeni politikalar ürete
rek, çok büyük katkılar olmuştur. Sanayi devrimi sayılan bu hamlelerin öncüleri, Demokrat Parti 
İktidarının iki ismi, Celal Bayar ve Adnan Menderes ile çalışma arkadaşlarını, burada rahmetle an
madan geçemeyiz. Hele, 1980 sonrası, rahmetli Turgut Özal, yeni bir anlayışla, sanayii geniş bir 
yelpazeye yayarak, ulaştırma, haberleşme, pazar üçgeninin sanayideki yerini bugün yaşadığımız 
olaylarla bize göstermiştir bazı sanayi girdileri için, ülkemizin dışa bağımlılığına son vermesi ne 
kadar sevindiricidir. Katkıları inkâr edilemeyecek bu insanlara ve kadrolarına şükran borçluyuz. 
Bizlere yön veren, yol gösteren insanların yaptıklarına, bizlerin, daha fazla katkıda bulunma mec
buriyetimiz vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi Bakanlığının çizeceği stratejiler çok önemlidir. Bu 
stratejiler iyi çizilmeli, izlenecek yollar şeffaf olmalıdır. Sanayi Bakanlığı, bürokrat kadrosu çok 
kuvvetli ve büyük bir bakanlıktır -büyük olduğu şuradan bellidir; maşallah, bakanlık bürokratları 
Meclisin üçte birini doldurmuş durumdalar- üniversitelerde önemli potansiyeli vardır; çağdaş çiz
giyi en yakın takip eden bir bakanlıktır. İşte, bütün olay, büyük sanayi hamlesini devam ettirmek
tir. 

ANAP İktidarı, yaptığı hamlelerle -yol, su, elektrik, haberleşme- sanayiin altyapı sorununu ne
redeyse halletmiştir; sonraki Koalisyon Hükümeti ise, bir mirasyedi gibi, bu unsurları kullanmış; 
fakat, yenilerini yapmayı başaramamıştır. Ne olmuştur; 1983-1991 yılları arasında, bu ülkede, ön
ce, teknolojinin en son ürünleri Türk insanının hizmetine sunulmuştur; barajlar, santrallar, otoyol
lar, telekomünikasyon hamlesi kısa zamanda kendini göstermiş; birtalam lasmtılar, yokluklar ve 
kuyruklar ortadan kalktığı gibi, ürettiğimiz elektiriğin fazlasını dışarı satar olmuşuzdur. Hepimizin 
bildiği gibi, daha önce dışarıdan elektrik alınıyordu. Türk mühendis ve mimarları dış ülkelerden te
lekomünikasyon ihaleleri alarak, Türk sistemlerini yurt dışına taşımışlardır. 

Gelelim 1991 yılı ve sonrasına...Kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümetlerinin, Anavatan Par
tisi zamanında başlanan ve bugünlerde biten eserlerin kurdelelerini kesmekten başka bir iş yapma
dıklarına şahit olduk. ANAP olarak, arkadaşlara "yeni planlar, yeni projeler getirin, bizi ikna edin, 
her zaman yanınızda olalım, size destek olalım" dedik. Biz, ANAP olarak, bu ülkenin yararına bir 
tek çivi çakan insanı, her zaman takdir ederiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınma, sadece sanayi değerleriyle yeterli değildir. Ta
rım,da, sanayi kadar, ülkenin kalkınmasında rol alacak bir faktördür. Bu bakımdan, sanayileşen ül
kelerin tarıma önem vermesi, bu kesimde çalışanlara imkân sağlaması, onların çalışmalarında yar
dımcı olması, tarım girdilerini üreticiye daha ucuza mal etmesi önemli bir görevdir. Ülkeler, ihti
yaç duydukları sanayi drenlerini pazarlamak için yeni pazarlar bulmak zorundadır. Ürettiğini sat
masını bilmeyen bir ülkenin, kalkınmasında da yeterli olamayacağı kanısındayım. 

Ayrıca, ülkemiz, her konuda olduğu gibi sanayi açısından da dünyaya açılmak, araştırma ve 
teknolojilerden istifade etmek için gayret göstermelidir. Halbuki, bugün, bu Koalisyon Hükümeti-
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nin, bunları yapacak bilgi ve beceriye sahip olmamasıdan kaynaklanan bir zorluk içerisinde oldu
ğunu, huzurlarınızda, belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memuruna 400 bin lira aylık zammı zor verebilen, Bağ-
Kur emeklisine maaş ödeyemeyen, SSK emeklisinin vergi iadelerini üç ay süründüren, imzaladık
ları toplusözleşmelerden doğan ücret farklarını işçisine ödeyemeyen bir hükümetten sanayie katkı
da bulunmasını beklemek hayalden öte bir şey değildir. 

Dışarıda itibarı düşen, dünya finans çevrelerince kredisi her geçen geçen gün aşağıya inen bir 
Türkiye, durup dururken mi bu hale geldi; 1991-1994 Koalisyon Hükümetinin yanlış ekonomik ve 
siyasî politikaları, bugün, ülkeyi bu hale getirmiştir. Kredi bulamayan bir hükümet, hangi büyük 
sanayi yatırımını yapabilir... Onun için, sanayi yatırımları konusunda, maalesef, iyimser olamaya-
cağım. 

Türkiye'nin sanayileşmesinin merkezlerini oluşturacak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını (KOSGEB) ciddî bir kuruluş olarak görüp, dört elle sa
rılması lâzımdır. KOSGEB'in, görevlerini yerine getirebilmesi için, kendisine güç sağlanmalı, bir
takım desteklerde bulunulmalıdır. KOSGEB'in kuvvetlenmesini ve yaşamasını, sanayinin ilk ateşi 
olarak görüyoruz; bunu böylece idrak ediyoruz. KOSGEB fonlarının bütçeye aktarılmasını yanlış 
buluyoruz. KOSGEB, 5 Nisan kararlarından da, yeni tasarruf tedbirleri genelgesinden de muaf ol
malı, yani, dışında tutulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyon Hükümeti^ izlediği iç ve dış politikalarla, orta
ğı bakanlarının birbirleriyle kavgasıyla, icraatıyla, verdiği güvensizliğiyle, tutum ve davranışlarıy
la, millete hiçbir şekilde güven veremeyen bir Koalisyon Hükümetidir. Bunun neticesidir ki, 1994 
yılında, sanayide büyüme yerine gerileme gözlenmiştir. Rakam olarak büyüme oranı da, artış şöy
le dursun, eksi 2 civarında olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan İktidarlarında, bilhassa il ve ilçelerde küçük sa
nayi sitesi temelleri atılmış ve bu sanayi sitelerinin temelini atan kooperatiflere öncelik tanınarak, 
bunlara Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından fon aktarılmıştır. Bugün, bunların çoğu, yarım kal
mış ve kaderine terk edilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hükümet içinde koordinasyonu sağ
layarak, bunları tamamlayıp sanayinin hizmetine sunarsa, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş 
olur hem de işsizlik konusunda olumlu hareket etmiş olur. ANAP olarak, böyle hareketlerin her za
man destekçisi olmuşuzdur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; seçim bölgem olan İstanbul'daki, GAPtan sonra Türki
ye'nin en büyük projesi olan İkitelli Organize Sanayi Sitesinin bitirilmemiş olması üzücüdür. Bu 
büyük projenin hâlâ neden bitirilmediğini ve ilgililerden aldığım bilgileri Yüce Meclise sunmak is
tiyorum. 

Anavatan İktidarlarının başarıyla dolu belediyecilik anlayışının başlangıcı olan 1984 yılında, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, devrin hükümetlerince verilen talimatla hazırlattırılan 
bu projenin büyüklüğünün tartışılması mümkün değildir. İkitelli Projesine şöyle bir göz atarsak, 
arazi yüzölçümünün 6,5 milyon metrekare, kooperatif sayısının 33, kooperatif ortak sayısının 18 
750 , işyeri sayısının 30 bin , sağlayacağı işgücü sayısının 250 bin olduğunu; ayrıca, yeni gelişme
ler, teknoloji, depolama, ulaşım, pazarlama dolayısıyla işgücü sayısının 100 bin arttığını görürüz. 
Yeri gelmişken şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Suriye'de, 1995 yılı için düşünülen işgücü 
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artışı 70 bindir. İkitelli Projesinin büyüklüğünü, varın siz düşünün; yani, lkitelli'nin işgücü, Suriye 
Devletinin işgücünden daha fazladır. 

ikitelli Projesiyle ilgili önemli rakamları vermeye devam ediyorum: Yolların kapladığı alan 1 
milyon metrekare, otopark alanı 200 bin metrekare, yeşil alan 400 bin metrekare, spor alanı 60 bin 
metrekare, kooperatife hizmet verecek, teknik donanım ihtiva eden kapalı olan toplam 25 bin met
rekare, ticaret sahası toplam alanı 150 bin metrekare, idarî tesisler alanı 45 bin metrekare, açılan 
atölyelerin alanı 3,5 milyon metrekare, sosyal tesis olarak açık ve kapalı alanlar 225 bin metreka
re, iç yolların uzunluğu 125 kilometre, dış yolların uzunluğu ise 25 kilometredir. lkitelli'nin sene
lik enerji kullanımı 900 milyon kilovattır. Bu enerji, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Ko
caeli, Kayseri'den sonra, diğer şehirlerin kullandığı enerji miktarından fazladır. İşte, size, dev bir 
eser olan İkitelli Organize Sanayi Sitesinden bir kesit... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dev projenin öyküsüne de bir göz atalım: Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan arsanın, 2.8.1985 tarihinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığın
ca, 5 000'lik nâzım imar planı tasdik edilmiş, 1/1 000 ölçekli imar uygulama planı Bakırköy Bele
diyesi tarafından 12.8.1985 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı planlar doğrultusunda, bu 33 koopera
tifin site içi, alt ve üstyapı projeleri yaptırılarak, altyapı planı, Koordinasyon Daire Başkanlığınca 
tasdik edilmiştir. Bu plan ve projeler tasdik edilerek, site inşaatları yapımına, 1986 yılında, zama
nın Başbakanı, Sanayi Bakanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisinin katılımlarıyla 
yapılan devlet töreniyle başlanılmıştır. 

1989 yerel seçimleriyle değişen belediye yönetimlerinin, İkitelli Projesine olumsuz yaklaşma
ları sebebiyle, 1992 yılı nisan ayında, bölgedeki yapılaşma yok sayılarak, yeni bir revize imar pla
nı yapılmıştır. . 

BAŞKAN- Sayın Elmas, 1 dakikanız var efendim. 
ELAATTİN ELMAS (Devamla)- Yeni yapılan bu planın uygulanmasında ciddî sorunlar çık

mıştır. Kooperatifler, Büyükşehir Belediyesine yaptıkları her itiraza ret cevabı almışlardır. 
Bölge idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma davaları açılmış, bazı kooperatifler kazanmış 

bazıları reddedilmiştir. Bunun sebebi de iki ayrı bilirkişi heyetinin, bölgede plan konusunda rapor 
vermiş olmasıdır. Olay Danıştaya intikal etmiş; Danıştay da, bilirkişi heyetlerinin bir araya gelerek 
yeni rapor hazırlamasını istemiştir. 1992'de başlayan bu kargaşa, 1994 yılma kadar devam etmiş
tir. 

Ben, arkadaşıma söz hakkı verebilmek için kısa kesiyorum. 
1994 Mart yerel seçimlerinde, hem Anakent hem de Küçükçekmece Belediye yöneticileri de

ğişmiştir. Yeni bir 1/5 000 ölçekli düzeltme planı yapılarak, İlçe ve Anakent Belediye Meclisleri
ne sunulmuştur. 

