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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, uygulanmakta olan işçi grevlerine ilişkin gündem dışı 

konuşmasına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe; 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Afyon İline bağlı Dinar İlçesinde meydana gelen dep

rem felaketine ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 
Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 18 Ocak 1993 tarihinde Bayburt İli Üzengili Köyünde 

meydana gelen çığ felaketinin sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Bayındırlık ve İs
kân Bakanı Halil Çulhaoğlu; 

Cevap verdiler. 
Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, depremlere karşı alınan ve alınması 
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okundu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörülmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

- © — 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum. 

III . -YOKLAMA 
BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu

lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyeye gündem dışısöz vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
• 1. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, ülkemizde pancar tarımının bugünü ye geleceğine 

ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci, ülkemizde pancar tarımının bugünü ve 

geleceği konusunda gündemdışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum 
Buyurun Sayın.Demirci. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şekerpancarı tarımı ve şe

kerpancarı üretiminin problemleri hakkında gündemdışı söz almış bulunuyorum; Sayın Başkana, 
gündemdışı söz verdiği için teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, pancar tarımı, Türkiye'de 2,5 milyon çiftçi ailesini direkt olarak, besi 
hayvancılığı yapan çiftçilerimizi dolaylı olarak ve 65 milyon insanımızı da çok yakından ilgilen
dirmektedir. 

Pancar, ekiminden haşatına kadar; seyreltmesi, sökümü, kesimi ve bu işlemleriyle beraber, tek 
tek elden geçen yoğun emek ve alınterinin mahsulüdür. 

Pancar tarımı gerçekten zor ve gerçekten de meşakkatlidir. Bu bakımdan, çiftçinin hakkını faz
lasıyla vermek gerekir. Ancak, 1994 yılında çiftçinin hakkı verilmedi. 1994 yılında yapılan hata, 
yanlışlık, bugün pancar üreticisini mağdur etti, ülkeyi maddî külfete soktu; ekmeğine şekeri, çayı 
katık eden binlerce fakir ve fukarayı bundan mahrum bıraktı; yani, vatandaşımızın elinden bir to
pak şekeri de gitti; disiplinli bir tarım kolu olan şekerpancarı tarımı da, maalesef, mefluç oldu. 

Sayın milletvekilleri, şekerpancarı ekim sahaları ve üretim miktarı 1994'e kadar artarak seyre
diyordu. Bilhassa 1991 yılında 401 bin hektar ekim alanı vardı. 1992 yılında yine aynı miktarlar
da, 1993 yılında 423 bin hektar ekim alanı mevcuttu; ancak, 1994 yılına geldiğimizde, yanlış poli
tikalar, yüzünden çiftçi, pancar ekimi yapmadı, pancar ekiminden vazgeçti. Üretim 15 milyon ton
dan 11 milyon tona düştü ve ekim sahası 400 bin hektardan 300 bin hektara kadar geriledi. 2 mil
yon ton şeker üretimimiz vardı; 1994 yılında 1,5 milyon tona indi, 1995 yılında da 1,4 milyon to
na ineceği tahmin edilmektedir. Bütün bunlar gösteriyor ki, bu politikalar yüzünden şeker ithal eder 
duruma geldik. 1994 yılında çiftçilerimizden esirgenen kilo başına 400 liralık bir prim, maalesef, 
yabancı ülkelere, yabancı ülke çiftçilerine, 15 trilyon lira olarak, ithal edilen şeker dolayısıyla öde
necektir. 
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Biz, muhalefet olarak, Hükümeti ve yetkilileri zamanında uyardık. Nitekim, 18.5.1995 tarihin

de, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Cevat Ayhan gündemdışı konuşmasında bugünkü tabloyu o gün 
ortaya koydular; ama, aldıran ve bu problemin üzerine giden olmadı. Ö gün konuşmaya cevap ve
ren Devlet Bakanı Sayın Cevheri "olumsuzluklar gerçekleşmeyecek; pancar üretimi hiçbir zaman 
14 milyon tonun altına düşmeyecek. Tarımın fiyatlarını dünya fiyatlarıyla dengeliyoruz. Değerli 
pancar üreticileri müsterih olsunlar, mutlaka memnun olacaklardır, çünkü, biz, Türkiye'nin üretti
ği bir ürünü ithal etmek gibi yanlış bir politika takip etmeyiz" buyurdular; ama, tabiî, demek baş
ka şey, yapmak daha ayrı bir şey. Sayın Bakanın iyi niyeti gerçekleşmedi; çiftçilerimiz perişan ol
du, şu anda, ülke insanı şeker kuyruğunda; dövizler de, Orta Amerika çiftçisinin ve Avrupa çiftçi
sinin cebine aktı. 

Bugün, şeker işkolunda, hepimizin takip ettiği gibi, grevler devam ediyor; pancar söktimü ya
pılamamaktadır, sökülenler tarlada beklemektedir ve çürümeye terk edilmiştir; alım yapılamaz ol
muştur veya çok yavaş alım yapılmaktadır. . ' • ' • ' [ • ' 

Hal böyle iken, iki sayın bakan, grevleri sona erdirmek ve çiftçiyi bu kötü durumdan kurtar
mak için, anlaştıklarını ilan ettiler; ama, gelin görün ki, Sayın Başbakan, işçi ve köylüyü karşı kar
şıya getirmek gibi tehlikeli bir oyun oynadı ve bu tehlikeli oyunu da hâlâ oynuyor. İşçi ayda 22 mil
yon lira alıyormuş -kendileri öyle buyurdular- bu para, köylünün yıllık kazancı bile değilmiş -öyle 
söylediler-köylünün ezildiğini, sanki bugün fark ettiler(!) 

Daha önce söylenilen bir söz vardı; denilmişti ki: "Anadolu'daki çiftçinin yıllık geliri 500 do
lardır" ve bu da -işte kendilerinin söylediği- 20 milyon liraya tekabül ediyor; ama, bunun farkına 
daha önceden varmaları lazımdı. Mazotu 25 bin Türk Lirasına, gübreyi 20 bin Türk Lirasına çıkar
dılar; buna rağmen, karaborsada bile bulunamadı. Hububat taban fiyatı, dengesiz bir şekilde, 7 bin 
Türk-Lirası olarak açıklandı. Söylendiği gibi, pancar taban fiyatı bin lira olarak açıklandı; ısrarlara 
rağmen ilave 400 lira verilemedi. Pamuk ve fındık taban fiylatları, bugün, maliyetinin altında açık
lanmıştır/Hayvancılığı anlatmaya gerek yoktur; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bitti, Orta ve Ba
tı Anadolu'da da can çekişir durumdadır. 

O gün, köylünün hakkını, neden savunmadınız, neden vermediniz, bunu anlamak fevkalade 
zor. Şimdi, birini haklı çıkarmamak için öbürünü koruyucu bir tavır takınmak fevkalade yanlıştır 
ve devlet geleneğimize de, hiçbir zaman uymaz. Gerçekten doğrudur. Doğru olan nedir; köylü 
mağdurdur ve fakirdir. Onları fakirlikten kurtarmanın yollan vardı. Şimdi değil, dört yıl önce üre
teceğiniz projelerle çiftçinin ve köylünün kurtarılması mümkündü; ama, maalesef o tren .kaçtı. 

İvedilikle, kar ve kış gelmeden pancar sökümünü mutlaka temin etmek lazım; parasını mutla
ka peşin ödemek lazım; ülkeyi gelecekte şekersiz bırakmamak için, temelini dört yıl önce attığınız; 
fakat, bugün, temellerinin çürüdüğü fabrikaların mutlaka yükselmesi lazım, inşaatı devam eden 
fabrikaların bitirilmesi lazım. Bunlar yapılmadan, buradan çiftçinin, işçiyle karşılaştırılması sure
tiyle, bunlar arasında bir husumeti meydana getirmek fevkalade yanlış bir politikadır. •. ' 

Ben, çiftçilerimizin bu acil durumlardan kurtarılacağını umuyorum ve hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sağ olun, var olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirci. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkan, Sayın Kul'ün konuşma

sından sonra ikisine birlikte cevap vereceğim. " • ' . . , • 
BAŞKAN-Peki efendim. 
Gündemdışı konuşmaya, Sayın Bakan sonra cevap verecektir. • - . - - . 

- 3 5 2 -



T.B.M.M. B : 4 5 .10 .1995 0 : 1 
2.-İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi grevlerine ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - İşçi grevleriyle ilgili, gündemdışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Mil

letvekili Sayın Emin Kul'a söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Kul. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EMİN KUL (istanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle açık bir gerçektir ki, ül
keyi ve ekonomiyi işçiler yönetmiyor. Görüyorsunuz ki, işte bu Yüce Mecliste ve ekonomik ve si
yasal karar mekanizmalarının hiçbirisinde işçiler yok. Özellikle, son dört yıldır yürütülen ekono
mik politikalarla işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle bütün ücretliler ve köylüsüyle, küçük esnafıyla 
geniş halk kesimleri ezildi ve perişan edildi. Ücretlileri enflasyona, pahalılığa ezdirmeyeceğiz di
yenler enflasyon silindiriyle tüm işçileri, memurları, köylüleri ve küçük esnafımızı ezdiler. Yüzde 
130'la yüzde 95 arasında dolaşan enflasyona karşı, 10 aydır, sabırla ve fedakârlıkla haklarını ara
yan işçilere yüzde 5'lik bir zam teklifi yaparak, âdeta, alay eden Sayın Başbakan, yaklaşık 230 bin 
işçinin greve başlamasına açık bir davetiye çıkardı. Tam bir umursamazlık ve sorumsuzlukla, grev
lere, ısrarla, davetiye çıkaran Sayın Başbakan değilmiş gibi, şimdi, kamuoyunun hafızası, perde
lenmek isteniyor. Ezilen insanlarımız, yani işçilerle memurlar temelsiz tahriklerle yekdiğerine dü
şürülmek isteniyor; işçiler kamuoyuna jurnal edilmeye çalışılıyor. Vaatlerini unutanlar, saldırıya 
geçtiler. Trilyonlarca lirayla beslenen ve bir tek sendikalı işçi çalıştırmayan tasmalı medyanın kö-
şeyazarları ahkâm kesiyor. Bunun yanında, dün, Yüce Meclisin kürsüsünden, naklen yayından da 
istifadeyle, vicdandan, insaftan, izandan, haktan, adaletten bahsederek halkımızın iktisaden güçsüz, 
bütün ezilen kesimlerinin öncüleri, temsilcileri grevdeki teşkilatlanmış işçilere ve onların örgütle
rine pervasızca ve gerçekleri gizleyerek, açik kışkırtmalarla saldırılar yöneltildi. 