Bu arada, gerek Cumhurbaşkanı gerek Sanayi Bakanı, kooperatiflerin kurdukları heyetler ta
rafından ziyaret edilerek, lkitelli'nin kurtarılması için yardım istenmiştir. 

r 
Öte yandan, İstanbul Valisi Başkanlığında kurulan müteşebbis heyet, İkitelli'yi kurtarmak için 

kolları sıvamıştır. 
Yapılan uzun temaslarda, Sanayi Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediye

si ve Müteşebbis Heyet, bir protokol yaparak, revizyon yapılarak, 1984 planlarının yaşama geçiril
mesine; yani, 1984'teki ANAP Belediyesinin yaptığı planın tekrar yaşama geçirilmesine karar ver
mişlerdir. 
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Daha önce yapılan ihale, Bakanlar Kurulunun çıkardığı bir kararname doğrultusunda, ihaleyi 
alan firmaya, anlaşma yoluyla, bıraktırılmıştır. Yılan hikâyesine dönen İkitelli, bitkisel hayattan çı
karak, nefes alacağı günleri beklemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; netice olarak, böylesine büyük bir projenin bitirilmesinin, 
İstanbul'da iş çevrelerini, işçiyi, İstanbul halkını ve tüm Türk halkını çok sevindireceği, bilinen bir 
gerçektir. Sayın Bakanımıza, kısa zamanda projeye gösterdiği ilgiden dolayı, tüm seçmenlerim adı
na teşekkür ediyorum. Özellikle, bu dev projeyi Anavatan İktidarının başlattığını düşünmeden, da
ha evvelki yöneticiler gibi psikoza girmeden, yüzde 80'i bitirilmiş bu eseri Türk halkının hizmeti
ne sokmasını kendisinden rica ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 yılı bütçesinin, Bakan
lığımıza, çalışanlarına, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
ANAP Grubu adına, Sayın Salih Ergün; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SALİH ERGÜN (İstanbul)- Sayın Başkan, muhterem milletvekille

ri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın gözetim ve denetimine tabi bir
çok sınaî ve ticarî kuruluş arasında, tarımsal kooperatifler, önemli bir yer tutmaktadır. Bakanlığın, 
özellikle tarım satış kooperatifleri ve birlikleri üzerindeki etkileri her zaman tartışma konusu ol
muştur ve olmaya da devam edecektir; çünkü, tarım satış kooperatifleri birliklerinin genel müdür
leri ve yönetim kurullarının muayyen bir miktarı, Bakanlık tarafından atanır. Atamayla gelen bu 
genel müdürler, Bakanlığın yazılı ve sözlü talimatlarını itirazsız yerine getirirler. 

Bendeniz, Fiskobirlikte yirmidört yıl görev yapmış bir arkadaşınız olarak, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığımızın, Fiskobirlik ve fındık politikasını ve uygulamalarını incelemeden önce, sizlere, fındık ve 
dünya fındık ticareti hakkında, kısaca, bilgi arz etmek istiyorum. Fındık, Doğu Karadeniz Bölgesin
de üretilen, yüzelli yılı aşkın süreden beri bölgeden ihraç edilen bir üründür; bugün, Batı Karadeniz 
Bölgemize de yayılmıştır. Dünya fındık ticaretindeki fındığın yüzde 70'ini Türkiye üretmektedir. Bu, 
senelere göre 300 bin ton ila 650 bin ton kabuklu fındık üretimi olarak değişebilmektedir. 

İtalya'da 150-200 bin ton, İspanya'da 25-30 bin ton kabuklu fındık üretilmektedir. Bu kabuk
lu miktarın yarısı, yüzde 50 randıman esasına göre, iç fındığı ifade eder. Yani, Türkiye, yılda sana
yi hammaddesi ve ihraç metaı olarak, 150 bin ton ila 325 bin ton iç fındık üretmektedir. Dünya üre
timi, ortalama 700 bin ton kabuklu ve 350 bin ton iç fındıktır. Dünyada yılda 250-300 bin ton iç 
fındık tüketildiğine göre, diğer rakip ülkelerin üretimi de dikkate alınırsa, dünyada fındığın üst se
viyede üretildiği yıllarda, 100 ila 150 bin ton fındık stoku bir sonraki yıllara devretmektedir; bu 
stok, genellikle Türkiye'de kalmaktadır. Mademki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fiskobirlik'i, Genel 
Müdür tayin ederek yönlendiriyor* iki yılda bir Fiskobirlikte biriken bu stokların maliyeti her yıl 
ikiye katlanıyor ve Fiskobirlik, büyük zararlara uğruyor; o halde, Bakanlık, bu zararları önlemek 
durumundadır. 

Geçen yıl, Türkiye'de, 1993 ürünü fındık az olmuştur; 1992 yılında ise, rekor rekolte vardı. 
1994'ün mart, nisan, haziran aylarında fındığın kentali 500 doları aştığı halde, Fiskobirlik, piyasa-
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yi iyi takip edememesi sonucu, deposundaki 1992 yılı ürünü fındıkları bu yüksek fiyata satma im
kânı varken, bir kısmını bir iki ay geç kalarak 410 dolara ve bir kısmını da beş altı ay geç kalarak 
310 dolara satmıştır; bu suretle, Fiskobirlik, büyük zarara uğratılmıştır. Halbuki, Fiskobirlik, basi
retli bir tüccar gibi hareket etmek mecburiyetindedir. 

Bir de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bu yıl fındık hakkında düzenlediği senaryoya bakalım: 
Fındık rekoltesi, her yıl mayıs ayı sonunda belli olur. Fındık fiyatlarının bu tarihten hemen sonra 
tespit edilmesi, piyasadaki spekülasyonları önleyebileceği halde, her nedense bu yapılmıyor; her 
yıl, fındık fiyatları, fındığın pazara geldiği ağustos sonu veya eylül başında; yani, bir miktar üreti
ci, fındığını ucuza sattıktan sonra fiyatlar açıklanıyor. 

Bu sene de, yukarıda, bahsettiğim senaryoya uygun olarak, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan 
Yardımcısı ve Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, 8 Ağustos günü, Giresun'da, fındık fiyatlarını, bü
yük bir siyasî şovla, 45 bin Türk Lirası olarak açıklıyorlar ve Ankara'ya dönüyorlar. Hükümet "4 
milyon insanı ilgilendiren ve Karadeniz'in yegâne geçim kaynağı olan fındığın fiyatını ilan ediyo
rum; çok iyi fiyat verdim" diye, günlerce, medyaya beyanatlar veriyor. Bu zamana kadar, hiçbir hü
kümet, ürün fiyatını ilan edip, satış kooperatiflerini ve ortaklarını ortada bırakmamıştır. Birçok ko
nuda olduğu gibi bu garip uygulama da bu Hükümetimizin marifetidir. Çünkü, hükümetler, üreti
cinin ürünlerinin fiyatlarını siyasî gösteri için açıklayamazlar; belirlemezler. Şayet, Hükümetin be
lirlediği fiyat, bir destekleme fiyatı ise -ki, öyle olmalıdır- bunun için, Hükümet, önce, destekleme 
kararnamesi çıkarmalıydı. Fındık için, bugüne kadar destekleme kararnamesi çıkarılmamıştır; tele
vizyonlarda ve basındaki, "fındığa iyi fiyat verdik" gösterileri de tamamen havada kalmıştır. 

Bu yıl, bölgede, 500 bin-600 bin ton kabuklu fındık rekoltesi beklendiği halde, Fiskobirlik, sa
dece 4 600 ton kabuklu fındık alabilmiştir. Demek ki, Hükümet, fındığa iyi fiyat vermemiştir; iyi 
fiyat vermiş olsaydı, bugün, Fiskobirlik, 100 bin tonun üzerinde fındık almış olurdu. Ortada, des
tekleme kararnamesi de olmadığı için, üreticiler, Fiskobirlik'c fındık vermemektedirler. Fiskobir
lik, 45 bin Türk Lira olan fiyatını bugün 53 bin liraya çıkarmış olmasına rağmen fındık alamamak
tadır; çünkü, piyasada, fiyatlar, Fiskobirlik fiyatlarının kiloda 5 bin-6 bin lira üzerinde seyretmek
tedir. Halbuki, Fiskobirlik'in yaşayabilmesi için, her yıl 150 bin ton civarında iç fındık alması şart
tır. Neden şarttır; Fiskobirlik'in 3 bin civarında çalışanı (işçi artı personel) vardır. 1981 yılında 5 
bin olan bu miktar, on on iki yıldır hiç personel alınmaması sonucu, 3 binlere inmiştir. Bugün, hiç 
ihtiyaç olmadığı halde -çünkü, Fiskobirlik'in iş hacmi genişlememektedir; fındık alamamaktadır-
Fiskobirlik'e gereksiz personel alınmakta; borç içinde yüzen Fiskobirlik'e yeni ve gereksiz külfet
ler yüklenmektedir. Bugün, Fiskobirlik'in personel gideri 40 milyardır; diğer cari giderler, aylık 25 
milyar civarında olup, yıllık 780-800 milyar zorunlu gideri bulunmaktadır. Şu anda, toplu iş söz
leşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Önümüzdeki yıl, muhtemelen, bu giderler 1 trilyonu aşa
caktır. Fiskobirlik, bu giderlerini karşılamak için fındık almaya mecburdur; çünkü, başka gelir kay
nağı yoktur. Bunlara ilaveten, Fiskobirlik'in, Tahkim Yasasından sonra mahsup edilen borçlarından 
arta kalan 10 trilyonun üzerinde borcu bulunmaktadır; bunların yarısı Ziraat Bankasına, yarısı da 
özel bankalaradır. Bu borçlara, hergün faiz yükü ilave edilmektedir. Bu borçlara karşı, Fiskobirlik 
elindeki 22 bin ton 1992 ürünü ve 4 600 ton 1994 ürünü fındık, toplam 2 trilyon civarında bir ge
liri ifade etmektedir. Fiskobirlik'in geleceği karanlık görülmektedir. Fiskobirlik'in bu yıl aldığı 4 
600 ton fındık, iki aylık giderini ancak karşılayabilmektedir. 

Fındık, Fiskobirlik'in kanıdır. Bu yıl, Fiskobirlik, kansız kalmıştır. Kansızlıktan ölmeden ön
ce, Hükümet, Fiskobirlik'e, gerekli ilgi ve desteği sağlamalıdır; böyle "fiyat ilan ettim" deyip, orta 
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yerde bırakmak olmaz; "fındığı destekliyorum" diyorsa, destekleme kararnamesini çıkarmalı ve 
Fiskobirlik'e fındık almak için gerekli kaynağı sağlamalıdır. Fiskobirlik ile ilgili bu açıklamaları
mın Sayın Bakan tarafından incelenip değerlendirileceği ümidindeyim. Aynca, Fiskobirlik zarar
dayken ve hiç ihtiyaç yokken Fiskobirlik'e ve şubelerine gereksiz personel alarak Fiskobirlik'i da
ha güç durumlara düşürmemek gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. 

Son olarak, dünyada, tüketimden fazla üretilen fındığın pazarlanması amacıyla yeni pazarlar 
bulmak ve fındığın gıda sektöründe daha fazla gıda hammaddesi olarak kullanılması için, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığımız ve yurt dışındaki ticaret ateşeliklerimiz, gerekli yönlendirici ve destekle
yici tedbirleri almalıdır. Çoğunlukla ihraç ürünü olan fındıktan, ülkemize daha fazla döviz geliri 
sağlanması yolları araştırılmalıdır. 

1994 yılı içinde husule gelen fındık fiyatlarındaki artış, Hükümetin herhangi bir gayretinden 
meydana gelmiş değildir; 1993 yılı ürününün çok az olmasından ve dolar fiyatlarında 1994 yılı 
içinde meydana gelen yüzde 40 artıştan kaynaklanmaktadır. 

Fındık konusuna son verirken, Plan ve Bütçe Komisyonunda müzakeresi esnasında, Sayın Ko-
ray Aydın'ın, Fiskobirlikle ilgili görüş ve çözüm önerilerine katıldığımı da belirtmek istiyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın gözetimi altında bulunan diğer firmalardan birisi olan Şeker 
Fabrikaları AŞ üzerinde de biraz durmak istiyorum. 

Şeker fabrikaları, 40 adet değişik üniteyi direkt veya endirekt yönlendirmektedir. Bu yıl, Hü
kümet, şeker pancarına 1 000 Türk Lirası fiyat vermiştir. Halbuki, üreticinin ifadesine göre, şeker 
pancarının maliyeti 1 100-1 200 lirayı aşmaktadır. Pancar üreticisi,, gelecek yıl pancar ekmeyece
ğini ifade etmektedir. O halde, bu yıl 15 milyon ton olan şeker pancarı rekoltesi gelecek yıl 12 mil
yon tonun altına inebilecektir. Dolayısıyla, şeker üretimi de tüketimimizi karşılayamayacak ve şe
ker ithal etmek zorunda kalınacaktır. Gübre, mazot ve sair girdi fiyatlan yılda üç-dört kat, bazen 
on kat artarken, ürün fiyatlarının bu oranda artmaması, üreticiyi üretimden caydırmaktadır. Halbu
ki, hükümetlerin görevi, üretimi artırmak için gerekli tedbirleri almak olmalıdır. 