Eğer, Yüce Meclis grevler konusunda bilgilendirilmek istenseydi, Gruplara 20' şer dakikalık 
konuşma hakkı doğacaktı; ama, yapılan bir tertiple, bu husus Yüce Meclisin huzuruna getilirdi ve 
şimdi, biz de ancak 5 dakikalık bir sürede görüşlerimizi -bir işçi olarak- arz etme fırsatını bulabili
yoruz. • 

Neymiş, işçiler memurlardan, emeklilerden fazla ücret alıyorlarmış! Memuru, emekliyi peri
şan eden, ezen kim; bu Başbakan! Onların hak arama yollarını tıkayan kim; bu Başbakan ve zihni
yeti. "Memur, emekli ölüyor, sen işçi olarak sürünsen de hiç olmazsa hayattasın" diyen ve hak ve 
adalet anlayışını, ücretlileri birbirine kışkırtarak, işlenen bu sosyal cinayeti örtbas etmeye; hak ara
yan kitleleri sindirmeye çalışan kim?! İnsaf, izan ve vicdan bu mu?! Öğretim üyesi, polis, hâkim, 
savcı ve askeriyle; yani, tüm memurlarla birlikte bütün ücretliler, millî hâsılanın paylaşımında, ma
aş ve ücretliler olarak aynı gelir bölüşümü dilimi içinde bulunmaktadırlar. Maaş ve ücretlilerin 
1991 yılında millî gelirden aldıkları pay, yüzde 34,6. Bû pay, Sayın Başbakanın yürüttüğü ekono
mik politikalar sonucu, 1994 yılında yüzde 25'e düşmüş. 

Kâr, faiz, rant, gelir bölüşümü diliminde olan bir avuç insanın, millî gelirden aldıkları pay ise, 
1991'de yüzde 47,6 iken, 1994' te yüzde 57'6'ya yükselmiş. 

Bunlar devletin rakamları; yani, zenginlere, işçi ve memurların sırtından trilyonlarca lira kay
nak aktarılmış, bölüşüm adaleti bozulmuştur. Bu gerçeği niye saklıyorsunuz? Neymiş; kaynak yok
muş. Adaletli bir vergi sistemini kurmaz ve yaygınlaştırmazsanız; vergi borçlarını affederseniz; do
lar, faiz, para politikalarıyla kaynaklan, zengini zengin etmek için, halkın parasını zenginin parası
na katmak için kullanırsanız; hiçbir üretken yatırım yapmazsanız; gerçek sanayiciyi ve ihracatçıyı 
cezalandırır, işlevinden caydırırsanız; üretimi, verimliliği ve beceriyi ödüllendirmezseniz; "özel
leştirme" adı altında, yılların ekonomik birikimini ve üretim birimlerini işlemez hale getirir, yok 
pahasına satmayı yeğlerseniz; ülkeyi karaparanın aklandığı bir ülke haline getirirseniz; kayıtdışı eko
nomiyi başıboş bırakır ve âdeta desteklerseniz; yandaş ihaleleri ve suiistimaller, devlet giderlerinin 
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üzerine bir karabulut gibi çökerse; bir ülkenin başbakanının şirketlerinin, asgari ücret alan bir va
tandaş kadar devlete vergi ödemediği yazılıp çiziliyor olursa, kaynak yoksunluğundan şikâyete ne 
hakkınız var? İktidar çare yeri değil miydi; böyle demiyor muydunuz? 

Bırakalım bu saklanan gerçekleri bir tarafa, fiilen yapılanlara bir bakalım. Asgari ücret uygu
lamasını geciktirerek, ikramiye ödeme tarihlerinde oynayarak, 1994 toplu iş sözleşmelerinin son 6 
aylık zam dilimine el koyarak -ki o tarihlerde 3 aylık net yüzde 50 faizli hazine bonosu ve tahvili 
sattınız- tasarrufu teşvik fonunu dövize endeksli hazine bonosuna yatırıp, dolar, Nisan 1994'te 40 
bin liraya yükselince, itfasını 31.12.1993 tarihindeki 14 bin liralık dolar bazından yaparak, vergi ia
delerini buharlaştırarâk, tazminat alacaklarını zamanında ödemeyerek, sosyal güvenlik kurumları
nın kaynaklarına el koyarak, SSK'nın mal varlıklarını satarak, işçilerden yaklaşık 300 trilyon lira
yı aldınız, buharlaştırdmız. İşçiler, şimdi, buharlaştırdığınız, el koyduğunuz bu paranın yarısından 
azını sizden istiyor ve "pazarlığına da varım" diyor. Yani, çalışan insanlar, çalman varlıklarını ge
ri istiyorlar sadece; bu gerçeği niye saklıyorsunuz? 

Neymiş, kamu işyerleri 100 trilyon zarardaymış. 1991 yılında işletmeci KİT'ler 12.4 trilyon 
zarardaydı. 1994 yılında bunu dokuz kat artıran ve 94 trilyon zarara ulaştıran hangi iktidar ve han
gi başbakan? 

Açınız, 1995 yılı Geçiş Programının 69 uncu sayfasını, işletmeci KİT'lerin faiz ödemelerinin 
80,1 trilyon olduğunu göreceksiniz. Bu faiz yükünü bindiren kim? 

Siz, grevlerin doğurduğu sonuçları bile göremiyorsunuz. İşletmeci KİT'lerde bir işçinin günde 
yarattığı katmadeğer, 1994 yılı için yaklaşık 2 milyon lira, çarpın 330 bin işçiyle, günlük grev za
rarının ne olduğunu o zaman görürsünüz. Bunları niye çarpıtıyorsunuz? 

Bakın, sözleşmelerin başladığı 1.1.1993 tarihi itibariyle devletin rakamlarıyla geçinme endek
sini 100 kabul edersek, 1.9.1995 tarihinde endeks 565,7'ye vurmuş. Reel ücret endeksi ise 100'den, 
48,8'e düşmüş. Ne olacak iktisaden güçsüz kesimlerin hali; işçilerin hali? Devletin bu rakamlarını 
niye saklıyorsunuz, niye gerçekleri perdeliyorsunuz? , 

Gelin, herkesin anlayacağı bir şekilde söyleyelim: 
İ991'de kamuda çalışan işçilerin aldığı ortalama ücretle, bugün sizin 18 milyon olarak kabul 

ettiğiniz-ki, öyle kabul ettiğimiz-ücretin satınalma gücünü karşılaştıralım. 
1991 ücretleriyle işçiler 2 857 kilo ekmek alabiliyordu, bugün 18 milyon lirayla ancak 972 ki

lo ekmek alabiliyor. 1991 ücretleriyle işçiler 133 kilo et alabiliyorlardı, bugün 53 kilo et alabiliyor
lar; 186 kilo peynir alabiliyorlardı, bugün 96 kilo peynir alabiliyorlar; 387 kilo margarin alabiliyor
lardı, bugün 202 kilo margarin alabiliyorlar; 481 kilokuru fasulye alabiliyorlardı, bugün 205 kilo 
kurufasulye alabiliyorlar; 1115 kilo nohut alabiliyorlardı, bugün, ancak 250 kilo nohut alabiliyor
lar; 18 milyon liraya!.. 

Değerli arkadaşlarım, tüm işçilerin hareketine yapılan bu ağır saldırıyı, burada, ben, bu rakam
larla kınamak istiyorum. Vaktim müsaade etseydi daha fazla izahat vermek imkânını bulacaktım; 
ancak, son bir örnek vermek istiyorum: Bugün, 18 milyon 500 bin liralık aylık ücretin saat ücreti 
76 bin lira. Hükümet "kamu işçisi 18 milyon 500 bin lira ortalama ücret alıyor" diyor. Şimdi, bu 
ücrete makul bir zam peşinde koşan grevci işçi hareketine karşılık, bakınız, iktidarın büyük siyasî 
ortağının -aynı zamanda tanıtımını ve seçim propagandalarını yapan bir basın ajansına- bir reklam 
ajansına, bu yılın haziran ayında yapılan bir anlaşmayla -Özelleştirme İdaresinin tanıtım programı 
çerçevesinde yapılan bir imzalı protokolle- sadece daktilo yazma yardımcısı bir kişiye, devletin, 
Başbakanın imzasıyla verdiği saat ücreti 200 dolar. Saat ücreti 200 dolar!... 

İşte değerli arkadaşlarım, insaf, izan, vicdan, hak ve adaleti, ancak buradan söyleyenler, bu 
gerçekleri görmeden söylüyorlar. İnsaf, izan, hak ve adalet hangi rakamların, hangi gerçeklerin 
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altında saklı duruyor; Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum ve yapılan grevler, sadece işçileri bağ
layan grevler değildir, tüm iktisadcn güçsüz kesimlerin temsilcisi olan işçiler, memurlar için, emek
liler için, küçük esnafımız için, köylülerin hakları için grevdeler, 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından akışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kul. 

3. - Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin; Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, "ülkemizde 
pancar tarımının bugünü ve geleceği"ye İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, "işçi grevlerine" iliş
kin gündemdışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN - Her iki gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Bekir 
Sami Daçe; buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, çok değerli milletve
killeri; Sivas Milletvekilimiz Sayın Musa Demirci'nin ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Emin 
Kul'un, buradaki konuşmalarına, birbiriyle irtibatı sebebiyle, birlikte cevap vermek üzere huzurla
rınızdayım; hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

Dün, burada, yine bir değerli milletvekilimizin grevler konusundaki beyanları üzerine söz al
mış ve bilgi sunmaya çalışmıştım. Dünkü detayın içerisine yeniden girmek istemiyorum; ancak, 
belki dün burada bulunmayan arkadaşlarımız varsa, onları da aydınlatabilir ümidiyle, bazı konula
rı tekrar etmek ihtiyacı içerisindeyim. 

Sayın Emin Kul'un değindikleri gibi, Türkiye, gerçekten bir grev ortamına girmiş bulunmak
tadır. Halen 45'kuruluşumuzda -45 işyerimizde- grev uygulaması devam etmektedir. Haliyle grev, 
bir rahatsızlığın, bir sosyal çalkantının ve bir noktada da ekonomik sonuçlan olan bir çalkantının 
ifadesidir. 

Bugüne kadar bir uzlaşma sağlanamamiştır; ama, uzlaşmanın sağlanamaması demek, bu ko
nuda yeterli çalışmalar yapılmadığı anlamına gelmez. 

Sayın Emin Kul "5,4" şeklinde bir rakamı telaffuz ettiler. Türk-İş Başkanı Sayın Bayram Me
ral de, devamlı surette 5,4 rakamını kullandılar. Bizim Türk-İş'e teklifimiz; 10 milyon liraya kadar 
ücret alanlara 3 milyon lira, 10 milyonla 20 milyon lira arasında ücret alanlara 2 milyon lira, 20 
ilâ 30 milyon lira arasında ücret alanlara 1 milyon lira, 30 milyon liradan fazla ücret alanlara ise, 
500 bin lira şeklinde kademeli bir ücret artışı şeklindeydi. 

Bu teklifimizin, kabul görmemesi ve hatta tartışılmaması sebebiyle kamuya yeterince yansı
mamış olmakla beraber, Türk-İş'in isteği doğrultusunda yansımamış olmakla beraber, kendilerine 
ikinci bir teklif yapılmış; 20 milyon liraya kadar 3 milyon lira, 20 milyon liradan sonrası için de, 2 
milyon liralık bir ücret artışı önerilmiştir. 

Bu teklifimizin de tartışılmaya değer görülmemesi üzerine; 10 milyon liranın altındaki ücret
lerin - ki, 20-25 bin işçimizi kapsamaktadır- 10 milyon liraya çıkarılması ve bu iyileştirmenin ya
pılmasından sonra 20 milyon liraya kadar ücret alanlara 3 milyon, 20 milyon liradan yukarı ücret 
alanlara da, 2 milyon liralık bir ücret artışının sağlanması teklif edilmiş, ancak bu da kabul görme
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, dün değinmiş olmakla beraber, teknik birtakım bilgileri kısaca tekrar et
mek istiyorum. Kamu kesiminde halen 600 bin işçimiz çalışmaktadır; 600 bin kamu işçisinde orta
lama net aylık ücret 20 milyon liradır. 600 bin işçinin yüzde 37'si, bu 20 milyonluk ortalama aylık 
ücretin altında, yüzde 10'u 20 milyon civarında, yüzde 53'ü ise 20 milyonun üzerinde ayıık ücret 
almaktadır. . 
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Sayın Emin Kul'un "işçi enflasyona ezdirilmiştir" şeklinde bir ifadeleri oldu. 1989-1994 döne

minde, her ay enflasyon kadar ücret zammı yapılmış olsaydı, yani eşelmobil sistemi uygulanmış ol
saydı, 31.12.1994 tarihinde kamu kesiminde ortalama aylık çıplak ücret 5 471 968 TL olacaktı; bu 
itibarla, burada yapılan değerlendirmeler, haklı değerlendirmeler değildir. 

Ben, bir mukayese yapmak istiyorum: Gerçi, Sayın Emin Kul ve Sayın Musa Demirci, "kitle
ler arasında rekabet yaratıyorsunuz, onları birbirine karşı bir buğza sevkediyorsunuz" diyorlar. 
Eğer, biz, kesimlerin geçim durumlarını, ücret seviyelerini yeterince ortaya koyamazsak, burada da 
adil bir ücret tespitine imkân bulamayız. 

1994 yılı sonunu dikkate alarak bilgiler sunmak istiyorum: 1994 yılının ikinci yarısında -ma
aş düzeyi ne olursa olsun- memurlara, 1 Temmuzda 355 bin TL, 1 Ekimde ise 650 bin TL seyya
nen zam yapılmış, bu altı aylık dönemde ayda ortalama zam 512 500 TL olmuştur. Kamu işçileri
ne ise, 1 Temmuz 1994 tarihinde yüzde 61,1 zam yapılmıştır. Bu, ortalama ücret seviyesindeki bir 
kamu işçisi için, ayda 7 420 634 Türk Lirası demektir; yani, memura yapılan zammın 15 katı. 1994 
yılı içinde memurların kümüle edilmiş zam oranı yüzde 55'e ulaşırken, kamu işçilerinde bu oran 
yüzde 116 olmuştur. Ortalama ücret düzeyindeki bir kamu işçisi, 1.7.1994 tarihinden bu yana, 15 
Nisan 1995 tarihinde son zammını da alan 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki üniversite me
zunu ve 25 yıl hizmeti olan bir şube müdürü, öğretmen, avukat, mühendis ve doktordan daha yük
sek ücret almaktadır. 

İşçi emeklilerinin aylıkları 5,5 milyon ilâ 15,5 milyon lira arasında değişmektedir ve sokakla
rımızda 3,5 milyon civarında işsizimiz bulunmaktadır. Bu mukayeseyi yaptığımız zaman değerli 
arkadaşlarım, bunu, kesimlerarası bir ayrılığa yönelten hareket olarak mütalaa ediyorlar. Peki, bu
nu ben ortaya koymadığım takdirde, toplusözleşmeler sırasındaki ısrarımızı hangi gerekçeyle siz-

ı lere anlatmak, hangi gerekçeyle kamuya anlatmak imkânını bulacağız... 
Grevler ve toplusözleşme pazarlıkları konusundaki çalışmalarımızı, adil bir tespit yapabilmek 

için bugüne kadar sürdürdük. Önceki gün bakanlarımız, Türk-İş'i ziyaret ettiler, dün Türk—İş Sa
yın Genel Başkanı ve yönetimiyle Sayın Başbakanın nezdinde konuları yeniden tartışma imkânı 
bulduk. Çalışmalarımızı, bugün, tekrar "acaba nereye kadar gidebiliriz" bunu ortaya çıkaralım ve 
işçimize götürelim kaygusu içerisinde yaptık. Sanıyorum ki, bugün, akşam üzeri, Türk-İş'i ziyaret
le geldiğimiz noktayı kendilerine götürme imkânı bulacağız. ' 

Sayın Emin Kul, bugün, daha ziyade, düşüncelerini, geçmişte yapılan politik ölçüler içerisin
de ortaya koydular. Ben, aslında, burada, politik ölçülerin kullanılmasıyla gerçeklerin bulunacağı 
kanısında değilim; ama, özellikle şunu ifade edeyim ki, Türkiye, bugün, geçmişte yapılan toplusöz
leşmelerin değil, siyasî sözleşmelerin faturalarını ödemektedir; herkesin bunu da görmesi gerekir. 

Türkiye'nin ekonomik dengeleri bozulmasın, rehabilitasyon dönemini yeni bir arızaya uğrat
mayalım, kesimlerarası adaleti sağlayalım gayretiyle bir yaklaşım ve çabanın içerisindeyiz. Bunu, 
iktidarda olsun, muhalefette olsun bütün milletvökillerimizin; iktidar ve muhaletefet ölçüleri içe
risinde değil, ülke gerçekleri içerisinde almalarının çok daha doğru yaklaşım olacağını sanıyorum 
ve bir misal vermek istiyorum: Fransa Hükümeti, daha 10 gün öncesinde 2 milyon 600 bin ücret
linin, ücretlerini dondurma yoluna gitmiştir. Bizim ekonomimiz, acaba daha mı sağlıklıdır ki, bir
takım adalet dengelerini kurmak için gösterdiğimiz gayretler bu şekilde yadırganabilmektedir; 
ama, umuyorum ki, bugünler içerisinde, çalışma hayatıyla ilgili olarak gösterdiğimiz gayretler ve 
Türk-İş'in sorumlu yaklaşımı, konuyu çözecek ve çalışma hayatına da barış hâkim olacaktır. 