Bugün 1 kilo şekerin maliyeti 18 bin - 19 bin lirayı bulmaktadır. Hükümet, 350 dolardan dı
şarıya şeker ihraç etmiştir. Satıldığı tarihteki dolar fiyatına göre, şekerin kilosu 11 bin lira civarın
daydı. Bugün, dolar paritesi yükselmiştir. Gelecek yıl şeker ithal etmek durumunda kalacağımız 
muhtemel olduğuna göre, cjoların yükselişiyle orantılı olarak, daha pahalı şeker yiyeceğimiz apa
çık ortadadır. Yani, 350 dolardan şeker ihraç etmekle, Hükümet, yanlışlarına bir yanlış daha ekle
miştir. 

Yükselen girdi fiyatlarına ilaveten, havaların kurak gitmesi halinde, gelecek yıl, diğer tarım 
ürünlerinde olacağı gibi şekerde de tehlike çanları çalacak demektir. 

Hükümet, pancar bedellerini yedi-sekiz ay sonra ödüyor. Bugünkü yüksek enflasyon oranlan 
dikkate alınırsa, üreticinin eline geçen para yarı yarıya azalıyor demektir; yani, 1 000 lira olan des
tekleme fiyatı, alım gücü olarak, 500 liranın altına düşüyor demektir. Neticede, üretici, kaybediyor, 
fakirleşiyor. 

Şekere yapılan yüzde 20 oranındaki zam da yanlış zamanda yapılmıştır. Bu zam, tamamen 
stokçuların işine yaramış olup, tüketiciye de herhangi bir faydası olmamıştır. 

BAŞKAN- Sayın Ergim, 2 dakikanız var efendim. 

SALÎH ERGÜN (Devamla)- Tamam, 2 dakika içinde bitiriyorum. 
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Saym Başkan, değerli milletvekilleri; üretimle direkt ilgili olan gübre fiyatları ve gübre kulla
nımı hakkında da kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Ülkemizde 1960'lı yıllarda başlayan planlı kalkınma dönemiyle birlikte, gübre kullanımının 
artırılması yönünde FAO ve diğer uluslarası kuruluşların katkıları ve Tarım Bakanlığımızın önem
li çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar, -düşük faizli krediler ve sübvansiyonlar- çiftçinin gübreyi 
benimsemesini sağlamış ve gübre tüketimi Önemli ölçüde artmıştır; ancak, gübre fiyatlarındaki ani 
ve yüksek artışlar, gübre kullanımının azalmasına sebep olmuştur. 1994 yılında devlet destekleme 
ödemelerinde yapılan köklü değişiklikler, gübre kullanımının yüzde 25 azalmasına sebep olmuştur. 
Azalma, sonbahar döneminde daha da fazladır. 1 Temmüz-31 Ekim 1994 döneminde- dört aylık 
dönemde- gübre kullanımında yüzde 50 civarında bir azalma görülmektedir. Tabiî olarak, gübre 
kullanımındaki azalmalar, bütün ürünlerin üretimlerinin azalmasına sebep olmaktadır. 

Ziraat Bankası vasıtasıyla üreticilere ödenen gübre destekleme ödemelerinde, üreticilerin baş
ka borçlarının, bu ödemelerden tahsil edileceği endişesiyle konuya fazla sıcak yaklaşmadığı, hatta, 
kuşku duyduğu ifade edilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın çiftçimizin bu tereddütlerini 
ortadan kaldıracak tedbirleri alması, çiftçiyi, gübre kullanmaya özendirmesi şarttır. 

Üretimle direkt ilgili olduğu için gübre kullanımı hakkında yukarıdaki izahatları verme ihtiya
cı duydum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın ' ugün, lütfen son cümlenizi söyler misiniz; rica ediyorum efendim. 
SALİH ERGÜN (Devamla)- Bu izahatlardan da anlaşılacağı üzere, gübre fiyatlarının arttığı 

yıllarda gübre kullanımı azalmakta, buna bağlı olarak, üretim de azalmaktadır. O halde, diğer bir
çok dış ülkede olduğu gibi, gübrenin, üreticinin alım gücü seviyesinde, hatta, daha da müsait fiyat
larla üreticimize intikalini sağlayacak sübvansiyon ve teşvik tedbirlerini alarak, gübre fiyatlarının, 
üreticiyi ürkütecek şekilde, yılda altı'kat artması önlenmeli, üreticiye ucuz gübre kullanma imkân
ları sağlanmalıdır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın 1995 yılı bütçesinin, ülkemize ve Bakanlık camiasına hayır
lı ve uğurlu olmasını diler; Yüce Meclise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Salih Ergün. 

Sayın Bakanım, buyurun. 
Süreniz 30 dakika 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, gruplar adına konuşan arkadaşla
rıma buradan teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımızın eleştirilerini bir katkı olarak alacağız, de
ğerlendireceğiz ve bütün arkadaşlarımızın konuşmalarından da yararlandık; kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bir iki konuya değinip sözlerimi bitireceğim. Gecenin bu saatinde daha fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı olarak biz, Sanayi Bakanlığına başladığımız günden 
itibaren, yıllardır söylediğimizi ve medyanın çok yazdığı, çok çizdiği katılımcı demokrasinin en ti
pik örneklerini Bakanlığımızda hayata geçirmek istedik. Bunun için de, Bakanlığımızın görev alan
ları içerisine giren toplum katmanlarının tümünün, Bakanlığımız yönetiminde temsil edilmesini 
sağlamayı amaçladık. Yani esnafın, yani sanayicinin, yani üreticinin bütün katmanların, bu Bakan
lığın yönetiminde etkili olabilmelerini sağlamak için bir dizi proje hazırladık. 
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Değerli arkadaşlanm, elbette ki, Bakanlığı, Bakanlığımız bürokratları ve benim Bakan olarak 
birlikte yönetmemiz, muhakkak ki, doğal gelişim içerisinde doğal karşılanabilir; ama, biz, bunu de
ğil, kolektif katkı, herkesin katkısını sağlayacak bir projeyi gerçekleştirmek istedik. Bunun için, il
könce, esnaf şûrası dediğimiz, esnaf kurultayı dediğimiz, kurultayı topladık. Sanayileşmenin teme
li olan küçük ve orta boy sanayi de içine alan, yani sanayicimizin yüzde 98'ini oluşturan esnaf ku
rultayını topladık. Esnaf kurultayını toplamadan önce, bilim çevreleriyle, esnaf kuruluşlarımızla, 
kooperatiflerimizle, birliklerimizle ve çeşitli siyaset bilimcilerimizle birlikte oturduk, iki ay, özel
likle esnafımızın sorunlarını birlikte tartıştık; nasıl çözebiliriz, bu ülkede, bu sorunların altından na
sıl kalkabiliriz; bunları kararlaştırdık, esnaf şûrasına getirdik ve esnafımızın katkılarıyla birlikte 
281 karar aldık. 

Değerli arkadaşlanm, aldığımız 281 kararın birçoğu finansmana dayalı, mekân yapımına da
yalı, teknolojik yeniliğe dayalı, çeşitli yenilenme ve örgütlenme modeline dayalı, Gümrük Birliği
ne girdiğimizde, Avrupa ile entegrasyona girdiğimizde yeni şekillenecek olan küçük ve orta boy 
sanayicimizin eğitimine ve örgütlenmesine dayalı. Bunlar, şu anda matbaadadır. Bunları, önümüz
deki günlerde, bütün parti gruplarına ve bütün bakanlıklara göndereceğiz; Bakanlığımızca çözüle
cek olanları Bakanlığımızda, Bakanlığımızca çözülemeyenleri de o bakanlıklarda izleyeceğiz. 

Biz, işte, katılım dediğimiz olayı orada gerçekleştirdik. Yine o şûrada, esnafımızla birlikte, Ba
kanlığımızın bürokratlarıyla birlikte bir izleme komitesi kurduk. Bu izleme komitesi, sürekli çalı
şacak, çözülen sorunların çözümlerini, çözülemeyen sorunların da neden çözülemediğini esnafımı
za iletecek. Böyle bir çalışma sürecinin içerisine girdik. 

Değerli arkadaşlanm, bugüne kadar, bundan, çok olumlu sonuçlar aldık. Az önce, arkadaşla
rım burada belirtti; elbette ki, sanayileşmenin temeli, teknolojiyi yakalamaktan geçer. Siz, teknolo
jiyi yakalayamazdanız, bu Ülkedeki küçük ve orta boy sanayicinin, teknolojik olarak yenilenmesi
ni sağlayamazsanız, Avrupa pazarlarında, dünya pazarlannda bu insanların rekabet etme gücünü 
kırarsınız, rekabet etmesini önlersiniz; işte bunun için, teknoloji üretmemiz lazımdır. Teknoloji üre
tebilmek için de, özellikle, üniversitemizle, sanayicimizi, küçük sanayicimizi bir araya getirebilme^ 
nin; üniversitelerimizdeki uzmanlarımızı ve üniversitelerimizdeki bilim adamlarımızı, sanayicimi
zin hizmetine verebilmenin koşullarını yaratmak durumundaydık. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için, önce, bilim adamlarımızın ve uzmanlarımızın, KOSGEB'in 
bir envanterini çıkarması işini projelendirdik, şu anda çalışmalar devam etmektedir. Aynı zaman
da, sanayimizin bir anatomisinin, bir envanterinin çıkarılmasını istedik; şu anda, bu çalışma da de
vam etmektedir. 

Çalışmaları devam eden bu projelerin hemen arkasından, özellikle -az önce burada arkadaşla
rım belirtti- dokuma tezgâhları ve takım tezgâhları dahil, hazırlanan birçok projelerle, yeni tekno
lojiyi, esnafımızın kullanabilmesini sağlamamız gerekiyordu. 50 yaşın üstünde, 50 binden fazla 
tezgâhımız olduğu söyleniyor; ama, tam rakamını çıkaramıyoruz, işin doğrusu bu. Tezgâhın, özel
likle aile işletmeciliğinde kullanılan dokuma tezgâhlarının yenilenmesi şarttır. 

Değerli arkadaşlarım, yine, elimizde, eski teknolojiyle üretilmiş 20 yaşın üstünde, bir miktar 
tezgâh vardı. Biz, yeni bir bilim kurulu kurarak, yeni bir uzmanlar kurulu kurarak, bu teknolojiyi, 
çağın modern teknolojisi seviyesine getirmenin çalışmalarını başlattık. 

Aynı zamanda, bugün elimizde olan, ürettiğimiz, takım tezgâhlannın ve dokuma tezgâhlarının 
dağıtımına başladık. Bunun için, İstanbul'da bir eğitim merkezi kurduk. En kısa zamanda, Deniz
li'de bir eğitim merkezi kuracağız. 
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Değerli arkadaşlarım, yeni teknolojiyi yakalayacak ürünler yetişene kadar, daha önce verdiği
miz, eski teknolojiyle üretilmiş tezgâhların yenilenmesi işlemini de yine biz üstlendik. Sadece tek
noloji yenileme işlemiyle de kalmadık; aynı zamanda, esnafımızın alım gücünü de düşünerek, bu 
ürünleri satın alabilmesini sağlayacak finansman yöntemlerini de araştırdık. Bankalarla anlaşarak, 
ayda 10 milyon lira taksitle bu ürünleri alabilecekleri leasing modelini çıkardık, getirdik. Şu anda, 
İstanbul'da birçok insan bu konuda başvuruyor; çünkü, orada kurduğumuz eğitim merkezinde, bu 
ürünleri görüyor ve beğeniyorlar değerli arkadaşlarım. 