Sayın Musa Demirci, pancar üreticisi konusunda eleştirilerini dile getirdiler. Pancar üreticisi, 
verilen fiyatlardan şikâyetçi değildir. Kilo başına düşen 1 000 liralık fiyat, bu sene yüzde 150 ar
tışla 2 500 TL olarak tespit edilmiştir. Pancarda, pamukta, mercimekte ve diğer ürünlerde, çiftçi
mizin şikâyet etmesini gerektirecek ve buradan popülist yaklaşımlarla ifade edilecek eleştiriyi hak 
edecek bir tablonun olmadığını ifade etmek istiyorum. 
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Keşke, Türkiye'nin kaynakları her şeye yeterli olsaydı da, çiftçimize, işçimize, memurumuza 

ve emeklimize rahatça geçim imkânını sağlayacak olanakları götürme imkânını bulabilseydik; 
ama, nihayet, ülkenin gerçekleri içerisinde konuyu götürmek mecburiyetindeyiz. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Onu muhalefette düşünecektiniz; iktidarda değil... 

, DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Biz, tabiî, sizin muhalefette olduğu
nuz dönemin faturalarını ödediğimiz için, şimdi, bu eleştirilere muhatap oluyoruz. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar, rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Değerli arkadaşımız Sayın Demirci, 

şeker ve şeker pancarı üreticisi konusunda rakamsal bilgileri verdiler; buna girmek istemiyorum. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Girin, faydalı olur Sayın Bakan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, iyi olur. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Devamla) - Bu itibarla, zamanınızı almak istemi

yorum; ancak, şunu ifade etmek istiyorum ki, grevlerin uzlaşmayla çözülmesinden sonra, pancar 
üreticisi, pancarlarını sökmeye başlayacak ve alınterini toprağa katan bu insanlarımızın da sıkın
tıya düşmemesi sağlanmış olacaktır. 

Aynı zamanda, grevlerin, belli noktada Türk-İş'in ve Hükümetin uzlaşmasıyla sonuçlanması, 
çalışma hayatımıza da barışı tekrar getirecektir. 

Bu düşünce ve temennilerle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündemdışı konuşmalar cevaplandırılmıştır. , 
4. - Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin gün

demdışı konuşması ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'm cevabı 
BAŞKAN - Üçüncü gündemdışı söz, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'e verilmiştir. 

Sayın Ertekin, ülkemizin, içerisine sürüklendiği yeni bir ekonomik kriz tehlikesiyle ilgili söz 
istemiştir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin içinde bu

lunduğu en önemli sıkıntılarından birisi olan, ekonominin son günlerdeki durumuyla ilgili görüşle
rimi belirtmek üzere söz aldım; gündemdışı söz veren Sayın Başkana teşekkür ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın ve bu konuşmalara cevap ve
ren Sayın Bakanın konuşmasını izledim. Şöyle, geçmişe doğru, yeni baştan, Türkiye'nin ekonomik 
durumunu gözden geçirme imkânı verdiğinden dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Zira, Sa
yın Bakan, son günlerin en önemli konularından birisi olan grevlerin, toplu iş sözleşmelerine bağ
lanmasıyla alakalı gerekçeleri belirtirken, Türkiye'deki ekonominin içinde bulunduğu sıkıntıyı da 
dile getirmekten kendini alamıyordu; doğrudur; ancak, bundan bahsederken, bu sıkıntıların sebebi
nin, sanki, hâlâ, Anavatan Partisi İktidarları olduğunu da burada, üzerine basarak belirtmeye çalış
tılar. Yalnız, bir tespiti yapmak lazım: Gerçekten, Türkiye'de, şu anda ekonomik bir sıkıntı var ve 
bu sıkıntının nedenleri araştırıldığı takdirde, Hükümete sormak gerekir; burada konuşan sayın ba
kanlara da sormak gerekir. Dün, Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı yüzde 8'lik eylül ayı enf
lasyonunun, Türkiye ekonomisinin ne halde olduğunu ortaya sermesi açısından, önemi büyüktür. 
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İşte, enflasyondaki bu artışın en önemli sebeplerinden biri, Hükümetin, basiretsiz ekonomik politi
kalar uygulamasıdır. Gerçekleri tespit ettik; Sayın Bakan ve diğer Hükümet üyeleri -Başbakan da 
dahil olmak üzere- Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının, Türk işçisine, kamu sektöründeki toplusöz
leşmelerde verilmesi gereken ücret artışının verilememesi olduğunu açık açık ifade ediyorlar. Şim
di, Sayın Bakana sormak gerekir; dört yıldır -5 inci yasama dönemine girdik- acaba, bu Hükümet, 
ekonomide ne yaptı da, bu iyileştirmeleri yapamadı; ülkeyi, ekonomisi çökmüş bir ülke haline ge
tirdi; havadan, aydan, uzaydan birileri mi geldi de Türkiye'deki ekonomiyi bu hale getirdi?!.. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki ekonomi fevkalade bunu açıklıkla her zaman ifade ettik. 
1992 yılından itibaren, ekonomide, alınması gereken tedbirlerin alınmamasının, yapılması gereken 
ufak tefek rötuşların yapılmamasının sebebi olan Hükümet, bugün, çıkıyor, ortadaki sıkıntıların se
bebini, yine ANAP iktidarlarına yüklemek istiyor; el insaf, el insaf!.. Yani, böyle politik konuşma
larla, Türkiye'nin, bir yere varması mümkün değildir. Evet, Türkiye'de bugün sıkıntı var ve ekono
mideki sıkıntının sebebi de, bu Hükümettir. Bu sıkıntının sebebi, "ekonomi profesörüyüm" diyen 
Sayın Başbakandır; lütfen, bunu, milletin önünde özür dileyerek beyan edin. 

Bakınız, dokuz aydır sürüncemede bıraktığınız şu toplusözleşmelerde -IMPye söz verdiğiniz 
gibi- yüzde sıfır zam diyerek ortaya çıktığınız ve dokuz aydır bağıtlayamadığınız toplusözleşme
lerden dolayı, ülkenin ekonomisinin ne duruma geldiğini sayın bakanlar çok iyi biliyorlar. Bunun 
sebebi kim; bunun sebebi Hükümettir. Siz yüzde sıfır zamla toplusözleşme masasına oturursanız, 
işçi camiasını dokuz aydır oyalarsanız ve neticede greve sebebiyet verirseniz -greve sebebiyet ve
ren de sizlersiniz, bunun vebali sizindir, Hükümetindir, Sayın Başbakanındır- sonuçta, ülkenin eko
nomik kayıplarının faturasının vebali de size aittir. 

Benden önce konuşan arkadaşlarımız da belirttiler, bugün şeker iş kolundaki yapılacak toplu
sözleşmeden işçilere verilecek ücret farkı 2,2 trilyon liradır; ama, greve gidildiğinden dolayı -grev 
devam ederse- ülkenin uğradığı ekonomik kayıp 77 trilyon lira civarındadır; bu zarar, sadece şeker 
iş kolundadır. Bunun dışında, bugün limanlar çalışmıyor, 40 küsur işyerinde grev var, ihracatınız 
ve ithalatınız durmuş; netice itibariyle Türkiye'de ekonomi durmuş. Acaba, bu toplam kayıplar ra
kamsal olarak nedir, Sayın Bakana sormak istiyorum? Eğer bu kayıpların ülke ekonomisine verdi
ği zararı hesap edemiyorsanız -ki, edemiyorsunuz- lütfen bu işi bırakın. Zaten, hükümet bitmiş, is
tifa etmiş. Türkiye'nin, artık bu tip hükümetlerle, ekonomiden anlamayan hükümetlerle, ülkenin 
meselelerini bilmeyen başbakanlarla idare edilmeye tahammülü yoktur; vatandaş bunu istiyor. 

Türkiye'de bir hafta on gündür hükümet kurma senaryoları uygulanıyor. Evet, Türkiye'de hü
kümet kurulacak, ülke hükümetsiz kalmayacaktır; ama, beceriksiz olan, Türkiye'nin dört yılını he
ba etmiş olan bu Hükümetin, bu Hükümetin Başbakanının, tekrar hükümet kurma çalışmalarını 
esefle karşılıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanına da söylüyorum: -Sayın Cumhurbaşkanı değil miy- , 
di "Sayın Tansu Hanım ekonomiden anlamıyor... Be kızım, ne yaptın, ülkeyi iki ikibuçuk senede 
bu hale getirdin" diyen. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız kalkmış, aynı Sayın Başbakana tekrar 
hükümeti kurma görevi veriyor; bu da enteresan!- Becerikli olmayan bir insana, tekrar hükümet 
kurma görevi verip, ülkenin en önemli günlerinin heba edilmesine milletimiz razı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan tüm milletvekili arkadaş
larım, vatandaşın içinden geldiler, sıkıntıları biliyorlar. Rakamlarla her şeyi saptırabilirsiniz, bu ra
kamları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 

Bugün işçinin durumu belli. Evet, ücret farkı verilecektir verilmeyecektir gibi münakaşalar ya
pılıyor; ama, sizin kurduğunuz Koalisyon Hükümetinin Programında ve Koalisyon Protokolünde 
sözünüz vardı... Anavatan Partisi iktidarları bunu, her hükümet döneminde uygulamıştır. "İşçiyi, 
memuru, emekliyi, bütün sabit gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen siz değil miydiniz; bu 
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vaatlerle gelmediniz mi, hükümet protokolüne bunu almadınız mı... Şimdi, insaf yani, yüzde 5'lik, 
yüzde 10'luk ücret artışlarıyla, bu sene yüzde 90'lara, geçen sene yüzde 156'lara varan enflasyonun, 
milletimize, insanlarımıza verdiği zararı kim karşılayacak; bu sözleri veren sizdiniz. 

Elasında söylemiştik; daha 5 Nisan kararları alınmadan, ekonomik istikrar paketi açılmadan 
önce, 1992 yılından itibaren, sizin uyguladığınız popülist politikaların ekonomiye zarar vereceğini 
söylemiştik. 1992 yılında, iktidara gelir gelmez ne yaptınız: "Erken emeklilik yasası" dediniz "yap
mayın etmeyin" dediğimiz halde erken emeklilik yasasını çıkardınız ve emeklilik sistemini, sosyal 
sigortalar sistemini, sigorta sistemini berbat ettiniz, şu anda emekliye ücret veremez duruma geldi
niz; bunun yanında, bir sürü aflar, takvim yasaları... Niçin yaptınız bunları o günlerde; bunları sor
mak gerekir, vatandaş soruyor. 

"Ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkaracağız, enflasyonu yüzde 10'a indireceğiz" diyen siz de
ğil miydiniz? Şimdi çıkıyorsunuz buraya "ne yapalım, dört sene geçti; ama, biz bunları yapamadık, 
ülkenin gerçeklerini ortaya koymak zorundayız, bu durum karşısında da işte, işçilere şu kadar üc
ret vermek durumundayız, şunu yapmak durumundayız" gibi bir sürü lafla işi geçiştirmeye çalışı
yorsunuz. Demek ki, muhalefette yapmayı vaat ettiğiniz şeylerin aksine, sorumluluk noktasına gel
diğiniz zaman ve üstelik, basiretsiz ve beceriksiz bir yönetim nedeniyle ülkeyi bu hale getirdiğiniz 
zaman, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, süreniz doldu efendim. Bugün saat çalışmıyor; arkadaşlara biraz 
müsamahalı davranıyorum, size de bu müsamahayı gösterdim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, esasında, söylenecek şey o kadar çok ki... "Rakamlarla bir yere varmak 

mümkün değil" dedim. Rakamları istediğiniz gibi saptırabilirsiniz; ama, insanlarımız, vatandaşla
rımız, gerçekleri yaşıyor bu ülkede; artık, çarşıya pazara hava karardıktan sonra gidiyorlar; inanır 
mısınız buna... Biliyor musunuz ki... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Doğru, doğru... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hanginiz çarşıya pazara gidiyor!.. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Hepimiz... 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Hanginiz, zeytin, peynir alıyor, hele, Sayın Başbakanın, pa

zara gittiği var mı...Yukarıdan, aşağıyı gayet iyi görüyor herhalde; ama, vatandaş sıkıntı içerisin
de. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, rakamları ortaya koymayacağım; vatandaş bunları biliyor. Vatan
daş, 1991 yılı fiyatlarıyla, 1994 ve 1995 yılı fiyatları arasında ne kadar artış olduğunu biliyor; ama, 
geçimlerinde ne kadar iyileşme olduğunu da biliyor! Bunun faturasını, size öyle bir ödetecekti 
sandıkta, o zaman pişmanlık fayda etmeyecektir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Hanyayı Konya'yı görecekler. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanım belki biraz sonra çı

kacak, şöyle oldu böyle oldu şeklinde cevap verecek, sözü yine Anavatan Partisi iktidarları döne
mine getirecek. 

Artık, vatandaş şunu soruyor size, bunu bilin: "Dört senedir -beşinci seneye girdik- iktidarda
sınız, bunları düzelteceğiz diye iktidara geldiniz; ne yaptınız da- düzeltmeyi bir tarafa bırakın-
mcmleketi bu hale getirdiniz" Bunun cevabını verin lütfen. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 
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Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan; buyurun 

efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Ertekin'e teşekkür ederim. Ben, burada, ANAP'ın geçmiş sekiz yıllık iktidarına fatura 
çıkaracak değilim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Çıkaramazsınız artık... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şunun için çıkaracak deği

lim; çünkü, bu kürsüden, şu geçen dört yıl içerisinde o kadar çok fatura kesildi ki, onun için, böy
le belli bir dönemin sonuna geldiğimiz şu yıllarda, bu dört yıl içerisinde kesilen faturalarla, Ana
vatan Partisi iktidarını baş başa bırakıyorum. O kesilen faturaların hesabini yapalım; bu yeter. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Naylon fatura... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Fatura topyekûn olacak. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, Sayın Ertekin'in, 
bana verdiği bu fırsat dolayısıyla, Türk ekonomisinin bugün içinde bulunduğu durumu -hem vatan-. 
daşı hem de Yüce Meclisi bilgilendirme bakımından- kısaca rakamlarla açıklamak istiyorum: He
pinizin bildiği üzere, 5 Nisan kararları alındığı zaman, bu kürsüden şunu açıklamıştık... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - 5 Nisanı kim getirdi?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bir kamu finans dengesi, 
kısa vadede, orta vadede istikrar önlemleri, hedefleri ortaya konulmuştu; uzun vadede ise, yapısal 
önlemlerle, Türk ekonomisinin yapısal durumunu, uzun vadeli durumunu, daha iyi bir noktaya ge
tirmeyi hedeflemiş bulunuyorduk. 5 Nisan kararlarının zor kararlar olduğu, bunların, ta 1987'lerde 
alınması gereken kararlar olduğu, burada çok tartışıldı; bunlara da değinmek istemiyorum. Bugün 
geldiğimiz nokta nedir; kamu finansman dengesinde, kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılma
sında esas nokta konsolide bütçeden geçiyor. Onun için, 1995 yılı içerisinde konsolide bütçe gelir 
ve gider dengesi ne durumdadır, müsaade ederseniz, ona bakalım: Ağustos sonu itibariyle, ocak-
ağustos ayları açığı 109 trilyon lira noktasında, yıllık hedefimiz ise, 216 trilyon lira civarındadı Şu 
halde diyebiliriz ki, Hükümet, konsolide bütçe dengesinde, hedeflere uygun bir dikkat içindedir. Bu 
109 trilyon liralık açıkta faizi bir tarafa bırakırsak, 1995 yılı ocak-ağustos aylarında, bütçenin, 211 
trilyon lira fazla verdiğini görürsünüz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Hangi yatırımlarla... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, müsaadenizle, 1994 

yılını, bu kamu finansman dengesiyle kısaca mukayese edersek, sizleri daha iyi aydınlatmış olaca
ğım: 1994 yılı ocak-ağustos aylarındaki açığımız 58 trilyon liraydı, 1995 yılı ocak-ağustos ayların
daki açığımız 109 trilyon liradır. 1994 yılı ocak-ağustos aylarında faizdışı bütçe fazlası 86 trilyon 
liradır; 1995 yılında ise, ocak-ağustos ayları dışında faizdışı bütçe fazlası 211 trilyon liradır. Bura
dan şunu çıkarıyorum: 1994 yılında kamu dengesini tutturma gayretlerimiz, 1995 yılında da devam 
etmiştir ve Hükümet, bütçe uygulamalarında, 1995 yılında, 1994 yılından daha ileri bir dikkat için
dedir. Hepiniz biliyorsunuz ki, 1993 yılında, gayri safî millî hâsılanın yüzde 12,5-13'ü civarında 
olan kamu kesimi borçlanma gereği 1994 yılında yüzde 8 civarına çekilmiştir, bu yılkı hedefimiz 
de yüzde 6,5'i. Bu konuda da, bütçe uygulamalarında, gayet dikkatliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, kamu finansman dengesi sadece bütçeden geçmiyor. Diğer sorun
larımız da yokdeğil; sosyal güvenlik kuruluşlarının da açıkları var ve burada da denge var. Bu ko
nuda da yapısal önlemlerin alınmasına ihtiyaç var. Bunların ne olduğu konusunda kamuoyunda çok 
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tartışma yapıldı. Buna ilişkin yasalar da Yüce Parlamentomuza gelmiştir. Eğer, bunları önümüzde
ki günlerde yasalaştırabilirsek, yapılması icap edeni, hep birlikte milletimizin hizmetine koymuş 
oluruz. 

Diğer konu, KİT açıkları ve KİT'lerin özelleştirilmesi konusuydu. Şunu kabul etmek gerekir 
ki, 1995 yılındaki özelleştirme faaliyetlerimiz daha aktif ve hepimizin arzu ettiği bir noktadadır. 
Fakat, bu yeterli midir; hayır; daha da ileri götürmek durumundayız. Bugün şunu hedefliyoruz: Ne 
olursa olsun, KİT'lerimizi elden çıkarmak şeklinde bir politikamız yoktur; rehabilite edilecekleri 
rehabilite edeceğiz; ama, özelleştirilmesi gerekenleri de özelleştireceğiz ve bu konuda da, 1995 yı
lında önemli adımlar atılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları kısaca açıkladıktan sonra, şuna da değinmek istiyorum: 1995 yı-
,linin başında yeni bir teşvik politikası uygulamaya konulmuştur. Bunun bir kısmı yasayla gelmiş, 
Yüce Parlamentomuz kabul etmiştir, bir kısmı da, 1995 yılında, Bakanlar Kurulu kararlarıyla uy
gulamaya konulmuştur. Sizlere memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, bugün, yatırım hamlesi, bu 
teşvik tedbirleri sayesinde, Marmara Bölgesinden, 6 büyük şehirden Anadolu'ya kaymıştır, Ege'ye 
kaymıştır, Doğu Anadolu'ya kaymıştır, Güneydoğu Anadolu'ya kaymıştır ve bunun sonucu olarak, 
1995 yılının ikinci üç aylık döneminde, hepinizin bildiği üzere, büyümenin; yani, gayrî safî millî 
hâsıladaki artışın, yüzde 12,4'e çıktığını görüyoruz. Bu, memnuniyet verici bir husustur. 