Bu ne getirecek; yalnızca İstanbul'da değiştireceğimiz 2 bin tezgâh, bugün dokuduğu 60 mil
yon metre kumaşın 300 milyon metreye çıkmasını sağlayacak; -ki, bugünkü tezgâhlarla üç vardiya 
çalışma imkânı yok- yeni tezgâhlarla üç vardiya çalışıldığı zaman, üretici, bunu üç kat artırma şan
sına sahip olacak; yani, bugün, ülkenin, tekstil üretiminde bulunduğu noktadan beş kat daha iyi bir 
noktaya çıkmasını sağlayacak. Bunları programlıyoruz, önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımıza 
hızla devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, takım tezgâhı olarak elinde özellikle konvansiyel tezgâh bulunan esnaf
larımızın, küçük üreticilerimizin, sanayicilerimizin de tezgâhlarını yenilemek için yeni projeleri 
başlattık ve onlara da, aynı yöntemle, bu teknolojiyi ulaştıracağız. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımız, bu çalışmaları sadece sanayi alanlarında değil, Bakanlı
ğımızın diğer çalışma alanları içerisinde bulunan birliklerde de sağlayacak. Özellikle, ocak ayının 
sonuna doğru, üretici kurultayını toplayacağız; tüm üreticilerin katılacağı bu bu kurultayda, üreti
cilerin sorunlarını tartışacağız ve karara bağlayacağız. Bu kurultaya, bu birliklerin, üreticilere dev
redilmesi konusunu da getireceğiz ve devredeceğiz; ama, bunun kararını üreticiler verecek, biz de
ğil; onların katılımını sağlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, burada özellikle Fiskobirlik konusuna değinmek istiyorum. Fisköbirlik-
te ne oluyordu, ne oldu; bunu anlatmak istiyorum. Bugüne kadar, özellikle birlikler kanalıyla alı
nan ürünler stok ediliyor ve ancak bir yıl sonra o stoktan satış başlıyordu. Şimdi size soruyorum; 
bu çiftçi, bu yüksek faiz döneminde, bir yıllık stok maliyetine katlanabilir mi? 

Fiskobirlikten, bir başka örnek vereyim; Fiskobirlikçe -arkadaşımızın biraz önce söylediği ra
kam doğru- 1989 yılında, 72 milyon dolar kredi alınmış özel bankalardan. Çeşitli sürelerde, bu kre
dinin 82 milyon doları ödenmiş. Bugün, bankaların alacağı 318 milyon dolardır. Korkunç bir ra
kam!.. Alman 216 milyar liralık krediye karşılık, bankalar, 5 trilyon lira istiyor. Bakan olduğumun 
hemen ertesinde, bunu ödeyemeyeceğimizi ve, ödememizin de kesinlikle söz konusu olmadığını 
gazetelere açıkladım. Çünkü, bırakın üreticiyi, sanayi kesimi dahil, hiçbir kesim, bu faizin altından 
kalkamaz, kalkması mümkün değildir. Siz, istediğiniz kadar finasman kararnamesi çıkarın, istedi
ğiniz kadar devletin kasasını bu birliklerin emrine verin, yine kalkamazsınız bunun altından. Buna 
bir çözüm bulmak durumundaydık. Bankalara bir duyuru yaptık "Paralarınızı ödeyelim; ancak, kre
dilerin faizini, Ziraat Bankası faizinden kabul ederseniz paralarınızı öderiz." dedik. Bunun başka 
türlü çıkışı yok. Başbakana anlattık, kabul etti ve bir kararname hazırlandı. Kararnameden mem
nun olduklarını ve kabul edeceklerini söylediler. Bu suretle, 5 trilyon 350 milyar lira olan miktar, 
1 trilyon liraya düştü. "İstiyorsanız gelin ödeyeyim" diyorum. Bugünlerde kabul edeceklerini sanı-

i yorum; gelirlerse de öderiz. 

SALİH ERGÜN (İstanbul)-Kabul etmiyorlar!.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- Etmiyorlar; ama, etmek 

zorundalar; 5 trilyon.lirayı ödeyemeyiz. 
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O zaman, medyanın çok üstüne düştüğü, fındık fiyatlarını 45 bin lira olarak açıkladığımızda 
seçim mi vardı? Medya "5 Nisan kararları delindi" diyordu. Hatta, bazen espriler yapılıyor "Tansu 
Çiller, Mesut Yılmaz'ı seçtirmemek için bu kadar para verdi" diyordu. Bütün bunlar, o günkü ba
sında söyleniyordu; ama, biz, bir şeyi iyi biliyoruz; bütün ürünlerde bunu uyguladık ve bu sene, de
dik ki, bu fiyatları açıklıyoruz; ancak, dolara da endeksliyoruz, doların her artışında artıracağız. 
Bakın, biz, fındık fiyatını 45 bin lira olarak açıkladık, bugün 55 bin liraya alıyoruz. 

SALİH ERGÜN (İstanbul)-53 bin liraya alıyorsunuz!.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)- Evet, 53 bin liraya alıyo-

. ruz. 
Fındık ve pamuk fiyatını, dolar arttıkça artırdık İlk önce, çiftçi, bize biraz soğuk baktı; "bun

ları söylüyorlar; ama, acaba, yaparlar mı" dedi; fakat, uyguladık, ısrarla uyguladık, pamukta da uy
guladık, fındıkta da uyguladık. 

Bu kademeli fiyat neyi getirdi? Sayın milletvekilleri, biz ne yaptığımızı biliyorduk. Biz, bu pi
yasada, arz ve talebi dengeleyerek, piyasada bu malların, daha çok para etmesini sağlamak duru
mundaydık. Bakın, ne yaptık; bu kademeli fiyatları uyguladığımız zaman, çiftçi, malını, götürüp, 
alelacele piyasaya sürmedi. Çiftçi elinde dolar tutuyordu. Dolar değerinde bir mal tuttuğu için de, 
çok yavaş bir biçimde bunları piyasaya sürdü. Piyasaya yavaş sürdüğü için de, tüccar, bizim açık
ladığımız fiyatın üstüne çıktı. Hatta, pamukta daha farklı bir olay oldu; fiyat, dünya piyasasının üs
tüne çıktı. Niye; çünkü, pamuk üreticisi de, elinde, değeri dolarla birlikte artan bir mal tutuyor; çok 
yavaş davrandı ve piyasa oluştu. Piyasa, kimin lehine oluştu; çiftçinin lehine oluştu. Bu, Türkiye 
tarihinde ilk defa, bu yıl oluyor arkadaşlar. Ben, 45 bin lira ödeyip, fiks fiyatta tutsaydım, çiftçi 
malını alelacele satacak ve bankaya faize yatıracağı için, çok kısa bir zamanda, çok mal almak du
rumunda olacaktım;.çok kısa zamanda, çok miktarda aldığım bu mala ödeyeceğim parayı da fa
izle bir yerden almak durumunda olacaktım. 

Sayın milletvekilleri, 100 bin ton fındık alsaydım, 5 trilyon lira ediyordu; bunun ayda 500 mil
yar lira faizi var. Bunu, çiftçi kaldıramazdı, kaldırması mümkün değildi. Ben, şimdi, ayda, yakla
şık 500 milyar liralık fındık satıyorum; geldiği kadar da alıyorum. Bana, finansman maliyeti, stok 
maliyeti sıfır. Bunu, biz, bu sene gerçekleştirdik; bu sene finansman maliyeti sıfır.Bugüne kadar 7 
trilyon liralık mal almışız; 7 trilyon liralık mal alırken de, devletten bir kuruş destek almamışız, ka
sadan para almamışız. Bunu nasıl yaptık; Başbakan bile inanamadı, nasıl oldu bu iş diye. Baştan, 
3 trilyon lira vermeye hazırdı. 

SALİH ERGÜN (İstanbul)-Bu sene 186 milyar liraydı. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Devamla)-Hayır, bir kuruş almadan, 
7 trilyon liralık mal aldık. 

Değerli arkadaşlarım, devletin kasasını arkasına alarak, stok yaparak, o stoku birilerinin lehi
ne kullanarak Türkiye'yi hiçbir yere götüremeyiz; bu birlikler, yıllardır, bunu yapmış. Bu sene, ar
tık, birliklerin bu işlevine son verdik. Hatta, bizim birliklerimizin bir kısmı, çok az mal alıyor. Biz, 
bu seneki politikamızı da bütün birliklerimize bildirdik; bizim derdimiz çok mal almak değil, bi
zim derdimiz, üreticinin malını en iyi fiyatla elinden çıkarmasını sağlamak. Tüccar, devreye girsin, 
alsın; niye ondan gocunuyoruz? Biz, üretici için çalışmak durumundayız. Onun için, o fonksiyonu
muzu yerine getirmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir konu daha var. Fiskobirlikte hiçbir zaman fazla işçi çalıştırılmadı. 
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Bakın, haziran ayından bu yana çalışanların sayısını vereyim size: Haziran ayı 2 567, temmuz ayı 
2 584, ağustos ayı 2 578, eylül ayı 2 558, ekim ayı 2 547, kasım ayı 2 543, aralık 2 536; yani her 
gün sayı düşüyor. Ben, Bakan olduğum günden beri -veriyorum rakamları, bakın- her gün düşüyor 
sayı. Daha öncesini de söyleyeyim, 1992'de 3 148 kişiymiş. 

Değerli arkadaşlarım, gübre konusunda bir şeyi söylemek istiyorum: Bu sene, Hükümet ola
rak, gübre sübvansiyonunu yüzde 30'a çıkardık. Çok büyük bir sübvansiyondu; fakat, yıllardır sü
regelen gübre dağıtımındaki mekanizmanın birçok sıkıntılarını çektik; ama, bunu yeniden yapılan
dırana kadar -ben de katılıyorum bazı arkadaşlarıma- bazı sıkıntılar yaşadık, Önümüzdeki bahar 
gübresinde bu sıkıntıları aşacağız. 

Bunların birçoğu nereden çıktı, onu da size söyleyeyim: Herkes "KİT'ler zarar ediyor, KİT'ler 
zarar ediyor" diye konuşuyor. Hatta, ticaret odasına gidiyorum, sanayicilerle konuşuyorum "bu 
KİT'ler zarar ediyor; kâr ettirelim" diyorlar. E, kâr ettirelim... Bir ticaret odasında şunu söyledim: 
Bu KİT'lerin kâr etmesi o kadar kolay ki; şeker, tekel maddesi, yüzde 50 zam yap, istediğin kadar 
kâr ettir; İGSAŞ'ın ürettiği gübre, tekel maddesi, istediğin kadar zam yap, kâr ettir... Bunlar, amaç 
olmamalı. Bunlar, amaç haline geldiği zaman, birtakım sıkıntıları yaşarız. 

Birçok arkadaşlarımızın dediği gibi, hakikaten gübrede bir sıkıntı yaşanıyor. Niye bu sıkıntı
lar yaşanıyor diye, Bakanlık olarak biz, bir araştırmaya girdik. Gübre fabrikalarının genel müdür
lerini çağırdım, İGSAŞ yöneticisini çağırdım, kaça üretiyorsunuz dedim "2 bin 800 liraya" dedi; 
kaça satıyorsunuz dedim "7 bin liraya" dedi ve zam yapmak için benim önüme taleple geldi. Dü
şünebiliyor musunuz arkadaşlar... Onlara, "niye zam yapacaksınız, 2 bin 800 liraya üretiyorsunuz, 
7 bin liraya satıyorsunuz, yani 5 bin liraya yakın kâr ediyorsunuz" dedim. Bu sene, İGSAŞ 1,7 tril
yon lira kâr edecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu KİT'lere, siz özerksiniz, dilediğinizi yaparsınız dediğiniz zaman, bir 
başka yerden büyük sıkıntı çekiyorsunuz. Bunun üzerine, biz, gübre fiyatını düşürdük ve önümüz
deki günlerde yine düşürmeyi amaçlıyoruz; ama, yıllardır süregelen ithalata dayalı gübre olduğu 
için, sıkıntılarımız var; bu nedenle düşürtmedik; ancak, bu sıkıntıları da aşıp, gübrenin fiyatını dü
şüreceğiz. Yani, taban gübresinde ufak tefek sıkıntılar oldu; ama, bahar gübresinde olmayacak; fi
yatları daha da aşağıya çekeceğiz. Yaptığımız yüzde 30'a yakın sübvansiyon yetmedi. Bunun ne
deni, ülkemizde doların değer artışı, dünya piyasalarında da gübre fiyatlarının 3 kat artışı... Bunlar, 
önemli fonksiyonlar. 

Biz, üreticilerimizin girdisini daha da ucuzlatmak zorundayız, bunun farkındayız; çünkü, çif-
çinin kullanmadığı 1 milyon ton gübre nedeniyle, 2,5 milyon ton daha az verim alacağımızı bilmek 
durumundayız. Onun için, ben, oradaki KİT'lerin 1 trilyon 700 milyar lira kâr edişini değil, üreti
cimin kaybedeceği 5-6 milyon ton tahılı düşünmek durumundayım; ülkemi bütün olarak düşünmek 
durumundayım. 

* Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, o düzenlemeleri de yapıyoruz; KİT'leri, öyle, başıboş bırak
mıyoruz; KİT'lerin özerk şekilde davranmalarına artık müsaade etmeyeceğiz. KİT'lerin hepsini, ül
kenin genel sorunları içerisinde değerlendireceğiz ve o genel sorunlar içerisinde, KİT'lerin işlevi
ni yerine getirmesini sağlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, tüm arkadaşlarımıza, katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve Genel Ku-
rulumuzdaki arkadaşlarımıza da saygılar sunarak sözlerime son vermek istiyorum. Hepinize iyi ge
celer diliyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sen, iyi bir sosyal demokratsın Sayın Bakan. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şahısları adına, bütçenin lehinde, Sayın Osman Sevimli; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika, Sayın Sevimli. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Tica

ret Bakanlığı bütçesi üzerinde, şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üze
re huzurlarınızda bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, ülke ekonomimizin lokomatif gücünü temsil eden, sanayi ve ti
caretimizi yönlendiren, düzenleyen, gerekli politika ve stratejilerin tespit edilip uygulandığı bir Ba
kanlık olarak görüyoruz ve biliyoruz. 

Günümüzde, soğuk savaş döneminin bitmesi ve askerî uygulamaların ikinci plana düşmesiyle 
birlikte, dünyada yeni dengeler ve bloklar oluşmaktadır. Artık, askerî bloklann yerine, ekonomik 
bloklar oluşmaya başlamış ve bu alandaki rekabet, her zamankinden daha önemli bir hale gelmiş
tir. 

Ülkemiz, jeopolitik ve jeostratejik bir konumda bulunması nedeniyle, kendi dışında cereyan 
eden olaylardan fazlasıyla etkilenmektedir. Bu oluşumlarla,ülke çıkarları doğrultusunda, gerekli 
millî politikaların bir an Önce tespit edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Ülkeler, birbirleriyle, askerî güçlerinden ziyade, ekonomik ve malî güçleriyle savaşmaktadır
lar. Bu savaşın tek silahı ekonomik güç, tek askeri de ticarettir. Gümrük Birliği için toplantıların 
yapıldığı şu günlerde ülkemiz, bunun getireceği artıları ve eksileri çok iyi hesap edip, pazarlığını 
buna göre yapmalıdır. Her ihtimale karşı Hükümetin, yeni alternatifler tespit etmiş olduğuna inan
mak istiyoruz. Yeni yeni gelişen ülke sanayisinin, belli bir plan çerçevesinde düzenlenmesi ve ku
rulması için, sanayi envanterimizin bir an önce çıkarılması gerekmektedir diye hazırlandık; ama, 
Sayın Bakanımızın ağzından bu envanterin çıkarılmasına dair çalışmalar yapıldığı müjdesini almış 
bulunuyoruz. 

Ayrıca şunu da yine belirtmek istiyoruz: Topyekün bir kalkınma planıyla birlikte ve bu plan 
çerçevesinde ülkemizde bulunmayan sanayi dallarının da bir an önce kurulması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayileşmiş ülkelerin bugün ulaştıkları gelişmişlik se
viyesine, araştırma, geliştirme faaliyetlerine yerdikleri önem sayesinde ulaşmış olduklarını görüyo
ruz. Ülkemizde ise araştırma, geliştirme çalışmaları, için gayri safî millî hâsıladan ayrılan pay ma
alesef, binde 3'tür. Bunu en kısa zamanda binde 10'lara çıkarmak mecburiyetindeyiz. 

10 bin nüfus başına 7 adet olan araştırmacı sayımızı, 15'lere 20'lere çıkarmak mecburiyetinde
yiz. Bu oran Japonya'da 10 binde 120'dir. Araştırma/geliştirme payında özel sektörün, maalesef, 
Türkiye'de harcaması yüzde 18'leri aşmamıştır. Bunun yüzde 82'si yine devletin sırtındadır. Halbu
ki, araştırma, geliştirme payının, bir Güney Kore'de özel sektöre düşen payı, yüzde 85'lerdedir. 
Onun için, Türkiye'de araştırma, geliştirme payının özel sektörün ciddî manada payına düşeni ye
rine getirmesi ve devletimizin sırtından bu yükü alması gerekiyor. Bugüne kadar, hükümetlerimi
zin, bu konuya yeteri kadar önem vermedikleri de elbette, bu yüzde 18'lik payın özel sektörde, yüz
de 82'lik payın da devletin sırtında olmasından anlaşılmaktadır. Bunun en açık misali, hâlâ çıkma
yan, çıkaramadığımız patent kanunudur. Türk Milleti, araştınnadan ziyade hazırı almaya, yüksek 
teknoloji üretmekten ziyade ithal etmeye, kopya çekmeye yönlendirilmiştir. İmkânsızlıklar içinde 
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yeni teknikler ve teknolojiler üreten insanımız, bürokrasinin, ilgisizliğin acımasız çarkları arasında 
cezalandırılmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde, kısa vadeli sanayi ve ekonomi planlan yanında, uzun vadeli politikalar da 
üretilmektedir. Kısa vadeli planlar, uzun vadeli politikalar paralelinde yürütülmektedir. Bu politi
kalar, hükümetlere göre değişmemekte, millî hedeflere hizmet etmektedir. Ülkemizde ise, günü 
kurtarma politikalarıyla vaziyet idare edilmekte veya idare edilmeye çalışılmaktadır. Bu günü kur
taranlar, geleceğimizi ipotek altına sokmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tüm bu çalışmaların, tek elden planlanıp yürütülmesi için yapılacak en 
iyi şey, gerekirse, sadece bu konuyla ilgilenen, üniversite-sanayi işbirliğini organize etmekten ve 
bu organizeyi sağlayacak yeni bir birimin oluşturulmasından geçmektedir. Yani, Türkiye, öncelik
le kendine, topyekûn bir hedef belirlemeli. . 

Biz diyoraz ki, bu hedefi, dört ana madde başlığı halinde sıralayabiliriz: Birincisi, bilgi alanın
da karşılıklı iletişim; ikincisi, ileri teknoloji malzemeleri için çalışma, araştırma ve bu araştırmalar 
sonucunda bütün bu ileri teknolojinin ülkemizde üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak; üçüncü
sü biyoteknoloji çağını bulmak, yakalamak; son hedef ise, uzay teknolojisini mutlak surette yaka
lamak ve kendimizi buna göre koordine etmek. 

Değerli arkadaşlanm, ülkemizin, içinde bulunduğu bu zor günleri atlatabilmesi için, bir an ön
ce, yukarıda sözünü ettiğim topyekûn kalkınma planı hazırlanıp hayata geçirilmelidir. Tüm bu ça
lışmalar yapıldığında, beyin göçümüz önlenecek, sanayiimizin planlı bir şekilde yürütülmesi sağ
lanmış olacak; aynı zamanda, plansız sanayiin getirdiği çevre kirliliği de böylece önlenmiş olacak
tır. Yaşadığımız çevre felaketleri hepimizi derinden üzmekte ve geleceğimizi de tehdit etmektedir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkârlanmıza gerekli destek, yardım ve bilgi 
transferi de, yine, sağlanmalıdır. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve biraz önce Sayın Bakanımın bu
rada üzerine basarak ifade ettiği esnaf şûrasını bu anlamda destekliyor ve devamını diliyoruz. Bu
nunla da yetinmeyip, aynca, bir esnaf ve sanatkâr bakanlığı kurulması gerektiğini vurgulamak is
tiyoruz. 

Esnaf ve sanatkârlarımız, hiçbir İçişi ve kurumdan yardım talep etmeden, kendi bilgi ve bece
ri güçleriyle, Türk ekonomisine çok büyük katkılar yapmaktadırlar. Bölgesel kalkınma için, ilk 
etapta, o yörelerdeki el sanatlannın teşvik edilmesinden ve aile içi ekonomi dediğimiz gizli işsizli
ği önleyici tedbirlerin bir an önce alınmasından yanayız. 

Bu cümleden harekede, bazı illerimizde uygulanan halı ve kilimciliğin desteklenmesini olum
lu karşılıyor, diğer yörelerimizde de uygulamanın devamını bekliyoruz. Böylece, unutulmaya yüz 
tutan birçok meslek ve zanaatımızı da korumuş ve gelecek nesillere bırakma imkanına kavuşmuş 
oluruz. 

Türk Milletinin bütün fertlerini, az ya da çok, Türk ekonomisine katkı ve üretim yapar hale ge
tirmek mecburiyetimiz vardır. 

BAŞKAN-Sayın Sevimli, 1 dakikanız var efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, teşvik sistemi, özellikle son on 

yıldır büyük yaralar almıştır. Öyle ki, teşvikler, milletin parasını çarçur etmenin, çalmanın diğer bir 
yoluymuş gibi, kamuoyunda yanlış bir imaj yaratılmış; komuoyu bunu bu şekilde algılamaya baş
lamıştır; oysa, bunun önüne geçilmelidir. 
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Teşvik sisteminin, nakitten ziyade, makine, ekipman ve araç gereç olarak kullandınlmasıyla, 
art niyetli düşüncelerin önüne geçilebileceğine inanıyoruz. 

Bir de, teşviklerin, çok iyi takip edilerek, kullanılmadığı veya başka amaçlarla kullanıldığın
da, derhal geri alınması gerekmektedir; çünkü, bu paralar hükümetlerin değildir; Yüce Türk Mille
tinin ödediği vergilerden kaynaklanmaktadır. 

Rekabetin korunması ve tekelleşmenin önüne geçilmesi hususunda atılan adımları olumlu bu
luyoruz ve bir an önce uygulanmasını istiyoruz. 

Bunun yanında, tüketici haklarının korunması ve bu konuda hazırlanan yasa tasarısının en kı
sa zamanda kanunlaşması... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Sevimli, lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)-Tabiî, Başkanım. 
...kaliteli ve dünya pazarında rekabet edebilecek mal üretimi hususunda üreticinin bilgilendi

rilmesi gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, dünyayla rekabet şansımız azalacaktır. 

KİT'lerin, belli bir program çerçevesinde, peşkeş çekilmeden özelleştirilmesini arzu ediyoruz 
ve böyle olacağına dair kanaatimiz vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi ana hatlarıyla çizmeye gayret ettik. 1995 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin, önce 
Bakanlık mensuplarına, sonra da ülkemize^ milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 

Bütçenin aleyhinde, Saym Saffet Topaktaş; buyurun efendim. 
Sayın Topaktaş, sureniz 10 dakika. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ti

caret Bakanlığının değerli bürokratları; 1995 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyor; saygılarımı sunuyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkemiz ticaretine ve sanayiine yön vermekle görevli bir bakan
lığımızdır. 1957 yılında kurulan Sanayi Bakanlığı, sermaye birikimi olmayan ülkemizde, önemli 
hizmetler vermiştir. 

Devlet eliyle sanayileşme çabamız, 1980'li yıllara kadar sürdü. Özellikle 1980'li yıllarda, özel 
sektörü geliştirme çabalarına da hız verildi; ancak, bugün, özel sektörün geldiği nokta, uluslarara
sı sermayeyle rekabet edecek düzeyde değildir. Bir iki sektör dışında, yıllardır, gümrük duvarları 
nedeniyle Türk tüketicisinin sırtından beslenen özel sektörümüz, teknoloji, kalite ve üretim konu
larına yeterli ilgiyi gösterememiştir. 

Halkımız, uzun yıllar, rekabet şartlarının oluşmadığı bir ortamda, dünya standartlarının çok al
tında üretilen kalitesiz ve pahalı mallan satın almak zorunda bırakılmıştır. Halka ait kaynaklardan 
beslenen, büyüyen sermaye, kalitesiz ve pahalı ürünleri, yine halka satarak palazlanmıştır. Artık, 
ulusal sermayenin, halka karşı olan sorumluluğu yerine getirme zamanı gelmiştir. 

Bugün, çok uluslu şirketlerin, Türkiye bütçesinden çok daha fazla ciroları bulunmaktadır. Bu 
şirketlerle, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek, dünya ticaretiyle entegre olmak zorundayız. 
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Ürünleri, uluslararası kalitede üretmek, ucuza mal etmek sanayimizin temel felsefesi olmalıdır. 

Türkiye, bulunduğu coğrafyada, ekonomik açıdan da güçlü olmaya mecburdur. Türk cumhu
riyetleriyle birlikteliğimizi, dayanışmamızı, ekonomik alanda da geliştirmek gibi bir sorumluluğu
muz vardır. Türk dünyasının çağımıza damgasını vurması, ancak ekonomi alanında yapacağı sıç
ramayla mümkün olacaktır. Bir sanayi ülkesi olmayı başaramamış Müslüman ülkeleri düşündüğü
müzde, önemli sanayi yatırımlarını yapmış bir Müslüman ülke olarak, sorumluluğumuz daha da ar
tacaktır. Bu noktada, Batı'nın elden çıkardığı eski teknolojiyi ülkemize getirerek Türk halkını sö
müren sanayicilere değil, uluslararası rekabeti amaçlayan sanayicilere ihtiyacımız vardır. 