1995 yılının üçüncü döneminde ise, bu büyümenin, yine, yüzde 10'un üzerinde olduğunu gö
rüyoruz; bundan memnun olmak gerekir. Böyle bir büyümeye; yani, kamu finansman dengelerine 
yansımış ve oradan da dış dengeleri bozmuş bir ekonomik sıkıntıdan ve küçülen bir ekonomiden 
sonra, bir yıl içerisinde toparlanıp, bu şekilde bir sonuca ulaşan bir ekonomik uygulamaya rastla
mak pek mümkün değildir; bunu da burada belirtmek istiyorum. Memleketimizin ekonomisi, kısa 
zamanda toparlanmıştır ve bu toparlanmadan aldığımız hızla, inşallah, 1995 yılında, hedeflerimi
zin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirmiş olacağız. 

Değinmek istediğim ikinci husus şudur: Kamu finansmanını bu şekilde açıkladıktan sonra, 
ödemeler dengesine gelmek istiyorum. Bugün, hepimiz, basında şunu görüyoruz: "Efendim, itha
lat artıyor, 3 milyar dolara ulaştı, bu nasıl dengelenecek" deniliyor. Hemen, burada, milletimize, 
vatandaşlarımıza ve sizlere memnuniyet verici bir sonucu açıklamak istiyorum: Değerli arkadaşlar, 
haziran ayındaki ithalat 3 milyar dolardır; temmuz ayındaki 2 milyar 881 milyon dolarlık ithalata 
karşın, temmuz ayı sonu itibariyle cari işlemlerimiz fazla vermiştir; bunu burada ifade etmek isti
yorum. 1995 yılının ocak-temmuz ayları itibariyle cari işlemlerimiz 6 milyon dolar fazla vermiştir. 

Kalemleri tek tek vermek istiyorum: İhracatımız, 11 milyar 745 milyon dolar; ithalatımız, 18 
milyar 350 milyon dolar; dış ticaret açığı, 6 milyar 605 milyon dolar; ancak, ekonomi, bu 6 milyar 
605 milyon dolarlık dışticarct açığını diğer kalemlerle kapatabilmiştir. 

Bakın, bunları, huzurlarınızda tek tek açıklamak istiyorum. İşçi dövizleri 1995 yılının yedi 
ayında 2 milyar 31 milyon dolara ulaşmıştır; turizm gelirlerimiz yıllık itibariyle 5 milyar doları aş
ma hedefindedir, yedi aylık turizm gelirimiz 2 milyar 369 milyon dolar; navlun, müteahhitlik ve di
ğer kalem gelirleri 5 milyar 412 milyon dolar, faiz gelirleri ise 781 milyon dolardır. Bundan turizm 
harcamalarımızı; yani, dışarıya ödediğimiz turizm harcamalarını, faiz ödemelerini ve diğer gider
leri çıkardığımız zaman, yedi aylık ödemeler dengesi 6 milyon dolar fazladır. 

Şimdi, değerli bir arkadaşım "bu gelen dövizleri, ihracat gelirlerini, turizm gelirlerini ne yap
tınız" buyurdular; ne yaptığımızı ekonomi gösteriyor. Bu ekonomi, her ay 3 milyar dolar civarında 
ithalat yapabilmiştir. Bu gelen dövizlerle bakın ne yapılmıştır: 3 milyar doların, ancak yüzde 1 l'i 
tüketime gitmiştir, yüzde 60'ı hammaddeye, aramaddeye gitmiştir; yani, üretilecek bir maddeye git
miştir; geriye kalan yüzde 37'si ise yatırım malına gitmiştir. 
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KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Ne yaptınız bu paraları, nerede bu paralar?!.. Fındık 

üreticisi para bekliyor, çay üreticisi para bekliyor... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu
rada, sözlerimin başında ifade ettim, Türkiye'ye getirdiğimiz yeni teşvik anlayışıyla yatırımlar, bu
gün, 79 ilimize doğru kaydırılmıştır. Bugün, memnuniyetle ifade ediyorum, Diyarbakırımızda da 
yatırım hamlesi vardır, Kayserimizde de, Ağrımızda da, Artvinimizde de, Trabzonumuzda da; ya
ni, yurdun her köşesinde yatırım hamlesi vardır. Çünkü... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Trabzon'da ne yatırımı var, Trabzon'daki yatırımı söy
lesene bana?!.. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Siz, hâlâ devletçi bir man
tıkla hareket ederseniz, vatandaşın, memleketin her köşesinde yaptığı yatırımı dikkate almaz, hâlâ 
devleti, eski, sosyalist bir mantıkla düşünürseniz, Trabzon'da bu mantıkla bir yatırım ararsanız, el
bette ki, sizi tatmin etmek mümkün değildir. Sizin kafanız, Trabzon'dan kuzeydeki bir ülkeye bak
tığınız zaman, orada iflas etmiştir. Sizi -Trabzon'dan Türkiye gerçeğini göremiyorsanız^ kuzeyiniz-
deki sosyalist ekonomideki gerçeği görmeye davet ediyorum. Olay budur. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) -Trabzon'da ne yaptınız, onu söyleyin. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) -Burada "Türk ekonomisin
de, üç aylık dönemde yüzde 12,5 büyüme var, bundan endişe ediyoruz" diyen sizsiniz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Türkiye yüzde kaç küçüldü?!.Enflasyon oranı ne?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Peki, bu büyüme nereden 

geliyor? v 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İthalat ne oldu?!. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Şimdi, tabiî, buna da gele
ceğim. 

Değerli arkadaşlarım, olay budur. Sizin yılda yaptığınız ithalatı, bu ekonomi, ayda 3 milyar 
dolar olarak gerçekleştirmiş ve bunun üstüne de birtakım dış borçları da ödedikten sonra, yedi ay
lık bir dönemde döviz fazlası vermiştir. 

Buradan çok söylendi "efendim, biz, size 9 milyar dolarlık döviz rezervi devrettik" diye. Biz 
de size diyoruz ki, buyurun size 16 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi, 26 milyar dolarlık mil
lî rezerv... Bu noktaya, bu ekonomi, 1994 yılında hiçbir yerden bir kuruş borç almadan ve 8 milyar 
dolarlık dış borcu, anaparasıyla, faiziyle ödeyerek gelebilmiştir. 

Bakın, dünyada 180 ülke içinde, böyle bir ekonomik krize yakalanıp da dışarıdan beş kuruş 
yardım almadan, iç borcunu da zamanında ve taksit taksit, en ufak bir endişeye ve tereddüte mahal 
bırakmadan ödeyen başka bir ülke bulabilir misiniz?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Borç mu ödüyoruz, faiz mi?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) -Meksika örneğine bakınız, 
Meksika, bu krizden, 40 milyar doların üstünde dış yardım alarak çıkabilmiştir. 

Memleketimizin gücünü, ekonomimizin gücünü, insanımızın gücünü burada göstermek açı
sından açıkça ifade etmek ve kabul etmek durumundayız ki, Türk ekonomisi, bu krizden, dış borç
larını ödeyerek, iç borçlarını ödeyerek ve döviz rezervlerini de beklenmeyen noktaya getirerek çı
kabilmiştir. 
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MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Ödüyorsunuz da, 1,5 katrilyon ne?! 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, ben, yüzde 12lik, 
12,5'lik bir üç aylık büyümeden bahsediyorum. Bugün bu büyüme devam ediyor; bundan memmun 
olmamız gerekir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - İthalatın canı sağ olsun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Türkiye'de asıl memmun 

olmamız gereken husus şudur: Türkiye'de, Türk özel sektörü bugün, ekonomideki payını artırmıştır. 
Bakın, memleketimizde kamu sektöründe grevler var, hükümet kurma sorunumuz var, liman

larımızda tıkanıklık var, şeker fabrikalarımız üretimi durdurmuş... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, enflasyon yüzde 5'e düştü mü?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - ... ama, bütün bunları bir 

tarafa bıraktığımız zaman, bakıyoruz ki, Türkiye'de büyüme yine devam ediyor. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Enflasyon düştü mü, enflasyon?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ona da geleceğim. 
Burada, şunu vurgulamak istiyorum: Türkiye'de, ekonomik düşüncede, ekonomik altyapı ve 

ekonomik yapıda bir değişim var; bunu, hep birlikte gelin görelim ve bunun arkasında olalım. Bu 
nedir: Özel sektörün önceliğinde kalkınma ve özel sektörün öncülüğünde üretim. Bu rüzgâr esme
ye başlamıştır, bu nehir akmaya başlamıştır. Bunun önünde kimse duramayacaktır. Bunu, bu kür
süden vurgulamak istiyorum. • • , 

Değerli arkadaşlarım, bu kısa açıklamalarımdan sonra, enflasyon rakamını da cevaplandırma
dan geçemeyeceğim. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Enflasyon kaç, enflasyon?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Enflasyon, bugünün mese

lesi değildir. 1983'lerden 1994'lcre kadar gelen bir olgudur. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Öyle olur zaten!... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim arkadaşlar, rica ediyorum... Sayın Bakan konuyu izah edi

yor efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Naylon fatura kesiyor(!) 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Müsaade edin... Buradan, 

size, bunu da rakamlarıyla izah etmeden inecek değilim değerli arkadaşlar. 
1994'e göre 1995'te, tüketici fiyatlarında yüzde 8'lik bir artış, toptan eşya fiyatlarında yüzde 

4,8'lik bir artış vardır. Ekonomi ilminde, enflasyonu ifade eden rakam toptan fiyatlardır. 1995 'in 
eylülünde toptan eşya fiyatı artışları yüzde 4,8'dir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Tüketici ne yaparsa yapsın!.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Ona da değineceğim. 
Burada memnuniyetle kaydedilecek bir husus var; o da şudur: 1994'te, Türkiye'de enflasyonu, 

toptan eşya fiyatlarındaki artışları etkileyen temel faktör, özel imalat sanayiindeki fiyat artışları
dır. Yani, Türkiye'de, toptan eşya fiyatlarının artışının temeli, özel imalat sanayiindeki fiyat artış
larında yatar. 1994'ün eylülünde, özel imalat sanayiindeki artış 4,7'dir; 1995'te 3,5'tir. Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen -bunlara da burada değineceğim- Türk ekonomisinde, özel sektörün öncü
lüğünde, üretimde, ihracatta gösterilen bu performans, döviz rezervlerinde gösterilen bu sağlıklı gi
diş, önümüzdeki günlerde alınacak, alınması icap eden tedbirlerle de enflasyon konusunda da ba-, 
sarıyla sürdürülecektir. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sıcak döviz ... 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Sıcak dövize de geleceğim. 
Şimdi, burada, efendim enflasyon böyle oldu...Hayır, endişe etmeyin. Bakın, size bir tahlil ge

tiriyorum; özel imalat sanayiinde, 1994 yılındaki artış 4,7; 1995 yılında 3,5'e düşmüştür. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yıllık, efendim ?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Yıllıkların da hepsine ge
leceğiz; o noktaya da geleceğim. 

Şimdi, enflasyonu etkileyen olay nedir ? Değerli arkadaşlarım, tüketimdeki artışı elbette ki 
küçümsüyor değilim; ama, bunların tedbirlerini almak durumundayız. Bu, daha çok kültür ve eği
tim harcamalarından kaynaklanmıştır. Tabiî, burada, üniversite harçlarının artırılması, yani, kamu 
finansman dengesinin kurulma endişesi bu endeksi yükseltmiştir. İ994 yılında eğitim ve kültür har
camalarının endekse etkisi yüzde 7,4 iken, 1995 yılında bu oran, 26,6'ya çıkmıştır. 

Şunu da kabul etmek lazımdır ki, ekonomide esas olan, istikrar içinde büyümektir; yüzde 
12,5'lik, yüzde 10'un üstünde büyüme... Biz yüzde 3,5 civarındaki büyümeyi hedeflemişken 1995 
yılında, yüzde 6 civarındaki bir büyümeye ulaşmak güzel bir şeydir; ama, şuna da katılıyorum: Esas 
olan, istikrar içinde büyümedir. Yani, diyeceksiniz ki, büyümedeki bu gayretlerinizi fiyat hareket
lerinde de gösterin; buna, katılıyorum, bu doğrudur. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - IMPnin kontrolünde mi olacak bu işler? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Peki, bunun sebebi nedir; 

tabiî, sizin döviz rezervleriniz 3 milyar dolara kadar düşmüş; Merkez Bankası rezervleriniz 16 mil
yar 800 milyon dolara çıkarken, bunun Merkez Bankasına intikalinde, piyasaya sürülen Türk para
sının sterilize edilmesinde karşılaşılan güçlüklerin fiyatları etkilediğini kabul etmek lazımdır; ama, 
bu, çözülmez bir olay değildir. İnşallah, önümüzdeki günlerde, eylülün başında aldığımız son ted
birlerle, 6 eylülde aldığımız tedbirlerle, iç talebi kısarak, üretimi artırarak, önümüzdeki ekim ayın
da, kasım ve aralık aylarında, daha düşük düzeyde bir fiyat hareketini hedeflemiş bulunuyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - İnanıyor musunuz Sayın Bakan buna?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Burada, şunu da kabul ede

lim: 1978'den beri, toplumda bazı alışkanlıklar vardır; bu alışkanlıklar, on yıldır süre gelmiştir; 
bunları kırdığımızı; yani, 5 Nisan kararlarından sonra, bu enflasyonist bekleyişleri, her ay yapılan 
otomatik zam alışkanlıklarını kırdığımızı söyleyemeyiz. Bunun da kırılması lazımdır. Bu nasıl kı-

v alacaktır; bizim, Gümrük Birliğine girişimiz, bu konuda önemli bir aşama olacaktır. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) -Talimat IMF *den mi, Sayın Bakan?!. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bakın, burada, memleke

tin içerisinde çizilen bu kadar olumsuz tablolara karşın, Türkiye'nin kredibilitesinin, yurtdışında 
yükseldiğini görüyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - IMPnin kontrolünde olduğundan herhalde... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hiç kimsenin kontrolünde 

değildir. Bu ekonomi de, bu devletin yönetimi de, milletin kontrol ündedir, Yüce Parlamentonun 
kontrol ündedir, senin kontrolündedir... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan... , . 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, susmasını bilin; sabahtan beri konuşuyorsunuz arkadaşlar. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DO.ĞAN (Devamla) - Eğer, sen yetkilerini baş

kalarına devretmek istiyorsan... 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Onun için mi hesap veriyor... 
BAŞKAN - Olur mu canım!.. Sayın Bakan, ciddî ciddî rakamları veriyor. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) -...onu, parlamenter olarak 

sizin basiretinize bırakırım. 
BAŞKAN - Siz dinlemiyorsanız, başka dinleyen arkadaşlar var; dinlemiyorsanız çıkın dışarı 

efendim!.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Siz hükümetin dışındasınız. 
BAŞKAN - Rica ediyorum konuşmayın... Rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ta

biî, ekonomik istikrar, ekonomik büyeme konusunda alınması gereken tedbirler bitmemiştir. Bu
gün, huzurunuzda, sosyal güvenlik kuruluşlarının aktuaryel dengelerinin kurulmasına ilişkin yasa 
teklifi vardır. Bugün huzurlarınızda üzüntüyle ifade edeyim, 8 milyon 500 bin liralık asgari ücret 
üzerinden kesilen sigorta primi 50 milyon ücretle çalışan bir işçide de aynı düzeydedir. Bu, Parla
mentonun huzurunda, Yüce Meclisin gündeminde, birinci sırada bekleyen bir kanun teklifidir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Dört yıldır neredeydiniz?!.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Hadi gelin, ekonominin 

yapısal dengesini değiştirecek, ekonomiyi istikrara getirecek bu teklifi, hemen, gün geçirmeden, 
Sayın Başkanın da müsaadeleriyle, ben buraya Hükümet olarak geçeyim, siz de buradasınız, 5 da
kika sonra çıkaralım, buyurun. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Milleti kandırıyorsunuz, bizi de mi kandıracaksınız; çıka
rın...Şimdi mi aklınız başınıza geldi... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Biz buradayız!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Getirin, getirin; hodri meydan... 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Buradadır, Meclisin gün

demindedir. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Nerede?.. 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - Kaç kişisiniz?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Vardır; Meclisin günde

mindedir. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) - Sadece televizyona söylemeyin, biraz da buradakilere söyleyin... 
EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - 10 kişi yoksunuz... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, ben gerekli cevabı vereceğim, siz müsaade edin. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ko

misyonlarda bekleyen, sosyal güvenlik kuruluşlarının aktuaryel dengelerini düzenleyecek yasaları
mız vardır, onları da çıkaralım; komisyonlarımızda, birlikleri, daha demokrat, çiftçinin, köylünün 
yararına ve memleketin hizmetine daha iyi bir şekilde örgütleyen yasamız da vardır, gelin bunu da 
çıkaralım; mahallî idarelere, daha ileri düzeyde bir idarî ve malî özerklik verelim, onların gelir den
gelerini daha iyi bir noktaya getirelim. Bütün bunları aldığımız zaman, Türk ekonomisinin bugün
kü durumdan daha iyi bir noktaya geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. 

Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum: Bugün, bütün ekonomik göstergeler, Türk ekonomi
sinin dinamizmini, büyük gücünü göstermektedir. 1995 yılının temmuz ayı sonuna kadar, yabancı 
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sermaye tescili müracaatı, 7 ay içerisinde 1994 yılının 12 aylık dönemini geçmiştir/Yani, Türki
ye'ye, yabancı bir insan, yatırım yapma gayretinde ve heyecanında olurken, bizim, burada karam
sar tablolar çizmeye hakkımız yoktur; bu memleket için hakkımız yoktur..Görevimiz, bugün, dev
letin sağlıklı koyduğu tercihler içinde, eğitim, insan unsurunu yetiştirmeye yönelik, bilgi birikimi
ne yönelik, teknolojiye yönelik; limanlar, okullar, hastaneler, havaalanları, otoyollar ve telekomü
nikasyon tesislerine, yani altyapıya yönelik gayretler üzerinde daha geniş bir kulvarda koşmak is
teyen özel sektörümüzü hep birlikte teşvik etmeketir. Özel sektörü sadece getirdiğimiz yasalarla 
teşvik etmek yeterli değildir; esas olan, sizin buradan vereceğiniz mesajdır. Sizin, buradan, özel 
sektöre vereceğiniz, zerk edeceğiniz ruh önemlidir. Onun için, burada bunu vurgulamak istiyorum. 