Sanayie verilen teşvik politikalarımızı da yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu bağlamda, sanayi 
teşviklerini en iyi, rahat ve rantabl bir şekilde kullanan Kahramanmaraş'ın, organize sanayi bölge
sinin bir an önce kurulmasını temenni ediyoruz. 

Desteklenmesi gereken sanayi kollarında, teşvik sistemi, ucuz elektrik, düşük işçi sigorta 
primleri gibi girdiler üzerinde uygulanmalıdır. Böylece, geçmişte çok istismar edilen teşvik siste
mi, amacına uygun olarak uygulanacak; teşvik politikaları, sanayi tesislerimizin yurt genelinde 
dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayacaktır. 

İmalat sanayimizin çok önemli bir kısmını küçük sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. Küçük 
sanayi işletmelerinin, üretimdeki bu büyüklüklerine rağmen, yeterince desteklendikleri söylene
mez. Halk Bankasının, bir an önce, esnafımızın ve küçük sanayicimizin finansman ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde yeniden yapılanması sağlanmalı, gerekirse, esnaf ve sanatkârlara devri düşü
nülmelidir. 

Yapımına başlanılmış; fakat yarım kalmış küçük sanayi siteleri bir an önce tamamlanmalıdır. 
Vergi sistemimiz basitleştirilmelidir.TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kuruluşlarımız, sanayi, -üniver
site ilişkisini sağlayarak, bilimsel metotların kullanılmasına katkıda bulunmalı; teknoloji transferi
nin ülkemizde üretilmesi için gerekli desteği vermelidir; ancak, bu kuruluşlarımızın, sanayi sektö
rümüzün her alanına yeterince ulaşabildiği söylenemez. Hizmetlerinin daha da yaygınlık kazanma
sı için TÜBİTAK ve KOSGEB'in imkânları geliştirilmelidir. 

Diğer bir önemli konu da, sanayi ve çevre ilişkisidir. Sanayileşmek uğruna çevreden vazgeçe
meyiz. Doğal dengelerin tahrip olması, çok daha büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle, sanayi ve çevreye en az zarar verecek teknolojilerin kullanılmasına ve çevre sorununa çö
züm getirecek yeni teknolojilerin kullanılmasına önem verilmelidir. Sanayiden kaynaklanan çevre 
kirliliği, hem insanımızın sağlığını tehdit etmekte hem de sanayimizin yoğun olduğu Marmara Böl
gesindeki denizin ve o bölgenin sınırları içerisindeki akarsuların doğal yapısını bozmaktadır. Bu 
nedenle, sanayi tesislerinin kurulmasında yer tespiti yapılırken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 
Çevre Bakanlığı, bu ölçülere azamî dikkati göstermelidir. 

Gümrük Birliğine geçişin söz konusu olduğu günümüzde, gerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
mızın gerek Türk sanayiinin, ülkemize, halkımıza olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekli
yoruz. 

Sayın Bakanım, pancar üreticilerine verilen tüm girdilerin faizini devlet alıyor; ama, aynı dev
let, çiftçinin ürettiğinin karşılığını, neredeyse bir yıl gecikmeyle veriyor; ama, bu yüksek enflas
yonda herhangi bir vade farkı da ödemiyor. Bu uygulamayı biz adaletsiz buluyoruz. Üreticilerimiz, 
taban fiyatlarının zamanında açıklanmasını bekliyor. Pancar üreticisinin emeğinin karşılığı zama
nında verilmelidir. Özellikle avansların, üreticiyi piyasaya borçlandırmadan, çiftçinin ihtiyacı ol-
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duğu dönemde verilmesini talep ediyoruz. Yine, pancar üreticisinin üretim sahalarının gelişmesini 
talep ediyoruz. 

1995 bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor; saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN- Sayın Topaktaş, İçtüzüğün 61 inci maddesine göre, Genel Kurulda, Başkanlığa ve 

Genel Kurula hitap edilir. "Genel KurulMan, buradaki sayın milletvekilleri kastedilmiştir. Siz, bü-
rokraüara da hitap ettiniz. Bir usul açılmasın diye, rica ediyorum, bundan sonrald hitabetlerde bu 
İçtüzük hükmüne uyalım. 

Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir; ar-
kadaşlanm, soru sormak için isimlerini yazdırabilirler... 

Sayın milletvekilleri, som sormak için müracaat eden sayın milletvekillerinin isimlerini oku
yorum : Sayın Çelik, Sayın Dumankaya, Sayın Kaya, Sayın Sancak, Sayın Alpaslan, Sayın Ayhan, 
Sayın Doğan, Sayın Bayrak. 

Başka soru sorcak?.. Yok. 

Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın İbrahim Halil Çelik. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma aşa
ğıdaki sorularımı arz ediyorum: 

1.- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ile, Küçük Sanayi Sitemize 1995 bütçesinden ne kadar 
pay ayrılmıştır? Ayrılan bu payı yıl içerisinde artırmayı düşünüyor musunuz? 

2.- GAP'ın başkenti Şanlıurfa'yı, sanayi kuşağından çıkarmışsınız; yeniden sanayi kuşağına al
mayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. • . . • 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay) - Evet Sayın Başkan. 

Şanlıurfamızın Organize Sanayi Bölgesini 1995 yılı içerisinde bitireceğiz; hiçbir sıkıntımız 
yok, yeterli kaynağı ayırdık. 

Sanayi kuşağına alma konusundaki karar, daha çok Hazineyle ilgili; ama, Şanlıurfa'nın da sa
nayi kuşağı içerisine alınmasına yardımcı olacağım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)- Sayın Başkan "aracılığınızla" lafını kaldırarak, zamanı daha da kı-

saltsak; doğrudan doğruya soruya girseler... 
BAŞKAN- Efendim, usul öyle. 
Sayın Dumankaya, buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, yine aracılığınızla diyeceğim; Sayın Ba

kana sorularım olacaktır. 
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Sayın Bakan sevdiğimiz bakanlardan biridir; ama, sevmek başka alışveriş başka. Onun için, 
Sayın Bakana bütün sorularımı soracağım. 

Bu Hükümet, destekleme alımlarında -yenilik ve önemli bir buluş olarak göstererek- 1993 yı
lında kütlü pamukta uyguladığı prim sisteminde, hayalî belgeler karşılığı Ziraat Bankasınca ne ka
dar para ödenmiştir? Yani, Hazine ne kadar zarara uğratılmıştır? 

Bu yıl prim sisteminden vazgeçildiğine göre, Hükümet, 1993 yılındaki bu uygulamasının fi
yaskoyla sonuçlandığını kabul etmiş olmaktadır. Destekleme alımlarında, bundan sonrası için ben
zer yenilikleriniz olacak mıdır, nelerdir? 

Tariş'te, sahte teminat mektubu karşılığında 3,5 milyar liralık pamuk satışı olduğu söyleniyor; 
acaba, bu para tahsil edilmiş midir? Olaya sebep olan görevliler için ne gibi işlem yürütülmüştür? 
Tariş Genel Müdürünün görevden alınmasında bu usulsüzlüğün, bu yolsuzluğun rolü olmuş mu
dur? Olmamışsa, Genel Müdür, hangi yetersizlik, usulsüzlük veya yolsuzluk sebebiyle görevden 
alınmıştır? 

Tariş görevlileri, pamuk hasılatını hangi özel bankalarda repo yapmıştır? Bu işletmede, Genel 
Müdürlük ilgililerinin şahsî menfaat sağladıkları iddiaları almış yürümüştür. Bu iddiayı, Tariş ve 
ilgili bankalar nezdinde araştırmak için gerekli işlemi başlatmayı düşünüyor musunuz? 

Tasarruf tedbirlerine rağmen, Tariş'in, 5 milyar liralık araç alımı yaptığı söyleniyor. Bu birlik
te hangi görevlilere özel veya müşterek makam aracı tahsis edilmiştir? Mezkûr alım için Bakanlık 
onayı kim tarafından imzalanmıştır? 

Trakyabirlik ve Karadenizbirlik tarafından, Ağustos 1994 ayı içerisinde, önceki döneme ait 
yağlık ayçiçeği tohumu 10-11 bin liraya satılırken, yeni ürüne 8 500 lira alım fiyatını, kim ve neyi 
ölçü alarak belirlemiştir? Böyle bir uygulama sonucunda, ülkemizin yemeklik yağ açığının kapa
tılması mümkün müdür? Başkaca tedbirleriniz varsa, onları açıklar mısınız. 

Geçen yıl 400-450 dolara satılmayıp bekletilen fındığın, bu yıl 310-330 dolara satılabilmesi 
için uğraşıldığını görüyoruz. Bu duruma sebep olanlar hakkında bir işlem düşünüyor musunuz? 
Yoksa, olayı, "ticarette olur" mantığıyla mı açıklayacaksınız? 

Aylık gideri 50 milyar liradan az olmayan Fiskobirlik, stoktaki fındıkları satarak hâsılatı gi
derlerine yatırmaktadır. Birkaç ay sonra büyük ihtimalle stok da kalmayacaktır. Fiskobirlik'e, han
gi kaynaktan ve hangi şartlarla para sağlayacaksınız? Yoksa, birliği, kaderiyle baş başa mı bıraka
caksınız? 

. Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
BAŞKAN-Saym Bakan, yazılı veya sözlü cevap verebilirsiniz; takdir sizin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN(Hatay)- Değerli arkadaşlarım, destek

leme alımı prim sistemini bu sene kaldırdık. 1993 yılında, destekleme alımında ne kadar sahte bel
ge olup olmadığı konusunda araştırma yapıldı. Bu konuda da çok ciddî bir rakam çıkmadı; şu an
da, ne kadar olduğunu tam bilemiyorum. 

HALİT DUMANKAYA(İstanbul)-Sayın Bakan, yazılı da cevap verebilirsiniz... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMEr DÖNEN (Hatay)- Tariş'te, 3,5 milyarlık pa

muğun sahte belgeyle verildiği konusunda araştırma yapıldı ve gerekli soruşturma sonucunda, suç
luları da mahkemeye bildirildi. Ben buradan şunu söylemek istiyorum: Arkadaşlarımın hangisi, 
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hangi kurumda, ne duyarlarsa duysunlar, getirsinler, anında soruşturmasını yaptırırım. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Ona inanıyoruz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Kim olursa olsun... Bu ko
nuda arkadaşlarım rahat olsunlar. 

Trakyabirlik alımlarında, özellikle, yağlı tohumların fiyatlarının belirlenmesinde, yüzde 117 
fiyat verdik; ama, bu sene, özellikle, kuraklıktan kaynaklanan sıkıntı nedeniyle, tabiî ki daha az 
yağlı tohum üretimi gerçekleşti. Onun için, değerli arkadaşlarım, yağlı tohumda sıkıntımız var; fa
kat, birliklere, ham yağ ithalatı konusunda da yetki verdik; böylece, yağlı tohum yerine, ham yağ 
ithal edip, bunu karşılıyoruz; hiçbir sıkıntımız yok. 

Fiskobirlik'in hiçbir malî sıkıntısı yoktur; çünkü, büyük oranda borç faizlerinden kurtulmuş
tur. Şu anda, nakit olarak ne kadar para olduğunu tam olarak söylemem mümkün değil; ama, me
rak etmeyin, bol miktarda paramız var; sizin düşündüğünüzden daha çok paramız var. 

Teşekkür ederim. 

HALİT DUMANKA YA (istanbul)- Ama, o 3,5 milyarın cevabını yazılı vereceksiniz... 
BAŞKAN- Sayın Kaya, buyurun efendim 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmasını istediğim sorularımı sormak istiyorum. 

1- Tariş Genel Müdürlüğünde, 1991 yılı kasım ayından itibaren kaç kişi istihdam edilmiştir? 
2 - İşe alınan kişilerden, kaç kiş daimî kadroya geçirilmiştir? 

3 - 1991 yılı kasım ayından bugüne kadar Tariş'te işten çıkarılan işçi var mıdır; varsa sayılan 
kaçtır ve işten çıkarılma sebepleri nelerdir? 