Türkiye, içinde bulunduğu bu grevleri kısa zamanda aşmalıdır -bunda, sizinle hemfikiriz- ve 
aşacaktır; toplusözleşme yoluyla, mutlaka, uzlaşarak aşacaktır. 

Pek çok Batı ülkesinde grev bir haktır. Türkiye, bunları da yaşayacaktır; evet, 15 gündür sür
mektedir. Evet, gidin bakın Fransa'daki grevlere, Almanya'daki grevlere; bunlar sosyal bir olaydır. 
Türk ekonomisinde, hepimiz bunları soğukkanlılıkla karşılayacağız, soğukkanlılıkla bunlara çö
züm arayacağız. Esas olan, mutlaka iş barışıdır; iş barışıdır ve toplumsal dengedir. Toplumsal den
ge:.. İşçi, memur, emekli, çiftçi, sanayici, esnaf ve sanatkâr arasındaki gelir dağılımını, en alt gelir 
grubuyla en üst gelir grubu arasındaki gelir dağılımını düşünmeden sosyal dengeyi kurmak müm
kün müdür? 

Bütün bunları gözönüne aldığımız zaman ve bizim buradan vereceğimiz mesajlarla, hiç şüp
heniz olmasın, Türk ekonomisi, yarın, bugünkü noktadan daha iyi noktada olacaktır. Bu noktaya 
gelişimiz -1994 yılının 5 Nisanından, geçen zaman içerisinde bu noktaya gelişimiz- Türk ekonomi
sini ve onun altyapısını bu noktaya getirmekte büyük gayretleri olan insan yapısının, çiftçimizin, 
esnafımızın, sanatkârımızın, sanayicimizin, tüccarımızın, işçimizin ve memurumuzun büyük özve
risinin ve dinamizminin, bunlların gücünün ifadesidir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Sayın Bakan, vatandaş 3 anahtarını da alacak mı?!. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Borcu katlayarak mı gideceğiz Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Bu gücü, gelin hep birlik
te destekleyelim, buna hep birlikte gayret edelim. 

Ben, bu temenniyle, Yüce Meclisin, destek olacağı ve bu güvencenin daima teminatı olduğu 
inancıyla, sözlerimi tamamlıyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemdışı konuşma cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, biraz önceki konuşmasında "Sayın Başkan müsaade eder
se, gündemdeki Bağ-Kur'la ilgili bir kanun teklifini hemen görüşelim" dedi. 

Sayın Bakan, İçtüzüğümüzün 79 uncu maddesinde "Hükümet herhangi bir şekilde çekilirse, 
kanun tasarı ve teklifleri görüşülmez; ancak, Bakanlar Kurulu, yazıyla, herhangi bir kanun tasan ve 
teklifinin görüşülmesini isterse, Meclis onu görüşür" deniliyor. 

ŞADAN TUZCU (İstanbul)-Toplanamıyor ki, nasıl başvuracak! 
BAŞKAN - Bugüne kadar, Bakanlar Kurulunun görüşülmesini arzu ettiği ve yazılı olarak bi

ze başvurduğu bir kanun tasarısı veya teklifi yoktur. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bun
dan sonra da zaten Meclisi tatil edeceğimizden dolayı, bunu gerekçe göstereceğiz; ama, Sayın Ba
kanlar Kurulu belki en kısa zamanda kurulur ve Meclisimiz de çalışmalarına devam eder. 
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Sayın milletvekilleri, gündemdışı konuşmalar bitmiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - (101218, 219) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1992) 

BAŞKAN- Şilmdi, Bosna-Hersek Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, süre uzatılma
sına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

, 5. 10. 1995 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.12.1994 tarihli 46 ncı Birleşiminde, Bosna-
Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak millî siyasetimizin uygulanmasında icra makam
larına destek sağlamak amacıyla kurulan Komisyonumuz; Bosna-Hersek faciasının sona erdirilme
si, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışmalarını muntazam bir şekilde sürdürmüş ol
masına rağmen araştırmasını çalışma süresi içinde bitirememiş bulunmaktadır. 

Bosna-Hersek'te adil ve kalıcı bir çözümün oluşumuna yardımcı olmak ve araştırmanın sonuç
landırılabilmesi amacıyla Komisyonun çalışma süresinin 2.10.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 
2 ay daha uzatılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Karar gereğince; 2.10.1995 tarihinden geçerli olmak üzere, Komisyonumuza 2 aylık bir çalış
ma süresi daha verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Sait Kemal Mimaroğlu 

Ankara 
Bosna-Hersek Meclis Araştırma 

Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, salı, çarşamba 

ve perşembe günleri çalışmaktadır. Daha önce alınan bir karar gereği, salı günleri denetime, çar
şamba ve perşembe günleri de kanun tasarı ve teklifleriyle komisyondan gelen diğer işlerin görü
şülmesine tahsis edilmişti; ancak, İçtüzüğümüzün 79 uncu maddesinde, "eğer, hükümet herhangi 
bir şekilde çckilmişse, kanun tasarı ve teklifleri görüşülmez-biraz önce de bunu açıkladım- yalnız, 
Bakanlar Kurulunun, bir yazıyla, görüşülmesini istediği kanun tasarı ve teklifileri incelenir, görü
şülür" deniliyor. Bugüne kadar, Sayın Hükümetimizin bu konuda bir istemi yoktur, Hükümetimiz 
de şu anda çekilmiş vaziyettedir. Dolayısıyla, Meclisimizin, İçtüzüğün bu hükmü karşısında her
hangi bir çalışmaya devam etmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 10 Ekim 1995 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

. Kapanma Saati: 16.23 

— © 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

0 : 1 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Ajyon-Sultandağı-Çamözü Köyüne afet yardı

mı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin ŞahinHn yazılı 
cevabı (7/7077) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. H. İbrahim Özsoy 

Afyon 
Afyon - Sultandağı Çamözü Köyüne Haziran ayının ilk haftasında yağan yağmur ve özellikle 

dolu; köylünün mahsulünü berbat etmiş, köylü konuyu Sultandağı Kaymakamlığına iletmiş ve ya
pılan incelemede tüm mahsullerde yüzde 50 oranında zarar olduğu tespit edilmiştir. 

1. Bu köye afet yardımı yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu köylülerin Ziraat Bankasına olan borçlarını ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4.10.1995 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM : 2-224 
Konu : Sayın Dr. H. İbrahim Özsoy'un 

Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müd.'nün 4.7.1995 gün ve 7/7077 sayılı yazısı. 
Afyon Milletvekili Sayın H. İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Sultandağı İlçesi Çamözü Köyüne 

afet yardımı yapılıp yapılmayacağı konusundaki yazılı soru önergesi incelenerek değerlendirilmiş
tir. 

Bakanlığımız, 5254 sayılı Yasanın kendisine yüklemiş olduğu görevler doğrultusunda, önce 
Valilikten alınan ihbara, daha sonra da İl İhtiyaç Komisyonunun 7.8.1995 gün ve 1 No.lu Kararı
na müsteniden, % 40 ve daha fazla oranda zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi hususunu, 
17.8.1995 gün ve 1101/015362 sayılı yazımızla T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile T. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne intikal ettirmiştir. 

Diğer yandan, Valiliğin tohumluk talepleri de belli prensipler ve imkânlar doğrultusunda de
ğerlendirilmiş ve 144 130 ton tohumluk tahsisi yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı 
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2. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman - Ermenek İlçesinin ulaşım sorununa iliş

kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun yazılı cevabı (7/7180) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Halil Çulhaoğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.7.1995 

Zeki Ünal 

Karaman 
Karaman'ın İlçesi Ermenek'e ulaşım İçel'in İlçesi Mut üzerinden yapılmaktadır. Diğer bir an

latımla, 160 km. yolun bir bölümü komşu ilin sınırları içinden geçilerek Ermenek'e ulaşılabilmek
tedir. 

Zaman ve yakıt israfına sebep olan bu durumu, 50-60 km. tasarruf sağlayacak olan Bucakkış-
la - Ermenek arasındaki yolun inşaatıyla düzeltmek mümkündür. 

Sorum şudur: 

Hayatî önemi ye aciliyeti olan bu yolun 1996 yılı programına konulması konusunda Bakanlı
ğınızda herhangi bir çalışma var mıdır? Yoksa sebebi nedir? 

T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 5.10.1995 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/3752 
Konu : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın 

Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 8.9.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7180-15040 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ilişiğinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, "Ermenek İlçesinin Ulaşım So
runu" hakkında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Karaman-Bucakkışla-Ermenek yolu 110 km. uzunluğundadır. Karayolları ağında bulunan 38 
km. uzunluğundaki Karaman-Bucakkışla il yolu, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 1996 yılı 
Yatırım Program Tasarısına 8 milyar TL. ödenekle teklif edilmiştir. Ancak, Bucakkışla-Ermenek 
arası Karayolları ağında yer almamaktadır. Halen 60 000 km. uzunluğundaki yol ağında yetersiz 
olan ödeneklerle yapım ve bakım faaliyetleri sürdürülmektedir. Yeterli düzeyde ödenek sağlana
maması sebebiyle bugün için yol ağını genişletecek ilave yolların ağa dahil edilmesi mümkün ol
madığından, Bucakkışla-Ermenek yolu 1996 yılı Yatırım Programı Tasarısına teklif edilememiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Halil Çulhaoğlu 

Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 

- 3 6 9 -





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

5 .10 .1995 PERŞEMBE 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

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 



/ 