4 - Görevden alınan Tariş Genel Müdürünün yerine yeni atanan Cihan Altınöz'ün Ankara EGO 
Genel Müdürlüğünde başarılı olmadığı ve bu yüzden görevinden alındığını, hatta 18.12.1994 tarih
li Yeni Asır Gazetesinde, "Cihan Altınöz'ün, Ankara'da, hakkında açılan davalar bulunduğu" yazı
lıyor. Sayın Bakandan öğrenmek istediğim şudur : Tariş Genel Müdürlüğüne atanan Cihan Altı
nöz'ün, hiç branşı olmadığı halde, Ege üreticisi için çok önemli olan ve on binlerce üreticinin ortak 
olduğu birliğin başına getirilmesinin sebebi nedir? 

Yeni Genel Müdür hakkında açılan dava var mıdır? Varsa, davanın mahiyeti nedir? 

32 ay görev yapan ve -eski Bakan dahil- devamlı başarılı bir genel müdür olduğu savunulan 
Tariş eski Genel Müdürünün görevden alınma sebebi nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Değerli arkadaşlarım, 

1991'den bugüne kadar Tariş'e alınan ve çıkarılan işçi sayısını yazılı olarak bildireceğim arkada
şımıza. 

Cihan Altınöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme bölümü mezunu. Bir birliğin genel mü
dürlüğüne atanabilmek için acaba hangi sanattan olması gerekir, onu bilmiyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Herhalde pamuğu çok iyi bilir(!..) 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Mesleğine herhalde uygun. 
Onun için, hiçbir sakınca da görmedim. Hakkında açılan herhangi bir dava, bugüne kadar bize gel
medi. Zaten, öyle olsa, atanma kararnamesini yazmazdık. Eğer öyle bir bilginiz varsa, yine, ince
leriz. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Ankara'da açılan dava var mı diyorum. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Şu güne kadar bize böyle bir 
şey gelmedi. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sancak, buyurun. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma sorularımı arz etmek istiyo
rum. 

Malî durumu son derece bozuk olan Fıskobirlikte, ihtiyaç olmadığı halde, menfaat düşünce
siyle hâlâ işe adam alınmasına neden müsaade ediyorsunuz? 

Fiskobirlikçe üretilen fürenin 6 ay sabit fiyat garantisiyle ve 16 bin lirayla 5 firmaya bağlan
dığı ve 6 ay sonra, piyasada ye Fiskobirlikte füre fiyatları 64 bin lirayken bu firmaların, sözleşme 
fiyatı olan 16 bin liradan füreyi çektikleri doğru mudur? Doğruysa, bu olayın inceleme sonucu ne 
olmuştur? Şimdi öğreniyorsanız, konuyu inceletmeyi düşünür müsünüz? 

Fiskobirlik'in yaptığı usulsüz satışlar için mahkemeye verilmek üzere, Bakanlığınıza intikal et
miş müfettiş raporları var mıdır? Varsa, bu sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşü
nüyor musunuz? 

Son sorum: KOSGEB'in, 1994 yılı için öngördüğü yatırım tutan nedir? Bunun ne kadarı ger
çekleştirilmiştir? KOSGEB'in aslî kadrolarına yapılacak açıktan atamalar için, kuruluş kanunu uya
rınca, Başbakanlıktan izin alınması gerekir mi? Gerekiyorsa, Başkan Yardımcılığına atanan ve bir 
siyasî partinin belediye başkanı adayı olduğu öğrenilen kişi için bu izin alınmış mıdır? Siyasî yan
daşlarınıza kolayca iş bulmak amacıyla, ayrıca, Başbakanlıktan isim istihsaline de gerek olmama
sı düşüncesiyle, birkısım kişileri, özel sözleşmelerle, danışman olarak atadıgımz doğru mudur? Bu 
kişilere en çok ne ücret veriyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. . . 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Fiskobirlik'te işçi alımını, az 

önce söylemiştim. Fiskobirlikte, gittikçe işçi azalmaktadır; başladığımızdan bugüne kadar 20'ye ya
lan işçi azalmıştır, işçi fazlası yoktur. 

İkinci sorusu olan alım-satım konusunda araştırma yaptırıp, kendisine yazılı olarak bilgi vere
ceğim. 

Bir de, Fiskobirlik konusunda, şu ana kadar bana gelen herhangi bir müfettiş raporu yoktur. 
Üçüncüsü, özel sözleşmeli kadrolarla bir danışman bile alınmamıştır. Böyle bir danışman yok

tur. 
Dördüncüsü, KOSGEB Başkan Yardımcılığı için Başbakanlıktan izin almak gerekmemektedir. 

Zaten, biz, artık, bundan sonra KOSGEB'e, kesinlikle personel almayı düşünmüyoruz. KOSGEB'in 
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yapısında yeniden bir değişildik yaptık ve bundan sonra, KOSGEB, bilim adamlannı, uzmanları, 
sözleşmeli olarak, kiralama yöntemiyle, dilediği sanayiciye ve sanayicinin dilediği kişileri, istedi
ği kişileri, onlara yararlı olacak kişileri, onların hizmetine verecektir. 

Başkan Yardımcılığı konusunda arkadaşımız gerçekten tecrübeli ve tecrübesine inandığımız 
biridir. Partili olabilir; şu anda partiyle bir bağı yok; ama, bir arkadaş tecrübeli ise, partili diye de 
ahnmamazlık yapılmaz herhalde. Onun suç sayılmaması gerekir diye düşünüyorum. 

HALİT DUMANKAYA(îstanbul)-Orada parti bayrağını asmıyorsa, bir şey yok. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Hayır; arkadaşımız, şu anda, 

çok ciddî de çalışıyor. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Alpaslan; buyurun. 

H.FECRİ ALPASLAN(Ağn)- Efendim, Hükümetinizin göreve başladığı günden itibaren, 
pancar ve şeker fiyatlarına yapılan zam miktarı, mukayeseli olarak lütfedilebilir mi? 

Türkiye'de, şu anda şeker, maliyetinin altında mı, yoksa üzerinde mi satılmaktadır? Eğer, al
tında ise, henüz yakın bir zamanda yüzde 20-25 nispetinde yapılan zamdan sonra, yeni bir zam dü
şünülmekte midir? Kapıda şeker zammı var mıdır? 

Kendi fabrikalarımızda üretilen şeker bu dönem ihtiyacımızı karşılayacak mıdır? İthalat düşü
nülmekte midir? Bunun sebepleri lütfedilebilir mi? 

Sayın Bakandan son olarak öğrenmek istediğimiz şu: Şeker fabrikalarında, belli dönemlerde 
muvakkat işçiler istihdam edilmektedir; yani geçici işçiler. Bunların bir bölümü, şeker fabrikaların
da, "kampanya işçisi" olarak adlandırılmaktadır. Bu işçilerin bir bölümü geçen yıl kadroya geçi
rildi; bir bölümü de, 11 ay olarak çalışma imkânı verildiği halde, 3 ayın altında istihdam edildiler. 
Özellikle, Ağrı Şeker Fabrikasında, bu durum, çok büyük sıkıntılara yol açtı. Üç ayın altında istih
dam edildikleri için, sigorta imkânlarından da faydalanamayan bu işçilerin geleceği hakkında ne 
düşünmektesihiz? Bunların istihdam sürelerinin artırılması veya kadroya geçirilmesi hususunda bir 

- çalışma düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan, 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN(Hatay)-Arkadaşımın sorusuna, özel

likle pancar fiyatlarına, 1992 yılından bu yana ne kadar zam yapıldığına dair bilgileri, daha sonra 
size ayrıca vereceğim; ama, ben Bakan olduğumdan bu yana, pancar fiyatlarına yüzde 107, şeker 
fiyatlarına da yüzde 20 zam yaptık. Şu anda, şekeri, maliyetinin üzerinde satıyoruz, yakında zam 
yoktur. Eğer, daha önce müdahale edip, 200 bin ton ihracat yaptırmasaydık, eski fiyattan da satma
yı, düşünüyorduk; ama, 200 bin ton ihracata gidilincc ve elimizde eski stok kalmayınca -o stoklar 
hemen devreye girdiği için- yeni maliyetlerimizin üzerinden satmaya başladık. Yoksa, eğer ihracat 
yapmasaydık, 200 bin ton stokumuz olsaydı, paçal yapıp, bugünkü gibi, 18 bin lira değil... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Yani, zammın sebebi, maliyet değil, ihracat. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)-,Hayır, maliyet. İhraç ettiği

miz şeker, geçen sene 4 500-5 000 liraya aldığımız ve stoktaki pancardan elde edilen şeker. Stoku-
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nuzda pancarınız, şekeriniz varsa, o şekerleri... Ben, bu yılki şekerde çok büyük oranda kâr düşün
müyorum; çünkü, şeker, gerçekten, toplumun en önemli ihtiyacı, temel gıda maddesi. Onun için, 
şeker zammını mümkün olduğu kadar ertelemeyi de düşündük. Az önce söylediğim gibi, eğer ih
racatı, zamanında biraz daha frenleyebilseydik, bugünkü fiyata bile çıkarmamayı, yani, yüzde 
20'nin daha da altında zam yapmayı düşünüyorduk. Şimdilik yüzde 20 zam yeter, maliyetin de üze
rindedir, hiçbir sıkıntımız yoktur. 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul)-Yani, altı ay rahat uyuyabilir miyiz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Uyuyabilirsiniz; merak et

meyin, yeni zam yok. 
Şeker ithalatını şunun için düşünebiliriz: Tüketimimize yetecek kadar şeker üretiyoruz, hiçbir 

sıkıntımız yok; ama, komşularımızın bizden bol miktarda şeker talebi olduğu için, ham şeker ithal 
edip, işleyip, kârlı bir biçimde onlara satmayı, ihraç etmeyi de düşünüyoruz. Eğer onu başarabilir
sek... Şu anda, o görevi Şeker Şirketine verdik ve bunu yapmaya çalışıyoruz. 

Şeker fabrikalarında çalışan muvakkat işçiler -bildiğiniz gibi- bu yılın sorunu değil, yıllardan 
beri gelen bir sorun. İş olduğu sürece çalışmak üzere alınan bu arkadaşlarımız, iş olmadığı sürece 
tabiî ki çıkarılıyor; ama, bence, bunlara kadro verilmelidir. Eğer, önümüzdeki günlerde emeldi edi
lecek arkadaşlarımızın kadrolarını bu arkadaşlarımıza verebilirsek -ki, vermeyi düşünüyoruz- bu 
arkadaşlarımızı da muvakkat işçi olmaktan kurtaracağız 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, sorularımı arz ediyorum: 
1.- Muhterem Bakanımız konuşması sırasında, anladığım kadarıyla "KİT'leri özerk bırakma

yacağız, ülke menfaatlarına uygun şekilde yöneteceğiz" diye ifade ettiler ve İGSAŞ'taki gübre fi
yatlarının yüksek olmasını gerekçe olarak gösterdiler. Halbuki, burada, 29 gün süren uzun bir ça
lışmayla, bir Özelleştirme Kanunu çıktı ve Sayın Başbakan da "son sosyalist anlayış da yıkıldı" di
ye ifade ettiler. Bir Hükümette, iki politika görüyorum. Sayın Bakan, özelleştirmeyi uygulamaya
caklar mı? 

2.- Şeker fabrikalarının, pancar ekicisi 500 bin ortağı olan Pankobirlik'e devri şeklinde bir 
özelleştirme düşünmekte midirler? 

3 . - Dışticaretin yapısının analizi ile ihracatın ithalatı karşılamaktan uzak olduğu alt sektörler
de araştırma ve geliştirme projeleri desteklenerek, bu sektörlerde yerli imalatın geliştirilmesine ait 
çalışmalar var mıdır? Öncelikle hangi sektörlerin ele alınması programlanmıştır? Japonya'nın meş
hur (MITI)UIuslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığının yaptığına benzer şekilde, Türk sanayiini ge
liştirecek, teşvik edecek, kendine yeterli hale getirecek bir politika geliştirilmesi düşünülmekte mi
dir? . 

4- 1976 yılında Bakanlar Kurulu kararı çıktığı halde, bugüne kadar gerçekleşmeyen Sakarya 
Organize Sanayi Bölgesinin yapımı ne zaman tamamlanacaktır ve bu organize sanayi bölgesi için, 
Bakanlık tarafından, ne kadar malî yardım yapılmıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Sayın Ayhan, KİT'lerde 
özelleştirmeyi elbette ki yapacağız ve birçok KİT'i de özelleştireceğiz; ama, devlette ve özel sek
törde tekelleşmeyi önlemek için, hepimizin uzlaşmasıyla, Antitekel, Antikartel ve Antitröst Yasa
sını buradan geçirdik. İşte, KİT de olsa, bir kurum, kendi hâkim durumunu kötüye kullanmamalı, 
ülkenin aleyhine kullanmamalı; ben, onu demek istedim. 

"Şeker fabrikalarını Pankobirlik'e devretmeyi düşünüyor musunuz" diye sordular. Ben, her za
man, mülkiyetin tabana yayılmasından yanayım. Eğer Pankobirlik talip olursa ve bu konuda ciddî 
bir proje getirirse, düşünürüz; bizim için hiçbir sakınca yoktur. 

Araştırma, geliştirme için ne yaptığımız konusunda geniş bir bilgiyi size yazılı olarak sunmak 
istiyorum; çünkü, burada hemen anlatmak mümkün olmaz. 

Özellikle, Sakarya Organize Sanayi Bölgesinin yapım çalışmasına başlandı, 10 milyar lira da 
arsa alımı için gönderildi. Önümüzdeki günlerde daha da fazla yardımcı olacağız ve 1995 yılı içe
risinde bunu gerçekleştireceğiz. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Doğan; buyurun. 

MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımı Sayın 
Bakanıma sormak istiyorum. 

1. - Sayın Bakanım, biraz önceki konuşmanızda "bizim amacımız, fazla mal almak değil, üre
ticinin ürettiğinin para etmesini sağlamaktır" dediniz. Bu sözünüze ters ve de yanlış bir uygulamay
la, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde, antepfıstığı alımı olmuştur. Bu alım nedeniy
le, üretici bugün kan ağlamaktır. Üreticinin parasını ne zaman ve nasıl ödeyeceksiniz? Bu yanlış 
uygulamanın müsebbipleri hakkında bir soruşturma veya herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ikinci kısım altyapı tesisleri inşaatının bitimi için ge
rekli ödenek, tümüyle ve zamanında ödenebilecek mi? Tümüyle değilse, ne kadarını ödeyebilecek
siniz? < 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN(Hatay)- Sayın Doğan, Güneydoğu 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, bu sene, eski alışkanlığını sürdüren bir anlayış içerisinde devam 
etti -ben de size katılıyorum- birçok birliğimiz de bu anlayışla devam etti; ama, yeni bir anlayış içe
risinde onu da ele alacağız; çünkü, orada stokta, yaklaşık 650 milyar liralık malımız var; ama, biz 
bu sene, aşağı yukarı 290 milyar lirayı -stokta 600-700 milyar liralık malımız yarken- ödeyemedik. 
Bu konuda da, üreticilerimizin parasını ödemek üzere gerekli tedbirleri aldık; geçen hafta 50 mil
yar lira gönderdik, önümüzdeki ljafta da diğer kısmını gönderip, en kısa zamanda oradaki üretici
lerimizin mağduriyetini gidereceğiz. 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için gerekli ödenek ayrılmıştır. Önümüzdeki günlerde 
ödeneklerin oraya akışı sağlanacaktır. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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Sayın Bayrak, buyurun. 

ŞABAN BAYRAK(Kayseri)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana sorularımı soruyo
rum: 

Birinci sorum: Kayseri'de faaliyet gösteren TAKSAN Takım Tezgâhları Fabrikası, CNC tez
gâhlan üretebilecek duruma gelmiştir; fakat, büyük malî sıkıntı içerisindedir. Bundan dolayı, TAK
SAN'a malî destek sağlamayı düşünüyor musunuz ve TAKSAN'a, araştırma ve geliştirme için ne 
kadar para ayrılmıştır? 

İkinci sorum; Kayseri'de ikinci bir organize sanayi bölgesi kurulması düşünülmektedir. Bu or
ganize sanayi bölgesi için nereyi tespit ettiniz, bunu neçeyc kurmayı düşünüyorsunuz; bunun için, 
1995 yılı bütçesinden ne kadar para ayırdınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Biz, özellikle, Kayseri'deki 
TAKSAN'ı, üretim yapan değil, artık, teknoloji üreten bir merkez haline getirmek istiyoruz; bura
daki teknolojiyi de, küçük sanayicimize ürettirmek ve orada montajını yaptırarak piyasa sürmek is
tiyoruz. Bunun için gerekli olan kaynağı ayırdık; TAKSAN, bu işlevini, önümüzdeki günlerde ye
rine getirecektir. TAKSAN, CNC tezgâhlarında, diğer teknolojik yeniliklerde ve daha birçok ko
nuda ciddî çalışmalarını sürdürerek, bu hüviyete kavuşacaktır. 

' Özellikle, Kayseri'de kuracağımız ikinci organize sanayi bölgesi için, Kayseri Sanayi ve Tica
ret Odasıyla bir toplantı yaptık. Onların istedikleri üç yer var; Bakanlığımız, bu üç yer için, bu iş
leri yapacak olan sanayicilerin tasvibini alacaktır. Oradaki sanayiciler, bugün var olan organize sa
nayinin hemen yanında bir bölge olduğunu söylediler; o bölgede yapabiliriz. TAKSAN'ın olduğu 
bölgeyi istiyorlar, o bölgede yapabiliriz. Yeşilhisar'da bir bölge vardı; yalnız, o bölgede, Çevre Ba
kanlığının bir çekincesi olduğu için yapamadık. Oradaki sanayicimiz, bu iki bölgeden hangisini uy
gun görürse, orayı, organize sanayi bölgesi olarak ilan edeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Köklü, buyurun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Bakanımdan şu soruma cevap istiyo

rum: Bilindiği gibi, Uşak, deri sanayiinde, Türkiye'de önde gelmektedir. Daha önceleri de Sayın 
Bakanımı bu konuda bilgilendirmiştim; ama, biraz daha açıklık getireyim. Yıllık 8 trilyonluk ciro-
suyla ekonomiye katkısı olan bu sektörümüz, getirdiğinden daha fazla bir şekilde çevre kirliliğine 
sebep olmaktadır. Gerçekten, can çekişen Uşak, Denizli, Aydın ve bunların sulanabilir arazileri 
üzerinde büyük bir kirlenme vardır. 

Özetle, 500 milyar liraya mal olacak bir merkezî arıtma sistemi sayesinde bu kirlilik ke
sinlikle yok edilecektir. Her yıl 8 trilyonluk cirosuyla ekonomiye katkısı olan bu sektörümüze 500 
milyar liralık bir yatııim yapılması, elbette ki Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın tek konusu ol
mayabilir; ama, bir koordinasyon görevi olabilir. Bu kirlilikten ne zaman kurtulacağız? En kısa za
manda biz bu kirlilikten kurtuluşumuzu bekliyoruz. 

1994 yılında 20 milyar liralık bir ödenek ayrıldığı halde, 5 Nisan kararlarından dolayı 
bunun kullanımına izin verilmemişti. 1995 bütçe yılına giriyoruz; üç yıllık milletvekiliyiz; bu ko-
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nuda, geldiğimizden beri girişim yapıyoruz; nedense, hâlâ belli bir mesafe katedemedik; artı, bun
dan da kurtulmak istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
' SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN(Hatay)- Sayın Köklü çok haklı;özel-

likle Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi, şu anda üzerinde fabrikalar olduğu için, tabiî, ciddî bir 
biçimde o bölgeyi kirletiyor. Gerçekten önce o bölgenin arıtma tesisini yapıp, ondan sonra organi
ze sanayiin altyapısının ve diğer tesislerin yapılması gerekir. Bu sene, Sayın Köklü'nün istediği gi
bi, önce arıtma tesisini yaparak, onu ihale ederek, programa sunduk. Bu sene -dediği gibi- sanıyo
rum, 1995 yılı içerisinde arıtma tesisine başlarız ve kendisini de bu dertten kurtarırız. 

MEHMET GÖZLÜKAYA(Denizli)-İhalesi yapılacak mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Bunu bu şekilde programa 

sunduk; DPT'den daha cevap gelmedi, biliyorsunuz. 

BAŞKAN^ Son olarak, Sayın Şener ; buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana sorularımı arz 

ediyorum: 
Sivas Organize Sanayi Bölgesi için bu yıl kaç lira ödenek ayrılmıştır; bunun ne zaman tamam

lanması düşünülüyor? 
İkinci sorum: 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesinin 1994 yılında tamamlanması gerekiyordu, ta

mamlanmadı; 1995 yılı içerisinde tamamlayacak mısınız; bunun için kaç lira ödenek ayrılmıştır? 
Üçüncü sorum : Sivas Şeker Fabrikasıyla ilgili olarak daha önce sorduğum yazılı soruya ver

diğiniz cevapta, şu ana kadar, dört yıldır 47 milyar liralık ödenek kullanıldığını ifade ediyorsunuz 
ve bu hesaba göre, Sivas Şeker Fabrikasının tamamlanması için 49 yıl geçmesi gerekiyor. Halbu
ki, 1997 yılı içerisinde bitireceğinizi söylüyorsunuz. Sivas Şeker Fabrikasının 1997 yılında tamam
lanması için gerekli ödenek, 1995 yılı bütçesine konulmuş mudur? 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Değerli arkadaşlarım, Sivas 

Organize Sanayi Bölgesi için bu yıl 20 milyar lira ayrılmıştır ve önümüzdeki yıl yapımı hızla de
vam edecektir. 4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi için gerekli ödenek konulmuş olup, 1995 yılı içerisin
de bitirilecektir. 1 

Sivas Şeker Fabrikası konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Sayın milletvekilime bu ko
nuda da yazılı olarak bilgi sunacağım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi üzerindeki müzake

reler sona ermiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... 

Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
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1. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELÎ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 151500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi Hizmetleri 1810 1̂ 5 000 000 
BAŞKAN - Bu bölüm üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1995 yılı bütçe tasarısının 
(111.02.2.001.300 tertibinde yer alan "Uçak tasarım ve dizayn geliştirme projesi" ibaresine "ve mo
dern makineler projesi" ibaresinin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Evren Bulut Mahmut Oltan Sungurlu Abdulkadir Ateş 
Edirne Gümüşhane Gaziantep 

Osman Nuri Özbek Nevzat Ercan Şaban Bayrak 
Konya Sakarya Kayseri 

Gerekçe: Modern makine projesi kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan ileri teknolojiyi içeren 
ürün ve üretim süreçlerini araştırma ve geliştirme projelerinin başlatılabilmesi ve başlatılmış çalış
maların sürdürülmesinin sağlanması uygun olacaktır. 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa)- Çoğunlu
ğumuz olmadığı için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN-Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET DÖNEN (Hatay)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Hükümet önergeye katılıyor, komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 11 l'i, kabul edilen önerge doğrultusunda değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum: 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
112 İç Ticaret-Teşkilatlandırma, Tüketicinin ve 

Rekabetin Korunması Hizmetleri 44 070 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 
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Program 
Kodu Açıklama ' - - _ _ Lira 

113 Merkez Dışı Hizmetleri 273 245 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 209 356 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 100 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 2 588 356 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 Malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1993 malî yılı kcsinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek 
Toplam 1 206 833 320 000 1 131 767 811000 79 131 260 000 4 137 571 000 71 820 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümle

ri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Sayın Milletvekilleri, birleşimi kapatmadan önce, bir iki cümle söylemek istiyorum: 
Bugün, Genel Kurul salonumuzda, gerçekten hiç de hoş olmayan birtakım hareketler 

olmuştur. Bu yüce çatı altında, fikirlerimiz ayrı da olsa, birbirimize tahammül etmek zorundayız; 
aksi takdirde, burada birlikte çalışmamız mümkün değildir. 

. Bu arada, beni de çok yaralayan bir olay olmuştur. Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin 
Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetini teşkil eden bu kürsüye saldırmış ve 
kendisi, Divan Üyesi tarafından, zorla aşağıya indirilmiştir. Aslında ben, kendisine, İçtüzüğün 137 
nci maddesine göre, 3 birleşim için Genel Kuruldan çıkarma cezası vermeyi düşünüyordum; 
ancak, şu anda Genel Kurul salonunda olmadığı için kendisini savunamayacağından, bu cezayı ver
miyorum. Bu arada, böyle bir saldırının bu yüce çatıya yakışmadığını ve şimdiye kadar böyle bir 
saldırının olmadığını da belirtmek isterim; bu hususu bilgilerinize arz ediyorum. 

Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 19 Aralık 1994 
Pazartesi günü Saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 00.20 
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Saat: 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) (S. 

Sayısı: 747) (Dağıtma Tarihi : 7.12.1994) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma 
Tarihi: 7.12.1994) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755, 3/1581) (S. 
Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi : 7.12.1994) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 • ' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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